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Sammanfattning 
 

Arbetsminnet består av flera komponenter, där den fonologiska loopens akustiska och 

artikulatoriska system samverkar då auditiv information tas emot och bearbetas. Testning av 

loopens funktion kan ske genom undersökning av arbetsminnesspannet vid nonordsrepetition. 

Förmågan att repetera nonord kan berätta något om både barns och vuxnas språkliga 

utveckling och förmåga. Motoriska begränsningar kan hindra hand- och 

artikulationsförmågan. Hypoteserna är att: Begränsningarna borde påverka prestationen vid 

arbetsminnesspanntestning, i form av en längre tidsåtgång vid återgivning av en 

nonordssekvens på grund av den handmotoriska begränsningen, samt hindrandet av det 

artikulatoriska undersystemet till den fonologiska loopen genom den finmotoriska 

begränsningen. Eftersom skillnader i minnesförmågor mellan könen inte tidigare redovisats i 

liknande sammanhang borde inga skillnader förekomma. Syftet med studien var undersöka 

hur motoriska begränsningar påverkar prestationen vid arbetsminnesspanntest i form av 

nonordsrepetition. För att kunna besvara det huvudsakliga syfte formulerades några 

frågeställningar: Hur påverkar motoriska begränsningar den högst uppnådda svårighetsnivån? 

Hur påverkar motoriska begränsningar prestationen på arbetsminnesspanntest, mätt i 

tidsåtgången det tar att korrekt återge en nonordssekvens? Hur skiljer sig den högst uppnådda 

svårighetsnivån mellan könen vid olika motoriska begränsningar? För att besvara våra 

frågeställningar utformade vi fyra arbetsminnesspanntest som vardera innehöll 12 

nonordssekvenser och en kommunikationskarta. Varje test utfördes på 32 studenter som 

samtliga utsattes för fyra olika betingelser, en betingelse per arbetsminnesspanntest. För att 

belysa de motoriska begränsningarnas påverkan på prestationen användes SPSS vid 

uträkningen av insamlade statistiska data. Ett statistiskt signifikant resultat visade en 

prestationsförsämring vid den finmotoriska artikulatoriska betingelsen i jämförelse med 

kontrollbetingelsen samt mellan den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen 

i jämförelse med kontrollbetingelsen. Tidsåtgången för att korrekt återge en nonordssekvens 

skilde sig signifikant mellan de fyra betingelserna. Ett signifikant resultat påvisades vid parvis 

jämförelse mellan den finmotoriska artikulatoriska och den handmotoriska + finmotoriska 

artikulatoriska betingelsen.  Vid jämförelsen av arbetsminnesspannet mellan könen nådde 

männen genomgående ungefär en halv svårighetsnivå högre än kvinnorna. 

 

Nyckelord: Arbetsminnesförmåga, nonordsrepetition, motoriska begränsningar, 

könsskillnader  
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Inledning  

Inom forskning av arbetsminnet används ofta en spanntestprocedur där man successivt ökar 

mängden information som ska memoreras och återges. När individen inte längre kan ge en 

korrekt återgivning av informationen fås ett mått på minnesspannet, det vill säga hur många 

enheter individen samtidigt klarar att bearbeta.  

          I aktuell studie undersöks om simulerade motoriska begränsningar hos personer med en 

normalfungerande motorik, orsakar en sämre prestation på arbetsminnesspanntest. Studien 

utförs på en grupp bestående av trettiotvå studenter, där samliga genomför fyra 

arbetsminnesspanntest. Vid utförandet av varje arbetsminnesspanntest tillsätts en motorisk 

begränsning. Enligt författarnas kännedom finns inte någon liknande studie tidigare 

publicerad och är anledningen till att utforska området.  

          Ur en logopedisk synvinkel påverkar arbetsminnet inlärning och därmed språket. 

Användningen av språket kan i sin tur säga något om hur människor kommunicerar, dels för 

de med en normal utvecklingskurva inom språk och motorik men också för personer med 

nedsatt motorisk funktion, som är i behov av alternativa och kompletterande 

kommunikationssätt för att kunna bruka sitt språk. Denna undersökning har som mål att 

kunna användas vidare i framtida studier, genom att berätta något om hur simulerade 

motoriska begränsningar påverkar prestationen på arbetsminnesundersökningar hos personer 

med en normalfungerande motorik. 

Bakgrund 

 Introduktion av minnet 

Erfarenheter, kunskaper eller färdigheter som vi lärt oss kan kallas minnen. För att de ska bli 

bestående krävs det att minnena lagras. På så sätt används det vi tidigare lärt oss även vid nu- 

och framtida tillfällen. En del kunskaper kan medvetet plockas fram medan andra minnen är 

mer eller mindre omedvetna. (Eriksson, 2001). 

          Människans minne består av multipla system som kan klassificeras på olika sätt. En 

vanlig indelning är kort- och långtidsminne som särskiljer varje systems tidsmässiga 

minneskapacitet (Lind, 2007). Korttidsminnets varaktighet sträcker sig mellan några sekunder 

till minuter medan information som kan memoreras och hämtas under en längre period, från 

dagar till år, hör till långtidsminnet. Information når korttidsminnet först, där den antingen 

övergår till långtidsminnet för permanent lagring eller förkastas och glöms bort (Eriksson, 
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2001).  

          Arbetsminnet är en del av korttidsminnet men de används ibland synonymt. Det är inte 

helt sant eftersom arbetsminnets huvudsakliga uppgift inte ligger i den tidsliga varaktigheten 

utan snarare i vilket ändamål den inkomna informationen bör bearbetas (Lind, 2007). 

 Arbetsminnet  

När arbetsminnet aktiveras fungerar det som en buffert för lagring under en kort tid, därefter 

är bearbetning och repetition av den inkommande informationen nödvändig för att den inte 

ska gå förlorad. Minneskapaciteten, om inte bearbetning sker, sträcker sig bara över några 

sekunder. (Baddeley, 2002a; Eriksson, 2001) 

          Innehållet i den tillfälligt lagrade informationen påverkas av hur uppmärksamheten för 

tillfället är riktad. Störs uppmärksamheten, hamnar det man nyss varit medveten om i 

skymundan (Eriksson, 2001). Flertalet kognitiva processer samarbetar med arbetsminnet och 

hjälper då hjärnan att sortera ut och skicka information mellan korttids- och långtidsminnet 

(Baddeley, 2002a; Wrede 2006). På så sätt är arbetsminnet ett komplext system som inte bara 

lagrar information utan även tillåter många andra mentala processer. Minnessystemet 

innehåller huvudsakligen fyra komponenter som samverkar, se Figur 1 (Baddeley, 2003; 

Nyberg, 2009). 

 Utveckling av arbetsminnets flerkomponentsmodell  

Under en lång tid ansågs arbetsminnet bestå av de samarbetande komponenterna den centrala 

exekutiven, artikulatoriska loopen och det visuo-spatiala skissblocket (Baddeley, 1983; 

Baddeley & Wilson, 1985). Den artikulatoriska loopen visade sig senare inte bara innehålla en 

artikulatorisk, utan även en akustisk komponent, och fick därför det mer passande namnet 

fonologiska loopen. Genom åren har modellen varit användbar, inte bara för att samla in data 

från normalt fungerande personer, utan även för undersökning av neuropsykologiska och 

utvecklingsavvikande data (Baddeley, 2000). I slutet av 1990-talet tog minnesforskningen 

däremot en ny vändning, trekomponentsmodellen kunde inte längre förklara hela 

arbetsminnesfunktionen utan reviderades därför till den nu gällande flerkomponentsmodellen, 

där den episodiska bufferten simulerades som den fjärde komponenten (Baddeley 2003).  
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Figur 1. Gjord efter Baddeleys modell. Nuvarande flerkomponentsmodell där arbetsminnet är det 

flytande systemet och långtidsminnet det kristalliserade. Vid arbetsminnets aktivering anses den 

episodiska bufferten vara ett system som tillåter information från fonologiska loopen och visuo-

spatiala skissblocket att kombineras med information från långtidsminnet. 

Fonologiska loopen 

Den fonologiska loopen är den delen i arbetsminnet som är mest utforskad. Loopen har två 

undersystem, ett auditivt som innefattar temporär verbal och akustisk lagring, samt ett 

artikulatoriskt som involverar produktion i form av artikulatorisk repetition (Baddeley, 2003). 

Lagringen i sig har en begränsad kapacitet som bara håller i några sekunder, därefter måste 

den artikulatoriska repetitionen hjälpa till att kvarhålla informationen i arbetsminnet. Även 

den artikulatoriska repetitionen är begränsad och kan kvarhålla ungefär 5-9 enheter i 

arbetsminnet. Störs funktionen av någon anledning kan antalet enheter reduceras. (Baddeley, 

2000).  

           När ord uppfångas träder en akustisk signal in till det auditiva systemet och en 

aktivering sker i ordens lexikala representationer. Representationen kan sedan förvandlas till 

artikulatoriska mönster i det artikulatoriska delsystemet. Sammankopplingen mellan auditiva 

och artikulatoriska systemet är en förutsättning för att sedan kunna repetera orden. (Gupta & 

MacWhinney, 1993)      

          Fonologiska loopens funktion är viktig vid inlärning, tolkning, analysering och 

framplockning av såväl kända och okända lexikala enheter. Exempelvis påverkar loopens 

funktion barns utveckling av vokabulär och vuxnas snabbhet i att lära sig ett nytt 

språk.  (Baddeley, 2000, 2003; Befi-Lopes & Rodrigues, 2009). 

Visuo-spatiala skissblocket  

I motsats till den fonologiska loopen som behandlar auditiv information, finns ett system som 

behandlar visuell, spatial och förmodligen även kinestetisk information, nämligen det visuo-



 

 

 

4 

 

spatiala skissblocket. Här sammansätts den inkommande visuella informationen till en enhet 

för att sedan kunna bli tillfälligt lagrad och manipulerad. Det visuo-spatiala skissblocket har 

inte lika central roll som den fonologiska loopen vid språkstörning, men systemet involveras i 

situationer som innefattar exempelvis läsning. (Baddeley, 2003) 

Centrala exekutiven 

Den centrala exekutiven anses vara det överordnade systemet vars uppgift är att styra 

uppmärksamheten och andra kognitiva processer, mot den del, eller de delarna, av 

arbetsminnet som för tillfället bör vara i fokus. Den sorterar även bort oönskad information 

och ser till att det väsentliga hålls uppdaterat i minnet. Exakt hur den centrala exekutiven styr 

uppmärksamheten och åt olika håll varierar och är en av huvudfaktorerna som bestämmer 

individuella skillnader för exempelvis arbetsminnesspannet. En delad uppmärksamhet mot 

både fonologiska loopen och visuo-spatiala skissblocket behövs i de flesta situationer. 

(Baddeley, 2003; Befi-Lopes & Rodrigues, 2009) 

Episodiska bufferten 

För att en fullständig representation ska kunna bildas i arbetsminnet behöver inkommande 

signaler länkas ihop och kopplas till långtidsminnet. I den episodiska bufferten kombineras 

den tillfälliga lagringen från fonologiska loopen och det visuo-spatiala skissblocket till en 

multimodal kod. Den multimodala koden använder sig sedan av information från 

långtidsminnet och kognitiva system för att bilda en enhetlig episodisk representation och på 

så sätt få en betydelse. Trots buffertens begränsade lagringskapacitet är dess förmåga att bilda 

multimodala koder samt att manipulera minnen oavsett tidsrymd framträdande, jämfört med 

de andra minneskomponenterna.  (Baddeley, 2000, 2003; Wrede, 2006).  

Att undersöka den fonologiska komponenten  

Det finns åtskilliga metoder för att undersöka arbetsminnets olika delar. En vanlig företeelse 

är att använda spannprocedurer som innebär att en successivt stigande mängd information ska 

memoreras. Stigningen görs ofta genom att öka antalet enheter till det att minnesprestationen 

inte längre nås upp till rådande nivåkriterier. Minnesspannet kan då definieras som den högsta 

mängd informationen en individ kan minnas på ett korrekt sätt. (Gathercole, 1999). 

          För att undersöka den fonologiska loopens funktion kan minnesspannet undersökas med 

exempelvis repetition av siffror eller ord. En tredje undersökningsmetod är att bedöma 

förmågan att repetera nonord. (Gathercole, 1999). Nonord är ord utan igenkännbart 
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semantiskt innehåll, men fonotaktiskt är de fullt möjliga i det aktuella språket (Nettelbladt, 

2008a).           

Språkliga betingelser vid repetition av ordsekvenser  

Alla ord memoreras varken på samma sätt eller med samma styrka. Sekvenser av ord kan vara 

svårare eller lättare att minnas under en bestämd tid beroende på vilka språkljud och antal 

stavelser som orden i sekvensen innehåller (Ameur, 2004). En annan viktig faktor som 

påverkar arbetsminneskapaciteten är hur väl man känner igen orden i sekvensen (Gathercole, 

2006). 

 Fonologiska likhetseffekten  

Effektiviteten vid kvarhållandet av språkliga enheter i arbetsminnet som är fonologiskt lika är 

sämre än för enheter som fonologiskt skiljer sig åt (Baddeley & Wilson, 1985; Baddeley, 

2002b). Det beror på att det är enklare att repetera ord som har fler fonologiskt särskiljande 

ledtrådar jämfört med ord som innehåller flertalet liknande ljud (Ameur, 2004).  Fonologiskt 

olika ord löper alltså mindre risk att blandas ihop med varandra och blir då lättare att repeteras 

i rätt ordning.  Baddeley (2002b) kallar denna betingelse för den fonologiska likhetseffekten. 

Ordlängdseffekten 

En annan påverkan vid memorerandet av sekvenser av ord eller andra enheter är dels längden 

på den språkliga informationen och dels hur snabbt det går att repetera den (Baddeley & 

Wilson, 1985). Det betyder att ju snabbare en sekvens med information kan repeteras med 

hjälp av artikulation, desto mindre chans är det att sekvensen bleknar. Förmågan att repetera 

sekvenser med enstaviga ord är därmed större i jämförelse med repetition av femstaviga ord 

(Ameur, 2004). Längre ord hinner därmed inte repeteras i samma utsträckning som kortare 

ord.  Denna betingelse där språkliga enheters längd och tid påverkar kallas för 

ordlängdseffekten (Baddeley, 2002b).    

Semantiska representationer  

Ord som har en starkare minnesassociation till sig är lättare att repetera och hålla kvar i 

arbetsminnet jämfört med helt okända ord. Hur starka associationerna är varierar mellan olika 

individer beroende på faktorer som exempelvis erfarenheter, intressen och kultur. (Eriksson, 

2001). De semantiska representationerna kan alltså vara av betydelse i både positiv och 

negativ riktning när man undersöker arbetsminnesförmågan. På grund av de semantiska 

representationernas skilda associationsstyrkor kan repetition av ord utan semantisk betydelse, 
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alltså nonord, på ett mer entydigt sätt säga något om individers arbetsminnesförmåga utan att 

den påverkas av semantisk kunskap (Gathercole, 1999). 

Nonord  

 När nonord kommer till den fonologiska loopen  

När främmande språkliga akustiska signaler, som exempelvis nonord, når det auditiva 

systemet i den fonologiska loopen stämmer den fonologiska representationen inte överens 

med något tidigare känt ord eftersom ingen lexikal koppling kan göras. Trots den svaga 

lexikala kopplingen kan ett artikulatoriskt program ändå skapas så att orden kan repeteras, 

utan hjälp från tidigare lagrade ordminnen. (Gupta & MacWhinney, 1993) 

Nonordsrepetition och dess betydelse  

Undersökning av arbetsminnet kan ske genom bedömning av förmågan att repetera nonord. 

Förmågan att repetera nonord influerar den lexikala språkutvecklingen eftersom en god 

repetitionsförmåga underlättar inlärningen av nya ord. (Nettelbladt, 2008a). Det beror till stor 

del på hur väl den fonologiska avkodningen fungerar, är den långsam och ineffektiv kan 

bearbetningen av senare inkommet material bli störd och representationerna blir då 

ofullständiga eller felaktiga. (Nettelbladt, 2008b). 

 Skillnader vid repetition av vanliga ord och nonord  

Repetition av familjära lexikala ord skiljer sig från repetition av nonord på två sätt.  Vid 

repetition av nonord kan inga tidigare lexikala representationer bidra med information för att 

underlätta uppfattningen av den inkomna signalen. Vidare finns inte någon tidigare semantisk 

betydelse lagrad i minnet och repetitionen blir då mer centrerad till arbetsminnets aktivering, 

utan att tidigare föreställningar i långtidsminnet underlättar. Därmed kan inte kontexten bidra 

till att rätta en möjlig felaktig fonologisk representation i samma utsträckning som vid 

familjära ord eftersom nonorden inte har funnits i någon tidigare kontext. (Gathercole, 2006). 

Genom repetition av nonord undersöks den fonologiska delen av arbetsminnet på ett mer 

entydigt sätt än repetition av kända ord, eftersom man inte i samma utsträckning kan dra nytta 

av vare sig semantiska eller lexikala kunskaper. (Nettelbladt, 2008b) 

 Individuella variationer  

Inte bara typen av ord eller styrkan på representationen påverkar minnesförmågan. 

Variationer mellan hur bra människors minneskapacitet visar sig vara, beror till stor del på 

individuella förmågor och skillnader (Eriksson, 2001). Arbetsminnesspannet är inte bara ett 
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resultat av förmågan till att göra fonologiska representationer utan även individuella 

perceptuella, psykologiska och motoriska processer bör tas i beaktning (Gathercole, 2006).  

 Motorik i relation till förmåga  

Kroppens motoriska funktioner hjälper människan i vardagens livssituationer som exempelvis 

vid ätning med kniv och gaffel, påklädning eller skrivning (Bax & Brown, 2004). 

Kroppsuppfattningen, att kunna känna och koordinera den högra och vänstra kroppshalvans 

rörelser, är fullt utvecklad då individen kan korsa medellinjen på kroppen med extremiteterna 

och vet vilken handfattning denne har (Bader-Johansson, 1991). Först vid en fullt utvecklad 

kroppsuppfattning kan rörelser automatiseras och tillämpas vid exempelvis skrivning och 

pekning (Bader-Johansson, 1991). Förutom fysisk stabilitet ger en god kroppsuppfattning 

också känslomässig stabilitet, vilket förbättrar individens koncentrationsförmåga och 

uppmärksamhet. Ointegrerade kroppsrörelser gör det däremot svårare att utestänga överflödig 

stimuli (Bader-Johansson, 1991). 

Normalfungerande motorik  

Motoriska begränsningar omfattar allt från fullständig frånvaro av rörelser till de rörelser som 

uppfattas som klumpiga eller ineffektiva. Individer med en motorisk funktion som inte 

avviker från den aktuella befolkningens norm anses ha en normalfungerande motorik. 

(Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004).  

          En god motorik underlättar utförandet av alla rörelser men är framförallt viktig vid 

utförandet av rörelser som kräver precision. Utvecklade motoriska färdigheter behövs för 

effektiv artikulation och vid aktiviteter som kräver skrivning. En god motorisk funktion 

underlättar dessutom inlärningen genom motoriska mönster som kopplas till semantiska och 

lexikala betydelser. (Höien & Lundberg, 1999).        

Begränsad handmotorik 

Grovmotoriska färdigheter involverar ofta stora muskler och muskelgrupper som har den 

huvudsakliga rollen för rörelsens utformning. Finmotoriska färdigheter involveras vid rörelser 

då små muskler och muskelgrupper arbetar med hög precision. (Sigmundsson & Vorland 

Pedersen, 2004). Vid funktionella begränsningar som beror på motoriska sjukdomar såsom 

exempelvis Cerebral Pares, påverkas den handmotoriska rörelsen i övre och undre 

extremiteter. Även rörelsebegränsningar i små muskelgrupper är vanligt förekommande. 

Spasticiteten som hindrar rörelsen innebär då ofta stela kroppsdelar innehållande både stora 

och små muskelgrupper och kan resultera i statisk hållning i exempelvis armar, händer och 
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fingrar. (Bax & Brown, 2004). En begränsad handmotorik innefattar både en grov- och 

finmotorisk nedsättning (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). Nedsättning i händernas 

funktion gör det svårt för den drabbade att skriva och peka (Andersson & Heister Trygg, 

2009).  

          Om förmågan att använda den egna kroppen hindras i kommunikativa situationer, kan 

hjälpmedel i olika varianter bidra till en lyckad kommunikation med omgivningen. 

Exempelvis kan ett kommunikationshjälpmedel i form av ord uppsatta på en 

kommunikationskarta tillsammans med ett hjälpmedel användas av personer som har 

läsförmåga men som på grund av motoriska begränsningar inte klarar av att skriva eller peka 

ut ord de vill använda. Oavsett vilket alternativt och kompletterande kommunikationssätt som 

nyttjas kommer användningen inte att bli lika snabb och effektiv som vanligt tal (Andersson 

& Heister Trygg, 2009).  

Begränsad finmotorisk artikulation 

Den finmotoriska artikulatoriska förmågan är ur språklig och kommunikativ synvinkel en 

väldigt viktig del eftersom talet är människors främsta kommunikationsmedel (Bax & Brown, 

2004). En finmotorisk artikulatorisk begränsning förekommer bland annat vid medfödda 

skador som Cerebral Pares och läpp-, käk- och gomspalt samt vid förvärvade skador som 

exempelvis stroke och Parkinsons sjukdom (Andersson & Heister Trygg, 2009). Personer 

med dysartriska eller taldyspraxiska symtom kan ofta känna stor frustation när 

kommunikationen hindras eller förstörs på grund av motoriska talsvårigheter (Andersson & 

Heister Trygg, 2009; Bax & Brown, 2004). En finmotorisk begränsning genom bristande 

artikulation har dessutom en direkt påverkan på arbetsminnesförmågan och andra 

minnesprocesser eftersom en möjlighet till artikulatorisk repetition går förlorad (Baddeley & 

Wilson, 1985; Dahlgren Sandberg, 2006). Vid högre minnesbelastning blir den artikulatoriska 

repetitionen än mer viktig. Baddeley och Wilson (1985) menar att artikulatorisk och subvokal 

repetition hjälper till att öka förmågan att bibehålla fonologisk information i arbetsminnet. 

          För människor som har en intakt förmåga till artikulatorisk repetition är det möjligt att 

begränsa den på konstgjord väg genom att individen oavbrutet repeterar en stavelse eller ett 

ord utan någon betydelse, för att på så sätt hindra repetitionen av den inkommande 

informationen (Baddeley, 2003; Wrede, 2006).   

Begränsning av handmotorik och finmotorisk artikulation 

Motoriska begränsningar behöver inte drabba enskilda handmotoriska och finmotoriska 

rörelser utan inkluderar ofta båda delarna (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). När 



 

 

 

9 

 

rörelseförmågan i armar, händer och fingrar är begränsad samtidigt som den artikulatoriska 

förmågan är nedsatt blir ett alternativt och kompletterande kommunikationshjälpmedel av 

största vikt för att möjliggöra kommunikation (Andersson & Heister Trygg, 2009). 

Minnesförmågor hos män och kvinnor  

Människans förmågor skiljer sig inte bara mellan individer utan även mellan könen. 

Könsspecifika funktioner kopplat till minnet har undersökts genom en rad studier, i vilka 

framförallt långtids- och spatialt minne har studerats (Andreao & Cahill, 2009;  Burt, Dufour 

& Peerman, 2009; Bäckman, Herlitz, Maitland, Nilsson & Nyberg, 2004; Eriksson, 2001; 

Kessels, Koppeschaar, Jager, Postma & Van Honk, 2004). Det har visats att kvinnor presterar 

bättre på minnesuppgifter som kräver verbala och kommunikativa färdigheter, samt att de har 

en större simultankapacitet som innebär att de kan göra och hålla reda på flera saker 

samtidigt. Män däremot, presterar bättre inom det spatiala området och har lättare för att 

minnas komplicerade konstruktioner av olika slag. (Eriksson, 2001). 

          Eventuella könsskillnader som skulle kunna finnas i arbetsminnets funktion är inte lika 

vedertaget, men en skillnad finns i vilka delar av hjärnan som aktiveras när arbetsminnet 

belastas (Braun, Chang, Ernst, Koch, Miller & Speck, 2000). Hur och om 

arbetsminnesfunktionens fonologiska delprocesser skiljer sig mellan könen är däremot ett 

tämligen outforskat område.  

 Hypoteser 

Några hypoteser kan ställas utifrån teoretiska kunskaper om hur motoriska begränsningar kan 

påverka prestationen vid undersökning av framförallt de fonologiska komponenterna i 

arbetsminnet.  

          När en begränsning av handmotoriken simuleras och pekförmågan kompenseras av ett 

kompletterande hjälpmedel i en arbetsminnesspanntestsituation tar det längre tid att återge 

fonologisk information i rätt ordning. Detta på grund av att användningen av ett alternativt 

och kompletterande kommunikationsätt inte når samma hastighet som verbal återgivning 

(Andersson & Heister Trygg, 2009). Att det tar längre tid borde i sin tur försvåra uppgiften 

eftersom arbetsminneskapaciteten är begränsad.  

          Om den finmotoriska artikulatoriska funktionen hindras så begränsas den nödvändiga 

repetitionsförmågan som behövs för att kunna hålla kvar fonologisk information i 

arbetsminnet. Eftersom den artikulatoriska förmågan är så viktig för bibehållandet av 

informationen borde frånvaron av den resultera i ett sämre resultat. (Baddeley & Wilson, 
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1985; Dahlgren Sandberg, 2006). 

          Vid en begränsning i handmotorik och finmotorisk artikulationförmåga hindras de 

flesta av de kommunikativa färdigheterna, vilket borde påverka resultatet i större utsträckning 

än vid enskilda begränsningar. 

          Vid tidigare studier kring minnesförmågor har man kunnat se en skillnad mellan män 

och kvinnor i både minnesfunktion och aktivering i hjärnan (Braun et al, 2000; Eriksson, 

2001). Motoriska begränsningars påverkan på arbetsminnesfunktionen kan förväntas avspegla 

sig på liknande sätt oavsett kön, vilket torde resultera i att inga prestationsskillnader mellan 

könen förekommer.  

Syfte 

Syftet med den här studien är att se hur motoriska begränsningar påverkar prestationen vid 

arbetsminnesspanntest i form av nonordsrepetition. För att kunna besvara vårt huvudsakliga 

syfte tar vi hjälp av några frågeställningar. 

 

1. Hur påverkar motoriska begränsningar den högst uppnådda svårighetsnivån? 

2. Hur påverkar motoriska begränsningar prestationen på arbetsminnesspanntest, mätt i 

tidsåtgången det tar att korrekt återge en nonordssekvens? 

3. Hur skiljer sig den högst uppnådda svårighetsnivån mellan könen vid olika motoriska 

begränsningar? 

Metod 

Deltagare  

Urval 

I studien deltog 32 universitetsstuderande vid Linköping Universitet, 16 kvinnor och 16 män. 

Åldern var fördelad mellan 20 och 27 år för kvinnorna samt 20 och 34 år för männen vilken 

gav en total spridning mellan 20 och 34 år. Medelåldern och standardavvikelsen M(SD) var 

för kvinnorna 23,5(2,1) och för männen 23,6(3,6). Deltagarna var dessutom jämnt fördelade 

över de tre fakulteterna Tekfak, Filfak och Hälsouniversitetet. 

Rekrytering av deltagare  

Gruppen av deltagare bestod av studenter som aktivt läste vid Linköpings Universitet. Valet 

av testgruppen grundade sig på att personerna skulle ha en normalfungerande språklig och 
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motorisk förmåga. För att rekrytera deltagare till studien så kontaktades studenter genom 

personlig kontakt.  Deltagarna tilldelades samma information om studiens syfte, se Bilaga 1.  

Inklusionskriterier 

Personerna som deltog i studien skulle vara myndiga, svensk medborgare, aktivt studerande 

vid Linköping Universitet, inte inneha någon känd kognitiv funktionsnedsättning samt ha 

givit ett muntligt godkännande till att vi kunde använda resultaten av testningen i vår studie. 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare fick skriftlig och muntlig information om studien och fick även 

kontaktuppgifter till testledarna. I den skriftliga informationen framgick syftet med studien 

samt att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas.  Deltagarnas integritet och 

anonymitet försäkrades genom att enbart deras kön och ålder redovisades i studien.  

Undersökningens design 

Introduktion av modell 

Studiens syfte var att undersöka hur motoriska begränsningar påverkade deltagandet i en 

arbetsminnestestsituation. Motoriska begränsningar simulerades på deltagarna eftersom de 

hade en normalfungerande motorik. De motoriska begränsningarna var av handmotorisk och 

finmotorisk artikulatorisk karaktär var för sig och tillsammans. Även en observation för 

normalfungerande motorik gjordes för möjlig jämförelse.  

          Den handmotoriska begränsningen var av vikt vid kommunikation genom hindrad arm- 

och handförmåga (Andersson & Heister Trygg, 2009).  Den finmotoriska artikulatoriska 

begränsningen bestod av en hindrad artikulatorisk repetitionssförmåga och var, förutom av 

betydelse för kommunikation även av betydelse vid medveten bearbetning av information 

(Baddeley, 2003; Baddeley & Wilson, 1985). Handmotoriska och finmotoriska artikulatoriska 

begränsningen utgjordes av både hindrad handförmåga samt hindrad artikulationsförmåga.  

Då både handfunktion och artikulationsförmågan begränsades användes 

kommunikationskartor som kommunikationshjälpmedel (Andersson & Heister Trygg, 2009).  

          Undersökningens fyra delar formades till fyra betingelser; kontrollbetingelsen, 

handmotoriska betingelsen, finmotoriska artikulatoriska betingelsen och handmotoriska + 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen, se Figur 2.  
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Figur 2. Illustration av undersökningens design genom att en handmotorisk och en 

finmotorisk artikulatorisk begränsning sätts i relation med varandra och bildar 

undersökningens fyra betingelser. 

Kontrollbetingelsen 

Deltagarna fick använda den egna motoriska förmågan på det sätt de själva önskade förutom 

att informationsöverföring till testledarna skulle ske med hjälp av fingerpekning på en 

kommunikationskarta.  

Den handmotoriska betingelsen 

En begränsning av handmotoriken simulerades genom att deltagarna fick sätta sig på sina 

händer för att på så sätt hindra hand- och pekfunktionen.  Ett hjälpmedel i form av en 

laserpekare fastsatt på ett diadem placerades på deltagarnas huvuden och användes som ett 

substitut till fingerpekning.  Laserpekaren användes tillsammans med en 

kommunikationskarta vid informationsöverföring till testledarna. 

Den finmotoriska artikulatoriska betingelsen 

För att simulera en finmotorisk artikulatorisk begränsning hindrades den artikulatoriska 

repetitionsförmågan genom att deltagarna fick repetera den icke-betydande stavelsen /ba/. 

Informationsöverföring till testledarna gjordes med hjälp av deltagarnas fingerpekning på en 

kommunikationskarta. 

Den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen 

I den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen sattes de enskilda motoriska 

begränsningarna ihop. Deltagarna fick sätta sig på sina händer och använda laserpekaren 

samtidigt som de repeterade stavelsen /ba/. Även i detta fall skedde informationsöverföring 

till testledarna med hjälp av en kommunikationskarta.    
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Utformning av testmaterial 

Arbetsminnesspanntest 

Arbetsminnesspanntestet i den här studien skedde genom undersökning av fonologiska 

loopens funktion . Den fonologiska komponenten har tidigare testats i form av 

arbetsminnesspannundersökningar med siffror, mönster, vanliga ord eller nonord (Gathercole, 

2006).  Vid undersökning av nonordsrepetitionsförmågan kunde deltagarna inte nyttja sina 

tidigare lagrade semantiska och lexikala representationer på samma sätt som vid repetition av 

redan befintliga ord (Gathercole, 2006; Gupta & MacWhinney, 1993; Nettelbladt, 2008b). I 

hänseende till undersökningens fyra betingelser, som samtliga deltagare utsattes för, 

utformades fyra likadana arbetsminnesspanntest innehållande olika nonord. 

           Valet av de enskilda nonorden till testmaterialet skedde med inspiration från två redan 

befintliga nonordstest (Johansson, 2009; Wass, Ibertsson, Lyxell, Sahlén, Hällgren, Larsby & 

Mäki-Torkko, 2008). Vid hopsättning av nonorden till sekvenser togs den fonologiska 

likhetseffekten och ordlängseffekten i beräkning (Baddeley, 2002b). Orden i sekvenserna var 

inte fonologiskt lika och antal stavelser i orden var begränsade till högst två. Varken nonord 

eller ordsekvens förekom vid mer än ett tillfälle. 

Svårighetsnivåer 

Nonordssekvenserna delades upp i fem svårighetsnivåer, där varje nivå hade tre sekvenser 

innehållande samma antalet nonord.  Svårighetsnivåerna innehöll samma antal nonord i 

sekvenserna som nivån kallades. Exempelvis två nonord per sekvens i svårighetsnivå 2, tre 

nonord per sekvens i svårighetsnivå 3 och så vidare, se Bilaga 4. I svårighetsnivå 1 blev 

deltagarna automatiskt placerade då svårighetsnivå 2 inte uppnåddes.  

          Deltagarnas högst uppnådda svårighetsnivå bedömdes vara den högsta svårighetsnivån 

där de återgav nonordens korrekta ordningsföljd i minst två av de tre ordsekvenserna för den 

aktuella nivån. 

Spannkriterier 

Nonorden i sekvenserna ökade med ett ord i varje svårighetsnivå för att åstadkomma en 

belastningsökning genom en successivt stigande mängd information som memorerades 

(Gathercole, 1999).  Kriteriet för att få fortsätta till nästa svårighetsnivå krävde en korrekt 

återgivning av nonorden i minst två av de tre sekvenserna på den aktuella svårighetsnivån. 
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Kommunikationskartor 

En kommunikationskarta utformades till varje arbetsminnesspanntest och användes som 

substitut till deltagarnas verbala svarssätt.  Nonorden slumpades vid utplaceringen på 

kommunikationskartorna som vardera innehöll 42st. Den sammanlagda summan av nonorden 

för de fyra testen blev 168st. Varje kommunikationskarta simulerades en cirkel som 

deltagarna startade och avslutade sin återgivning i, se Bilaga 4. Detta för att möjliggöra en så 

adekvat tidtagning som möjligt. 

          Tidsåtgången för återgivning av en nonordssekvens mättes från det att deltagaren 

startade återgivningen i kommunikationskartans cirkel till att denne efter återgivningen förde 

fingret eller laserstrålen tillbaka till den. 

Pilottestning     

Arbetsminnesspanntestet utfördes under januari månad 2011 på två kvinnliga studenter för att 

få en större kännedom om testets förfarande och dess olika delar. Under pilottestningen 

undersöktes testets tidsåtgång, pilotdeltagarnas uppnådda svårighetsnivåer samt deras 

upplevelser om eventuella svårigheter. Tidsåtgången för en testomgång uppskattades till 

mellan 15 – 45 minuter. Vidare beslutades att svårighetsnivåerna skulle minskas med två 

nivåer, till fem nivåer istället för sju. Anledningen till det var framförallt att antalet nonord 

behövde reduceras på kommunikationskartorna då pilotdeltagarna upplevde dessa som röriga. 

En ytterligare anledning var att ingen av deltagarna nådde längre än till svårighetsnivå 4. 

Sammanfattande testmaterial 

Testmaterialet bestod av fyra test innehållande vardera tolv nonordssekvenser. Antalet ord 

sträckte sig från två till fem ord i varje sekvens, där varje ord innehöll högst två stavelser. Till 

varje test fanns en kommunikationskarta med tillhörande 42 nonord, se Bilaga 4. Som yttre 

hjälpmedel användes en laserpekare fastsatt på ett diadem. Ytterligare material var ett 

instruktionsblad, en rättningsblankett för varje test samt ett tidtagarur (Bilaga 2 och 3). 

Testförlopp 

Innan testningen började fick deltagarna introducerande instruktioner, för att sedan få mer 

testspecifika instruktioner inför vardera betingelse, se Bilaga 2. En testledare läste upp 

instruktioner och nonordssekvenser, medan den andra tog tid och fyllde i 

rättningsblanketterna, se Bilaga 3. Deltagarna fick höra ordsekvenserna och hade sedan i 

uppgift att återge dem i rätt ordning. Varje ordsekvens kunde få höras med en repetition. För 

att ge deltagarna samma förutsättningar under testningen förklarades att eventuella frågor och 
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tankar kunde diskuteras efteråt. Deltagarna fick genomföra samtliga test vid ett och samma 

tillfälle, för att sedan bli bjudna på fika som tack för deras bidrag till undersökningen. 

          För att inte någon oförutsedd faktor skulle påverka resultatet balanserades ordningsföljd 

för både nonordstest och betingelse, så att lika många deltagare testades i samma ordning. 

Analysmetod och statistik 

Som hjälp vid utförandet av våra statistiska beräkningar använde vi statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences version 19.0® (SPSS). För att jämföra deltagarnas 

högst uppnådda svårighetsnivåer för de fyra betingelserna användes det icke-parametriska 

testet Wilcoxon teckenrangtest (Field, 2009).  

          2-vägs ANOVA variansanalys, inomgruppsdesign med 4 oberoende 

inomgruppsvariabler användes för att jämföra deltagarnas skillnader gällande tidsåtgången för 

att korrekt återge en nonordssekvens (Araï, 1999; Field, 2009). Vidare användes Pearsons 

korrelation för att undersöka sambandet mellan tidsåtgång för att repetera en nonordssekvens 

för varje uppnådd svårighetsnivå inom de fyra betingelserna (Araï, 1999; Field, 2009).  

          Ett oberoende t-test användes för att jämföra den högst uppnådda svårighetsnivån 

mellan män och kvinnor (Field, 2009). Utformningen av statistiska tabeller och figurer har 

skett genom programmen Microsoft Office Excel 2007 och SPSS version 19.0®. 

Resultat  

Vid redovisningen av resultaten beskrivs först skillnaderna i deltagarnas högst uppnådda 

svårighetsnivå för den handmotoriska, finmotoriska artikulatoriska och handmotoriska + 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen i jämförelse med kontrollbetingelsen. Därefter 

redovisas för vilka svårighetsnivåer som tidsåtgången är en påverkande faktor för resultatet. 

Vidare beskrivs tidsskillnaderna vid en korrekt återgivning av en nonordssekvens, genom 

parvisa jämförelser mellan betingelserna. Även korrelation mellan den högst uppnådd 

svårighetsnivå och tidsåtgången inom varje betingelse redovisas.  Slutligen redovisas en 

jämförelse mellan män och kvinnors högst uppnådda svårighetsnivåer inom och mellan de 

fyra betingelserna.  

Den högst uppnådda svårighetsnivån för de fyra betingelserna  

Den högst uppnådda svårighetsnivån för varje deltagare visas i Figur 3.  Resultatet från 

Wilcoxon teckenrangtest visar att ingen signifikans påträffas mellan kontrollbetingelsen och 

den handmotoriska betingelsen för deltagarnas högst uppnådda svårighetsnivå. Däremot 
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påträffas en signifikans mellan den finmotoriska artikulatoriska betingelsen och 

kontrollbetingelsen, z = - 3,345, p < ,05, samt mellan den handmotoriska + finmotoriska 

artikulatoriska betingelsen och kontrollbetingelsen,  z = - 2,972, p < ,05.  

 Figur 3. De högst uppnådda svårighetsnivåerna för samtliga 32st deltagare vid de fyra 

betingelserna.   

Skillnad i tidsåtgång att korrekt återge en nonordssekvens 

En variansanalys, ANOVA för upprepade mätningar, redovisar deltagarnas tidsåtgång för en 

korrekt återgiven nonordssekvens vid de fyra betingelserna och påvisar således om 

tidsåtgången är en påverkande faktor för resultatutfallet. Inget signifikant resultat påträffas vid 

svårighetsnivå 2, 4 eller 5. Ett signifikant resultat påträffas däremot vid svårighetsnivå tre 

F(3,75)= 5,569, p < ,05. För åskådliggörande av betingelsernas tidsåtgång vid svårighetsnivå 

3, se Tabell 1. 

Tabell 1. Deltagarnas genomsnittliga tidsåtgång för en korrekt återgiven nonordssekvens på 

svårighetsnivå 3 vid de fyra betingelserna. 

Betingelse Medelvärde i sek (M) Standardavvikelse (SD) 

Kontroll 15,1 7,4 

Handmotorisk 17,9 6,2 

Finmotorisk art. 13,8 6,8 

Hand+finmotorisk art. 20,1 7,6 

 

          Variansanalys för parvisa jämförelser redovisar signifikant resultat mellan vilka 

betingelser då tidsåtgången är en påverkande faktor för resultatutfallet, se Tabell 2. 

Jämförelserna sker vid svårighetsnivå 3.  

          Utifrån deltagarnas genomsnittliga skillnad i tidsåtgång visar tabell 2 ett signifikant 

resultat p < ,05 mellan den finmotoriska artikulatoriska betingelsen och handmotoriska + 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen. En tendens till signifikans finns mellan 
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kontrollbetingelsen och den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen genom 

p < ,10. Inget ytterligare signifikant resultat kan påträffas.            

Tabell 2: Parvisa jämförelser mellan de betingelserna då deltagarna korrekt återger en 

nonordssekvens på svårighetsnivå 3. Prestationen mäts i tidsåtgång i sekunder per korrekt 

nonordssekvensåtergivning. I tabellen visas medelvärdesdifferensen, standardavvikelse (SD) 

och signifikansnivå för respektive jämförelse. Om signifikant skillnad mellan betingelserna 

föreligger anges signifikansnivån. Om skillnaden inte är signifikant anges N.S 

            

Sambandet mellan tid och uppnådd svårighetsnivå 

En korrelation mellan deltagarnas tidsåtgång per korrekt återgiven nonordssekvens och deras 

uppnådda svårighetsnivå för varje enskild betingelse redovisar ingen signifikans i något fall.  

 

 

 

 

 

Faktor 1 Faktor 2 
Medelvärdesdif-

ferensen i sek. 

 (1-2) 

SD Signifikansnivå 

Kontroll Handmotorik -2,9 1,7 N.S 

 
Finmotorisk art. 1,3 1,7 N.S 

 
Handmotorik+Finmotorisk 

art. 
-5,1 1,8 N.S 

 
        

Handmotorik Kontroll 2,9 1,7  N.S 

 
Finmotorisk art. 4,3 1,6  N.S 

 
Handmotorik+Finmotorisk 

art. 
-2,2 1,6  N.S 

 
        

Finmotorisk art. Kontroll -1,3 1,7 N.S 

 
Finmotorisk art. -4,2 1,6  N.S 

 
Handmotorik+Finmotorisk 

art. 
-6,4 1,9  < ,05 

 
        

Handmotorik+finmotorisk 

art 
Kontroll 5,1 1,8  N.S 

 
Handmotorik 2,2 1,6  N.S 

  Finmotorisk art. 6,4 1,9  < ,05 
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Den högst uppnådda svårighetsnivån för män och kvinnor  

Medelvärde och standardavvikelse, M(SD), för uppnådd svårighetsnivå redovisas för de båda 

könen vid varje betingelse. För kontrollbetingelsen uppnår kvinnor i genomsnitt nivå 

3,5(0,892) i jämförelse med män som hamnar på nivå 3,9(0,998). För den handmotoriska 

betingelsen uppnår kvinnor i genomsnitt nivå 3,4(0,814) till skillnad mot män som når nivå 

4,1(0,885). Vid den finmotoriska artikulatoriska betingelsen hamnar kvinnor i genomsnitt på 

nivå 2,8(0,683) medan män 3,1(0,619). Slutligen den handmotoriska och finmotoriska 

artikulatoriska betingelsen når kvinnor i genomsnitt nivå 2,8(0,834) medan män når nivå 

3,3(0,856). Hur den högst uppnådda svårighetsnivån skiljer sig mellan könen redovisas i 

Figur3. 

          Män når ungefär en halv svårighetsnivå högre än kvinnor. Vid jämförelse med 

kontrollbetingelsen är skillnaderna för den högst uppnådda svårighetsnivån statistiskt 

signifikanta vid den handmotoriska betingelsen, t (30) = -2.287, p < ,05. 

Figur 4. Uppnådd svårighetsnivå för män och kvinnor vid samtliga fyra betingelser. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Deltagarnas högst uppnådda svårighetsnivå för de fyra betingelserna 

Vilken svårighetsnivå deltagarna i den här undersökningen uppnår verkar till stor del bero 

mycket på vilken typ av motorisk begränsning som tillsätts. Då inget signifikant resultat 

påvisas mellan den handmotoriska betingelsen och kontrollbetingelsen kan det redogöras att 

en handmotorisk begränsning som kräver användning av ett kommunikationshjälpmedel inte 
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begränsar arbetsminnesspannet nämnvärt. Signifikanta resultat påträffas vid jämförelsen 

mellan kontrollbetingelsen och den finmotoriska artikulatoriska betingelsen samt mellan 

kontrollbetingelsen och den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen. Därav 

visas att den finmotoriska artikulatoriska förmågan påverka prestationen ansenligt, speciellt 

vid en högre minnesbelastning (Baddeley & Wilson, 1985; Dahlgren Sandberg, 2006). De 

uppnådda svårighetsnivåerna mellan den finmotoriska artikulatoriska betingelsen och den 

handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen kan tyda på att en mer komplicerad 

motorisk begränsning leder till en större inskränkning på prestationsförmågan vid 

arbetsminnesspanntestning.  

          Förutom den motoriska påverkan är det troligt att andra processer påverkar. Eftersom 

att flera deltagare ändå når den högsta svårighetsnivån när den artikulatoriska 

repetitionsförmågan hindras kan individuella skillnader tillsammans med perceptuella och 

psykologiska faktorer som exempelvis inställning till uppgiften och egna strategier vara 

påverkande faktorer för minneskapaciteten (Eriksson, 2001; Gathercole, 2006). 

          För att slutligen återkoppla till hypotesen om att en hindrad artikulatorisk 

repetitionsförmåga ska resultera i en negativ prestationspåverkan, det vill säga en lägre 

uppnådd svårighetsnivå, kan det påvisas att så är fallet. 

Skillnad i tidsåtgång att korrekt återge en nonordssekvens 

Gällande hypotesen att en handmotorisk begränsning ska resultera i en sämre prestation 

genom ett mer tidskrävande utförande på arbetsminnesspanntest, stöds inte hypotesen av 

framkomna resultat.  På de enskilda svårighetsnivåerna framkommer signifikant resultat i ett 

fall.  Majoriteten av deltagarna klarar genomgående svårighetsnivå två utan någon större 

ansträngning oavsett betingelse. Vid svårighetsnivå 3 påvisas ett signifikant resultat vilket 

betyder att tidsåtgången har betydelse för prestationen mellan betingelserna vid den här 

svårighetsnivån. Då inte något statistiskt signifikant resultat finns för svårighetsnivå fyra och 

fem samt att antalet deltagare kraftigt begränsas vid dessa nivåer, antas att tidsåtgången inte är 

den påverkande faktorn utan att de motoriska begränsningarna och individuella faktorer 

dominerar och försvårar minneskapaciteten (Andersson & Heister Trygg, 2009; Baddeley & 

Wilson, 1985; Eriksson, 2001).  

          Vid parvisa jämförelser mellan betingelserna påvisas när tidsåtgången för att korrekt 

återge en nonordssekvens är en betydelsefull faktor för resultatutfallet. Ett starkt signifikant 

resultat finns mellan den finmotoriska artikulatoriska betingelsen och den handmotoriska + 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen. Tidsåtgången för den finmotoriska artikulatoriska 



 

 

 

20 

 

betingelsen är minst men fler deltagare når ändå de högre svårighetsnivåerna i jämförelse med 

den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen. Det faktum att den 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen har lägst tidsåtgång beror sannolikt på att deltagarna 

är medvetna om den tidsliga minnesbegränsningen som en hindrad artikulation ger och 

påskyndar därför återgivningen. Utan den artikulatoriska repetitionen är minnesförmågan 

begränsad till bara några sekunder. (Baddeley, 2003). Inte samma snabbhet krävs vid 

kontrollbetingelsen eller handmotoriska betingelsen eftersom den artikulatoriska 

repetitionsförmågan i de två fallen är intakt.  

          När handfunktionen är intakt har deltagarna möjlighet att återge nonorden genom hand- 

och fingerpekning och är då inte beroende av ett kompletterande hjälpmedel, vars användande 

kräver mer tid (Andersson & Heister Trygg, 2009). I och med det har deltagarna en större 

möjlighet att under en kort tid korrekt återge nonorden. En snabbare tidsåtgång är viktig då 

den fonologiska loopens artikulatoriska undersystem begränsas så att enheter inte kan 

bearbetas i samma utsträckning (Baddeley, 2000).  

Samband mellan tidsåtgång och uppnådd svårighetsnivå 

Inget signifikant resultat påvisas för korrelation mellan tidsåtgång att korrekt återge en 

nonordssekvens och den högst uppnådda svårighetsnivån inom de enskilda fyra betingelser. 

Tidsåtgången kan därför inte antas påverka resultatet i sig men kan däremot utgöra en effekt 

av vilken minnesbelastning som krävs för stunden. Kan deltagarna på ett effektivt sätt 

använda de individuella minnesstrategierna, har tidsåtgången ingen större påverkan på hur 

deltagarna presterar på arbetsminnestestet. 

Den högst uppnådda svårighetsnivån för män och kvinnor 

 Hur de högst uppnådda svårighetsnivåerna skiljer sig mellan männen och kvinnorna i den här 

undersökningen kan bero på diverse faktorer. Det har redan redovisats flera skillnader mellan 

de två könens minnesförmågor och sannolikheten att resultatet skildras av dessa könsspecifika 

egenskaper behöver inte vara liten (Andreao & Cahill, 2009; Burt et al, 2009; Bäckman et al, 

2004; Kessels et al, 2004). Kvinnorna uppnår genomgående ungefär en halv svårighetsnivå 

lägre än männen. Det är svårt att komma till insikt om anledningen till resultatet, då det i 

tidigare studier har visats att kvinnor presterar bättre än män vid minnesuppgifter som 

behandlar språkliga förmågor (Eriksson, 2001). Eventuellt kan individuella skillnader som 

nervositet eller prestationskrav vara en förklaring till resultatskillnaderna mellan könen, när 

ingen motorisk begränsning hindrar. 

          Ett signifikant resultat visar sig mellan kontrollbetingelsen och den handmotoriska 
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betingelsen. Vid den handmotoriska betingelsen når männen en högre svårighetsnivå medan 

kvinnorna uppnår ungefär samma nivå som kontrollbetingelsen och på så sätt växer skillnaden 

mellan könen. Anledningen är svår att analysera utifrån mäns könsspecifika minnesförmågor, 

däremot kan ett större tekniskt intresse och vana vara en potentiell påverkande faktor. 

          För att slutligen återknyta till hypotesen om att ingen könsskillnad förekommer kan det 

nu bevisas att hypotesen inte stöds av framkomna resultat.          

Metoddiskussion 

Valet av arbetsminnesspanntest inriktades på nonordsrepetition eftersom förmågan att 

repetera nonord kan säga något om både barn och vuxnas språkförmåga (Nettelbladt, 2008b). 

Vid återgivning av nonord kan inte heller tidigare semantiska och lexikala föreställningar 

bidra till minnesbearbetningen och därav testades arbetsminnesförmågan på ett mer adekvat 

sätt (Gathercole, 2006).  

          De valda motoriska begränsningarna skulle hindra de vanligaste kommunikativa 

förmågorna nämligen hand- och artikulatorisk funktion (Andersson & Heister Trygg, 2009; 

Bax & Brown, 2004). Framförallt den begränsade handfunktionen hade kunnat göras 

annorlunda, då prestationen inte påverkades väsentligt vid den handmotoriska betingelsen i 

rådande undersökning. Någon form av spasticitet hade kunnat tillsättas, men frågan var då hur 

mycket det skulle avspegla sig på övriga system så att inte andra funktioner än arbetsminnets 

testades. Spasticitet i sig kan yttra sig på olika sätt och drabba varierade delar av kroppen 

vilket också hade varit svårt att simulera i deltagarnas testsituation (Andersson & Heister 

Trygg, 2009; Bax & Brown, 2004).  

          För att hindra den artikulatoriska repetitionsförmågan fick deltagarna repetera stavelsen 

/ba/. Stavelsen valdes på grund av att den var utan betydelse i det svenska språket (Baddeley, 

2003; Wrede, 2006). Den finmotoriska begränsningen skulle kunna kräva en kognitiv 

belastning som i sin tur kan distrahera utförandet. Däremot borde den eventuella belastningen 

vara av så mild grad att resultatet i rådande undersökning inte påverkades nämnvärt. 

          Tidsåtgången mellan de fyra betingelserna skiljde sig. Hypotes om att den 

handmotoriska betingelsen i relation till kontrollbetingelsen skulle kräva en längre tidsåtgång 

stärktes inte av framkomna resultat. Däremot märktes en tydlig skillnad i tidsåtgång vid den 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen i jämförelse med övriga betingelser, då tidsåtgången 

var markant lägre. Möjligen hade information till deltagarna om att testningen skulle utföras 

så snabbt som möjligt gjort att dessa tidsskillnader hade minskat en del.  

          Testmaterialet utformades speciellt till rådande studie då tidigare test som bedömer 
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förmågan att repetera nonord innehåller någon form av verbalisering(Johansson, 2009; Wass 

et al, 2008). Arbetsminnet har en minneskapacitet på fem till nio kända enheter, men då 

nonord inte är tidigare lagrad information är de svårare att minnas (Baddeley, 2000). I vilken 

utsträckning nonorden och betingelserna påverkade minneskapaciteten var däremot svårt att 

säga, därför behövdes materialet testas. En pilottestning utfördes för att färdigställa 

testmaterialet. De som deltog i pilottestningen uppfattade att kommunikationskartorna 

innehöll för många ord och det var svårt att söka efter och hitta rätt nonord. Det resulterade i 

att antalet nonord per kommunikationskarta blev 42st. Det var möjligt att reducera antalet 

nonord eftersom inte någon av deltagarna i pilottestningen nådde högre än till svårighetsnivå 

4. Därför ansågs att sekvenser innehållande fem nonord var tillräckligt komplicerat. En 

ytterligare svårighetsnivå hade varit bra att ha i enstaka fall då gällande deltagare klarat 

svårighetsnivå 5. En ytterligare svårighetsnivå och alltså fler nonord per kommunikationskarta 

hade kunnat försvåra ordavsökandet ganska radikalt och syftet med undersökningen hade då 

inte kunnat uppnås utifrån samma premisser. Det valda antalet nonord på varje 

kommunikationskarta kunde ha varit för många även i detta fall, men det är svårt att säga hur 

vi skulle kunna ha utformat testet på ett bättre sätt. 

          Vid valet av nonord som sedan sattes ihop till ordsekvenser togs fonologiska 

likhetseffekten och ordlängseffekten i beräkning eftersom inte onödiga företeelser skulle 

försvåra eller förenkla deltagarnas uppgift (Ameur, 2004; Baddeley, 2002b; Baddeley & 

Wilson, 1985). 

           Testsituationens instruktioner och datainsamling var utformad på liknande sätt för alla 

deltagare. Eftersom instruktionerna lästes upp och poängsättningen skedde manuellt måste det 

tas i beräkning att vissa små missar antagligen uppstod. Dialektala skillnader mellan 

testförande och försöksperson kunde ha påverkat den auditiva signalen i någon utsträckning, 

eftersom nonord lästes upp. Det var dessutom troligt att nonorden inom nonordssekvenserna 

inte genomgående sades med exakt samma tidsintervall, vilket kunde ha influerat deltagarna. 

Vidare kunde det antas att marginella fel uppstod vid tidtagningen av nonordsrepetitionerna. 

          Deltagarna hade möjlighet att få höra nonordssekvenserna med en repetition. Den 

möjligheten kunde ha verkat till deltagarnas fördel, åtminstone för de som nyttjade 

repetitionen. Då alla deltagare fick samma förutsättningar i det avseendet borde ingen större 

påverkan ha bidragit till resultatutfallet. 

          Datainsamlingen, analyseringen och de statistiska uträkningarna tog mer tid än vad 

beräknat, då uträkningarna krävde stor kunskap inom det statistiska programmet SPSS. Det 

hade varit intressant att undersöka fler aspekter av hur simulerade motoriska begränsningar 
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påverkar prestationen på arbetsminnesspanntest, men det mest iögonfallande har redovisats i 

den här studien.   

Slutsats 

Simulerade motoriska begränsningar påverkar prestationen på arbetsminnesspanntest i 

varierad utsträckning. Ett statistiskt signifikant resultat visar en prestationsförsämring vid den 

finmotoriska artikulatoriska betingelsen i jämförelse med kontrollbetingelsen samt mellan den 

handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen i jämförelse med 

kontrollbetingelsen. En handmotorisk begränsning har alltså inte någon nämnvärd negativ 

påverkan på prestationen.  

          Tidsåtgången för att korrekt återge en nonordssekvens skiljer sig signifikant mellan de 

fyra betingelserna. Ett signifikant resultat visas vid parvis jämförelse mellan den finmotoriska 

artikulatoriska och den handmotoriska + finmotoriska artikulatoriska betingelsen.  

          Inget samband påvisas inom varje enskild betingelse mellan tidsåtgången för att korrekt 

återge en nonordssekvens och den högst uppnådda svårighetsnivån.   

          Den högst uppnådda svårighetsnivån skiljer sig mellan könen och påvisas i den här 

undersökningen genom att männen, oberoende av simulerad motorisk begränsning, når 

ungefär en halv svårighetsnivå högre än kvinnorna. 

Framtida studier 

I den här undersökningen har vi tittat på hur simulerade motoriska begränsningar påverkar 

arbetsminnesförmågan hos personer med en normalfungerande motorik. Vi har kunnat se en 

hel del intressanta resultat och ett nästa steg skulle kunna vara att undersöka 

arbetsminnesförmågan hos personer som har medfödda eller förvärvade motoriska 

begränsningar, för att sedan jämföra deras resultat med en målgrupp och urskilja om liknande 

skillnader föreligger.  En ytterligare framtida undersökning kan observera om den eventuella 

kognitiva förmågan som krävs för att upprepa stavelsen /ba/ har någon betydelse i 

memorerandet av nonordssekvenser. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Rekryteringsbrev 

 

Hej! 

I vår (Carolines och Majas) kandidatuppsats så behöver vi 32 deltagare (studenter) som kommer 

fungera som både kontroll- samt experimentgrupp. Vårt syfte med arbetet är att undersöka vad 

motoriska begränsningar har för påverkan vid testning av arbetsminnet genom nonordsrepetition.  Om 

du är intresserad, hör av dig så snart som möjligt till våra bifogade mailadresser så bestämmer vi ett 

möte. Testningen kommer att utföras i grupprum under v.4 på Campus Valla och v.5 på 

Hälsouniversitetet. Självklart får du avbryta medverkande när som helst innan testningen, då den är 

frivillig. Det tar mellan 20 - 40 minuter att utföra testet och som tack för din hjälp bjuds du på fika. 

Med vänliga hälsningar  

Maja och Caroline 

 

majcr190@student.liu.se, Maja Crona   carba919@student.liu.se, Caroline Backlund  

Logopedprogrammet T5, Linköping Universitet 
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Bilaga 2: Instruktionsblad 

Introducerande förklaring 

”Nu kommer du att få höra olika nonord, det är ord utan betydelse. Det kommer att komma flera 

stycken i rad så lyssna noga. När jag sagt orden färdigt vänder jag på ett blad som innehåller rutor med 

nonord och då är det din uppgift att på lite olika sätt försöka att peka på de ord du just hör i rätt 

ordning. Du börjar och avslutar återgivningen av orden i den gröna cirkeln som finns längst ner på 

bladet. När du pekat klart vänder jag bladet igen och sedan får du höra en ny omgång av ord. Om du 

vill höra orden igen så kan jag upprepa varje ordomgång en gång. Testet fortsätter till jag säger till så 

känn ingen press utan gör bara ditt bästa.” 

 Kontrollbetingelse 

”Den här omgången ska du återge orden i rätt ordning genom att peka på dem. Vi testar med ett 

exempel först men kom ihåg att börja och sluta i den gröna cirkeln.”  

¤ Bamm – piv (vänd) 

¤ Miff – sok – kas (vänd) 

Grovbetingelse 

” Under den här omgången ska du inte få peka på orden med hjälp av dina händer utan istället använda 

en laserpekare som vi sätter på ditt huvud.  Händerna får du inte på något sätt använda så därför får du 

sätta dig på dem så länge. Glöm inte att börja och avsluta återgivningen i den gröna cirkeln. Vi testar 

med ett exempel.” 

¤ Bamm – piv (vänd) 

¤ Miff – sok – kas (vänd) 

Finbetingelse 

” Den här omgången ska du återge orden i rätt ordning genom att peka på dem, men du ska också få en 

extra uppgift.  Under hela omgången, alltså både när jag läser upp orden och medan du återger dem 

ska du repetera stavelsen /ba/. Kom ihåg att börja och sluta i den gröna cirkeln. Vi testar med ett 

exempel.” 

¤ Bamm – piv (vänd) 

¤ Miff – sok – kas (vänd) 

Fin + grovbetingelse 

” Under den här omgången kommer du inte att få använda dina händer för att peka på orden du hör. 

Istället kommer du att få använda en laserpekare som vi sätter på ditt huvud. Händerna får du inte 

använda så det vore bra om du kunde sitta på dem så länge. Förutom att du ska använda laserpekaren 

får du också en extra uppgift. Under hela omgången, alltså både när jag läser upp orden och medan du 

återger dem ska du repetera stavelsen /ba/. Kom ihåg att börja och sluta i den gröna cirkeln. Vi testar 

med ett exempel.” 

¤ Bamm – piv (vänd) 

¤ Miff – sok – kas (vänd) 

Efter testets slut 

”Bra jobbat, och tack så mycket för att du ställde upp! Vi bjuder på fika för att du hjälper oss med vår 

undersökning.” 
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Exempelblad 

 

Bamm kas miff 

Sok piv klat 

 

 

    START  

  STOPP 
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Bilaga 3: Rättningsblanketter 

Test 1 

Kön: 

Ålder: 

Nonordssekvenser Tid Resultat Kommentar 

2 ord 

 

siva- flo 

 

jat- åpir 

 

vånn- sud 

 

   

3 ord 

 

hulö- mju- los 

 

gåk- sli- tejo 

 

äder- kvos- sve 

 

   

4 ord 

 

pör- ys- klåp- tud 

 

vra- bå- anik- or 

 

uk- dab- sneg- glä 

 

   

5 ord 

 

pryt- mir- jä- vab- fimm 

 

niv- åp- bru- hedd- kit 

 

drö- fev- ad- fjul- mipp 
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Test 2 

Kön: 

Ålder: 

Nonordssekvenser Tid Resultat Kommentar 

2 ord 

 

gepp-jov 

 

pyg-bäm 

 

keg-ygal 

 

   

3 ord 

 

gnak-hys-öli 

 

plå- brä- örup 

 

slo- hek- mäbb 

 

 

   

4 ord 

 

glö- hu- smir- kab 

 

sny-me-pad-vack 

 

bläd- ka- hug- tod 

 

   

5 ord 

 

kåg- jab- öv- trud- gaf 

 

bujj- kip- rång- vo- des 

 

nat- fegg- tvä- gu- okös 
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Test 3 

Kön: 

Ålder: 

Nonordssekvenser Tid Resultat Kommentar 

2 ord 

 

fajj- kny 

 

mok- dröt 

 

bep- dåss 

 

   

3 ord 

 

duby- gån- sib 

 

kles- gad- fäpp 

 

geb- mylå- nang 

 

   

4 ord 

 

vådd- keg- fö- baff 

 

shiv- ig- bup- obös 

 

pud- fäte- ab- våll 

 

   

5 ord 

 

ti- håb- vömm- bes- ader 

 

dash- gyd- äl- lis- fibb 

 

sep- kus- nö- bulå- ped 
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Test 4 

Kön: 

Ålder: 

Nonordssekvenser Tid Resultat Kommentar 

2 ord 

 

baj- vabb 

 

dil- sem 

 

jåb- gnap 

 

   

3 ord 

 

lysh- vuj- kag 

 

snak- bev- pla 

 

fym- prir- sle 

 

   

4 ord 

 

sadd- gak- plås- yt 

 

buv- ma- dak- glep 

 

temm- py- kig- lad 

 

   

5 ord 

 

duss- pyv- lö- vål- blud 

 

vim- gybb- vöck- di- luk 

 

pagg- bys- ef- irup- kev 
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Bilaga 4: Testmaterial 

 

Översikt av nonord 

Test 1 Test 3 

2 ord 

siva – flo 

jat – åpir 

vånn – sud   

2 ord 

fajj – kny  

mok – dröt 

bep – dåss 

3 ord 

hulö – mju – los  

gåk – sli – tejo 

äder – kvos –sve  

3 ord 

duby – kån – sib 

kles – gad – fäpp 

geb – mylå – nang  

4 ord 

pör – ys – klåp – tud 

vra – bå – anik – or 

uk – dab – sneg – glä  

4 ord 

vådd – keg – fö – baff  

shiv – ig – rup – obös  

pud – fäte – ab – våll  

5 ord 

pryt – mir – jä – vab – fimm  

niv – åp – bru – hedd – kit  

drö – fev – ad – fjul - mipp 

5 ord 

ti – håb – vömm – bös – ader 

dash – gyd – äl – lis – fibb 

sep – kus – nö – bulå – ped  

Test 2 Test 4 

2 ord 

gepp – jov  

pyg – bäm 

kog – ygal  

2 ord 

baj – vabb 

dil – sem 

jåb – gnap 

3 ord 

gnak – hys – öli  

plå – brä – örup  

slo – hek – mäbb  

3 ord 

lysh – vuj – kag 

snak – bev – pla 

fym – prir – sle  

4 ord 

glö – Hu – smir – kab  

sny – me – pad – vack 

bläd – ka – hug  – tod  

4 ord 

sadd – gak – plås – yt  

buv – ma – dak – glep 

temm – py – kig – lad  

5 ord 

kåg – jab – öv – trud – gaf  

bujj – kip – rång – vo – des  

nat – fegg – tvä – gu – meng  

5 ord 

duss – pyv – lö – vål – blud  

vim – gybb – vöck – di – luk  

pagg – bys – ef – irup – kev  



 

 

 

1 

 

 

siva pryt fev klåp jä hedd glä 

tud drö hulö fimm ys tejo sud 

sli sve dab flo niv mipp bå 

or sneg åp gåk fjul uk kit 

mir ad kvos vånn vra jat los 

äder åpir anik bru mju vab pör 

  START  

  STOPP 



 

 

 

2 

 

kip brä fegg hug me trud bäm 

sny tvä keg des gepp hys tod 

vo gnak hu plå okös vack kab 

jov pad öv nat öli rång mäbb 

bläd hek bujj pyg smir kåg gu 

jab glö örup gaf ka ygal slo 

 

  START  

  STOPP 



 

 

 

3 

 

ab bep bulå bes obös dåss dash 

kus gad fö fajj våll baff ader 

håb bup duby mylå sep mok ig 

lis kny gyd fäte nö fibb kles 

gån fäpp shiv ti geb ped vådd 

nang vömm keg dröt äl sib pud 

 

  START  

  STOPP 



 

 

 

4 

 

di pyv pla pagg vöck jåb kig 

vuj sle lad buv irup plås lö 

gybb baj gnap yt luk bev sadd 

snak py ef vim duss lysh sem 

gak ma fym glep kev vabb blud 

bys dil vål kag temm dak prir 

 

  START  

  STOPP 


