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1 Abstract	  
Barn med funktionsnedsättningar har ofta problem i skolan men även i deras vardag på grund av att 
deras omgivning inte är ämnad för människor med någon typ av svårighet. Prospektivt minne är en 
viktig faktor i hur väl en person med funktionsnedsättning klarar av sin vardag. Tidigare studier 
visar även att det finns en koppling mellan den exekutiva funktionen inhibition och prospektivt 
minne. Denna studie har i syfte att undersöka om det finns ett samband mellan den exekutiva 
funktionen inhibition och prospektivt minne. Detta behövs för att få en större förståelse för vad som 
orsakar svårigheter i vardagen för personer med funktionsnedsättningar. Studien utförs med en 
inomgruppsdesign där sex försöksdeltagare i åldrarna åtta till nio år fick utföra olika tester. Tester 
från följande kategorier används: Minne och exekutiva funktioner. Efter en korrelationsanalys visar 
resultat inte på någon signifikant korrelation men detta kan bero på att samplingsstorleken är för 
liten. Resultat visar på en tendens till att exekutiva funktioner påverkar prospektivt minne men 
vidare studier behövs för att styrka detta samband. 
 
Utöver att undersöka om det finns ett samband mellan prospektivt minne och inhibition gör denna 
studie en metodologisk utvärdering av tester indelade i kategorierna: Minne, exekutiva funktioner 
och generell intelligens, språkförståelse samt tre skattningsformulär kring vardaglig funktion. Den 
här utvärderingen resulterar i en metoddiskussion som återfinns i den andra delen av denna rapport. 
 
Nyckelord: inhibition, prospektivt minne, exekutiva funktioner, utvärdering av tester
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3 Inledning	  
Barn med funktionsnedsättningar har ofta problem i skolan men även i deras vardag 
på grund av att deras omgivning inte är ämnad för människor med någon typ av 
svårighet. Men för att utveckla omgivningen till något bättre för de här barnen krävs 
mer kunskap - kunskap i vad som orsakar dessa problem men även de bidragande 
faktorerna till problemen. Det finns viss forskning som pekar på att prospektivt minne 
ska vara en bidragande faktor till många av problemen som funktionsnedsatta 
upplever. Prospektivt minne handlar om att komma ihåg saker som ska göras i 
framtiden, som exempel att komma ihåg ett tandläkarbesök(McDaniel & Einstein 
2007). Detta är något som funktionshindrade kan ha stora svårigheter med beroende 
på vilken funktionsnedsättning de har. Ett stort problem är även att barnets problem 
med det prospektiva minnet inte uppfattas förrän de har börjat i skolan, detta kan bero 
på att föräldrar hjälper barnet till så stor del att det aldrig blir ett problem att de inte 
kan komma ihåg att göra saker i framtiden (McCauley & Levin, 2004). 

Tidigare forskning visar på att det finns en koppling mellan hur välutvecklat 
exekutiva funktioner är påverkar hur väl det prospektiva minnet fungerar. Detta 
visades genom en studie av Atance och Jackson (2009) när de utförde en studie på 
unga barn. Atance och Jackson tar dock inte upp specifika exekutiva funktioner utan 
de tar upp exekutiva funktioner som ett generellt begrepp. I en senare studie visar 
Schnitzspahn et al. (2012) att inte alla exekutiva funktioner är betydande för det 
prospektiva minnet. Det som Schnitzspahn et al. menade var att inhibition och 
shifting är de exekutiva funktioner som är viktiga för prospektivt minne. Inhibtion är 
förmågan att kunna hålla borta oväntade reaktioner på stimuli, shifting handlar om att 
kunna byta från en uppgift till en annan. Utöver detta så visade de även att 
arbetsminne inte påverkar det prospektiva minnet.  
 
Mahy och Moses (2011) visade även dem att inhibition kan vara en viktig faktor i det 
prospektiva minnet. Den här studien visade även på att intresse för uppgiften påverkar 
till stor del hur väl barnet kommer ihåg att utföra en uppgift. En rolig uppgift kommer 
barnen lättare ihåg och en tråkig uppgift glöms lätt bort. Detta leder fram till det första 
syftet för denna studie: Finns det något samband mellan prospektivt minne och den 
exekutiva funktionen inhibition hos unga barn. 
 
Denna studie kommer även utföras som en pilotstudie till projektet Mastermind. 
Mastermind är ett projekt som har syftet att undersöka om exekutiva funktioner kan 
förbättras via träning med dator och om denna träning kan förbättra minnesfunktioner 
samt andra funktioner såsom läsning. Av den anledningen är det andra syftet att 
metodologiskt utvärdera kognitiva tester. 
 

3.1 Syfte	  
1. Syftet för denna C-uppsats är att besvara om det finns ett samband mellan 

prospektivt minne och den exekutiva funktionen inhibition hos 
normalbegåvade barn i åldrarna åtta till nio år?  

 
2. Utöver frågeställningen ovan kommer ett sekundärt arbete handla om att 

utvärdera ett antal tester (testbatteri) för kontrollgruppen i studien 
Mastermind. Målet med detta är att metodologiskt testa kognitiva tester inför 
den studien och beskriva vad som kan förbättras i utförandet av dem testerna. 
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4 Disposition	  
Då denna uppsats har två väldigt skilda syften där det ena syftet är en vetenskaplig 
frågeställning och det andra syftet är en metodologisk utvärdering av ett testbatteri 
kommer rapporten delas upp i två delar. Den första delen kommer redogöra för det 
första syftet och den andra delen för det andra syftet. 
 
Den första delen kommer ta upp teoretisk bakgrund som är relevant för frågeställning, 
sedan metod för de testerna som används, resultat från tester och sist en diskussion 
kring resultaten och analysen av resultaten. För den andra delen kommer det 
redogöras för den teoretiska bakgrunden samt metod för testerna. Det kommer 
däremot endast finnas en metoddiskussion då det inte finns någon vetenskaplig 
frågeställning utifrån de testerna som behöver analyseras. 
 
I slutet på rapporten kommer referenser återfinnas samt ett appendix med bilagor som 
kan vara intressanta för läsaren. 

5 Teoretisk	  bakgrund	  
Här nedan kommer det redogöras för den teoretiska bakgrunden för syfte nummer ett i 
rapporten; finns ett samband mellan prospektivt minne och den exekutiva funktionen 
inhibition hos normalbegåvade barn i åldrarna åtta till nio år?  
Denna bakgrund kommer redogöra för teorin bakom testerna och grundläggande 
teorier som denna studie bygger på. Då viss teori är gemensam för båda syftena 
kommer den övergripande teorin endast tas upp i den här delen av rapporten. 
 
Grundläggande för studien är att den bygger på forskningen kring arbetsminnet. I 
studien finns det tre olika tester för arbetsminne och dessa utgår ifrån två olika 
modeller av arbetsminnet, dessa är Baddeleys och Hitch modell samt Just and 
Carpenters modell. Nedan förljer en förklaring till båda dessa. 

5.1 Arbetsminne	  

5.1.1 Baddeley	  och	  Hitch	  
Arbetsminnet är den delen av minnet som behandlar information kontinuerligt och 
lagrar information under korta perioder. Enligt Baddeleys och Hitch (1974) modell 
över arbetsminnet ingår det fyra delar: fonologiska loopen, visuospatiala skissblocket 
och episodiska bufferten, och allt detta styrs från den fjärde komponenten; centrala 
exekutiven. Den fonologiska loopen hanterar enligt den här teorin hur många auditiva 
objekt arbetsminnet kan hantera samtidigt. Detta kan till exempel vara en rad med 
siffror som till exempel ett telefonnummer. Den visuella motsvarigheten till 
fonologiska loopen kallas visuospatiala skissblocket och det hanterar visuella objekt 
istället för verbala. För att koppla ihop dessa två delar finns den episodiska bufferten 
som skapar hela episoder, händelser, av de olika delarna av ett minne.  
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5.1.2 Just	  och	  Carpenter	  
Baddeleys och Hitch modell över arbetsminnet är en av de modeller som denna studie 
kommer utgå ifrån. Utöver den här modellen kommer det prospektiva minnesspelet 
utgå ifrån en modell av Just och Carpenter (1992). Den här modellen tar inte upp 
specifika delar såsom fonologiska loopen eller visuospatiala skissblocket. En 
grundtanke i den här modellen som skiljer den från Baddeleys och Hitch modell är att 
arbetsminnet har en begränsad kapacitet att bearbeta och spara objekt. Kapaciteten 
skiljer sig från person till person men det beskrivs även att personer har olika sätt att 
bearbeta information vilket leder till ett mer optimalt arbetsminne. I likhet med 
Baddeleys och Hitch modell är arbetsminnet ett försteg innan semantiska/episodiska 
minnet men till skillnad från deras modell menar Just och Carpenter att effektiviteten 
att flytta vidare minnen bestämmer hur väl arbetsminnet för en person fungerar. 
Generellt för dessa två modeller är även att om en person har ett välfungerande 
arbetsminne kommer det bli lättare att skapa långtidsminnen. 
 
Två begrepp som är nära kopplat till arbetsminne och långtidsminne är encoding och 
retrieval. Detta handlar om hur information kodas in i det semantiska och episodiska 
minnet och hur informationen hämtas vid senare tillfällen. (Tulving & Thomson, 
1973) 
 

5.2 Exekutiva	  funktioner	  
Utöver arbetsminne är exekutiva funktioner en viktig komponent för att fungera väl i 
vardagen. Det finns många olika exekutiva funktioner utöver dem som tas upp här 
beroende på vilken forskare man vänder sig till. De exekutiva funktionerna som 
används i denna studie är testade och föreslagna av Miyaki et al. (2000). 
 
De exekutiva funktionerna är en övergripande benämning på en samling funktioner 
som innefattar kontroll av kognitiva processer (Elliott, 2003). De exekutiva 
funktionerna som kommer tas upp i den här delen av rapporten är inhibering. 
Inhibering är förmågan att blockera onödiga saker från uppmärksamheten. Det kan 
handla om att snabbt kunna byta uppmärksamhet till något annat utan att störas av 
tidigare händelser.  
 
I den andra delen av rapporten kommer även två andra exekutiva funktioner 
användas. Dessa är shifting samt uppdatering och övervakning av handlingar. Shifting 
är förmågan att byta uppmärksamhet till något annat. Om inhibering handlar om att 
byta uppgift utan att störas av tidigare uppgift är det denna funktion som faktiskt byter 
mellan olika uppgifter. Den andra exekutiva funktionen har ett mer beskrivande 
namn; uppdatering och övervakning av handlingar. Övervakar, kontrollerar och 
avsluta handlingar. När en person utför en uppgift är det denna exekutiva funktion 
som har översikt över uppgiften. Den här funktionen bestämmer när en uppgift är 
färdig och som kontrollerar och uppdaterar vad som förändras under utförandet av en 
uppgift. 
 
I den teoretiska bakgrunden för testerna kommer det tas upp två olika begrepp som 
kommer diskuteras senare i denna del av rapporten. Dessa är serial position effect och 
chunking. 
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5.2.1 Serial	  position	  effect	  
Om en person blir ombedd att komma ihåg en lång lista med objekt är det stor 
sannolikhet att personen kommer komma ihåg flest av de objekt som var i slutet på 
listan och några i början. De här effekterna kallas recency och primacy -effect och är 
ett mycket undersökt fenomen inom kognitiv psykologi. Begreppet “serial position 
effect” myntades av Hermann Ebbinghaus (1913) efter han hade utfört studier på sig 
själv. 
 

5.2.2 Chunking	  
Chunking är en minnesstrategi som kan användas för att komma ihåg objekt lättare. 
Om en person ska komma ihåg en lång sekvens av siffror kan det blir väldigt 
krävande när det blir för många siffror. Personen kan då lättare komma ihåg 
siffersekvensen om denne “chunkar” ihop siffrorna till större siffror. Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 
6 blir 12, 34, 56 - eller dylikt. I en studie av George Miller (1956) visade han att det är 
större sannolikhet för en försöksdeltagare att komma ihåg en sekvens av siffror om 
chunking används.  
 

5.3 Teoretisk	  bakgrund	  för	  tester	  
Denna del av den teoretiska bakgrunden kommer ta bakomliggande teori för de tester 
som kommer användas för det första syftet. Dessa tester är Verbal and Motor 
inhibition, sifferspann baklänges samt det prospektiva minnesspelet. 
 

5.3.1.1 Sifferspann	  	  
För att testa arbetsminne används ofta test som testar hur många objekt en person kan 
hålla kvar i minnet för att sedan lista upp dessa objekt i rätt ordning, detta kallas för 
minnesspann. Sifferspann är ett test som testar en persons förmåga att hålla kvar 
siffror i arbetsminnet och sedan kunna säga dessa siffror i rätt ordning. (Blankenship, 
1938) 
 
Försöksledaren säger siffror och försöksdeltagaren ska upprepa de här siffrorna i rätt 
ordning. Antalet siffror ökar med ett om försöksdeltagaren klarar av den senaste 
längden av siffror. Det här testet görs även baklänges och då ska försöksdeltagaren 
upprepa siffrorna i bakvänd ordning. Medan den fonologiska loopen främst används i 
det sifferspann som är i samma ordning förlitar sig det bakåtvända sifferspannet mer 
på exekutiva funktioner såsom inhibiton (Swanson, Mink, Bocian, 1999). Det 
sifferspann som kommer användas i denna studie är baklänges sifferspann då det 
främst testar inhibition och inte arbetsminne. 
 
Enligt vad tidigare studier pekar mot, bland annat en av Ackerman, Beier och Boyle 
(2005), finns det en koppling mellan ett bra arbetsminne och generell intelligens. I 
enlighet med detta verkar det även som det finns en koppling mellan minnesspann och 
generell intelligens (Bailey & Dunlosky, 2008). En bra kapacitet att hålla kvar siffror i 
minnet är även nära sammankopplad med förmågan att lära sig nya språk (Baddeley 
& Hitch, 1974).  
 
En vanlig minnesstrategi som kan användas för att underlätta vid sådana här uppgifter 
är till exempel chunking.  Personen ska sätta ihop flera siffror och bilda större siffror, 
detta underlättar för att komma ihåg siffrorna. 
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5.3.1.2 Prospective	  Memory	  Game	  
Det här spelet är en utveckling av ett brädspel som kallas virtual week som 
utvecklades av Rendell och Craik (2000) för att testa prospektivt minne – att komma 
ihåg vad som ska göras i framtiden. Spelet har syftet att testa prospektivt minne under 
en fiktiv vecka på spelplanen. Försöksdeltagaren ska gå runt en spelplan och på 
specifika platser får försöksdeltagaren olika uppgifter att utföra på olika platser senare 
i spelet, detta testar prospektivt minne. Den här versionen av spelet var till för att testa 
prospektivt minne hos vuxna och inte barn. Av den här anledningen innehöll spelet 
mycket skriftliga instruktioner och var därför inte lämpat för barn eller 
funktionshindrade som har svårigheter med läsning.  
 
Eftersom Rendell och Craik spel var utvecklat för normalbegåvade barn var det 
väldigt svårt för funktionshindrade barn att testas med hjälp av det. Därför utvecklade 
Anna Levén (2007; 2008) en version av spelet som var mer grafisk med mindre text 
och lättare att förstå för barn eller personer med olika typer av funktionshinder med 
lässvårigheter. Även i den här versionen får försöksdeltagarna gå runt spelplanen och 
samla på sig uppgifter som ska utföras vid en specifik plats senare i spelet. En stor 
skillnad är dock att detta spel utspelar sig under en dag, ett varv på spelplanen, och 
inte en hel vecka. 
 
Under spelets gång får försöksdeltagaren ett antal ord att komma ihåg. Efter spelet är 
klart får försöksdeltagaren försöka komma ihåg så många ord som möjligt av dessa. 
Detta kommer testa episodiskt minne vilket är det minne som behandlar personliga 
händelser. I personliga händelser ingår känslomässiga och kontextuella faktorer. 
(Schacter et al., 2011)  
 
I motsats till prospektivt minne finns även retrospektivt minne, som namnet antyder, 
att komma ihåg tidigare händelser. Det här är ett begrepp som innefattar andra 
minnesbegrepp såsom episodisk och semantiskt minne då den typen av minnen är 
dåtida minnen (Baddeley et al. 2009). Det semantiska minnet är det minne som 
innehåller vår kontextuella, semantiska, kunskap om världen och en persons samlade 
deskriptiva kunskap (Tulving, 1972). För att testa retrospektivt minne får 
försöksdeltagaren, efter att spelomgången är klar, se bilder från spelplanen där 
specifika uppgifter skulle utföras. Försöksdeltagaren ska då säga vilken handling som 
skulle utföras vid den bilden. 

5.3.1.3 Verbal	  inhibering	  och	  motorisk	  inhibering	  	  
Verbal inhibering och motorisk inhibering (VIMI) har som syfte att testa verbal och 
motorisk inhibering (Henry et al., under revision). Inhibering är förmågan att kunna 
byta från en uppgift till en annan uppgift, detta räknas till en av de exekutiva 
funktionerna (Miyaki et al., 2000). 
 
I det här testet får försöksdeltagaren en uppgift att repetera det som försöksledaren gör 
eller säger. Efter en rad upprepningar av den första instruktionen, att härma 
försöksledaren, får försöksdeltagaren en ny uppgift; att göra tvärt emot försöksledaren 
(en mer utförlig beskrivning av testets procedur finns under metoddelen i rapporten).  
 
Försöksdeltagarens uppgift blir att inhibera den instinktiva reaktion som 
försöksdeltagaren vill göra och istället ge rätt svar. Då exekutiva funktioner är något 
som utvecklas med åldern skulle vuxna inte ha några större problem med detta test 
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men eftersom barn inte är färdigutvecklade kommer de ha det svårare att inhibera sina 
reaktioner. 
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6 Metod	  
Denna del kommer innehålla redogörelse av procedur av tester för syfte nummer ett, 
vilka avgränsningar studien har och hur analysen av resultaten utfördes.  
 

6.1 Design	  
Den här studien hade en inomgruppsdesign där försöksdeltagarna testades en gång 
utan att de hade blivit utsatta för någon form av stimuli. Anledningen till denna design 
var på grund av att detta var att det inte fanns tid till en sådan design inom ramarna 
för projektet. 

6.2 Avgränsning/Deltagare	  
Eftersom det här var ett kandidatprojekt (15hp) fanns det en tidsbegränsning som 
studien inte kunde överskrida.  
 
Testningen utfördes på grundskolor och kunde låta så många barn som möjligt utföra 
testerna under den tiden som barnen gick i skolan. Då det tog cirka en och en halv 
timme per deltagare fanns det möjlighet för tre deltagare per dag beroende på om de 
hade schemaaktiviteter som krockade. Sådana schemaaktiviteter kunde vara till 
exempel gymnastik eller slöjd där de delade upp klassen på två delar. 
 
Försöksdeltagarna i denna studie uppgick till sex stycken barn i åldrarna åtta till nio 
år. 

6.3 Procedur	  
Testningen tog max 90 minuter och den här tiden var uppdelad på två tillfällen nära 
inpå varandra. Eftersom tiden som testningen tog berodde på hur snabb 
försöksdeltagaren var delades alla testningar upp efter det prospektiva minnesspelet. 
Under testningen fick försöksdeltagaren när som helst avbryta testet och om 
försöksledaren ansåg att testen var för svåra för försöksdeltagaren avbröts även då 
testen. Data från de tester som försöksdeltagaren hade genomgått användes i analys 
men data från de test som försöksdeltagaren hade avbrutit användes inte. 
 

6.3.1 Sifferspann	  	  
I det här testet fick försöksdeltagaren instruktionerna att upprepa de siffror som 
försöksledaren läste upp direkt efter att försöksledaren var klar med en sekvens av 
siffror. En sekvens av siffror kunde vara upp till tio siffror lång och för varje sekvens 
som försöksdeltagaren klarade av ökade längden på sekvensen med en siffra. 
Försöksledaren började testet med två siffror i sekvensen. När försöksdeltagaren inte 
klarade av en sekvens av siffror två gånger avslutades testet och längden på den 
senaste sekvensen antecknades av försöksledaren. 
 
Efter att den första delen av testet var avklarat utförde försöksledaren testet ännu en 
gång men denna gång baklänges. Här skulle försöksdeltagaren upprepa siffrorna i 
bakvänd ordning istället för samma ordning. Den här delen av testet testade den 
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exekutiva funktionen inhibition och det är resultaten från denna del som användes i 
analysen för analysen av syfte nummer ett. 
 
Tid: 15-20min 

6.3.2 Prospective	  Memory	  Game	  
Här fick försöksdeltagaren spela “prospective memory game” på en dator. Spelet gick 
ut på att gå runt en spelplan och under tiden fick försöksdeltagaren uppgifter som de 
skulle komma ihåg att göra vid rätt tillfälle. Prestationen mättes med poäng för varje 
rätt sak deltagaren kom ihåg att utföra. Denna del av testet testade prospektivt minne. 
 
Under spelets gång fick försöksdeltagaren även tjugo ord att komma ihåg. Dessa ord 
var inte relaterade till spelet.  Efter spelets gång skulle deltagaren komma ihåg så 
många av orden som möjligt. Denna del av testet testade episodiskt minne. 
 
Därefter fick försöksdeltagaren se bilder från spelplanen och hade i uppgift att komma 
ihåg vad som skulle göras på den platsen Detta testade retrospektivt minne. 
 
Innan datainsamlingen påbörjades fick deltagarna spela en provomgång för att lära sig 
spelet. Provomgången tog cirka 5 min och under provomgången fick de ställa frågor 
angående spelet. Därefter började datainsamlingen och under den riktiga 
spelomgången fick de inte ställa frågor. 
 
Data samlades in på ett förtryckt papper där försöksledaren markerade antal korrekt 
ihågkomna ord samt antecknade hur många poäng som försöksdeltagaren fick under 
spelets gång. Försöksdeltagarna fick poäng för varje rätt de hade och för varje gång de 
kom ihåg att fråga efter en uppgift vid grön gubbe (se figur 2). Det antecknades även 
om försöksdeltagaren stod på en bild och visste att något skulle göras men inte kom 
ihåg vad. Försöksledaren antecknade resultaten på en separat bild av spelplanen. 
 
Materiell 
En bärbar dator som försöksdeltagaren kunde spela spelet på. 
Tid: c:a 30min 
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Figur 1: Prospective memory game: I spelet gick försöksdeltagare runt spelplanen och för varje grön gubbe 
som hen gick på fick de fråga om en uppgift och på varje bild fick de utföra sina uppgifter. Längden som 
försöksdeltagaren tagit sig i spelet markerades med fotsteg. 

6.3.3 VIMI	  (Verbal	  inhibition	  Motor	  inhibition	  task)	  
I det här testet fick försöksdeltagaren utföra två olika delar, en motorisk och en 
verbal. I den motoriska delen fick försöksdeltagaren instruktionen att upprepa de två 
rörelser som försöksledaren gjorde med handen. I första fallet var det antingen en 
knuten näve eller ett finger som försöksledaren visade. När försöksledaren visade en 
knuten näve skulle försöksdeltagaren alltså också visa en knuten näve och vice versa. 
Efter detta hade upprepats tjugo gånger gav försöksledaren nya uppgifter: att när 
försöksledaren visade en knuten näve skulle försöksdeltagaren visa ett finger och vice 
versa. Detta gjordes även med två andra rörelser; en vertikal och en horisontal hand. 
Samma instruktioner gavs vid det sistnämnda fallet.  
 
Den verbala delen gick ut på samma sätt som den motoriska delen med skillnaden att 
försöksdeltagaren skulle härma två ord; ex om försöksledaren säger “tåg” ska 
försöksdeltagaren säga “tåg”. Efter att detta hade upprepats 20 gånger med två ord 
fick försöksdeltagaren instruktionen att om försöksledaren säger “tåg” ska 
försöksdeltagaren säga “boll”. Även den verbala delen utfördes med två olika ordpar 
av ord med en stavelse. Detta för att i orginaltestet på engelska var orden enstaviga 
och med hänsyn till det översattes dem orden till liknande svenska ord.  
 
Data samlades in genom att markera vad försöksdeltagaren visade för tecken/sade för 
ord. Detta skrevs in i ett förtryckt papper. 
 
Tid: c:a 10-15min 
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6.4 Analysmetod	  
Korrelationsanalyser av resultaten gjordes i SPSS 20. I korrelationerna så testades 
resultaten från sifferspan baklänges, VIMI verbal och motorisk mot resultaten från det 
prospektiva minnesspelet. Detta ledde till tre stycken korrelationsanalyser med fyra 
olika beroende variabler: VIMI Motor score, VIMI verbal score, resultat för sifferspan 
baklänges och resultat i det prospektiva minnesspelet (PM-spelet).  
 
All data var normalfördelad vilket testades med Shapiro-Wilks test. Av denna 
anledning valdes Pearsons korrelationskoefficient som ett lämpligt parametriskt test 
av data.  
 

6.5 Etik	  
Alla försöksdeltagare samt vårdnadshavare gav sitt godkännande för att medverka i 
studien. Data blev avkodat så det inte gick att se vem som hade svarat vad. All 
insamlad data är anonym.    



Erik Sommarström 
Linköpings Universitet 

 16 

7 Resultat	  
Här redogörs resultat för de tre testerna som är relevanta för syfte nummer ett: om det 
finns ett samband mellan prospektivt minne och den exekutiva funktionen inhibition 
hos normalbegåvade barn i åldrarna åtta till nio år? 
 
Nedan följer tabell 1 som innehåller deskriptiv statistik över de tester som är relevanta 
för syftet.  
 
Tabell 1: Tabell med deskriptiv statistik för de relevanta testerna. 

Deskriptiv statistik 
 N M S.D (Min,Max) 

VIMI Motor inhib. score 6 36,17 3,19 (31,40) 
VIMI Verbal Inhib. score 6 38,5 1,38 (36,40) 
Sifferspann (baklänges) 51 

 
3,6 0,55 

 
(3,4) 

 
PM-spelet score 51 19,6 1,67 (18,22) 

Not. 1, data för sifferspann och PM-spelet saknades för en försöksdeltagare för detta 
test. 
 
Det gjordes tre korrelationsanalyser på dessa data och resultaten blev följande: 
 
Resultaten pekar på ett icke-signifikant samband mellan antal rätt för VIMI, motorisk 
inhibering, och antal rätt i det prospektiva minnesspelet, r = 0,157. p > 0,05. r-värdet 
visar här att VIMI, motorisk inhibering delar 15,7% av variabiliteten hos antal rätt i 
det prospektiva minnesspelet. 
 
Den andra delen på VIMI visade även den ett icke-signifikant samband mellan antal 
rätt för VIMI, verbal inhibering, och antal rätt i det prospektiva minnesspelet, r = 
0,275. p > 0,05. r-värdet visar här att VIMI, verbal inhibering delar 27,5% av 
variabiliteten hos antal rätt i prospektiva minnesspelet. 
 
Utöver detta testades även om det fanns ett samband mellan prospektiva minnesspelet 
och baklänges sifferspann. Det var ett icke-signifikant samband mellan längd på 
baklänges sifferspann och antal rätt i det prospektiva minnesspelet, r = 0,905. p > 
0,05. r-värdet visar här att sifferspann baklänges delar 90,5% av variabiliteten hos 
antal rätt i det prospektiva minnesspelet. 
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8 Diskussion	  
Denna del kommer inledas med en diskussion kring metod och procedur. Här kommer 
det redogöras för förändringar som gjordes under testningen samt eventuella 
förändringar och observationer som är bra att ha i åtanke vid en replikationsstudie. 
Efter metoddiskussionen kommer resultaten av analysen diskuteras och vilka 
implikationer de leder till. 
 

9 Metoddiskussion	  

9.1.1 Förändringar	  i	  procedur	  
Det var även några gånger under testning som försöksdeltagarma frågade om de inte 
var rast för dem andra i klassen vilket gav vissa indikationer på att de hade svårt att 
fokusera och kan ha varit okoncentrerade. Koncentrationssvårigheterna tyder även på 
att försöksdeltagarna kan ha blivit mycket trötta och kan ha påverkat resultat. För att 
motverka detta delades testningen för varje försöksdeltagare upp på två tillfällen men 
effekten kan varit kvar ändå. 
 
Om försöksledaren märkte att försöksdeltagaren var för ofokuserad eller trött avbröt 
denne testningen i förtid. I dessa fall ledde det till att vissa försöksdeltagare aldrig 
gjorde vissa av testen. 
 
Efter en av testomgångarna märktes det att barnen ofta var nervösa inför de första 
testen. Därför inleddes resterande testomgångar med ett starttest som tog ett par 
minuter att genomföra. Den här studien använde sig av luffarschack då de flesta barn 
vet reglerna för det spelet. Efter införandet av starttest var försöksdeltagarna mycket 
lugnare vid testningens början. 
 

9.1.2 Kommentarer	  till	  avgränsning	  
Redan under testningens gång märktes det att det var en påtaglig skillnad i resultat på 
testen mellan försöksdeltagarna. Detta kan bero på flera faktorer. Den mest uppenbara 
är hur långt i utvecklingen som barnet har kommit vilket kan skilja mycket mellan 
barn. Eftersom skillnaden i resultat var stor mellan försöksdeltagare i samma ålder är 
det nog inte bra att ha ett alltför stort åldersspann såvida en studie inte har tillgång till 
en mycket stor testgrupp. Skillnaden mellan åldrar skulle vara alltför stor vilket kan 
leda till att data inte blir homogen och parametrisk. Detta underbyggs även av tidigare 
studier från Antance och Jackson som visade att utvecklingen av de exekutiva 
funktionerna påverkar det prospektiva minnet till stor del. 
 

9.1.3 Kommentarer	  till	  tester	  
En nackdel med att ha en försöksledare som utför alla tester är att de alla måste 
utföras på precis samma sätt med precis samma instruktioner för varje 
försöksdeltagare. En dator hade till exempel kunnat hålla en jämn takt i vissa av testen 
medan en försöksledare omedvetet ökar eller minskar hastigheten på vissa av testerna. 
De här problemen kan dock minskas genom att försöksledaren har förskrivna 
instruktioner som denne läser innantill men det är svårare att kontrollera för om 
försöksledaren håller ett jämt tempo mellan försöksdeltagarna i flera av testerna. 
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Den teoretiska bakgrunden redogör för serial position effect, primacy och recency 
effect, och även chuncking. Dessa skulle kunna påverka testet för sifferspann men då 
försöksdeltagarna inte fick längre sifferspann än fyra kan det uteslutas att detta skulle 
kunna påverka. Men då det inte finns någon källa på detta reserverar sig författaren 
för detta antagande.  
 

9.2 Analysdiskussion	  
Resultaten av testerna visade på tendenser till att inhibition skulle kunna ha ett 
samband med prospektivt minne. Även om ingen korrelation visade på signifikanta 
värden så visade en av korrelationerna på en mycket stor effekt, nämligen 
korrelationen mellan antal rätt i PM-spelet och längden på baklänges sifferspann. 
Denna korrelation delade 90,5% (r=0,905) av variabiliteten mellan variablerna vilket 
är en mycket stor likhet. En stor anledning till att denna korrelation inte är signifikant 
är att studien hade för få försöksdeltagare. De två andra korrelationerna visade på en 
liten effekt och dessa var heller inte signifikanta. 
 
Även om effekten är stor för en av korrelationerna är resultaten inte signifikanta av 
flera anledningar. Det var dels för få deltagare i studien för att resultaten skulle få nog 
mycket statistisk power. Utöver detta var det ett av testen, baklänges sifferspann, som 
hade en tendens att få en jämn prestation för deltagarna vilket kan ha påverkat 
resultatet för korrelationen.  
 
Denna studie inte använder sig av andra analysmetoder utöver korrelationsanalys då 
det dels var få försöksdeltagare samt att studiens design inte var passande för andra 
analysmetoder som till exempel t-test. Av dessa anledningar visar resultaten endast en 
tendens till att prospektivt minne har en koppling till inhibition men endast vid en av 
korrelationerna.  
 
Om inhibition påverkar prospektivt minne betyder detta att träning av prospektivt 
minne kan förbättra inhibition och att träning av inhibition kan förbättra prospektivt 
minne. Men för att fastslå detta behövs mer forskning på ämnet. Då Mahy och Moses 
studie från 2011 visade att de är lättare för barn att komma ihåg roliga saker kan även 
detta vara en anledning till att resultaten inte blev signifikanta. Det kan vara så att det 
prospektiva minnesspelet inte var roligt och därför fick barnen ingen större motivation 
till att komma ihåg uppgifterna. Men eftersom försöksdeltagarna inte intervjuades för 
vad de tyckte om spelet så är detta endast spekulationer.  

10 Slutsats	  för	  syfte	  nummer	  ett	  
Eftersom resultaten endast visade på att det finns tendens till ett samband mellan 
prospektivt minne och inhibition, då resultaten var insignifikanta med effekten var 
stor, behövs det mer forskning i ämnet för att säkerställa att det finns ett samband 
mellan dessa. Denna framtida studie skulle behöva mer försöksdeltagare men även 
utveckla testningen för den studien utefter de problem denna studie stötte på.  
 
Då tidigare studier av liknande typ har fått resultat som tyder på att exekutiva 
funktioner kan påverka prospektivt minne kan resultaten i denna studie bero på att 
mängden deltagare var otillräcklig men det finns inget sätt att säkerställa detta. 
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Det skulle även vara intressant att se om det fanns en större koppling mellan 
prospektivt minne och inhibition hos andra åldersgrupper. Vuxna har mer utvecklade 
exekutiva funktioner och det kan leda till tydligare resultat. 
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11 Teoretisk	  bakgrund	  för	  metodologisk	  utvärdering	  av	  tester	  
Denna del av rapporten kommer redogöra för bakgrund för de tester som ska 
utvärderas i syfte nummer två: utvärdera ett antal tester (testbatteri) för 
kontrollgruppen i studien Mastermind. Denna studie har blivit etisk godkänd vid	  
etikprövningsnämnden i Linköping. 
 
Denna del kommer inledas med bakgrund för resterande tester som försöksdeltagarna 
utförde. Sedan metod för dessa tester och avslutningsvis en diskussion kring metoden 
för dessa tester och hur de kan förbättras i framtida studier. 
 
Då den generella teoretiska bakgrunden är densamma för alla tester utgår denna del 
ifrån att läsaren förstår bakgrunden från syfte nummer ett. 
 

11.1 Test	  för	  arbetsminne	  

11.1.1 Corsi-‐test	  
Corsitestets syfte är att utvärdera visuospatiellt arbetsminne och är utvecklat av Corsi 
(1972). Testet är väldigt likt ett sifferspann-test fast i en analog version där 
försöksledaren pekar på block i en specifik ordning där försöksdeltagaren ska upprepa 
sekvensen. Det här testet testar också minnespann. 
 
Eftersom testet var utvecklat för en klinisk verksamhet och inte för forskning var det 
inte standardiserat vilket resulterade i resultat som skiljde sig väldigt mycket från 
varandra. Därför gjorde Kessels et al. (2000) en studie som hade som mål att 
standardisera testet. Standardiseringen är att det ska vara nio olika block och två 
sekvenser per längd. Om försöksdeltagaren klarar någon av dessa två på den nivån går 
testet vidare och ökar längden med ett steg till. 
 

11.2 Test	  för	  exekutiva	  funktioner	  

11.2.1 Raven’s	  progressive	  matrices	  
Ravens progressiva matriser är ett icke-verbalt test utvecklat för att mäta 
resonemangsförmåga (Kaplan & Saccuzzo, 2009). Resonemangsförmåga är även 
klassat som generell intelligens vilket har lett till att det här kan vara ett enkelt sätt att 
mäta IQ i viss mån. Testet utgår ifrån matriser där försöksdeltagaren ska bestämma 
vilket av en rad svarsalternativ passar in i matrisen. 
 
Det finns flera olika varianter av det här testet för nästan alla åldersgrupper, från fem 
år och uppåt. Testet är från början utvecklat för forskningssyfte även om det har 
använts i kliniskt syfte också. Den här studien använder sig av den svartvita varianten 
då den färgade varianten kan vara för enkel för de åldersgrupper studien är inriktad 
på. 
 

11.3 Tester	  för	  språkförståelse	  

11.3.1 Fluency	  	  
Fluency-testet visar hur välfungerande, flytande, språk en person har. Personen får 
säga ord under en minut i en specifik kategori, ex: frukt eller djur, och försöksledaren 
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antecknar antalet ord. I vissa användningar av testet antecknas även antalet byten av 
semantiska kategorier försöksdeltagaren gör. Semantiska kategorier innebär hur ofta 
försöksdeltagaren byter från till exempel lejon till ko, exotiskt till inhemska djur, detta 
ska inte antecknas i den här studien. Antalet ord som en person kan säga under en 
minut ska alltså visa hur väl en person kan en specifik kategori av ett språk och då 
mer kunskap om ett språk leder till större ordförråd kan detta test visa hur väl en 
person behärskar ett språk. 
 
Typiskt för det här testet är även av att försöksdeltagare använder mer typiska 
kategorier i början av testet för att sedan gå in på mer ovanliga kategorier. Vanligast 
är att försöksdeltagaren radar upp alla ord ur en kategori för att sedan byta kategori. 
Detta leder även till att flera ord produceras på en kort tid sedan en lite paus och 
därefter en ny kategori med nya ord. (Lezak, 1995) 

11.3.2 MG-‐kedjor	  
MG-kedjor är ett kliniskt verktyg som utvecklades som ett verktyg för att lättare 
utvärdera läsförmåga och dyslexi. Specifikt mäter testet avkodningsförmåga av 
skriven text.  Det är alltså inte ett vetenskapligt test från början med det är gediget 
testat och validerat. I testet ska försöksdeltagaren läsa ordkedjor utan mellanrum, ex: 
”testabarnsläsförmåga”, och markera var det ska vara mellanrum - beroende på hur 
många korrekta ordkedjor som barnet klarar av kan barnets läsförmåga bedömas. 
(Johansson, 2010). 
 

11.4 Skattningsformulär	  
Utöver dessa tester använde sig studien även av ett antal skattningsformulär. Dels 
formulär som försöksdeltagarna fick svara på själv men även några formulär som 
anhöriga och lärare skulle svara på om försöksdeltagaren. 
 

11.4.1.1 SDQ	  	  
SQD är ett frågeformulär som riktar sig till barn samt lärare och anhöriga till barnet. 
Barnet får göra en självskattning av sig själv och lärare och anhörig får skatta barnet. 
Formulärets syfte ligger i att mäta barnets psykiska hälsa för att bestämma om vidare 
psykisk utvärdering behövs. (Goodman et al., 2003) 
 

11.4.1.2 Behavior	  Rating	  Inventory	  of	  Executive	  Function	  	  
Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) (Gioia et al., 2000) är ett 
frågeformulär som mäter beteende av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i 
hemmet och i skolan. Det ska tillämpas på barn och ungdomar i åldrarna fem till arton 
år och är därför bra för att utvärdera barn och ungdomar i skolor. Frågeformuläret är 
ett skattningsformulär och utförs av lärare eller anhöriga till personen.  
 
BRIEF kan även användas till att utvärdera barn och ungdomar med olika typer av 
funktionsnedsättningar till exempel psykiska sjukdomar eller olika typer av 
utvecklingsstörningar. 
 
Formuläret består av 86 frågor som är uppdelade på olika exekutiv funktioner. Några 
av dessa är inhibering, shifting och uppdatering och övervakning av handlingar. I 
teoribakgrunden till den här rapporten finns en ingående beskrivning av dem Förutom 
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att utvärdera barn och ungdomars exekutiva funktioner kan formuläret även underlätta 
vid diagnostisering för subtyper av ADHD. 
 

11.4.1.3 CHILD	  
Detta är detta är ett formulär som är utvecklat och testat av Patrik Arvidsson et al. 
(2012). Formuläret mäter barnets delaktighet i dess vardag genom att försöksledaren 
använder formuläret som underlag för en intervju. Den är utvecklad utifrån 
International classification of functioning, disability and health (ICF) och är riktad till 
personer med milda funktionshinder. ICF är en internationellt använd klassificering 
över funktionshinder. 
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12 Metod	  
Design, generell procedur och avgränsning är densamma som metoden för syfte 
nummer ett. Av den anledningen kommer det endast tas upp procedur för de tester 
som är specifika för syfte nummer två nedan.  
 

12.1 Tester	  för	  minne	  

12.1.1 Corsitest	  
Försöksdeltagaren satt framför försöksledaren och mellan de två stod corsitestet som 
beskrivs i materiell nedan. Försöksdeltagaren fick instruktioner att härma den sekvens 
av block som försöksledaren pekade på precis i den ordning som försöksledaren 
visade. För varje sekvens av en specifik längd som försöksdeltagaren klarade av att 
kopiera ökade längden på sekvensen med ett. Om försöksdeltagaren misslyckades 
med två sekvenser av samma längd efter varandra avslutades testet.  
 
Försöksledaren pekade på blocken med pekfingret med en konstant hastighet av en 
sekund per block. När försöksledaren hade pekat ut hela sekvensen av block skulle 
försöksdeltagaren kopiera sekvensen direkt utan betänketid.  
 
Materiell 
Testet var gjort med nio block som satt fast på en vit yta med siffrorna ett till nio 
bakom varje kub för att underlätta för försöksledaren. 

 

 
Tid: c:a 10 minuter 
 

Figur 2 Corsitestet som användes under studien. Försöksledaren såg lappar med siffror för att underlätta men 
försöksdeltagaren såg inte dem. 
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12.2 Test	  för	  exekutiva	  funktioner	  och	  generell	  intelligens	  

12.2.1 Raven	  progressive	  matrices	  
Här fick försöksdeltagarna se flera bilder där det saknades en ruta och de fick 
instruktionen att välja det svarsalternativ som passar bäst in med den ovanstående 
bilden. I testet fick de svara på 60 stycken matriser med stigande svårighetgrad. 
 
Testet tog cirka femton minuter att genomföra. 
 

12.3 Tester	  för	  språkförståelse	  

12.3.1 Fluency	  
I det här testet fick försöksdeltagaren i uppgift att säga så många ord som 
försöksdeltagaren kunde hinna med under en minut. Orden skulle vara ur en specifik 
kategori, frukt eller djur. Försöksledaren skulle under tiden som försöksdeltagaren sa 
ord skriva ner mängden ord. Efter att försöksdeltagaren hade sagt ord ur en kategori 
fick försöksdeltagaren säga ord ur nästa kategori. 
 
Tid: c:a 5 min 
 

12.3.2 MG-‐kedjor	  
MG-kedjor går ut på att testa ett barns läsförmåga genom att låta barnet läsa ord i 
ordkedjor utan mellanrum. En ordkedja kan till exempel vara 
“Oveskriverpåenrapport” och barnet ska då sätta markeringar där mellanrummet 
skulle varit i ordkedjan.  
 
Prestation mäts med hjälp av antal korrekta ordkedjor som barnet hann med/klarade 
av. Antalet ordkedjor som fanns på varje del av testet var så pass många att det inte 
skulle kunna bli en takeffekt.  
 
Den första delen av testet tog upp ordkedjor med tre ord i varje och orden hade ingen 
koppling till varandra. I den andra delen var det längre ordkedjor men i denna del 
bildade ordkedjor meningar och inte slumpmässigt valda ord. 
 
Barnet får exakt fem minuter på sig för var och ett av de två testen. 
 
Tid: c:a 10min   
 

12.4 Skattningsformulär	  

12.4.1 SDQ	  -‐	  strength	  and	  difficulties	  questionnaire	  	  
SDQ är utvecklat för att testa barns psykiska hälsa och bedöma om de ligger i 
riskzonen för psykisk ohälsa. Frågeformuläret utfördes av 
försöksdeltagaren(självskattning) och av föräldrarna till försöksdeltagaren. Det här 
formuläret visade en översikt över försöksdeltagarens beteende och psykiska hälsa.  
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Barnen som utförde formuläret var i åldrarna sju till nio år. Det bör tilläggas att 
formuläret var utvecklat för barn elva till sexton år men om barnen tyckte det var för 
svårt avslutades testning. Det senaste gällde för alla tester som utfördes. 
 
Frågeformuläret tog cirka femton minuter att svara på. 
 

12.4.2 BRIEF	  	  
Skattningsformulär som besvarades av lärare eller nära anhörig och var till för att 
mäta barnets förmåga till självkontroll och problemlösning.  
 

12.4.3 Delaktighetsintervju	  (CHILD)	  
Här intervjuade försöksledaren försöksdeltagaren utifrån ett fördefinierat 
frågeformulär som tog upp handlingar som symboliserar delaktighet. Formuläret är 
gjort för åldern tio till sexton år men om en fråga inte gick att svara på hoppades den 
över. 
Tid: c:a 10 min 
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13 Metoddiskussion	  

13.1 Förändringar	  i	  procedur	  
Då syftet för denna del är att metodologiskt utvärdera tester kommer därför det nu 
redogöras för de problem som finns med studien samt vad som kan göras och vad som 
gjordes under testningen för att lösa dessa problem. 
 
I och med att några av testen var utvecklade för barn i åldrarna tio till sexton år fick 
de test som var för svåra för barnen tas bort. I vissa fall avbröt testledaren testet om 
det var för svårt försöksdeltagaren. Ett av de testen som togs bort för samtliga 
försöksdeltagare var MG-kedjor. Det visade sig efter de första deltagarna att det var 
en för svår uppgift och det hade inte varit möjligt att få ut data som var kvantitativt 
testbart. 
 
Ravens progressive matrices var även det väldigt svårt och försöksdeltagarna blev 
mycket ofokuserade mot slutet. Därför avslutades testet efter del B vilket är den andra 
av fem delar, A till E. I framtida studier vid samma åldersgrupp bör en enklare 
version av detta test användas. 
 
Två av de tre skattningsformulären, BRIEF och SDQ, skulle utföras av lärare men 
eftersom detta skulle ta närmare 25 minuter att göra per försöksdeltagare bestämdes 
det att lärare inte behövde göra det. Läraren var dock villig att fylla i några av 
formulären i syfte att få en utvärdering av formulärets tillämpbarhet.  
 
På det sista skattningsformuläret, delaktighetsintervjuen CHILD, utgick vissa frågor 
då de inte var nödvändiga att ställa till barn utan något funktionshinder. Dessa frågor 
finns som en bilaga i appendix samt en mer utförlig förklaring till varför dessa frågor 
togs bort. 
 
Eftersom självskattningsformuläret för SDQ var utvecklat för högre åldrar än 
försöksdeltagarnas åldrar upptäcktes det tidigt i testningen att formuläret var väldigt 
svårt för försöksdeltagarna att genomföra. Istället tillämpades det en liknande metod 
som vid proceduren för CHILD där försöksledaren intervjuar försöksdeltagaren 
utifrån formulärets frågor. 

13.2 Kommentarer	  till	  tester	  
I den här studien var det sju olika tester och några av dem var snarlika varandra. Det 
kan därför argumenteras för att det finns en viss inlärningseffekt mellan vissa av 
testerna. Ett exempel på detta kan vara likheten mellan corsi-testet och sifferspann-
testet. Båda går ut på att komma ihåg sekvenser av objekt och det kan finnas en viss 
inlärningseffekt för dessa. Om så är fallet hölls resultaten konsekventa genom att de 
testen gjordes i samma ordning för varje försöksdeltagare. 
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15 Appendix	  
15.1 Bilaga	  1	  –	  CHILD	  	  
Nedanstående frågor utgick från delaktighetsintervjun CHILD med argumentet att det 
inte är relevanta frågor att ställa till normalbegåvade barn. 
 
Hur ofta gör du?: 
22. Tvätta dig eller duscha? 
23. Borsta tänderna? 
24. Sköta hår och naglar? 
25. Gå på toaletten? 
26. Klä på och av dig? 
27. Äta och dricka? 
28. Veta hur du skall sköta dig själv för att må bra? 
 
I CHILD-formuläret var frågorna uppdelade på sju olika sektioner. Av den 
anledningen togs alla dessa sju frågor bort då de var en hel sektion av frågor. 
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15.2 Bilaga	  2	  –	  Deskriptiv	  statistik	  för	  resterande	  tester	  
Här följer en tabell med deskriptiv statistik för alla tester med både resultat som 
används i studien och resultat som inte används i studien. 
 

  
 

     

Deskriptiv statistik 
 N M S.D (Min,Max) 

Längd på corsitest 
 

6 5,0 1,4 (3,7) 

Fluency: Djur 
 

6 19,3 6,3 (8,26) 

Fluency: Frukter 
 

6 11,2 2,9 (8,15) 

Fluency medel 
 

6 15,3 4,1 (8.5,19) 

Antal rätt VIMI motor copy 
 

6 38,2 2,4 (34,40) 

Antal rätt VIMI motor  
Inhibering 

 

6 36,2 3,1 (31,40) 

Antal rätt VIMI verbal copy 
 

 39,8 0,4 (39,40) 

Antal rätt VIMI verbal 
inhibering 

 

6 38,5 1,4 (36,40) 

Antal rätt sifferspann 
framlänges 

 

5 4,8 1,3 (4,7) 

Antal rätt sifferspann 
baklänges 

 

5 3,6 0,5 (3,4) 

Antal rätt i PM-spelet 
 

5 19,6 1,7 (18,22) 

Antal ihågkomna ord efter 
PM-spelet 

 

5 6,2 1,5 (4,8) 

Antal ihågkomna bilder efter 
PM-spelet 

 

5 7,4 1,7 (6,10) 

Raven A-del antal rätt 
 

4 10,0 0,8 (9,11) 

Raven B-del antal rätt 4 7,75 2,9 (4,11) 

CHILD Medelvärde 4 
 

14,5 0,4 (14,15) 
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