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SAMMANFATTNING 

Enligt den deklarativa/procedurella modellen av språket (DP-modellen), utvecklad av 
M. T. Ullman, antas de neurala system som underligger det deklarativa minnet också 
understödja det mentala lexikonet, medan de neurala system som underligger det proce-
durella minnet antas understödja den mentala grammatiken. Det huvudsakliga syftet 
med denna studie var att skapa referensdata för två datorbaserade test som avsåg att 
pröva icke-språklig deklarativ och procedurell inlärnings- och minnesförmåga. Ytter-
ligare ett syfte var att undersöka huruvida könsskillnader i testresultat kunde påvisas, 
eftersom tidigare forskning har funnit att kvinnor tenderar att ha en fördel när det gäller 
deklarativt minne. Studien ämnade även utforska om stöd för DP-modellen kunde er-
hållas, genom att undersöka om resultaten på två språkliga test som prövade passivt 
ordförråd och grammatisk förståelse korrelerade med resultaten på det icke-språkliga 
deklarativa respektive procedurella testet. I studien deltog 31 barn som var mellan tio 
och tolv år gamla. Resultaten från båda de datorbaserade testen indikerade att inlärning 
skett. Däremot kunde inga signifikanta skillnader i resultat mellan flickor och pojkar 
påvisas. Inte heller erhölls några signifikanta resultat som kunde ge stöd för DP-
modellen. Flera av resultaten gick dock i förväntad riktning, och i framtida studier med 
fler deltagare och ett reviderat upplägg, är det möjligt att signifikanta resultat skulle 
kunna påvisas. 

Nyckelord: deklarativt minne, procedurellt minne, inlärning, referensdata, 
könsskillnader 
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1. Inledning 

Språk har länge fascinerat människor, och varit ett ämne för forskning i över 2000 år 
(Crystal, 1997). Språkforskning har i hög grad fokuserat på och utgått från språket 
självt, men det finns belägg för att de neurala system som anses ligga till grund för 
språket inte är språkspecifika (Ullman, 2004). Människans uppenbart unika språkliga 
förmåga har dock tagit uppmärksamheten från att det skulle kunna finnas en gemensam 
neurologisk grund för det mänskliga språket och icke-språkliga domäner hos både 
människor och djur. Ur ett evolutionärt perspektiv och om man ser till hjärnans orga-
nisation är det dock föga förvånande om man hittar en gemensam neurologisk bas för 
språkliga och icke-språkliga funktioner (Hoen et al., 2003; Stowe et al., 2005; Ullman, 
2004). 

När det gäller språkets organisering har två stora konkurrerande teoretiska ramverk 
föreslagits. Det ena grundar sig på att språket skulle genereras från en och samma 
modul, där ingen kategorisk distinktion mellan språkets delar finns. Teorin föreslår att 
språksystemet gradvis lär sig hela den statistiska strukturen i språket, oavsett om det har 
att göra med arbiträra associationer eller regelbaserade former (Plunkett & Marchman, 
1993; Seidenberg, 1997). Det andra ramverket utgår ifrån att språket är uppdelat i två 
moduler, där memorerade lexikala former skulle vara lagrade i ett mekaniskt minne 
(”rote memory”), det mentala lexikonet, medan grammatiken skulle genereras av en 
eller flera separata och språkspecifika moduler som grundar sig på symbolmanipulation 
(Pinker, 1991; Ullman, 2001). 

1.1. Den deklarativa/procedurella modellen 

En modell som bygger på antagandet att språket till stor del delar neurologisk bas med 
icke-språkliga funktioner är den deklarativa/procedurella modellen (DP-modellen) av 
språket, som är utarbetad av Michael T. Ullman och hans kollegor vid Brain and 
Language Laboratory, Georgetown University. Denna modell utgår från att språket 
består av två ”huvudmoduler”. Enligt DP-modellen antas de neurala system som under-
ligger deklarativt och procedurellt minne spela en analog roll för språket och för icke-
språkliga funktioner. De neurala system som underligger det deklarativa minnet antas 
också understödja det mentala lexikonet, medan de neurala system som underligger det 
procedurella minnet antas understödja den mentala grammatiken. De deklarativa och 
procedurella minnessystemen är välstuderade och de neurologiska strukturer som utgör 
basen är till stora delar kända (Ullman, 2004). Ullman föreslår att de två minnes-
systemen interagerar på olika sätt när det gäller inlärning och bearbetning, både genom 
samverkan och genom konkurrens. Den kompetitiva interaktionen mellan systemen 
skulle kunna leda till en växelverkan där dysfunktion i det ena systemet leder till för-
bättrad inlärning i det andra systemet, eller att förstärkt inlärning i det ena systemet 
leder till en försämrad funktionalitet i det andra. 

1.2. Procedurella minnessystemet 

Det procedurella minnessystemet tillhör kategorin icke-deklarativa minnen (Squire, 
2004). Systemet brukar refereras till som ett implicit minnessystem, där varken in-
lärningen eller minnena i sig är tillgängliga för medvetandet (Squire & Zola, 1996). I 
systemet hanteras inlärning, representation och kontroll av motoriska och kognitiva 
färdigheter och procedurer/mönster. Systemet är speciellt viktigt för inlärning och ut-
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förande av färdigheter som omfattar sekvenser, som att cykla eller att använda verktyg. 
Systemet ligger också bakom aspekter av regelinlärning (Knowlton et al., 1996; 
Poldrack et al., 1999; Ullman & Pierpont, 2005). Inlärningen sker gradvis, under fort-
gående multipla presentationer av stimuli och responser. Kunskaperna tillämpas sedan 
snabbt och omedvetet eftersom responserna är en automatisk reaktion på yttre stimuli 
och inte under medveten kontroll (Ullman, 2004; Ullman & Pierpont, 2005). 

1.2.1. Hjärnstrukturer 

Till grund för det procedurella minnessystemet ligger ett nätverk av hjärnstrukturer som 
främst består av de basala ganglierna och frontala cortex (Eichenbaum & Cohen, 2001; 
Middleton & Strick, 2000a; Mishkin et al., 1984; Schakter & Tulving, 1994; Ullman, 
2004). De basala ganglierna är en samling subkortikala strukturer som står i nära för-
bindelse med varandra. De består av neostriatum (som till största del består av putamen 
och nucleus caudatus), globus pallidus, substantia nigra och nucleus subthalamicus 
(Cote & Crutcher, 1991). De basala ganglierna är nära sammanlänkade med kortikala 
regioner, speciellt i frontalloben, via parallella och - både anatomiskt och funktionellt - 
separerade ”banor” som man också kallar ”kretsar” eller ”loopar” (Alexander & 
Crutcher, 1990; Alexander et al., 1986; Middleton & Strick, 2000a, 2000b). Varje bana 
tar emot projektioner från cortex i neostriatum, som är de basala gangliernas huvud-
sakliga struktur för ”input”. De olika banorna går parallellt inom de basala ganglierna 
och projicerar sedan från de basala ganglierna. Projektionerna går främst från globus 
pallidus och från substantia nigra som tillsammans utgör den främsta ”output”-
strukturen, till thalamus och sedan till specifika områden i cortex, främst i frontalcortex 
(Ullman, 2004). Det har föreslagits att de basala ganglierna även projicerar till Brocas 
area (BA 45 och BA 44) och att detta kretssystem omfattar åtminstone två banor. Den 
posteriora banan skulle då ha betydelse för aspekter av det procedurella minnet, medan 
den anteriora banan skulle ha betydelse för det deklarativa minnet, se punkt 1.3.1. 
(Ullman, 2006).  Andra hjärnstrukturer som sannolikt också ligger till grund för det 
procedurella systemet är delar av parietala cortex, superiora temporalcortex och cere-
bellum (Mochuzuki-Kawai, 2008; Ullman, 2004). Traditionellt har man ansett att de 
basala ganglierna och cerebellum enbart skulle vara inblandade i motorisk kontroll 
(Doya, 1999). På senare tid har dock evidens lagts fram som tyder på deras inblandning 
även i icke-motoriska uppgifter (Doya, 1999; Nicolson & Fawcett, 2008). Dopamin är 
en viktig neurotransmittor för procedurell inlärning (Goerendt et al., 2003). 

1.2.2. Betydelse för språket 

Enligt DP-modellen hanterar det procedurella systemet språkets regelbaserade struktur, 
d.v.s. aspekter av den mentala grammatiken. Reglerna bestämmer hur de lexikala 
formerna kan kombineras sekventiellt och hierarkiskt. De styr olika nivåer av språket, 
innefattande syntax, morfologi och sannolikt också fonologi (i ljudsekvensering), och 
ligger bakom både förståelse och produktion. Ett exempel på regelbundenheter i 
språket, som enligt DP-modellen genereras från detta system, är regelbundna verb som 
engelskans kick-kicked, walk-walked (Ullman & Pierpont, 2005). 

Walenski et al. (2007) fann att barn med Tourettes syndrom tenderade att vara snabbare 
än normalutvecklade kontrollbarn på att producera regelbundna verb i imperfekt, men 
inte snabbare på att producera oregelbundna verb i imperfekt. Jämfört med kontroll-
barnen övergeneraliserade barnen med Tourettes syndrom oftare regelbundna verbs 
morfem till oregelbundna verbformer. Oregelbundna verb som sing kunde då bli singed 



 

 

8 

istället för sang. Den bristande inhibitionen hos dessa individer, troligen delvis orsakad 
av dysfunktion i de basala ganglierna (Orth, 2009; Steeves & Fox, 2008), som kommer 
till uttryck i tics (”motoriska procedurer”) verkar också uttryckas som ett över-
användande av ”regler” (”språkliga procedurer”) (Walenski et al., 2007). 

Huntingtons sjukdom medför degeneration i delar av de basala ganglierna (främst i 
striatum), vilket orsakar bristande inhibition och ger upphov till hyperkinesi 
(Aquilonius, 2006). De få studier som genomförts med fokus på språklig förmåga vid 
Huntingtons sjukdom tyder på en nedsatt grammatisk förmåga hos dessa individer, även 
på ett tidigt stadium av sjukdomen (Teichmann et al., 2005; Ullman et al., 1997). 
Ullman et al. (1997) fann att individer med Huntingtons sjukdom tenderade att över-
använda regelbaserade strukturer. Exempelvis dubblerades suffix så att t.ex. looked blev 
lookeded. 

Även Parkinsons sjukdom är associerad med degeneration av de basala ganglierna 
(främst i substantia nigra), vilket i detta fall leder till ökad inhibition av motoriken 
(hypokinesi) (Aquilonius, 2006). Individer med Parkinsons sjukdom tenderar att ha 
svårigheter med grammatisk förståelse och uppvisar ett syntaktiskt förenklat tal 
(Grossman et al., 1993; Illes et al., 1988; Ullman et al., 1997).  

Sammantaget tyder dessa fynd på att de basala ganglierna spelar en liknande roll för 
motoriskt utförande och för användning av grammatiska regler, och indikerar att det 
procedurella systemet även omfattar språkets regelbundenheter (Ullman, 2004). 

1.3. Deklarativa minnessystemet 

Det deklarativa minnessystemet hanterar inlärning, representation och användning av 
semantisk kunskap (faktakunskap) samt episodisk kunskap (kunskap om händelser). 
Systemet är viktigt för snabb inlärning av arbiträra associationer. Kunskapen är åtmin-
stone delvis (men inte fullständigt, se Chun, 2000) explicit, d.v.s. tillgänglig för 
medvetandet (Squire, 2004; Ullman, 2004). 

1.3.1. Hjärnstrukturer 

De hjärnstrukturer som ligger till grund för det deklarativa minnessystemet är främst 
områden i mediala temporalloben, speciellt hippocampusregionen samt entorhinala, 
perirhinala och parahippocampala cortex (Suzuki & Eichenbaum, 2000). Strukturerna i 
mediala temporalloben ligger bakom inkodning, konsolidering och framplockning av 
nya minnen (Ullman, 2004; van Strien et al., 2009). Slutligen blir minnena oberoende 
av dessa strukturer och blir istället beroende av regioner i neocortex, särskilt i 
temporalloben (Squire & Zola, 1996; Ullman, 2004). Även andra strukturer har bety-
delse för det deklarativa minnessystemet, även om de exakta regionerna och deras 
funktioner inte är helt klarlagda. Man har funnit att corpus mamillare och delar av 
thalamus har betydelse (Ullman, 2004), liksom prefrontala regioner (Buckner & 
Wheeler, 2001; Tulving et al., 1994). 

Som beskrivits under punkt 1.2.1. har föreslagits att kretssystem involverande Brocas 
area och de basala ganglierna har betydelse för både det procedurella och det dekla-
rativa systemet. Den anteriora banan skulle då ha betydelse för framplockning av lexikal 
och semantisk information från det deklarativa minnet (Ullman, 2006). Acetylkolin är 
en viktig neurotransmittor i det deklarativa systemet (Freo et al., 2002; Packard, 1998). 
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1.3.2. Betydelse för språket 

Enligt DP-modellen hanterar det deklarativa minnessystemet det mentala lexikonet, och 
ligger bakom inlärning, representation och användning av ord. I lexikonet lagras all 
arbiträr ordspecifik information, såsom kopplingen mellan ljudsekvens och betydelse, 
och abstrakta representationer såsom ordkategori. Det innehåller också annan informa-
tion som inte kan härledas från ordet i sig, t.ex. oregelbundna verbformer och de argu-
ment som tillhör ett visst verb. Eventuellt sker här också lagring av annan särskiljande 
information, såsom bundna morfem, samt komplexa lingvistiska strukturer vars bety-
delse inte kan utläsas ordagrant, t.ex. idiomatiska fraser. Lexikonet innehåller även 
komplexa former och abstrakta strukturer som är ”regelbundna” och alltså också kan 
skapas i det procedurella systemet. I vilken utsträckning dessa regelbundna representa-
tioner lagras som helheter tycks bero på ordens frekvens och individens 
lexikala/deklarativa förmåga (Ullman, 2004; Ullman & Pierpont, 2005). 

Det deklarativa systemet innehåller ett visst mått av produktivitet, även om om-
fattningen av denna fortfarande är oklar. Produktiviteten beror på en associativ funktion 
som kan generalisera mönster från lagrade former till nya, t.ex. från engelskans spring-
sprang, sing-sang till riktiga verb som bring-brang eller påhittade som spling-splang 
(Ullman, 2004; Walenski et al., 2007). Förutom oregelbundna verbformer antas också 
regelbundna verbformer vars stammar fonologiskt sett liknar oregelbundna verb-
stammar lagras i det deklarativa minnet, istället för att skapas i det procedurella. Detta 
sker för att motverka generalisering, genom association, till oregelbundna böjningar. 
Verb som ride-rode och hide-hid skulle annars kunna ge upphov till böjningar som 
glide-glode respektive glide-glid, istället för det korrekta glide-glided (Ullman, 2001; 
Walenski et al., 2007). 

1.4. Könsskillnader 

Ett flertal studier har funnit evidens för att kvinnor presterar bättre än män på språkliga 
och icke-språkliga uppgifter som beror på det deklarativa minnessystemet (de Frias et 
al., 2006; Kramer et al., 1988; Maitland et al., 2004; Ullman et al., 2008). Enligt dessa 
studier tenderar alltså kvinnor att ha en fördel gentemot män när det gäller deklarativt 
minne. Detta skulle kunna förklaras av att östrogen tycks påverka det deklarativa 
minnessystemet i positiv riktning (Ullman et al., 2008), eventuellt genom att interagera 
med den kolinergiska neurotransmissionen (acetylkolin) (Packard, 1998). Kidd och 
Lum (2008) menade dock att man inte med säkerhet kan påstå att kvinnor har ett bättre 
deklarativt minne än män, utan snarare att de fynd som gjorts tyder på subtila skillnader 
som varierar under utvecklingen. 

Forskning har också visat att kvinnor i högre grad än män tenderar att förlita sig på det 
deklarativa minnet vid processning av komplexa former (Prado & Ullman, 2009). Prado 
och Ullman undersökte frekvenseffekter på responstider i uppgifter där imperfektformer 
av verb eliciterades. Frekvenseffektmetoden bygger på det faktum att lexikala former 
som är mer högfrekventa i språket också är mer lättillgängliga i minnet. Detta antas bero 
på att ökad övning och inlärning medför förbättrad processningsförmåga (Knobel et al., 
2008). Därför borde lagrade former, inkluderande lagrade böjda former, ge upphov till 
frekvenseffekter (responstiden för högfrekventa former borde vara lägre), medan ”kom-
ponerade” former inte borde uppvisa detta mönster. Prado och Ullman fann att kvinnor 
uppvisade lika stora frekvenseffekter för regelbundna som för oregelbundna verb, 
medan män enbart uppvisade frekvenseffekter för oregelbundna verb. Därigenom drogs 
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slutsatsen att kvinnor tenderade att plocka fram regelbundna imperfektformer som hel-
heter från det deklarativa minnet (t.ex. walked), medan män tenderade att sätta ihop 
orden av de ingående delarna (t.ex. walk + ed), och alltså använda det procedurella 
systemet. 

Det finns också en möjlighet att män har en fördel gentemot kvinnor när det gäller 
procedurellt minne. Detta skulle kunna förklara att män tenderar att prestera bättre på 
vissa typer av uppgifter som antas bero på det procedurella systemet (Ullman et al., 
2008; Watson & Kimura, 1991). Denna hypotes är dock mycket mindre undersökt än de 
kvinnliga fördelarna i deklarativt minne och det finns inte lika mycket evidens (Ullman 
et al., 2008). Eventuella manliga fördelar i procedurellt minne skulle åtminstone delvis 
kunna förklaras av att de två minnessystemen interagerar på ett kompetitivt sätt, där 
inlärning i ett av systemen skulle kunna hämma det andra systemet. Det är möjligt att 
acetylkolin, som alltså skulle kunna påverkas av östrogen, inte bara förbättrar den 
deklarativa funktionen utan också försämrar den procedurella (Ullman, 2004). 

1.5.  The Procedural Deficit Hypothesis 

Utifrån DP-modellen har Ullman och Pierpont (2005) utvecklat ”The Procedural Deficit 
Hypothesis” (PDH). Enligt denna hypotes skulle de språkliga svårigheterna hos många, 
om inte de flesta, personer med specifik språkstörning (SLI) kunna bero på en ned-
sättning i det procedurella minnessystemet. SLI definieras vanligen utifrån en mängd 
exklusionskriterier och mönstret av nedsättning kan variera med åldern (Bishop, 1997). 
Barn med SLI beskrivs vanligtvis som barn med annars normal utveckling och med 
normal hörsel, som inte lär sig språket som förväntat. Detta betyder att för att man ska 
kunna betrakta nedsättningen som språkspecifik, ska de språkliga problemen vara 
primära, inte sekundära till andra funktionsnedsättningar så som hörselnedsättning eller 
psykisk utvecklingsstörning (Bishop, 1997; Bruce, 2007). Enligt PDH förväntas dock de 
språkliga svårigheterna hos personer med SLI samvariera med svagheter inom de icke-
språkliga funktioner som beror på det procedurella systemet. Dessa personer skulle då 
istället för SLI kunna sägas ha ”Procedural Language Disorder” (PLD), eftersom 
svårigheterna inte är specifikt språkliga. Många studier har också visat att personer med 
SLI oftast har icke-språkliga svårigheter, t.ex. inom motorik (särskilt motoriska 
sekvenser) (Bishop, 2002; Hill, 1998, 2001; Ullman & Pierpont, 2005). 

Personer med PLD antas enligt hypotesen ha ett normalt deklarativt/lexikalt minne. Det 
faktum att man ändå kan se lexikala svårigheter hos dessa personer förklaras av att det 
procedurella systemet är delaktigt vid inlärning och användning av ord. Under vissa 
omständigheter kan dock det bristande procedurella systemets inverkan minimeras, så 
som när tillräcklig tid och rik semantisk kontext ges vid ordinlärning (Ullman & 
Pierpont, 2005). 

Eftersom PDH är relativt nyutvecklad, finns ännu endast ett fåtal studier som direkt 
prövat hypotesen. Tomblin et al. (2007) och Kemény och Lukács (2009) undersökte 
procedurell inlärning hos ungdomar respektive barn med SLI och fann nedsättningar i 
dessa grupper jämfört med kontrollgrupper. Författarna drog slutsatsen att deras resultat 
överensstämde med PDH. Lum et al. (2009) jämförde både procedurellt och deklarativt 
minne hos en grupp barn med SLI med en grupp typiskt utvecklade barn. Studien fann 
en nedsättning i procedurell inlärning hos SLI-gruppen. Däremot påvisades inga 
signifikanta skillnader i resultat mellan grupperna på ett test som avsåg att mäta visuellt 
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deklarativt minne. Dessa resultat är i enlighet med PDH. SLI-gruppen uppvisade dock 
signifikant lägre resultat än kontrollgruppen på ett test som avsåg att mäta verbalt dekla-
rativt minne, vilket enligt författarna inte är förenligt med PDH. Det test som användes 
för att mäta verbalt deklarativt minne var dock ett test som är beroende av en väl-
fungerande ordmobiliseringsförmåga – en funktion som enligt PDH förväntas vara ned-
satt vid SLI. 

1.5.1. Dyslexi 

Det finns starka belägg för att en bristande fonologisk förmåga ligger till grund för 
dyslexi (Vellutino et al., 2004). Som nämnts ovan är det enligt DP-modellen sannolikt 
att det procedurella systemet är involverat i fonologisk ljudsekvensering. Studier har 
visat att många personer med dyslexi också uppvisar motoriska svårigheter. Dyslexi 
antas således också kunna bero på en nedsättning i det procedurella minnessystemet 
(Ullman, 2004). 

1.5.2. Kompensation 

Enligt PDH kan det deklarativa systemet kompensera för en del av de svårigheter som 
beror på ett defekt procedurellt system. Kompensationen kan bestå av att personen lär 
sig explicita regler för annars implicita procedurer, eller att komplexa strukturer som i 
vanliga fall produceras av det procedurella systemet istället lagras som helheter. Detta 
skulle kunna förklara åtminstone en del av den förbättring som sker med tiden hos 
personer med SLI (Ullman & Pierpont, 2005). Hypotesen skulle då också kunna för-
klara varför det verkar finnas fler pojkar än flickor med SLI och dyslexi, eftersom flick-
orna enligt hypotesen skulle kunna kompensera bättre genom sin starkare deklarativa 
förmåga och därmed inte upptäcks i samma utsträckning (Ullman et al., 2008). 

1.6. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka den icke-språkliga procedurella och deklarativa för-
mågan hos typiskt utvecklade barn mellan 10 och 12 år. I studien användes två dator-
baserade test som utvecklats vid Brain and Language Laboratory med avsikt att mäta 
icke-språkligt procedurellt och deklarativt minne hos barn. En målsättning var att 
påbörja skapandet av ett svenskt referensmaterial. 

Det procedurella testet var en variant av The Alternating Serial Reaction Time Task 
(ASRT). ASRT är utvecklat för att pröva hur man omedvetet lär sig regelbundna 
mönster (Howard & Howard, 1997), och är i sin tur en variant av The Serial Reaction 
Time Task (SRT) (Nissen & Bullemer, 1987). Varianter av SRT har använts i ett flertal 
studier för att pröva icke-språklig procedurell inlärning (Robertson, 2007) och har vid 
hjärnavbildningsstudier visat sig korrelera med ett fronto-striatalt-cerebellärt 
aktiveringsmönster (Doyon et al., 2009; Grafton et al., 1995; Rauch et al., 1997). Det 
deklarativa testet var specifikt utarbetat för att pröva deklarativ inlärning hos både barn 
och vuxna. Testet bygger på att deltagaren exponeras för bilder och sedan får i uppgift 
att avgöra om bilderna visats tidigare när de presenteras uppblandade med nya bilder.  
Hjärnavbildningsstudier (fMRI) har visat att test av denna typ aktiverar de områden i 
mediala temporalloben som ligger till grund för det deklarativa minnessystemet 
(Henson, 2005; Suzuki & Eichenbaum, 2000). 

Studien ämnade också pröva DP-modellens prediktioner om att de neurala system som 
underligger det deklarativa minnet understödjer det mentala lexikonet, och att de 
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neurala system som underligger det procedurella minnet understödjer den mentala 
grammatiken. Därför utfördes också språkliga test som av studiens författare bedömdes 
pröva förmågor som ligger nära DP-modellens definitioner av procedurell respektive 
deklarativ språklig förmåga. Det ska dock framhållas att testen inte bedömdes kunna ge 
rena mått på språklig procedurell respektive deklarativ förmåga, men i dagsläget finns 
inga optimala test tillgängliga på svenska. Slutligen avsåg studien att undersöka eventu-
ella skillnader i testresultat mellan flickor och pojkar. Detta utmynnade i följande fråge-
ställningar: 

� Hur presterar barn i åldersgruppen 10-12 år på två test som mäter icke-språklig 
procedurell och deklarativ inlärnings- och minnesförmåga? 

� Finns det en skillnad mellan pojkars och flickors resultat på de två icke-språkliga 
testen? 

� Finns det ett samband mellan resultaten på de språkliga och icke-språkliga testen 
som antas pröva respektive inlärnings- och minnessystem? 

Ett test som är utformat för att ge ett icke-verbalt mått på flytande intelligens (de för-
mågor som tillåter oss att resonera, tänka och tillägna oss ny kunskap) utfördes för att 
kontrollera att testresultaten inte berodde på allmän kognitiv förmåga. För att undersöka 
om det fanns försökspersoner med avkodningssvårigheter eller fonologiska svårigheter 
utfördes två test som avsåg att mäta avkodning samt ett nonordsrepetitionstest. 
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2. Metod 

2.1. Deltagare 

Försöksgruppen bestod av 31 barn (10,0-12,7 år, M=10,9 år), varav 17 flickor (10,0-
12,7 år, M=11,0 år) och 14 pojkar (10,0-12,6 år, M=10,8 år). Ytterligare en person 
deltog men valde att avbryta testningen. 

2.1.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

För att delta i studien krävdes att försökspersonerna var mellan tio och tolv år. När 
rekryteringen påbörjades söktes barn mellan nio och elva år, men ålderskriteriet 
ändrades för att deltagarna i gruppen bättre skulle kunna fungera som kontrollgrupp i en 
parallell studie om dyslexi (Sarafopoulou & Åsander, 2010). Ytterligare ett inklusions-
kriterium var att deltagarna enbart hade svenska som modersmål. Exklusionskriterierna 
omfattade nuvarande eller tidigare inlärningssvårigheter och/eller neuropsykiatriska 
problem hos barnen. 

2.1.2. Rekrytering  

Brev med förfrågan om deltagande (bilaga 1) skickades till rektorer för 15 mellanstadie-
skolor i Stockholm-Uppsalaregionen. Valet av skolor gjordes med hänsyn till socio-
ekonomisk spridning. Kort därpå kontaktades rektorerna per telefon och fem av dem 
gav sitt godkännande till att studien kunde utföras vid deras skolor. På grund av låg 
svarsfrekvens uteslöts en av skolorna. Kuvert innehållande information om studien och 
förfrågan om deltagande (bilaga 2) samt ett formulär för samtycke som även innehöll 
frågor om barnets utveckling (bilaga 3) skickades ut till berörda skolor och delades ut 
till alla elever i årskurs fyra och fem. De föräldrar som gav sitt samtycke fyllde i 
formuläret och skickade det i ett frankerat svarskuvert till Enheten för logopedi. Totalt 
erhölls 93 svar. Trettiotvå av svaren fick dock uteslutas på grund av att barnen hade 
annat modersmål än svenska, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller 
annan neuropsykiatrisk diagnos. Av de återstående barnen kunde av tidsskäl enbart 32 
testas. I formuläret kunde föräldrarna välja om de ville bli kontaktade för att bestämma 
lämplig tid för barnets testning eller för att ha möjlighet att ställa frågor. Om detta var 
fallet kontaktades föräldrarna per telefon innan tid för de aktuella barnen bokades med 
klasslärarna. Tackbrev skickades ut till alla som visat intresse för att delta i studien. 

2.1.3. Etiska aspekter 

Studien godkändes av Etiska Kommittén. I brevet som delades ut i skolorna infor-
merades deltagarna och deras föräldrar om studiens bakgrund och syfte samt vad even-
tuell medverkan skulle innebära i form av tidsåtgång och testning. Av brevet framgick 
också att alla personuppgifter och all insamlad data skulle komma att hanteras konfi-
dentiellt, samt att data skulle analyseras och presenteras på gruppnivå. I formuläret för 
samtycke betonades att deltagande var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas 
utan att skäl behövde anges. Testningen skedde under skoltid och därför förlorade 
barnen viss undervisningstid. För att minimera negativ inverkan på skolarbetet plane-
rades testningarna i samråd med berörda lärare. 
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2.2. Teknisk utrustning 

2.2.1. Datorutrustning 

Två bärbara datorer användes vid testningen1, hälften av deltagarna testades med 
vardera datorn. Den ena datorn var en Fujitsu Siemens Lifebook S7110, utrustad med 
14,1 tums skärm (1024x768), 1 GB RAM, Intel Core Duo T2400 (1,83 GHz) processor, 
samt Intel GMA 950 grafikkort. Den andra datorn var en Lenovo Thinkpad R61e, 
utrustad med 15,4 tums skärm (1280x800), 1 GB RAM, Intel Celeron M 550 (2 GHz) 
processor, samt Intel X3100 grafikkort. Båda datorerna hade operativsystemet Windows 
XP Professional. 
 
På datorn skapades en maskinvaruprofil (”Timing Accuracy”) enligt instruktioner i 
Brain & Language Lab Experimenter Instructions (Version 12.01). Denna profil mini-
merade antalet program och tjänster som kördes, och valdes varje gång datorn startades. 
Dessutom avslutades vid varje start alla icke nödvändiga processer i aktivitets-
hanteraren, och skärmsläckaren samt energisparande åtgärder (så som automatiskt 
vänteläge, skärm- och hårddiskavstängning) stängdes av. Detta tillät experimenten att 
köras utan att avbrytas och försäkrade att alla stimuli visades utan fördröjningar. (För en 
lista på vilka processer som kvarstod när experimenten startades, se bilaga 4.) 
 
De datorbaserade testen utfördes i E-prime 1.2, en programvara för psykologiska och 
neurovetenskapliga experiment utvecklad av Psychology Software Tools. En Serial 
Response Box (SR-box) med fem knappar (figur 1) var kopplad till en av datorns usb-
portar via en adapter (seriell till usb). 

 

Figur 1. Serial Response Box (SR-box). 

2.2.2. Digital ljudinspelare 

För ljudinspelning användes den digitala inspelaren Roland Edirol R-09, med 
samplingsfrekvens 44,1 kHz, frekvensåtergivning 20–22000 Hz, bitdjup 16 bitar. 

2.2.3. Hörlurar 

De hörlurar försökspersonen använde var Sony MDR-XD100, med frekvensomfång 12–
22000 Hz, känslighet 100 dB/mW, impedans 70 Ω. En audiosplitter användes för att 
                                                 

1 I Brain & Language Lab Experimenter Instructions rekommenderas att CRT-skärmar används, eftersom LCD-
skärmar ger upphov till en typ av fördröjning. Av praktiska skäl användes dock de bärbara datorernas LCD-skärmar. 
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dela ljudet så att försöksledaren kunde höra samma ljud som försökspersonen i en enkel 
hörsnäcka. 

2.3. Procedur 

Varje försöksperson erhöll ett nummer och personerna delades sedan i två grupper där 
alla jämna nummer hamnade i grupp A och alla udda nummer i grupp B. I grupp A 
ingick åtta flickor och sju pojkar. I grupp B ingick nio flickor och sju pojkar. Varje 
försöksperson testades enskilt, i en tillgänglig lokal på den aktuella skolan, av ett av två 
försöksledarpar som genomgått samma träning i administrering av testen. Hälften av 
försökspersonerna testades av det ena försöksledarparet och den andra hälften testades 
av det andra paret. 

Testningen utfördes under två sammanhängande dagar, se testordning i tabell 1. Test-
ordningen för de datorbaserade testen var olika för de två grupperna för att undvika 
ordningseffekter. Tidsåtgången var vid första tillfället ungefär 90 min och vid andra 
tillfället ca 70 min, inklusive pauser. Båda dagarna inleddes med en kort intervju om 
sömn, hälsotillstånd, eventuell medicinering och eventuellt koffeinintag. Vid första 
testtillfället gjordes dessutom en hänthetsbedömning (informell översättning av 
Edinburgh Handedness Inventory; Oldfield, 1971) där försökspersonen ombads visa hur 
han/hon utför tio olika aktiviteter (bilaga 5). När försökspersonen avslutat andra dagens 
testsession erhöll han/hon en biobiljett som tack för sin medverkan. 

Tabell 1. Testordning. 

 Dag 1 Dag 2 
Grupp A Intervju 

Hänthetsbedömning  
ASRT: Epok 1-4 
Declarative learning: Encoding, 
Recognition 
Nonordsrepetition 
Vilket låter rätt? Vilket är rätt? 
TROG 

Intervju 
ASRT: Epok 5 
Declarative learning: Retention 
Raven’s SPM+ 
PPVT-III 

Grupp B Intervju 
Hänthetsbedömning 
Declarative learning: Encoding, 
Recognition 
ASRT: Epok 1-4 
Nonordsrepetition 
Vilket låter rätt? Vilket är rätt? 
TROG 

Intervju 
Declarative learning: Retention 
ASRT: Epok 5 
Raven’s SPM+ 
PPVT-III 

 

2.3.1. ASRT (Alternating Serial Reaction Time Task) 

Försökspersonen placerades framför datorn och SR-boxen och en av testledarna satt till 
vänster om försökspersonen. Testet presenterades som ett spel som gick ut på att fånga 
en hund som rymt. Försöksledaren läste instruktionerna från skärmen högt. Försöks-
personen informerades om att en hund skulle dyka upp i en av fyra cirklar som visades 
horisontellt på skärmen (se figur 2). 
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Figur 2. Exempel från ASRT. 

Försökspersonen uppmanades att trycka på den knapp på SR-boxen som passade till den 
cirkel där hunden dök upp. Instruktionerna var att alltid ha vardera hands pek- och lång-
finger placerade på fyra av SR-boxens fem knappar (knappen i mitten användes inte). 
Försökspersonen uppmanades vidare att fånga hunden så snabbt han/hon kunde men att 
samtidigt vara noga med att träffa rätt knapp. Försökspersonen informerades inte om att 
hunden dök upp enligt ett förutbestämt mönster, där varannan placering bestämdes av 
ett mönster och varannan var slumpmässig. Mönstret som upprepades såg ut enligt 
följande: 1r2r4r3r, där ”r” står för ”random” och alltså slumpmässigt varierade mellan 1 
och 4. 

Testet bestod första dagen av 4 epoker (epok 1-4) om vardera 5 block som i sin tur 
innehöll vardera 85 stimuli/knapptryckningar. För att säkerställa att försökspersonen 
hade förstått uppgiften inleddes testet med fyra övningsexempel. Försöksledaren satt 
kvar under hela testet och läste högt den automatiskt genererade feedback som gavs på 
skärmen. Syftet med denna feedback var att försöka hålla försökspersonen på en 
”korrekthetsnivå” omkring 92 % (d.v.s. försökspersonen träffar rätt knappar 92 % av 
gångerna), vilket visat sig vara optimalt för att inlärning ska ske utan medvetenhet 
(Howard & Howard, 1997). Om försökspersonen höll en för låg korrekthetsnivå gavs 
feedbacken ”Bra jobbat! Kan du försöka ännu mer att träffa rätt knappar?”. Om korrekt-
hetsnivån var för hög gavs feedbacken ”Bra jobbat! Kan du vara ännu snabbare?”. Vid 
en korrekthetsnivå runt 92 % gavs feedbacken ”Fantastiskt!”. Mellan varje block 
erbjöds en kort rast, där försökspersonen kunde resa sig eller sträcka på sig. Efter ASRT 
följde en intervju för att kontrollera om någon verbaliserbar medveten inlärning skett 
(bilaga 6). Försökspersonen tillfrågades om det var något speciellt de märkte eller tänkte 
på när de spelade spelet. Svarade försökspersonen något på den frågan ombads han/hon 
att berätta mer. Försöksledaren upprepade frågorna tills försökspersonen inte hade något 
mer att tillägga. 
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Testet bestod andra dagen av en epok (epok 5), bestående av 5 block. För övrigt följde 
proceduren beskrivningen för första tillfället och testet åtföljdes av samma intervju. 
Inspelning gjordes av intervjuerna. 

2.3.2.  Declarative learning 

Testet bestod av tre deltest: Encoding, Recognition och Retention. Försökspersonen 
placerades framför datorn och SR-boxen och en av testledarna satt till vänster om 
försökspersonen. Försöksledaren satt kvar under hela testet och följde med i ett proto-
koll för att kontrollera att lamporna på SR-boxen lyste upp som de skulle vid varje 
knapptryckning. Att lampan tändes omedelbart vid knapptryckning indikerade att 
responsen registrerats korrekt i E-prime. Vid eventuellt utebliven eller fördröjd ”lamp-
tändning” noterades detta vid aktuell bild. Om försökspersonen uttryckte att han/hon 
tryckte fel noterades även detta. 

Deltest 1, Encoding. Encoding-delen bestod totalt av 64 bilder; 32 föreställande 
”verkliga” föremål och 32 föreställande ”påhittade” föremål. Av de 32 verkliga före-
målen föreställde hälften föremål som vanligtvis manipuleras på olika sätt (t.ex. verk-
tyg), medan den andra hälften föreställde vanligtvis ”icke-manipulerade” föremål (t.ex. 
lejon)2. Försöksledaren läste instruktionerna från skärmen högt. Försökspersonen infor-
merades om att han/hon skulle få se bilder av verkliga och påhittade saker. Försöks-
personerna i grupp A instruerades att trycka på knappen längst till vänster på SR-boxen 
om saken var verklig och på knappen längst till höger om saken var påhittad. Omvänt 
gällde för försökspersonerna i grupp B, de uppmanades att trycka på knappen längst till 
vänster om bilden föreställde en påhittad sak och att trycka på knappen längst till höger 
om bilden föreställde en verklig sak. Detta skedde för att undvika inverkan av hand-
preferens. Försökspersonerna uppmanades också att svara så snabbt de kunde och 
informerades om att det var tillåtet att gissa. Testet inleddes med några övningsexempel. 
Märktes det i övningsexemplen att försökspersonen inte hade uppfattat instruktionerna 
repeterades dessa och försökspersonen fick göra övningsexemplen igen. När testet var 
slut startades ett stoppur för att ta tid på den kommande pausen på åtta minuter. Under 
pausen småpratade försöksledarna med försökspersonen och försökspersonen blev 
erbjuden att förse sig med befintligt tilltugg. 

Deltest 2, Recognition. När åtta minuter gått startades Recognition-delens instruktioner. 
Deltestet bestod totalt av 128 bilder. Hälften av bilderna var samma som visades under 
Encoding medan den andra hälften utgjordes av nya bilder. Även de nya bilderna bestod 
av lika delar verkliga och påhittade föremål. Försökspersonerna i grupp A instruerades 
att trycka på SR-boxens vänstra knapp om de sett föremålet under Encoding, och att 
trycka på SR-boxens högra knapp om de inte hade sett bilden förut. Omvänt gällde för 
försökspersonerna i grupp B. Försökspersonerna uppmanades också att svara så snabbt 
de kunde och informerades om att det var tillåtet att gissa. Även detta deltest inleddes 
med några övningsexempel (se figur 3). 

                                                 

2 Denna kategorisering av stimuli har gjorts för att testet ska kunna analyseras utifrån hypotesen att benämning av 
manipulerade föremål, men inte icke-manipulerade, involverar delar av det procedurella systemet och därmed 
eventuellt påverkas av funktionen i det procedurella systemet. Denna typ av analys har dock inte använts i denna 
studie. 
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Figur 3. Exempel från Declarative learning. 

Deltest 3, Retention. Retention-delen som gavs efterföljande dag, bestod också av 128 
bilder. Hälften av bilderna var desamma som visades under Encoding medan den andra 
hälften utgjordes av nya bilder (som varken visades under Encoding eller Recognition). 
Av de nya bilderna bestod hälften av verkliga föremål och hälften av påhittade föremål. 
Instruktionerna var desamma som för Recognition. 

2.3.3. TROG (Test for Reception of Grammar) 

TROG är utformat för att pröva grammatisk förståelse, vilket antas bero på aspekter av 
den procedurella språkliga förmågan. Som tidigare nämnts bedömdes inte testet vara ett 
renodlat procedurellt test, men inget optimalt test fanns att tillgå. TROG bedömdes dock 
vara ett av de bättre testen, för detta syfte, som fanns att tillgå i Sverige. Testet består av 
80 uppgifter, alla uppgifter görs dock inte på barn som är åtta år eller äldre. Genom-
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förandet skedde enligt den svenska manualen, och testet tog ca 10 minuter att admi-
nistrera (Holmberg & Lundälv, 2002). Försökspersonen fick höra en mening i taget och 
uppmanades att peka på den av fyra bilder som stämde överens med meningen. 

2.3.4. PPVT-III (Peabody Picture Vocabulary Test Third Edition) 

PPVT-III är utformat för att pröva passivt ordförråd, vilket antas bero på den dekla-
rativa språkliga förmågan. Testet består totalt av 204 uppgifter. Antalet uppgifter som 
administreras till en viss person beror på personens ålder och prestation. En svensk 
översättning och bearbetning, gjord av logopederna Gustavsson, Fyrberg och Lundälv 
(2000), användes. Genomförandet tog ca 15 minuter och skedde enligt den engelska 
manualen, men med instruktionerna översatta till svenska (Dunn & Dunn, 1997). 
Försökspersonen fick höra ett ord i taget och uppmanades att peka på den av fyra bilder 
som föreställde ordet. 

2.3.5. Nonordsrepetition  

Testet hämtades från ett svenskt bedömningsmaterial av språklig förmåga hos barn 
(SIPS), vilket för närvarande är under utveckling (Malin Wass, opublicerat). Det bestod 
av 24 ord innehållande totalt 120 konsonanter. De första åtta orden innehöll inga 
konsonantkluster, de följande åtta orden innehöll kluster som är tillåtna i svenskan och 
de sista åtta orden innehöll kluster som inte är tillåtna i svenskan. Under testet place-
rades försökspersonen så att han/hon inte kunde se datorskärmen. Försökspersonen fick 
höra både instruktionen och nonorden i hörlurar. I instruktionen informerades försöks-
personen om att han/hon skulle få höra påhittade ord som inte betyder något och upp-
manades att repetera ordet precis som han/hon hörde det. Försökspersonen uppmanades 
att lyssna noga eftersom varje ord bara spelades upp en gång. Försöksledaren stannade 
ljuduppspelningen mellan varje ord så försökspersonen hann repetera ordet. Inspelning 
gjordes av försökspersonens svar. 

2.3.6. Vilket låter rätt? Vilket är rätt? 

För prövning av läsförmåga användes ”Ordavkodning, mätning av fonologisk och orto-
grafisk ordavkodningsförmåga”, som består av två deltest (Olofsson, 1994). Deltest 1, 
”Vilket låter rätt?”, är utformat för att pröva fonologisk ordavkodningsförmåga och går 
ut på att avgöra vilket av tre eller fyra nonsensord som låter som ett riktigt ord. Deltest 
2, ”Vilket är rätt?”, är utformat för att pröva ortografisk ordavkodningsförmåga och går 
ut på att avgöra vilken stavning som är den rätta av två olika ord (stavningar) med lika 
uttal. 

Båda deltesten består av ett häfte med 20 rader text på varje sida. Det fonologiska testet 
har tre till fyra ord per rad och består av 80 uppgifter, medan det ortografiska har två 
ord per rad och består av 140 uppgifter. Genomförandet skedde enligt manualen 
(Olofsson, 1994). Försökspersonen instruerades att stryka under ett ord per rad, och fick 
göra så långt han/hon hann på två minuter (per test). 

2.3.7. SPM+ (Raven’s Standard Progressive Matrices – Plus Version) 

SPM+ är utformat för att ge ett icke-verbalt mått på allmän kognitiv förmåga (Raven, 
1998, 2000). Nyare teorier om intelligens har föreslagit att den mänskliga intelligensen 
bäst kan beskrivas i termer av multipla intelligenser snarare än ett enskilt mått (Kaplan 
& Saccuzzo, 2005). En av dessa teorier kallas ”gf-gc”-teorin. Enligt denna teori finns 
det två grundläggande typer av intelligens: flytande (gf) och kristalliserad (gc). Flytande 
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intelligens utgörs av de förmågor som tillåter oss att resonera, tänka och tillägna oss ny 
kunskap. Kristalliserad intelligens representerar däremot den kunskap och den förståelse 
som vi faktiskt tillägnat oss (Horn & Cattell, 1966; Kaplan & Saccuzzo, 2005). Raven’s 
Progressive Matrices är utformat för att ge ett mått på flytande resonemang och slutled-
ningsförmåga, vilket inte beror på kristalliserad kunskap (Prabhakaran, 1997). 

Testet består av fem set med tolv problem i varje. Varje problem består av ett mönster 
där en bit fattas. Nedanför mönstret finns sex till åtta svarsalternativ varav ett är korrekt. 
Varje set startar med ett förhållandevis ”lätt” problem. Problemen i ett set bygger på ett 
gemensamt underliggande tema och ökar successivt i svårighetsgrad. 

SPM+ administrerades individuellt enligt den engelska manualen (Raven, 1998), men 
med instruktionerna översatta till svenska av studiens författare. Försökspersonen 
instruerades att välja vilket av svarsalternativen som passade bäst in i mönstret, och där-
efter markera sitt svar på ett svarsformulär. Genomförandet tog ca 40 minuter. 

2.4. Databearbetning och statistik  

2.4.1. ASRT 

Data från ASRT analyserades på två olika sätt, den ena metoden finns beskriven av 
Howard och Howard (1997) och Howard et al. (2004), medan den andra metoden är en 
egenutveckling av deras metod. 

Som beskrivits ovan såg mönstret i ASRT ut som följer: 1r2r4r3r, alltså prprprpr 
(p=pattern, r=random). Den mest intuitiva analysmetoden kan tyckas vara att jämföra 
skillnader i reaktionstid (RT) för pattern- och randomstimuli över tid. Man förväntar sig 
då en viss skillnad i RT över tid, med kortare RT för patternstimuli, vilket kan tolkas 
som att försökspersonerna lär sig mönstret. Howard et al. (2004) har dock visat att 
största delen av det försökspersonerna verkligen lär sig är att vissa tripletter av stimuli, i 
detta fall 1r2, 2r4, 4r3 och 3r1, förekommer mer frekvent än andra. Med ett prprprpr-
mönster är detta den lägsta nivån av regelbundenhet som kan läras in. De båda 
analysmetoderna som användes i denna studie gick således ut på att jämföra skillnader i 
RT för hög- och lågfrekventa tripletter. Howard et al. menar att denna typ av analys har 
högre sensitivitet. 

Vid båda analyserna togs de första fem stimulina inom varje block bort eftersom dessa 
var slumpmässiga övningsstimuli. Därefter delades data in i överlappande tripletter, 
som i sin tur delades in i två kategorier: pattern-tripletter (P) (som slutar på ett pattern-
element) och random-tripletter (R) (som slutar på ett random-element). Därefter delades 
random-tripletterna in i fyra underkategorier: random-consistent (RC) (som av slump 
ser ut som pattern-tripletter), random-repetition (RR) (som består av tre likadana 
element), random-span (RS) (som börjar och slutar på samma element men har ett annat 
element i mitten) samt random-inconsistent (RI) (som slutar på ett random-element och 
varken är RC, RR eller RS). 

RR- och RS-tripletter togs bort vid båda analyserna eftersom Howard et al. har visat att 
dessa stimuli ger förutsägbara svarstider som inte påverkas av inlärning (snabba för RR 
och långsamma för RS). Därefter delades de återstående tripletterna in i högfrekventa 
(HF) och lågfrekventa (LF). P-tripletter och RC-tripletter kategoriserades som HF 
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medan RI-tripletter kategoriserades som LF. För analyserna användes reaktionstiden för 
det sista stimulit i varje triplett. 

I den första analysen (enligt Howard och Howard) togs felsvar, där försökspersonen inte 
svarat korrekt på första knapptryckningen, bort från analysen. Därefter beräknades 
medianen för RT i varje block separat för HF- respektive LF-tripletter, och sedan de två 
medelvärdena (ett för HF och ett för LF) av medianerna för varje epok. Dessa data 
analyserades sedan i en 2 (kön: flickor-pojkar) x 2 (triplett-typ: HF-LF) x 5 (epok: 1-5) 
trevägs mixad ANOVA, med kön som mellanpersonsvariabel och triplett-typ och epok 
som inompersonsvariabler. 

I den andra (egenutvecklade) analysen användes RT för alla korrekta responser, d.v.s. 
även de som föregåtts av en eller flera felaktiga knapptryckningar inkluderades. De 
korrekta responser som föregicks av felsvar fick generellt högre reaktionstider än de 
responser som var korrekta på första försöket, eftersom RT beräknades som intervallet 
mellan stimuluspresentation och korrekt knapptryckning. Detta medförde att felsvar gav 
konsekvenser för reaktionstiderna genom att höja dem. Därefter beräknades medianen 
för RT i varje block för HF- respektive LF-tripletter, och sedan medelvärdet av 
medianerna i varje epok. Därefter beräknades det totala medelvärdet för epok 1-4 
separat för HF- och LF-tripletter. Även skillnaden i medelvärde för LF- och HF-
tripletter för varje epok beräknades. Slutligen beräknades det totala medelvärdet för 
dessa skillnader för epok 1-4, vilket användes som ett samlat mått på procedurell in-
lärningsförmåga (i senare korrelations- och t-testberäkningar). 

Två planerade t-test utfördes i den egenutvecklade metoden. Det första, ett beroende t-
test, avsåg att undersöka om det fanns någon total inlärningseffekt genom att jämföra 
skillnaderna mellan de totala medelvärdena för epok 1-4 för HF- och LF-tripletter. Det 
andra, ett oberoende t-test, avsåg att undersöka skillnaden i procedurell inlärnings-
förmåga mellan flickor och pojkar genom att jämföra det totala medelvärdet för skill-
naderna mellan HF- och LF-tripletter i epok 1-4. 

Ytterligare två t-test genomfördes, men dessa får räknas som explorativa. Det första, ett 
beroende t-test, avsåg att mäta om skillnaden mellan HF- och LF-tripletter kvarstod 
dagen efter inlärningstillfället, i epok 5. Det andra, ett oberoende t-test, avsåg att under-
söka om det fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar i detta avseende, genom att 
jämföra skillnaderna mellan HF- och LF-tripletter i epok 5. 

2.4.2. Declarative learning 

Data från Declarative learning analyserades genom att antalet korrekta svar för Recog-
nition och Retention beräknades. Resultaten från Encoding, som gav information om 
huruvida försökspersonen gjorde en korrekt bedömning av om ett föremål var ”verkligt” 
eller ”påhittat”, analyserades inte eftersom de inte bedömdes vara relevanta för studiens 
syfte. Det var alltid den första responsen som togs med i analysen, eftersom eventuella 
dubbla knapptryckningar bara registrerades om personen svarade en gång under själva 
stimuluspresentationen och en gång under svarstiden efteråt, inte om de svarade två 
gånger under själva svarstiden. 

Den primära analysen syftade till att undersöka om det fanns en skillnad i deklarativ 
inlärnings- och minnesförmåga mellan flickor och pojkar genom ett oberoende t-test av 
antal korrekta svar på Recognition. Den sekundära analysen syftade till att på mot-
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svarande sätt undersöka om det fanns någon skillnad mellan hur mycket flickor och 
pojkar kom ihåg vid uppföljningstillfället följande dag, genom att jämföra resultaten på 
Retention i ett oberoende t-test. 

2.4.3. Nonordsrepetition 

Nonordsinspelningarna bedömdes perceptuellt av de fyra försöksledarna genom att två 
av försöksledarna samtidigt lyssnade på inspelningen och transkriberade svaren. När 
försöksledarna var oeniga om bedömningen tillkallades ytterligare bedömare. Poäng-
sättningen gjordes, i enlighet med de riktlinjer som skapats av testets upphovsmän, 
genom att antal korrekta konsonanter beräknades. 

2.4.4. Övriga språkliga test samt SPM+ 

TROG, PPVT-III, ”Vilket låter rätt?”, ”Vilket är rätt?” samt SPM+ bedömdes enligt 
instruktioner i respektive manual. Detta gav för samtliga test upphov till råpoäng, samt 
percentilpoäng för TROG, staninepoäng för ”Vilket låter rätt?” och ”Vilket är rätt?”, 
samt standardpoäng för SPM+. Lämplig svensk normering för PPVT-III saknas. 

2.4.5. Korrelationer 

Alla korrelationer beräknades med Pearsons korrelation. De primära korrelationerna 
som beräknades var mellan ASRT och TROG samt mellan Declarative learning och 
PPVT-III. Därefter gjordes en korrelationsmatris mellan ASRT (det totala medelvärdet 
av differenserna mellan hög- och lågfrekventa tripletter i epok 1-4 samt medelvärdet av 
differensen mellan hög- och lågfrekventa tripletter i epok 5), Declarative learning (del-
test Recognition och Retention), de språkliga testen och SPM+ (råpoäng) samt försöks-
personernas ålder, för att i explorativt syfte undersöka vilka korrelationer som fanns. 
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3. Resultat 

3.1. Intervjuer och hänthetsbedömning 

Från intervjuerna som inledde båda testtillfällena framkom ingen information som 
bedömdes vara av betydelse för deltagarnas prestation på testen. Ingen av deltagarna 
hade sovit onormalt lite, en del av deltagarna var förkylda men ändå vid gott allmän-
tillstånd, enstaka deltagare tog regelbundet någon typ av medicin, och ingen av del-
tagarna hade intagit koffein i nära anslutning till testningen. 

Under hänthetsbedömningarna framkom att 13 av flickorna var högerhänta, två var 
vänsterhänta och två var ambidextra. Av pojkarna var 13 stycken högerhänta medan en 
var vänsterhänt. 

3.2. ASRT 

Försökspersonernas korrekthetsnivå låg mellan 84,7 % och 97,3 % (M=92,5, SD=3,0). I 
intervjuerna som gavs i samband med testningen uppgav ett fåtal deltagare att de noterat 
någon typ av regelbundenhet. Några exempel på vad deltagarna tyckte sig ha upptäckt 
var att stimuli uppträdde mer frekvent till vänster, att stimulina rörde sig från höger till 
vänster, och att stimulina ofta uppträdde på samma ställe flera gånger i följd. Ingen av 
förklaringarna närmade sig dock en korrekt beskrivning av den befintliga regel-
bundenheten. 

3.2.1. Analys enligt Howard & Howard 

I figur 4 och tabell 2 redovisas, separat för flickor och pojkar, medelvärdet av RT för 
HF- och LF-tripletter för samtliga epoker. 
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Figur 4. Medelvärdet av reaktionstiden (RT) för högfrekventa (HF) och lågfrekventa (LF) tripletter 
(exklusive felsvar) för samtliga epoker, redovisade separat för flickor och pojkar. 
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Tabell 2. Medelvärdet av reaktionstiden (i ms) för högfrekventa (HF) och lågfrekventa (LF) tripletter 
(exklusive felsvar) för samtliga epoker, redovisade separat för flickor och pojkar. 

Epok Flickor HF Flickor LF Pojkar HF Pojkar LF 
1 506,4 510,3 478,8 491,1 
2 461,2 467,2 439,0 447,3 
3 442,0 458,6 416,1 430,0 
4 423,2 441,4 389,6 413,6 
5 384,3 404,2 370,8 390,2 

 

ANOVAn visade signifikanta huvudeffekter av epok och triplett-typ, samt en signi-
fikant interaktionseffekt av epok x triplett-typ, se tabell 3. Inga andra signifikanta 
effekter uppvisades. 

Tabell 3. Resultat från ANOVA (2 (kön: flickor-pojkar) x 2 (triplett-typ: HF-LF) x 5 (epok: 1-5), med 
kön som mellanpersonsvariabel och triplett-typ och epok som inompersonsvariabler). I tabellen redovisas 
frihetsgrader (df), F-värde (F) och p-värde (p).  

 df F p 
Epok 1, 29 149,10 <0,001 
Triplett-typ 1, 29 34,22 <0,001 
Kön 1, 29 0,89 0,35 
Epok x Triplett-typ 1, 29 17,03 <0,001 
Epok x Kön 1, 29 0,05 0,82 
Triplett-typ x Kön 1, 29 0,31 0,58 
Epok x Triplett-typ x Kön 1, 29 0,65 0,43 

 

Beroende t-test post hoc visade att det fanns signifikanta skillnader i RT mellan HF- och 
LF-tripletter i samtliga epoker, se tabell 4. 

Tabell 4. Resultat från beroende t-test post hoc. Reaktionstiden för hög- och lågfrekventa tripletter jäm-
fördes i samtliga epoker. I tabellen redovisas frihetsgrader (df), t-värde (t) och p-värde (p). 

Epok df t p 
1 30 2,1 0,045 
2 30 2,2 0,037 
3 30 4,3 <0,001 
4 30 7,9 <0,001 
5 30 6,0 <0,001 

 

3.2.2. Egenutvecklad analysmetod 

Medelvärdet av RT per epok för HF- respektive LF-tripletter redovisas i figur 5. Diffe-
rensen av medelvärdet för RT mellan HF- och LF-tripletter i epok 1 till 5, samt det 
totala medelvärdet av differenserna för epok 1-4 redovisas för samtliga deltagare i tabell 
5, samt separat för flickor och pojkar i tabell 6 respektive tabell 7. 
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Figur 5. Medelvärdet av reaktionstiden (RT) för högfrekventa (HF) och lågfrekventa (LF) tripletter 
(inklusive felsvar) för samtliga epoker. 

Tabell 5. Differensen (för samtliga deltagare) av medelvärdet för reaktionstiden (i ms) mellan hög-
frekventa och lågfrekventa tripletter i epok 1 till 5, samt det totala medelvärdet av differenserna för epok 
1-4. 

Epok M SD 
1 13,9 26,1 
2 8,8 19,0 
3 16,7 20,9 
4 24,9 16,9 
5 24,4 19,8 
1-4 16,1 16,2 

 

Tabell 6. Differensen (för flickor) av medelvärdet för reaktionstiden (i ms) mellan högfrekventa och låg-
frekventa tripletter i epok 1 till 5, samt det totala medelvärdet av differenserna för epok 1-4. 

Epok M SD 
1 10,8 26,5 
2 4,9 19,4 
3 17,6 20,0 
4 20,7 17,3 
5 24,3 19,4 
1-4 13,5 14,9 
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Tabell 7. Differensen (för pojkar) av medelvärdet för reaktionstiden (i ms) mellan högfrekventa och låg-
frekventa tripletter i epok 1 till 5, samt det totala medelvärdet av differenserna för epok 1-4. 

Epok M SD 
1 17,6 26,0 
2 13,5 18,2 
3 15,8 22,6 
4 30,0 15,6 
5 24,6 21,1 
1-4 19,2 17,8 

 

Det totala medelvärdet av medelvärdena i epok 1-4 var för HF-tripletter 454,9 ms 
(SD=76,8), och för LF-tripletter 471,0 ms (SD=74,9). Ett beroende t-test visade att 
skillnaden var signifikant (t(30)=5,5, p<0,001). 

Det totala medelvärdet av differenserna för epok 1-4 var för flickor 13,5 ms (SD=14,9), 
och för pojkar 19,2 ms (SD=17,8). Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad 
(t(29)=0,98, p=0,34). 

Medelvärdet i epok 5 var för HF-tripletter 383,0 ms (SD=54,3) och för LF-tripletter 
407,4 ms (SD=57,7). Ett beroende t-test visade att skillnaden var signifikant (t(30)=6,9, 
p<0,001). 

Medelvärdet av differenserna för epok 5 var för flickor 24,3 ms (SD=19,4), och för 
pojkar 24,6 ms (SD=21,1). Ett oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad 
(t(29)=0,03, p=0,98). 

3.3.  Declarative learning 

Resultaten för samtliga deltagare på deltesten Recognition och Retention redovisas i 
tabell 8. Flickors och pojkars resultat redovisas separat i tabell 9 respektive tabell 10. 
Oberoende t-test visade ingen signifikant skillnad mellan flickor och pojkar, varken på 
Recognition (t(29)=1,3, p=0,19) eller på Retention (t(29)=1,9, p=0,067). 

Tabell 8. Samtliga resultat för Declarative learning, deltesten Recognition och Retention: medelvärdet 
(M) av antalet korrekta svar, standardavvikelse (SD), lägsta resultat (Min) och högsta resultat (Max). 

Deltest M SD Min Max 
Recognition 102,6 10,5 67 119 
Retention 102,5 10,4 69 116 

 

Tabell 9. Flickornas resultat på Declarative learning, deltesten Recognition och Retention: medelvärdet 
(M) av antalet korrekta svar, standardavvikelse (SD), lägsta resultat (Min) och högsta resultat (Max). 

Deltest M SD Min Max 
Recognition 100,4 10,7 67 114 
Retention 99,4 11,5 69 114 
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Tabell 10. Pojkarnas resultat på Declarative learning, deltesten Recognition och Retention: medelvärdet 
(M) av antalet korrekta svar, standardavvikelse (SD), lägsta resultat (Min) och högsta resultat (Max). 

Deltest M SD Min Max 
Recognition 105,4 9,8 89 119 
Retention 106,2 7,7 92 116 

 

3.4. Övriga test 

Resultaten från TROG, PPVT-III, Nonordsrepetition, ”Vilket låter rätt?”, ”Vilket är 
rätt?” och SPM+ redovisas separat för flickor och pojkar i tabell 11. Som framgår av 
tabellen hittades inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Tabell 11. Resultat för språkliga test samt Raven’s Standard Progressive Matrices – Plus Version 
(SPM+). Resultaten ges i råpoäng om inte annat anges. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD), lägsta 
resultat (Min) samt högsta resultat (Max) redovisas separat för flickor (F) och pojkar (P). P-värden från 
oberoende t-test redovisas i sista kolumnen. 

Test Grupp M SD Min Max p-värde 
F 78,2 1,5 76 80 TROG3 
P 77,6 1,3 75 80 

0,21 

F 158,6 16,4 130 182 
PPVT-III 

P 156,2 12,8 133 176 
0,66 

F 112,8 5,1 98 118 
Nonordsrepetition  

P 109,4 5,7 97 119 
0,08 

F 20,8 5,1 11 29 
Vilket låter rätt? 

P 17,3 6,7 9 30 
0,11 

F 5,3 1,6 2 8 
Vilket låter rätt? (stanine) 

P 4,4 1,8 2 7 
0,16 

F 51,7 13,6 34 78 
Vilket är rätt? 

P 43,1 15,2 19 71 
0,11 

F 5,8 1,8 2 9 
Vilket är rätt (stanine) 

P 5,2 1,6 3 8 
0,33 

F 30,2 5,2 18 40 
SPM+ 

P 30,9 6,3 15 42 
0,72 

F 95,3 13,9 65 120 
SPM+ (standardpoäng) 

P 98,2 19,2 55 140 
0,63 

 

3.5. Korrelationer 

3.5.1. Planerade korrelationer 

Förhållandet mellan ASRT (det totala medelvärdet av differenserna mellan HF- och LF-
tripletter i epok 1-4) och antal rätt på TROG visas i figur 6. En korrelationsanalys 
visade ingen signifikant korrelation (r=0,03, p=0,89). 

                                                 

3 Alla deltagare uppvisade resultat över 25:e percentilen. 
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Figur 6. Punktdiagram över förhållandet mellan ASRT (det totala medelvärdet av differenserna (i ms) 
mellan hög- och lågfrekventa tripletter i epok 1-4) och TROG (antal korrekta svar). 

Förhållandet mellan antal korrekta svar på deltest Recognition i Declarative learning 
och PPVT-III visas i figur 7. En korrelationsanalys visade ingen signifikant korrelation 
(r=0,14, p=0,47). 
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Figur 7. Punktdiagram över förhållandet mellan Declarative learning (antal korrekta svar på Recognition) 
och PPVT-III (antal korrekta svar). 

3.5.2. Explorativa korrelationer som gav signifikans 

Den explorativa korrelationsanalysen visade flera signifikanta resultat, vilka redovisas i 
tabell 12. Samband som inte redovisas i tabellen var inte signifikanta. 
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Tabell 12. De signifikanta resultaten från korrelationsmatrisen mellan ASRT1-4 (det totala medelvärdet 
av differenserna mellan hög- och lågfrekventa tripletter i epok 1-4), ASRT5 (medelvärdet av differensen 
mellan hög- och lågfrekventa tripletter i epok 5), Declarative learning (deltest Recognition och Reten-
tion), TROG, PPVT-III, Nonordsrepetition, ”Vilket låter rätt?”, ”Vilket är rätt?”, SPM+, samt försöks-
personernas ålder. Riktningskoefficienter och p-värden redovisas i kolumn r respektive p. 

Test r p 
ASRT1-4 - ASRT5 0,51 0,003 
ASRT5 - Nonordsrepetition -0,53 0,002 
ASRT5 - SPM+ -0,43 0,015 
ASRT5 - PPVT-III -0,42 0,018 
SPM+ - PPVT-III 0,54 0,002 
Nonordsrepetition - PPVT-III 0,47 0,008 
PPVT-III - ålder 0,48 0,006 
Recognition - Retention 0,86 <0,001 
Vilket låter rätt? - Vilket är rätt? 0,42 0,018 
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4. Diskussion 

4.1. Diskussion av huvudresultaten 

4.1.1. Hur presterade barnen på det procedurella testet ASRT och det deklarativa 
testet Declarative learning? 

Under ASRT erhöll försökspersonerna i genomsnitt en korrekthetsnivå på 92,5 %, vilket 
överensstämmer bra med målet att hålla en korrekthetsnivå på 92 %. I ANOVAn 
visades en signifikant huvudeffekt av triplett-typ, en signifikant huvudeffekt av epok 
samt en signifikant interaktionseffekt av epok x triplett-typ. T-test visade att reaktions-
tiden för högfrekventa tripletter var signifikant lägre än för lågfrekventa tripletter i 
samtliga epoker. Medan en successivt lägre RT på LF-tripletterna (som alltså var 
slumpmässiga) förmodligen var ett resultat av visuo-motorisk träning (Howard et al., 
2004), så tyder skillnaden i RT mellan HF- och LF-tripletter på att försökspersonerna 
även tillägnat sig sekvensspecifik kunskap under testet. Även i epok 5 var reaktions-
tiden för högfrekventa tripletter signifikant lägre än för lågfrekventa tripletter. Anled-
ningen till att epok 5 analyserades separat från epok 1-4, var att epok 1-4 antas ge ett 
mått på procedurell inlärningsförmåga medan epok 5 antas mäta minne för det inlärda. 
Ett starkt positivt samband fanns mellan epok 1-4 och epok 5, vilket säger att höga 
resultat på epok 1-4 ofta predicerade höga resultat på epok 5. I ANOVAn beaktades 
däremot alla epoker. De utförda post hoc-testen visade på en signifikant skillnad mellan 
triplett-typerna redan från epok 1. Detta tyder på att inlärning sker tidigt. Det skulle vara 
motiverat att i framtida studier analysera epok 1 mer i detalj för att undersöka hur tidigt 
man kan se tecken på inlärning. I enlighet med resultat från tidigare studier som använt 
test av typen ASRT indikerar också denna studie att testet ger ett bra mått på proce-
durell inlärnings- och minnesförmåga. 

Resultaten från Declarative learning redovisas i tabell 8, 9 och 10 som antal korrekta 
svar. Eftersom deltagarnas medelresultat låg avsevärt mycket högre än de resultat som 
skulle ha kunnat uppstå av en slump, d.v.s. 50 % korrekta svar, dras slutsatsen att del-
tagarna uppvisade inlärning. Resultaten från deltesten Recognition och Retention upp-
visade en mycket stark positiv korrelation. Detta visar på ett samband mellan hur 
mycket deltagarna kom ihåg efter åtta minuter och hur mycket de kom ihåg den efter-
följande dagen. I den ursprungliga planeringen var tanken att även reaktionstider skulle 
analyseras, liksom skillnader mellan verkliga och påhittade föremål samt manipulerade 
och icke-manipulerade föremål. På grund av studiens begränsade tidsomfattning prio-
riterades dock dessa analyser bort. Tanken bakom att ha verkliga och påhittade föremål 
är att de processas på olika sätt. De påhittade föremålen finns inte redan representerade i 
minnet och man har inte heller ord för dem. Benämning av föremålen kan alltså inte 
användas som en hjälp att minnas. Tanken bakom att ha manipulerade och icke-
manipulerade föremål är att manipulerade föremål aktiverar hjärnan på ett lite annor-
lunda sätt än andra föremål. Man har t.ex. sett att verktyg aktiverar områden som är för-
knippade med användningen av föremålet, såsom premotorcortex (Martin et al., 1996). 
En hypotes som forskare vid Brain and Language Lab har är därför att personer som har 
en nedsatt procedurell förmåga presterar sämre på dessa föremål. Dessa aspekter skulle 
vara intressanta att undersöka i framtida studier. 
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4.1.2. Fanns det en skillnad mellan pojkars och flickors resultat på ASRT och 
Declarative learning? 

Av ANOVAn för ASRT kunde utläsas att det inte fanns någon signifikant huvudeffekt 
av kön och inte heller några signifikanta interaktionseffekter av epok x kön, triplett-typ 
x kön eller epok x triplett-typ x kön. Inte heller den egenutvecklade analysmetoden, där 
skillnaden mellan flickor och pojkar gällande det totala medelvärdet av differenserna 
mellan hög- och lågfrekventa tripletter i epok 1-4 och epok 5 undersöktes separat, gav 
signifikant resultat.  Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar på Declarative 
learning var inte heller signifikanta, varken för Recognition eller för Retention. 

Eftersom tidigare studier har funnit att kvinnor tenderar att prestera bättre än män på 
uppgifter som antas bero på den deklarativa förmågan (Ullman et al., 2008), förväntades 
i denna studie högre resultat för flickor än för pojkar på Declarative learning. Resultaten 
gick dock i motsatt riktning. Pojkarna hade i snitt 5,0 poäng mer än flickorna på Recog-
nition och 6,9 poäng mer på Retention. Skillnaderna, särskilt på Retention, närmade sig 
signifikans. Om man ser till den samstämmighet som tycks råda inom den tidigare 
forskningen finns dock anledning att anta att resultaten uppkom av en slump. En 
begränsning med Declarative learning, som uppmärksammades under data-
bearbetningen, var att multipla responser under svarstiden inte registrerades. Detta 
innebär att om försökspersonen ändrade sitt svar så registrerades inte det nya svaret. Det 
finns ingen anledning att tro att Declarative learning inte skulle mäta deklarativ för-
måga, men man skulle kunna tänka sig att även deltagarnas arbetsminne och exekutiva 
funktioner påverkade testresultaten. Arbetsminnet tycks vara av betydelse för fram-
plockning av kunskap från det deklarativa minnet (Buckner & Wheeler, 2001; Ullman, 
2004), medan exekutiva funktioner kontrollerar andra kognitiva processer (bland annat 
genom inhibition av ”oönskade” responser) (Miyake et al., 2000). Eftersom Declarative 
learning inte är beprövat finns möjlighet att testet inte är optimalt utformat för att mäta 
deklarativ förmåga. För att stärka validiteten för Declarative learning som mät-
instrument vore det intressant att undersöka hur väl resultaten på Declarative learning 
korrelerar med mer vedertagna test av denna förmåga. 

Det finns visst stöd för att män tenderar att prestera bättre än kvinnor på uppgifter av 
procedurell karaktär (Ullman et al., 2008). I studien förväntades därför att pojkarna 
skulle ha bättre resultat än flickorna på ASRT, d.v.s. en större skillnad mellan låg-
frekventa och högfrekventa tripletter och/eller en snabbare uppkomst av denna skillnad. 
Även om resultaten inte var signifikanta gick de i förväntad riktning för epok 1-4, där 
pojkarna uppvisade tendenser till en större skillnad i reaktionstid mellan hög- och låg-
frekventa tripletter än flickorna. I epok 5 fanns dock inte dessa tendenser. Eventuella 
skillnader i konsolideringsförmåga mellan flickor och pojkar skulle kunna vara något att 
studera närmare i framtida forskning. Det kan också anas i figur 4 att pojkarna upp-
visade inlärning tidigare än flickorna genom att de hade en större skillnad mellan hög- 
och lågfrekventa tripletter i epok 1. Även här skulle det vara intressant att undersöka 
epok 1 mer noggrant med avseende på könsskillnader. I figuren ser man också att 
pojkarnas reaktionstider tenderade att vara lägre än flickornas oavsett triplett-typ och 
det är inte omöjligt att detta är av vikt för inlärningsförmågan. Man kan tänka sig att tv-
spels- och datorspelsvana inverkar positivt på förmågan att avge responser genom 
knapptryckning. Om det är så att pojkar i allmänhet spelar mer än flickor, skulle detta 
delvis kunna förklara pojkarnas generellt lägre reaktionstider. En fråga om tv-spels- och 
datorspelsvana skulle kunna tas upp vid intervjuerna i framtida studier. I intervjuerna 
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som gavs efter testningen framkom att ett fåtal deltagare noterat någon typ av regel-
bundenhet. De intervjufrågor som användes var dock inget optimalt redskap för att ta 
reda på om deltagarna explicit kunde beskriva hur mönstret såg ut. För att ytterligare 
kunna förvissa sig om att ingen verbaliserbar explicit inlärning skett borde mer 
specifika följdfrågor läggas till i intervjun i de fall deltagarna uppmärksammat någon 
regelbundenhet. Ett alternativ skulle kunna vara att efter avslutad testning informera alla 
deltagare om att det finns en regelbundenhet, och därefter be deltagarna beskriva 
mönstret (enligt Howard et al., 2004). 

4.1.3. Fanns det ett samband mellan resultaten på de språkliga och icke-språkliga 
testen som antas pröva respektive inlärnings- och minnessystem? 

Det fanns ingen signifikant korrelation mellan resultaten på ASRT och TROG, trots att 
man enligt DP-modellen skulle kunna förvänta sig ett positivt samband. Detta skulle 
kunna förklaras av takeffekter och låg spridning av resultaten i TROG. Man kan också 
anta att TROG inte ger ett rent mått på språklig procedurell förmåga. Det skulle vara 
önskvärt att i kommande studier använda sig av ett mer renodlat procedurellt test som 
inte i lika stor utsträckning också beror på deklarativ förmåga och arbetsminne. 

Enligt DP-modellen skulle man kunna anta att det procedurella systemet även har bety-
delse för nonordsrepetition och avkodningsförmåga. I den explorativa analysen åter-
fanns dock inga signifikanta korrelationer i förväntad riktning. Däremot fanns det ett 
signifikant negativt samband mellan epok 5 i ASRT och Nonordsrepetition. Det är svårt 
att se någon uppenbar förklaring till detta, men eftersom korrelationen var så pass stark 
och signifikant, vore det intressant att utforska sambandet mellan procedurell minnes-
förmåga och nonordsrepetition i framtida studier. 

Ingen signifikant korrelation hittades heller mellan resultaten på Declarative learning 
och PPVT-III. Även här skulle man kunna förvänta sig ett positivt samband enligt DP-
modellen. Uppgifterna i PPVT-III är framtagna för amerikanska förhållanden och ger 
kanske inte en rättvisande bild av svenska barns passiva ordförråd. Anledningen till att 
PPVT-III ändå användes i studien var att ett lämpligt svenskt test saknas. 

4.2. Diskussion av signifikanta korrelationer från den explorativa analysen 

I den explorativa korrelationsmatrisen återfanns några signifikanta resultat, se tabell 12. 
Några av dessa resultat bedömdes vara av stort intresse. Det är dock viktigt att poäng-
tera att eftersom multipla korrelationer beräknades i explorativt syfte är risken stor att 
vissa resultat uppkommit av en slump. 

4.2.1. ASRT epok 5 – SPM+ 

En stark negativ korrelation hittades mellan epok 5 på ASRT och SPM+. Det är dock 
svårt att utifrån existerande litteratur se någon förklaring till ett sådant samband, varför 
det här antas att det uppkommit av en slump. Tidigare forskning har huvudsakligen 
visat en avsaknad av samband mellan procedurell förmåga och IQ (Reber et al., 1991). 

4.2.2. ASRT epok 5 – PPVT-III 

En medelstark negativ korrelation hittades mellan epok 5 på ASRT och PPVT-III. Detta 
resultat går i linje med förväntningarna utifrån DP-modellen. Det är dock förvånande att 
endast epok 5, och inte epok 1-4, uppvisade ett signifikant negativt samband med 
PPVT-III. 
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4.2.3. SPM+ – PPVT-III  

En stark positiv korrelation hittades mellan SPM+ och PPVT-III. Detta resultat är föga 
förvånande eftersom SPM+ anses vara ett av de bästa enskilda måtten på ”g” (general 
mental ability), och ”g” anses i sin tur vara en underliggande faktor för ordförrådet 
(Kaplan & Saccuzzo, 2005). 

4.2.4. PPVT-III – ålder 

Det enda test som korrelerade signifikant med ålder var PPVT-III. Rimligtvis borde 
även resultaten på SPM+, TROG och avkodningstesten ha ett samband med ålder, men 
detta kunde inte påvisas i denna studie. 

4.2.5. Nonordsrepetition – PPVT-III 

Det fanns en medelstark positiv korrelation mellan resultaten på Nonordsrepetition och 
PPVT-III. Positiv korrelation mellan nonordsrepetition och passivt ordförråd har hittats 
i flera andra studier som också undersökt normalutvecklade barn (Baddeley, 2003). I en 
studie testades fyraåringar med avseende på passivt ordförråd (British Picture Voca-
bulary Scale), nonordsrepetition och icke-språklig allmän förmåga (Raven’s Coloured 
Progressive Matrices) och följdes upp ett år senare. Man fann här en stark korrelation 
mellan passivt ordförråd och nonordsrepetition vid båda tillfällena. I samma studie fann 
man också att icke-språklig förmåga korrelerade medelstarkt med ordförråd, men även 
när denna och andra variabler plockades bort statistiskt, kvarstod sambandet mellan 
passivt ordförråd och nonordsrepetition (Gathercole & Baddeley, 1989). Baddeley och 
hans kollegor har replikerat dessa fynd i ett flertal studier där barn mellan fyra och 13 år 
har undersökts. Dessa data är helt eniga med teorin om att fonologiskt minne, som är en 
del i arbetsminnet, är inblandat i ordförrådets tillägnande hos barn. Baddeley (2003) 
påpekar dock att allteftersom barnen blir äldre råder ett allt mer ömsesidigt förhållande 
där ett bra fonologiskt minne underlättar inlärning av ord, vilket i sin tur underlättar 
repetition av okända ord. 

Enligt DP-modellen har antagligen det procedurella systemet betydelse för ljud-
sekvensering, vid både nonordsrepetition och inlärning av ljudsekvenser som motsvarar 
verkliga ord (Ullman & Pierpont, 2005). Ur detta perspektiv är det därför inte för-
vånande att man hittat samband mellan nonordsrepetition och passivt ordförråd. 

4.3. Studiens begränsningar och felkällor 

Studiens största begränsning kan anses vara det låga deltagarantalet. Många av resul-
taten gick i förväntad riktning, och med fler deltagare är det möjligt att signifikans hade 
kunnat uppnås. Studien utfördes under en begränsad period. På grund av att omfattande 
förberedelser krävdes innan testningen kunde påbörjas och att den totala testtiden för 
varje barn var lång, kunde inte fler barn testas. 

En felkälla i studien skulle kunna vara att deltagarna inte är representativa för popula-
tionen. Det finns en risk att de personer som tackade ja till att delta i studien var de som 
vanligtvis presterar bra i testsituationer, t.ex. på prov i skolan. 

Denna studie avsåg att testa barn utan inlärningssvårigheter och/eller neuropsykiatriska 
problem. Testresultaten visade dock att det fanns deltagare som presterade lågt på 
avkodningstesten och SPM+. Fyra av deltagarna fick stanine 2 på ”Vilket låter rätt?”. 
En av dessa deltagare fick också stanine 2 på ”Vilket är rätt?”. På SPM+ hade fyra av 
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deltagarna resultat som låg under 85 standardpoäng (55, 65, 75 respektive 80 standard-
poäng). Medelvärdet för standardpoängen var i denna studie 96,6, medan medelvärdet i 
populationen antas vara 100 standardpoäng. Enligt testresultaten tycks deltagarna i 
studien alltså ligga något under snittet. Man kan tänka sig att en del av deltagarna kände 
sig stressade eller på andra sätt påverkades negativt av att två testledare var närvarande 
under testningen. Eftersom testningen utfördes under skoltid var det alltid något 
eleverna missade, och i vissa fall fick testledarna intrycket av att deltagarna inte gav sitt 
yttersta utan skyndade sig genom uppgifterna. Det kan också tänkas att deltagarna var 
trötta på testsituationen då SPM+ utfördes i slutet av andra testtillfället. 

Eftersom studien utfördes i skolmiljö förekom inslag av störande ljud och det hände 
enstaka gånger att personer kom in i testlokalen. Det hade varit önskvärt om alla del-
tagare kunnat testas i lämpliga, ljudisolerade lokaler. 

I studien användes de bärbara datorernas inbyggda LCD-skärmar vid administreringen 
av de datorbaserade testen. Rekommendationen i Brain and Language Lab Experi-
menter Instructions är dock att CRT-skärmar (”tjockskärmar”) bör användas vid 
experiment av denna typ. CRT- och LCD-skärmar bygger på olika tekniker. CRT-
skärmar (Cathode Ray Tube) består av miljontals blå, gröna och röda fosforpunkter som 
lyser upp när de träffas av en elektronstråle. Dessa punkter utgör bilden som visas på 
skärmen. LCD-skärmar (Liquid Crystal Display) består av två lager polariserat glas med 
flytande kristall mellan lagren. Ljus passerar genom det första polariserade glaset och 
den flytande kristallen för att visas som en bild på det andra polariserade glaset. Den 
flytande kristallen avgör, beroende på den elektriska strömmen, om ljuset ska passera 
eller inte (”på” eller ”av”). Den tid det tar för den flytande kristallen att gå från ”av” till 
”på” och tillbaka till ”av”, kallas responstid. LCD-skärmar har också en kort för-
dröjning, ”input lag”, på grund av att bilden processas innan den visas. En vanlig anled-
ning till ”input lag” är att bilden anpassas till skärmens upplösning. Skärmens respons-
tid specificeras av tillverkaren medan ”input lag” inte gör det. CRT-skärmar har där-
emot ingen ”input lag”. De har dock en uppdateringsfrekvens som mäter hur snabbt 
elektronstrålen passerar över skärmen, och kan sägas vara CRT-skärmens motsvarighet 
till LCD-skärmens responstid (Husain et al., 2009). Av praktiska skäl kunde tyvärr inte 
CRT-skärmar användas i studien. Fördröjningen i LCD-skärmarna kan ha utgjort en 
felkälla för responstiderna i ASRT, och gjort att eventuella skillnader varit svårare att 
upptäcka. 

4.4. Förslag till fortsatt forskning 

Ovan har framkommit flera förslag till förbättringar av studien och fortsatt forskning. 
Sammanfattningsvis föreslår författarna till denna studie att framtida liknande studier 
bör ha fler deltagare för att kunna påvisa signifikanta resultat. För uppsatser på 
magisternivå skulle kunna beaktas att begränsa antalet test, för att få utrymme att testa 
fler försökspersoner. Eventuellt skulle man kunna fokusera på ASRT, och analysera 
epok 1 mer i detalj. Ett annat förslag är att undersöka responstider i Declarative 
learning, och skillnader mellan olika typer av föremål. 

Om stöd för DP-modellen ska undersökas bör andra språkliga test än TROG och PPVT-
III användas. I denna studie uppvisades stora takeffekter på TROG. Ett alternativ skulle 
kunna vara att använda TROG 2, som är anpassat för högre åldrar. Det är svårare att 
hitta ett bättre alternativ till PPVT-III. Om PPVT-III ändå ska användas i fortsatta 
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studier är ett förslag att inte administrera testet enligt den engelska manualen, där test-
ningen avbryts när ett visst antal fel uppnåtts i ett block. Ursprungligen är det tänkt att 
svårighetsgraden ska öka block för block. Detta verkar dock inte vara fallet när testet 
administreras på svenska. Därför borde det vara mer rättvisande om en gemensam start-
punkt bestäms för samtliga deltagare, och att testet sedan administreras till slutet oavsett 
antal felsvar. 

4.5. Slutsatser 

De datorbaserade testen från Brain and Language Lab - ASRT och Declarative 
learning - har inte tidigare använts på svenska barn. Denna studie har bidragit till en 
första utprovning av testen i Sverige. I studien erhölls normaldata för det procedurella 
testet ASRT och det deklarativa testet Declarative learning i åldersgruppen 10-12 år. I 
likhet med vad som framkommit i tidigare forskning där test av typen ASRT använts, 
uppvisade deltagarna i denna studie procedurell inlärning. Resultaten på Declarative 
learning indikerar att deklarativ inlärning skett hos deltagarna.  

Inga signifikanta skillnader hittades mellan flickors och pojkars resultat på ASRT och 
Declarative learning. Inte heller kunde något stöd för DP-modellen erhållas. Många av 
resultaten gick dock i förväntad riktning, och i framtida studier, med fler deltagare och 
ett reviderat upplägg, är det möjligt att signifikanta resultat kan påvisas.  
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5. Tack 

Ett stort tack till: 

• Alla barn som deltagit i studien, samt deras föräldrar. 

• Alla rektorer och lärare som gjort det möjligt att genomföra studien. 

• Martina Hedenius för eminent handledning och stort engagemang, samt vänligt 
mottagande i Washington D. C.  

• Margareta Jennische för goda råd och bra kommentarer. 

• Per Alm för ovärderlig hjälp med teknik och statistik. 

• Per Östberg för hjälp med ANOVAn. 

• Gabriella Persdotter-Hedlund och Anki Gustafsson för all hjälp med kopiering och 
brevutskick. 

• Aliki Sarafopoulou och Julia Åsander för gott samarbete vid testningen. 

• Samuel Moritz för sakkunnig datorsupport. 

• Alla på Brain & Language Lab som möjliggjort användning av ASRT och 
Declarative learning i denna uppsats. 

• James Howard för hjälp med triplett-analysen. 
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Till Rektor 
  
Deltagare sökes till studie om inlärning och minne vid dyslexi 
 
Vi planerar genomföra en studie som kommer att undersöka vissa specifika aspekter av inlärnings- 
och minnesförmåga hos barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi jämfört med en grupp 
normalutvecklade barn. För denna studie önskar vi Er hjälp att komma i kontakt med 
normalutvecklade barn i åldersgruppen 9-11 år som uppfyller inklusionskriterierna för att delta i 
studien (se nedan). Barn med dyslexi rekryteras från logopedmottagningar i Stockholm-
Uppsalaområdet. 
 
Syftet med studien är att testa en hypotes om att dyslexi beror på en nedsatt funktion i det 
”procedurella” minnessystemet. Detta minnessystem är viktigt för inlärning och processande av 
både motoriska och kognitiva/språkliga automatiska färdigheter, särskilt sådana som inbegriper 
sekventiella strukturer. Samma hypotes säger också att nedsättningen i det procedurella 
minnessystemet till viss del kan kompenseras av att andra aspekter av inlärning och minne fungerar 
normalt, eller till och med bättre än normalt, hos barn med dyslexi. Ett flertal nya internationella 
forskningsstudier har funnit stöd för hypotesen, men detta är den första studien som undersöker 
svenska barn. Kunskap om styrkor och svagheter i samband med dyslexi är av största vikt för att 
effektiva pedagogiska insatser ska kunna utformas. 
 
I samarbete med professor Michael Ullman vid Brain and Language Lab vid Georgetown 
University, har vi utvecklat två språkliga och två icke-språkliga test avsedda att pröva olika aspekter 
av inlärning och minne - dels av typen som antas vara nedsatt vid dyslexi och dels av typen som 
antas fungera normalt. Barnen kommer även att göra några uppgifter som behandlar logisk-spatial 
förmåga. Undersökningarna genomförs under två sammanhängande dagar och tar ca 60-70 minuter 
första dagen och 40-45 minuter andra dagen, inklusive pauser. Undersökningarna är planerade att 
genomföras från vecka 37 till och med vecka 44 i ett avskilt, tyst rum i skolan. 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om Ni skulle vara intresserade av att hjälpa oss komma i kontakt 
med lämpliga deltagare till studien. Om ni kan tänka Er att bidra till rekrytering och plats för 
undersökningen, har vi tänkt oss följande tillvägagångssätt:   
 
När skolan startar i augusti delas ett informationsbrev ut till föräldrar som har barn i årskurserna 4 
och 5 (se bilaga). Brevet innehåller en beskrivning av studiens syfte och tillvägagångssätt, samt ett 
formulär där föräldrarna ombeds fylla i kontaktuppgifter och svara på några frågor om barnets 
utveckling. Det innehåller också ett kuvert adresserat till Enheten för logopedi vid Uppsala 
universitet. De personer som är intresserade av att delta i studien svarar på frågorna, fyller i 
svarsformuläret och skickar till oss. I brevet framgår att för att studien ska kunna ge tillförlitliga 
resultat kommer vi endast att kontakta de barn som uppfyller studiens inklusionskriterier, vilka är 
att barnet har svenska som modersmål samt har en normal motorisk, kognitiv, språklig och social 
utveckling. Efter att föräldrarna gett sitt godkännande kontaktas de berörda klasslärarna för att boka 
in tider för undersökningarna. 
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Data kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras på Enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
Resultaten kommer att presenteras gruppvis och avidentifierat i ett examensarbete i logopedi vid 
Uppsala universitet. Dessa data kommer dessutom ingå i en större studie av logopederna Martina 
Hedenius och Margareta Jennische vid Uppsala universitet samt Michael Ullman, professor vid 
Brain and Language Lab, vid Georgetown University.  
 
Vi kommer snart att höra av oss för mer information och intresseförfrågan. Fram till dess är Ni 
varmt välkomna att kontakta oss. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Martina Hedenius, leg logoped/forskarstuderande 
marhedenius@gmail.com 
 
 
Elin Moritz, logopedstudent  Helena Jerremalm, logopedstudent 
elin.moritz.0342@student.uu.se  helena.johansson.1710@student.uu.se 
070-257 22 90   070-866 63 11 
 
 
Handledare: 
Margareta Jennische, universitetslektor vid Enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
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     090807 
 
Deltagare sökes till studie om inlärning och minne vid dyslexi 
 

Vi planerar att genomföra en studie som kommer att undersöka inlärnings- och minnesförmåga hos 
barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi jämfört med en grupp normalutvecklade barn. För denna 
studie önskar vi komma i kontakt med normalutvecklade barn i åldersgruppen 9-11 år som har 
svenska som modersmål. Barn med dyslexi rekryteras från logopedmottagningar i Stockholm-
Uppsalaområdet. 
 
Ny forskning tyder på att dyslexi kan hänga samman med en nedsatt förmåga till inlärning och 
processande av motoriska och kognitiva/språkliga automatiska färdigheter. Samtidigt tycks andra 
aspekter av inlärning och minne fungera normalt eller bättre än normalt. Med denna studie vill vi 
titta närmare på styrkor och svagheter vad gäller inlärning och minne vid dyslexi hos svenska barn. 
I slutändan är målet att utveckla pedagogiska insatser som tar vara på styrkorna för att kompensera 
för svagheterna vid lärande.  
 
Barnen som deltar i studien kommer att få göra datorbaserade test, som är utformade för att likna 
datorspel. Testen prövar både de aspekter av inlärning och minne som antas fungera väl vid dyslexi 
och de som antas fungera sämre. Barnen kommer även att göra några uppgifter som behandlar 
logisk-spatial förmåga. Vi kommer att träffa barnen enskilt under skoltid under två dagar i följd i 
september eller oktober. Testningen tar ca 60-70 minuter första dagen och 40-45 minuter andra 
dagen, inklusive pauser. Studien utförs som ett examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten 
för logopedi, Uppsala universitet. Handledare för studien är universitetslektor Margareta Jennische 
och doktorand Martina Hedenius. Alla uppgifter och testresultat kommer att hanteras konfidentiellt. 
Detta innebär att barnens identitet och enskilda resultat inte kommer att vara tillgängliga för andra 
än forskningsledaren. Logopedstudenter omfattas av tystnadsplikt precis som övrig 
sjukvårdspersonal. Resultaten från studien kommer att presenteras gruppvis och avidentifierat i ett 
examensarbete i logopedi vid Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig är Margareta Jennische, 
Enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
 
Vi undrar nu om Ditt barn har intresse och möjlighet att delta i studien. För att Ditt barn ska kunna 
delta behövs målsmans godkännande. Om intresse finns ber vi Dig och Ditt barn att underteckna 
bifogat formulär. Formuläret innehåller också några frågor till Dig om Ditt barns utveckling. Lägg 
sedan formuläret i bifogat kuvert och posta. När vi fått Er intresseanmälan hör vi av oss till 
klassläraren för att bestämma tid för testningen. Om Du vill bli kontaktad av oss, vänligen markera 
detta i formuläret. Deltagandet är förstås helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl 
behöver anges. Du är givetvis välkommen att höra av Dig till oss vid eventuella frågor och 
synpunkter. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Martina Hedenius, leg logoped/forskarstuderande 
marhedenius@gmail.com 
 
Elin Moritz, logopedstudent  Helena Jerremalm, logopedstudent 
elin.moritz.0342@student.uu.se  helena.johansson.1710@student.uu.se 
070-257 22 90   070-866 63 11 
 
Handledare: Margareta Jennische, universitetslektor vid Enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
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Deltagande i studie 
 
Samtycke till mitt barns deltagande i studien om inlärning och 
minne vid dyslexi 
 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt barns 
deltagande i studien är helt frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas utan att skäl 
behöver anges. 
 
Datum: ………………………. 
 
Målsmans underskrift: ………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: ………………………………………………….... 
 
� Jag vill bli kontaktad av er för att boka tid och ha möjlighet att ställa frågor. (Annars bokas  
 
tiderna in via klassläraren.) Telefonnr dagtid: …………………………………………............ 
 
 
Barnets underskrift: ………………………………………………….... 
 
Namnförtydligande: …………………………………………………… 
 
Barnets födelsedatum: ………………………………………………… 
 
Klass: …………………………………………………………………. 
 
Klasslärarens namn: ………………………………………………….. 
 
Klasslärarens telefonnr/e-postadress: ……………………………….... 
 
………………………………………………………………………… 
 
Frågor om ditt barns språk och utveckling 
 
1. Vilket/vilka språk är ditt barns modersmål? 
 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
2. Har/Hade ditt barn sen eller avvikande tal- och språkutveckling? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
3. Har/hade ditt barn sen eller avvikande läs- och skrivutveckling? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 

Var god vänd. 
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4. Har någon i barnets släkt haft svårigheter med läsning och skrivning? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
5. Har ditt barns grovmotoriska utveckling varit normal (t ex gå, cykla, klättra)? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
6. Har ditt barns finmotoriska utveckling varit normal (t ex knäppa knappar, knyta skor, klippa)? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
7. Har ditt barn eller har ditt barn haft svårigheter med koncentration och/eller uppmärksamhet? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
8. Har ditt barn eller har ditt barn haft svårigheter med socialt samspel? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
9. Har ditt barn genomgått utredning hos läkare/psykolog/logoped och fått en diagnos (t ex 
språkstörning, dyslexi, ADHD, DAMP, Tourettes)? 
 
� Ja  Om ja, vilken diagnos? .................................................................................................. 
� Nej  
 
10. Har ditt barn normal hörsel? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 
11. Ser ditt barn bra (med eventuella glasögon/linser)? 
 
� Ja  � Nej 
 
Kommentar: …………………………………………………………………………………………... 
 



Bilaga 4: Kvarstående processer 

• taskmgr.exe 
• svchost.exe 
• ctfmon.exe 
• lsass.exe 
• smss.exe 
• explorer.exe 
• services.exe 
• winlogon.exe 
• system 
• systemets vänteprocess 
• csrss.exe 
• hasplms.exe 
• DLACTRLW.exe 
 
(Alla processer fanns inte på båda datorerna.)  
 



Bilaga 5: Hänthetsbedömning 

Hänthetsintervju  
          

Deltagarnummer:                        Datum:                        Intervjuare:           
          

Instruktioner till intervjuaren: Be barnet visa dig hur han/hon använder sina händer när 
han/hon utför olika rörelser.  Markera med en bock i kolumnen för vänster eller höger hand 
beroende på barnens svar. Fråga därefter om han/hon någonsin använder den andra 
handen när han/hon gör aktiviteten. Där preferensen är så stark att barnet aldrig skulle 
använda den andra handen, markera med två bockar. Om barnet uttrycker att det lika gärna 
använder båda händerna, sätt en bock i båda kolumnerna. 
          
I de fall där aktiviteten involverar båda händerna ges information inom parentes om för 
vilken del av aktiviteten häntheten skall dokumenteras (ex. fråga 10: "vilken hand lyfter 
locket?"). 
          

 

          

          

Exempel 
 

Vänster Höger 
     

1.  Skriver 
  √√      

3.  Kastar något 
√ √      

10. Öppnar locket på en ask (t ex en 
smyckesask, vilken hand lyfter locket?) √        

  
        

Aktiviteter Vänster Höger 
     

1.  Skriver 
         

2.  Ritar 
         

3.  Kastar något 
         

4.  Klipper med en sax 
         

5. Borstar tänderna 
         

6. Skär med en kniv 
         



Bilaga 5: Hänthetsbedömning 

7. Äter med sked 
         

8. Sopar (vilken hand håller överst?) 
         

9. Tänder en tändsticka 
         

10. Öppnar locket på en ask  (t ex en 
smyckesask, vilken hand lyfter locket?)          
 



Bilaga 6: ASRT-intervju 

Deltagare: 
Datum: 

 

Intervju efter ASRT  

OBS: Denna intervju ska göras EFTER att försökspersonen avslutat testet. Läs frågorna högt för 
försökspersonen och anteckna svaren. Spela dessutom in intervjun. Gör ditt bästa för att 
uppmuntra försökspersonen att tala om allt han/hon kan ha noterat under testet.  

Var det något speciellt du märkte eller tänkte på när du spelade spelet?  

 

 

 

 

 

 

Följdfrågor:  Ställ dessa frågor om försökspersonen rapporterar något alls som svar på 
ovanstående fråga. Upprepa dessa frågor tills försökspersonen inte har något mer att tillägga. 

Kan du berätta mer?  

 

 

 

 

Var det något annat du märkte eller tänkte på?  

 

 

 

 

 



Bilaga 6: ASRT-intervju 

 

Kan du berätta mer? (Om försökspersonen svarar något alls på ovanstående fråga) 

 

 

 

 

 

Var det något annat du märkte eller tänkte på? 

 

 

 

 

 

Kan du berätta mer?  

 

 

 

 

 

 


