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DATORISERAD SCREENING AV BARNS NEUROKOGNITIVA FUNKTION: 
VALIDERING AV TESTBATTERIET CNS VITAL SIGNS 

 
Erik Myrsten 

 
 

Datoriserade screeninginstrument kan vara användbara och tids-
effektiva verktyg för psykologer, om de psykometriska egenskaperna 
finns belagda. Denna uppsats syftar till att undersöka validiteten för 
testbatteriet CNS Vital Signs genom jämförelser med deltest ur WISC-
IV och Qb Test. En normalgrupp pojkar i åldrarna 7-12 år, n=25, och en 
klinisk grupp pojkar i åldrarna 7-13 år, n=11 testades. Resultaten av 
korrelationsberäkningar visar att CNS Vital Signs har samtidig validitet 
jämfört med gold standard testerna på domänerna global neurokognitiv 
funktion, motorik, kodning, informationsprocesshastighet och vigilans. 
Slutsatser som kan dras är att CNS Vital Signs inte bör användas för att 
testa barn under tio år. För åldrarna 10-12 år kan testbatteriet däremot 
vara ett komplement till andra instrument i screeningsammanhang. 

 
Inom de flesta av de fält där psykologer verkar används olika former av standardiserade 
mätinstrument, d.v.s. utprövade mått där enskilda resultat kan jämföras med en relevant 
population (Rust & Golombok 1999). Vanliga exempel är psykologiska tester som 
Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC (Wechsler, 2007), och skattningsskalor 
som Beck Depression Inventory, BDI (Beck & Steer, 1987). Här kommer begreppet 
instrument användas som samlingsbegrepp, annars används begreppet ”test” för att 
beteckna psykologiska test. Information från instrument ligger ofta till grund för hela 
arbetsinsatser. Det gäller för psykologen att välja rätt i den mycket omfattande flora av 
tester, skattningsskalor och andra hjälpmedel som finns att tillgå. I detta val är det viktigt 
att beakta mätinstrumentets psykometriska egenskaper som validitet och reliabilitet. 
Dessa egenskaper påverkar hur säker man kan vara på att mäta det man faktiskt önskar 
mäta och hur pålitligt mätresultatet är. Att välja instrument med väl belagda 
psykometriska egenskaper kan ge en trygg bas att stå på i det psykologiska arbete som 
följer med såväl enskilda individer som grupper eller organisationer. För att sådana 
välinformerade val ska vara möjliga krävs det att systematiska utvärderingar av 
instrument genomförs och håller jämna steg med utvecklingen av nya tester.  
 
I sammanhang där mätinstrumenten används för att undersöka barn är det av särskild vikt 
att valet av metod är välinformerat. Barn kan inte alltid använda språket för att kommuni-
cera vare sig eventuella svårigheter/problem, eller när de inte förstår frågor i ett test. Barn 
är heller inte myndiga, och det är upp till de vuxna som barnet möter, däribland den 
undersökande psykologen, att sörja för att barnets bästa tillgodoses. Det är därför 
angeläget att bidra till att kasta ljus över egenskaper hos instrument som kan användas 
när barn testas. 
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Fokus för denna uppsats är att undersöka validiteten för ett datoriserat instrument, CNS 
Vital Signs, som är avsett att användas i kliniska sammanhang, och där barn 7 - 12 år in-
går i det åldersspann, 7 - 90 år, som testet är tänkt att används för.  
 
 

B a k g r u n d 
 
Screening 
I såväl forskning som i klinisk vardag behöver man ofta bilda sig en uppfattning om 
patienters och undersökningsdeltagares kognitiva förmågor. Dessa har betydelse vid t.ex. 
en neuropsykiatrisk eller rehabiliterande utredning, utgör fokus för frågeställningar i 
forskningsstudier och ger underlag för diagnostik och behandlingsplanering. Ofta 
använder psykologen en standarduppsättning av olika frågeformulär, bedömnings-
instrument och tester (Nyman, 2000a). Denna inledande screening bör vara så rätt-
visande, precis och snabb som möjligt. Det är av vikt att kunna använda tillförlitliga och 
standardiserade mätmetoder och instrument, så att screeningen ger pålitliga resultat 
(Billard, Livet, Motte, Vallee, & Gillet, 2002; Bornholt, Spencer, Fisher, & Ouvrier, 
2004). Klinikern/forskaren vill kunna göra en så riktig bedömning som möjligt, samtidigt 
som omständigheterna ofta begränsar tiden och resurserna som finns tillgängliga. Så är 
t.ex. fallet på kliniker med högt söktryck och i forskningsprojekt med många deltagare. 
Dessa faktorer gör att ett tillförlitligt och samtidigt snabbt testförfarande är önskvärt. 
Tidseffektivitet och ett klokt användande av personalresurser är viktigt i det praktiska 
kliniska arbetet (Copersino et al., 2009). Neurokognitiv bedömning tar dock i allmänhet 
relativt lång tid. En genomsnittlig utredning tar ca fem timmar att genomföra. Tids-
åtgången varierar beroende på syftet med undersökningen. En utredning som skall ligga 
till grund för behandlingsplanering går i allmänhet något fortare (Sweet, Peck, 
Abramowitz, & Etzweiler, 2002). När det handlar om barn är tidsfaktorn viktig på ett 
annat sätt i och med att barn utvecklas snabbt, och varje testresultat är att betrakta som en 
färskvara med begränsad hållbarhet (Smedler & Tideman, 2009). 
 
Undersökningar av barn 
Neurokognitiva bedömningar av barn förekommer inom flera områden och av olika 
anledningar. I kliniska sammanhang ingår de i diagnostisering av psykiatrisk problematik 
och behandlingsplanering. Exempelvis kan barn som utretts och bedömts ha 
hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter (ADHD; DSM IV; APA, 1994) 
samt problem med arbetsminnet få hjälp att träna detta i ett datoriserat test (Robomemo; 
se Klingberg, Fernell, Olesen, Johnson, Gustafsson & Dahlström, 2005). I skolan används 
tester för att funktionsnivåbestämma barn, och för att utreda behov av särskilt peda-
gogiskt stöd. Även inom habilitering utreder man barn för att kunna sätta in relevanta 
insatser (Smedler & Tideman, 2009). 
 
Behandlingsutfall påverkas av vilken typ av problem barnet har (Aro, Ahonen, Tolvanen, 
Lyytinen, & Todd de Barra, 1999), och en riktig bedömning och diagnostisering kan 
därför ses som en viktig grund för att kunna ge rätt behandling. Tidiga behandlings-
interventioner är t.ex. viktiga vid autism, och intresset för att tidigt upptäcka och 
diagnostisera sådana symtom har ökat de senaste åren (Charman & Baird, 2002). Ett sätt 
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att möjliggöra tidiga interventioner är att de utredningsresurser som finns inom psykiatri, 
utredningsteam och habilitering är tillgängliga utan långa kötider. Det kan tänkas att en 
snabb utredningsprocess frigör sådana resurser, och kan leda till att fler barn i behov av 
utredning får den hjälp de behöver. 
 
Datoriserade tester 
Datoriserade tester medför vissa skillnader jämfört med traditionella tester med papper 
och penna, som exempelvis begåvningstestet WISC (”Wechsler Intelligence Scale for 
Children”; Wechsler, 2007). Man kan få tidsvinster, särskilt vid rättningen av svaren. 
Detta kan vara av fördel vid screening. Datorn ger också fördelar genom snabbhet och 
precision, vilket kan öka känsligheten för små variationer i prestation. Exakt tidsmätning 
i presentation och svar är svårt att få med papper och penna, men enkelt i datortestning. 
En möjlig fördel med datoriserade test är att testledaren kan ägna sig mer åt kontakten 
med patienten än åt rutinsysslor med presentation av uppgifter och rättning. Samtidigt är 
det viktigt att den som utför testet också är kvalificerad att göra bedömningar utifrån det. 
Resultat från datoriserade testningar kan inte ersätta psykologisk kunskap och kompetens 
(Wirsén Meurling, 2000). Den som tolkar resultaten från ett datoriserat test behöver vara 
medveten om hur långtgående slutsatser det är möjligt att dra. Annars kan möjligheten att 
fatta riktiga beslut om vad som ska göras härnäst påverkas (Gualtieri & Johnson, 2006). 
 
Tester av barn 
I litteraturen finns åtskilliga tester för barn beskrivna, se t.ex. Smedler & Tideman, 2009 
för en överblick. Nedan presenteras de tester som ingår i denna undersökning. 
  
 WISC-IV. 
I sammanhang där barns kognitiva förmåga är av intresse är det i Sverige vanligt att 
använda Wechsler Intelligence Scale för Children (WISC-IV; Wechsler, 2007). Detta väl 
utprövade verktyg har många fördelar, inte minst god reliabilitet och validitet, och kan 
anses vara ”gold standard”. WISC tar tid att genomföra i sin helhet. Administreringen av 
de ordinarie deltesten tar ca 65-80 minuter, enligt manualen (Wechsler, 2007).  
Wechsler Intelligence Scale for Children har använts i Sverige under många decennier. 
Den senaste versionen, WISC-IV gavs nyligen ut på svenska. Normeringsdata är hämtat 
från brittiska undersökningar (Wechsler, 2007).   
 
Testbatteriet ger ett mått på barns generella begåvning i ett helskaleindex baserat på 
samtliga ordinarie deltest. De ingående deltesten kan också användas för att få en bild av 
olika domäner av kognitiv funktion, så som språkligt och visuospatialt tänkande, 
uppmärksamhet och snabbhet (Smedler & Tideman, 2009). Dessa domäner presenteras i 
index för verbal funktion (bl.a. deltestet Ordförråd), perceptuell funktion (bl.a. deltestet 
Blockmönster), arbetsminne (bl.a. deltestet Sifferrepetition) samt snabbhet (deltesten 
Kodning och Symbolletning). Sammantaget ger WISC IV mått på förståelse, logiskt 
tänkande, problemlösningsfärdigheter, kunskapstillägnande, minne och förmåga att 
arbeta snabbt (Wechsler, 2007).  
 
Vill man specifikt mäta andra förmågor än generell begåvning, t.ex. exekutiva funktioner 
som planeringsförmåga (Bartfai, 2000) kan man behöva komplettera WISC med andra 
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mätinstrument. För screeningsyften är det lämpligt om dessa komplement ger den 
information som behövs på ett tillförlitligt sätt, utan att lägga till för mycket tid till 
testningsprocessen.  
 
 Qb Test. 
Ett datorbaserat test som används i kliniska sammanhang i Sverige är Qb Test (Qb Test, 
2009). Detta test är utvecklat för barn i åldrarna 6 – 12 år och avser att mäta ouppmärk-
samhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Resultaten ger mått på flera aspekter av aktivitet 
(t.ex. aktivitetsgrad), uppmärksamhet (t.ex. reaktionstid) och impulsivitet (t.ex. feltryck). 
Testets psykometriska egenskaper finns ännu inte publicerade. Valideringsundersök-
ningar pågår. 
 

CNS Vital Signs. 
En mätmetod som nyligen utarbetats är CNS Vital Signs, ett datoriserat testbatteri som 
ger en översiktlig bild av testpersonens neurokognitiva funktion. Det är utvecklat för att 
användas som ett kliniskt screening-instrument. Datoriserade versioner av sju välkända 
neuropsykologiska tester ingår: verbalt och visuellt minne (baserat på Rey Auditory 
Verbal Learning Test och Rey Visual Design Learning Test), fingerknackning (baserat på 
deltestet i Halstead-Reitan-batteriet), symbolsifferkodning (baserat på Wechslers 
Kodningsdeltest), Stroop-testet, ett test för skiftande uppmärksamhet och ett test för 
uthållighet (en variant av kontinuerlig prestation, CPT). Testdata sammanställs av 
programmet i domänerna minne, psykomotorisk snabbhet, reaktionstid, komplex 
uppmärksamhet och kognitiv flexibilitet. Ett övergripande neurokognitivt index, baserat 
på samtliga ingående tester presenteras också. CNS Vital Signs har validerats av 
utvecklarna (Gualtieri & Johnson, 2006). En omfattande databas med resultat från 
amerikanska testningar finns. Jämförelser med liknande neuropsykologiska test, t.ex. Rey 
Auditory Verbal Learning Test och Trails B ger stöd för testbatteriets samtidiga validitet. 
Diskriminant validitet stöds av studier med vuxna patienter som lider av lindrig kognitiv 
störning och demens, postcommotionellt syndrom och allvarlig traumatisk hjärnskada, 
ADHD och depression. Testbatteriet finns översatt till svenska, men har inte utprövats i 
Sverige (Gualtieri & Johnson, 2006). 
 
Neuropsykologiska domäner och tester 
I det följande presenteras några neuropsykologiska domäner som ofta är föremål för 
intresse vid testning. Framställningen koncentreras till de domäner och tester som är 
relevanta för undersökningens frågeställningar och ska inte ses som en fullständig 
genomgång eller en uppräkning av de test som är vanligast förekommande.  
  

Minne. 
Minnet beskrivs ofta som bestående av olika processer och strukturer. En av de 
grundläggande strukturerna är primärminnet. Detta innebär ett tillfälligt lager där 
information som inte aktivt bearbetas bevaras under en kort tid. Andra vanliga namn på 
primärminne är korttidsminne och arbetsminne. Ett vanligt sätt att testa primärminnet är 
att undersöka hur många siffror en individ kan hålla i minnet efter att de presenterats i 
snabb följd, som Sifferrepetition (WISC – IV; Wechsler, 2007). Denna mängd är 
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begränsad och påverkas av individens exekutiva förmåga att repetera för sig själv och 
organisera information (Almkvist, 2000). 
 
Deltestet Sifferrepetition i WISC-IV har visat sig mäta korttidsminnets och arbetsminnets 
kapacitet. Resultatet påverkas på ett avgörande sätt av förmåga till uppmärksamhet och 
koncentration. Sifferrepetition framlänges är ett mått på auditivt korttidsminne medan 
Sifferrepetition baklänges avspeglar arbetsminne, förutom i de allra lägsta åldrarna där 
barn normalt inte klarar av att återge mer än några få siffror baklänges. Förmågan att åter-
ge siffror baklänges kräver en högre grad av kognitiv strategi och inte oväntat förbättras 
denna förmåga märkbart under 9-12-årsåldern (Wechsler, 2007).  
 
Andra vanliga minnestest där primärminnet ingår i undersökningen är Rey Auditory 
Verbal Learning Test och Rey Visual Design Learning Test.  
 

Finmotorisk kontroll och visuomotorisk förmåga 
Motorik är en viktig aspekt av neuropsykologisk funktion. Flera väsentliga färdigheter 
ryms inom de motoriska funktionerna, som att kunna koordinera och vidmakthålla 
rörelser, genomföra komplexa motoriska sekvenser och integrera motoriskt beteende med 
tankar och tal (Andersson, 2000).   
 
Ett deltest ur WISC-IV som mäter aspekter av dessa funktioner är Kodning. Detta test 
anses mäta bearbetningshastighet, visuell perception, visuo-motorisk koordination, 
inlärningsförmåga, arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Resultatet påverkas av förmåga 
till uppmärksamhet och koncentration, samt motivation, men också förmåga att arbeta 
under tidspress. (Wechsler, 2007) 
 
Ett annat mått på denna aspekt av neuropsykologisk funktion är fingerknackningstestet, 
Finger Tapping Test, FTT. Detta är ett av de vanligaste testen i neuropsykologi, tack vare 
dess enkelhet och reliabilitet, och också p.g.a. att det ger relevant data om finmotorisk 
kontroll, vilket baseras på motorisk snabbhet såväl som kinestetisk och visuomotorisk 
förmåga. FTT är ett av de mest känsliga neuropsykologiska testerna för att fastställa 
hjärnskada. (Mitrushina et al, 2005) 
 

Informationsprocesshastighet. 
Den hastighet med vilken människor kan bearbeta information kan vara en indikation på 
dysfunktion i hjärnan (Gontkovsky & Beatty, 2006). Deltestet Symbolletning ur WISC-
IV avser att mäta bearbetningshastighet, visuell överblick, perceptuell snabbhet och 
kognitiv flexibilitet. Resultatet påverkas av förmåga till uppmärksamhet och kon-
centration, men också av förmåga att arbeta under tidspress (Wechsler, 2007). 
 
Ett annat vanligt test som kan användas för informationsprocesshastighet är Stroop-testet. 
Detta är ett av de äldsta testen inom experimentell psykologi och har använts sedan 1880-
talet i olika varianter. Testet finns översatt till en rad olika språk och är vanligt före-
kommande i neuropsykologiska utredningar (Mitrushina et al, 2005). 
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Uppmärksamhet och vigilans. 
En fundamental aspekt av neuropsykologisk funktion är uppmärksamhet. Upp-
märksamhet innebär att kunna upptäcka förändringar och att kunna använda andra 
psykologiska funktioner där de behövs. Denna funktion kan ses som en förutsättning för 
att övriga aspekter av neuropsykologiska system ska fungera. Inom ramen för begreppet 
uppmärksamhet ryms delfunktioner, varav vigilans, förmågan att upprätthålla 
uppmärksamhet över tid, är central för att kunna lösa uppgifter. Vigilans innebär förutom 
upprätthållande av uppmärksamhet även att hålla den på en nivå så att det råder balans 
mellan aktivering och hämning (Nyman, 2000b). 
 
Ett mått på vigilans är kontinuerlig prestation, Continuous Performance test, CPT. Testet 
mäter förmågan att koncentrera sig på en enskild uppgift under en viss tid. Detta mått har 
rubusta samband med psykiatriska störningar som ADHD. Det är känsligt för dysfunktion 
i centrala nervsystemet, CNS, generellt, och inte specifikt för något enskilt tillstånd 
(Riccio, Waldrop, Reynolds, Lowe, 2001). En variant av CPT ingår i Qb Test (Qb Test, 
2009). 
 

Uppmärksamhet och kognitiv flexibilitet. 
Förmågan att skifta uppmärksamhet mellan olika aspekter är viktig för att individen ska 
kunna anpassa beteendet till föränderliga omständigheter. Begränsningar i denna funktion 
minskar flexibiliteten (Nyman, 2000b). Förmågan att skifta uppmärksamhet har lyfts 
fram som en central aspekt av uppmärksamhet (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn, & 
Kellam, 1991). 
 
Resultat på deltestet Blockmönster i WISC-IV påverkas av kognitiv flexibilitet. Deltestet 
avser att mäta icke-verbal problemlösningsförmåga, visuell perception och visuo-spatiala 
färdigheter. Resultatet påverkas också i begränsad omfattning av visuo-motorisk 
koordination. Blockmönster är ett starkt mått på g-faktorn, generell begåvning (Wechsler, 
2007). 
 

Begåvning/neurokognitiv funktion. 
Generell begåvning så som den mäts av vanliga intelligenstest innefattar kognitiva 
funktioner som påverkar individens förmåga att handla ändamålsenligt, tänka rationellt 
och effektivt handskas med sin omgivning (Smedler & Tideman, 2009). Dessa 
funktioner, liksom andra neuropsykologiska funktioner kan anses vara beroende av det 
centrala nervsystemet, CNS (Nyman & Bartfai, 2000). Man kan därför förvänta sig att ett 
globalt mått på begåvning borde samvariera med ett mått på centrala aspekter av 
funktionen hos CNS.  
 
Deltestet Ordförråd i WISC-IV avser att mäta allmän ordförståelse och verbal 
begreppsbildning. Ett barns ordförråd speglar förmågan att lära in och tillgodogöra sig 
information. Ordförråd är det deltest som har högst samband med resultatet på hela 
skalan och resultatet utgör en reliabel uppskattning av allmän intellektuell förmåga. 
Deltestet har också hög laddning i g-faktorn, om än i mindre grad än Blockmönster. 
Resultat från deltestet är stabilt över tid och bedöms även vara det deltest som i flertalet 
fall påverkas minst av neurologisk eller psykologisk problematik (Wechsler, 2007).  
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Validitet 
Här följer en kortfattad redogörelse för några aspekter av validitet, det psykometriska 
begrepp som främst rör undersökningen. 
 
En validering av ett test kan bestå av flera olika undersökningsmetoder (Campbell & 
Fiske, 1959). En infallsvinkel är innehållsvalidering, där man kan undersöka om det 
aktuella måttet verkligen fångar det psykologiska konstrukt man vill mäta. För detta kan 
man använda kvalitativa metoder som kontrollerar face validity. Ett sätt att undersöka 
begreppsvaliditet, construct validity, innefattar att undersöka ett tests struktur i syfte att 
fastställa samband med det eller de fenomen som förutsägs teoretiskt. Eftersom det inte är 
möjligt att direkt mäta det begrepp man vill fånga med ett test ställer man upp hypoteser 
om teoretiskt befogade samband och testar dessa.  
 
En aspekt, kriterievaliditet, rör förhållandet mellan testet och externa kriterier för det man 
vill mäta. Här ställs hypoteser om hur testet borde relatera till kriterievariabler upp och 
undersöks. Ett sätt att ta reda på hur det förhåller sig med kriterievaliditeten är att 
undersöka concurrent validity, samtidig validitet, d.v.s. att observera förhållandet mellan 
testet och andra kriterier som mäts vid samma tillfälle. Oftast innebär detta att beräkna 
korrelationen mellan testet och andra mått där ett hypotetiskt förhållande antas finnas. 
Vanligen används flera kriterier och mönstret av korrelationer undersöks för att utvärdera 
testets samtidiga validitet (Breakwell et al, 2006). 
 
Praktiskt undersöker man samtidig validitet genom att se om testet korrelerar med ett test 
som tidigare validerats. Måtten kan vara för samma konstrukt, eller för olika konstrukt, 
som antas vara relaterade. Som mått på den samstämmiga validiteten använder man alltså 
graden av överensstämmelse mellan resultat som fåtts med ett givet mätinstrument och 
resultat som fåtts på samma population med ett annat instrument som anses vara ”gold 
standard”. Den samtidiga validiteten kvantifieras genom korrelationskoefficienten mellan 
de två måtten från samma population – måtten från instrumentet som utvärderas och 
måtten från standardinstrumentet (Statistical Glossary, 2010).  
 
Diskriminant validitet, en form av begreppsvaliditet, handlar om i vilken grad en 
operationalisering av ett psykologiskt begrepp avviker från en annan operationalisering, 
som den teoretiskt bör vara skild från, tex. självkänsla och narcissism. Två skalor ska inte 
korrelera om diskriminant validitet är uppfylld. Diskriminant validitet kan även betecknas 
divergent validitet (Campbell & Fiske, 1959). 
 
Fokus för uppsatsen 
Intresseområdet för denna uppsats rör generell screening av barns neurokognitiva 
funktioner. Tanken är, som ovan beskrivits, att ett datoriserat testbatteri som CNS Vital 
Signs kan ge fördelar vad gäller effektiviteten och säkerheten i en utredningsprocess, 
samt att testledaren får möjlighet att ägna sig åt mer åt kontakten med den som testas än 
åt att administrera testmaterial. Sådana eventuella fördelar är dock beroende av att det 
datoriserade testbatteri man använder har goda psykometriska egenskaper. Dessa test är 
relativt nya, få riktar sig till barn, och ännu färre finns utprövade och validerade i Sverige. 
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Om CNS Vital Signs befinns vara ett reliabelt och valitt test kunde det utgöra ett 
användbart tillskott till de instrument som står till psykologers förfogande. Denna uppsats 
avser att bidra till en sådan utprövning. Eftersom denna typ av screening-instrument 
vanligen används i kliniska sammanhang är det av intresse att undersöka testets 
egenskaper både för en normalgrupp och en klinisk grupp. 
 
 

S y f t e  o c h  f r å g e s t ä l l n i n g a r 
 
Syfte 
Undersöka validiteten hos CNS Vital Signs för barn genom att jämföra det datoriserade 
testet med etablerade instrument. Syftet är även att undersöka och diskutera om detta 
tydligt standardiserade och datoriserade neurokognitiva test skulle kunna komplettera 
WISC IV (Wechsler, 2007). Ytterligare ett syfte är att undersöka testets validitet i både 
en normalgrupp och en klinisk grupp. 
 
Frågeställningar 
De specifika frågeställningar som undersöks är den samtidiga validiteten av delskalor i 
CNS Vital Signs, i förhållande till neuropsykologiska deltest ur det etablerade 
begåvningstestet WISC-IV (Wechsler, 2007), samt i förhållande till ett mindre väl känt 
test för barn som är kliniskt etablerat i Sverige, Qb Test (Qb test, 2009).  
 
Hypoteser om samtidig validitet 
Baserat på den teoretiska förståelsen för vad olika tester förväntas mäta ställdes följande 
hypoteser om samband upp för att prövas med korrelationsberäkningar:  
 

Minne. 
Minnesmåtten i CNS Vital Signs, Verbalt minne (Verbal Memory test, VBM) och 
Visuellt minne (Visual Memory test, VIM) bör korrelera med WISC-IV Sifferrepetition. 
 

Motorik. 
Måtten på finmotorik och visuomotorisk förmåga i CNS Vital Signs, Fingerknacknings-
testet, Finger Tapping Test (FTT) bör korrelera med WISC IV Kodning  
 

Kodning. 
Måttet på kodning i CNS Vital Signs, Symbolsifferkodning, Symbol Digit Coding (SDC) 
är i mångt och mycket samma test som WISC-IV Kodning och de bör därför korrelera 
högt. 
 

Informationsprocesshastighet/bearbetningshastighet. 
Måttet reaktionstid mätt med Stroop ur CNS Vital Signs bör korrelera med WISC-IV 
Symbolletning 
 

Kognitiv flexibilitet. 
Kognitiv flexibilitet mätt med Skiftande uppmärksamhet, The Shifting Attention Test 
(SAT) ur CNS Vital Signs bör korrelera med WISC-IV Blockmönster. 
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Vigilans. 

Vigilans mätt med Kontinuerlig prestation, The Continuous Performance Test (CPT) i 
CNS Vital Signs bör korrelera med Qb Test.  
 
 Neurokognitiv funktion/begåvning 
Neurokognitiv funktion, mätt med index från hela CNS Vital Signs-batteriet bör korrelera 
med generell begåvning, mätt med WISC IV Ordförråd. 
  

 
M e t o d 

 
Forskningsprojekt 
Denna undersökning görs inom ramen för ett forskningsprojekt där barn- och ungdoms-
psykiatrin, BUP, i Stockholms län, S:t Eriks ögonsjukhus och Karolinska Institutet 
samarbetar för att undersöka aspekter av barns empati. Stickprov ur såväl kliniska- som 
normalgrupper undersöks bl.a. med avseende på ansiktsuttrycksavläsning och 
neuropsykologisk förmåga. Den datainsamling som gjorts i samband med denna uppsats 
ligger till grund för flera andra undersökningar inom projektet. 

 
Försökspersoner 
Två grupper rekryterades, en normalgrupp och en klinisk grupp barn med 
beteendeproblem. På sikt kommer även en tredje grupp, barn med autism-
spektrumstörningar att inkluderas i projektet. Målet är att inkludera 25 barn i varje grupp. 
 
Normalgruppen, n=25, utgjordes av pojkar i åldrarna 7-12 år (m= 10,2, sd= 1,34). Sju av 
pojkarna var under tio år och 18 av dem var 10 år och äldre. Ingen i normalgruppen hade 
indikation på psykiatrisk diagnos enligt DSM-IV eller ICD-10 
 
Den kliniska gruppen, n=11, bestod av pojkar i åldrarna 7-13 år (m= 10,3, sd=2,24). Fem 
av pojkarna i den kliniska gruppen var under tio år och sex var tio år och äldre. I den 
kliniska gruppen föreligger indikation på diagnos enligt DSM-IV och ICD-10 för 
depression i ett fall, trotssyndrom i tre fall, uppförandestörning i tre fall och hyper-
aktivitet enligt DSM-IV i ett fall.  
 
Rekryteringsprocedur 
Deltagarna i normalgruppen rekryterades av författaren och psykologkandidat Eva 
Thormann via skolor i Stockholmsområdet. Inledande kontakter med skolledningar på ett 
flertal skolor, där undersökningens syfte och innehåll presenterades, ledde till att två 
skolor i olika förorter till Stockholm tackade ja till medverkan. Skolornas personal 
distribuerade information om studien till pojkar i åldrarna 8-13 år och deras föräldrar (se 
bilaga 1). För att nå pojkar i de aktuella åldrarna delades materialet ut till årskurserna två 
till sex. En blankett där föräldrarna kunde ge sitt informerade samtycke till barnens 
medverkan i studien delades ut (se bilaga 1) De barn och föräldrar som tackat ja till 
medverkan kontaktades per post med en försändelse som innehöll pappersformulär, koder 
till internetformulär, information om hur ifyllandet av dessa går till, ett förfrankerat 
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kuvert att återsända de ifyllda formulären samt information om de kommande 
testningarna som utgjorde nästa steg i undersökningen (se bilaga 2). Testningarna genom-
fördes vid fem tillfällen vardera på de deltagande skolorna. Som mest testades sex barn 
under en och samma dag av två testledare.  
 
Den nedre åldersgränsen valdes för att i möjligaste mån säkerställa läskunnighet hos 
undersökningsdeltagarna. Den övre gränsen sattes för att det motsvarade det övergripande 
forskningsprojektets syfte att undersöka empati och ansiktsigenkänning hos pojkar i 
åldrarna 7-13 år som har trotssyndrom, ODD och uppförandestörning, CD. 
 
Deltagarna i den kliniska gruppen rekryterades inom ramen för barn – och 
ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholms län av överläkaren på mottagningen BUP Signal. 
Patienter som kontaktat BUP för utagerande och/eller trotsigt beteende tillfrågades om 
deltagande med ett informationsbrev. De som tackade ja till medverkan i studien fyllde i 
en blankett om informerat samtycke (se bilaga 1). Testningarna av den kliniska gruppen 
genomfördes på BUP Signal, förutom fyra deltagare som testades på ett behandlingshem.  
 
Mätinstrument 
Framställningen rör i huvudsak de mätinstrument som används för att besvara 
undersökningens frågeställningar. Övriga instrument som ingick i datainsamlingen berörs 
kortfattat i detta avsnitt och under rubriken testprocedur nedan. 
 

Formulär. 
Ett flertal skattningsformulär delades ut till försökspersonerna och deras föräldrar. Dessa 
används inte inom ramen för denna uppsats utan redovisas endast i korthet här: Antisocial 
Process Screening Device, APSD – skala för bedömning av CU-traits (Frick & Ellis, 
1999), Griffith Empathy Measure, GEM-PR – skattning av empati (Dadds et al., 2008), 
Peer conflict scale – utvärdering av socialt och aggressivt beteende, Inventory of Callous-
Unemotional Traits, ICU- skattning av CU-traits (Frick et al, 2008) Bryant index – 
barnskattning av empati, (Bryant, 1982).  
 
Förutom dessa formulär användes The Development and Well-Being Assessment, 
DAWBA, en internetbaserad formulärsamling som ger preliminära sannolikhets-
beräkningar för en mängd psykiatriska diagnoser enligt DSM–IV och ICD-10 (Goodman, 
Ford, Richards, Gatward & Meltzer, 2000). Föräldrarna till försöksdeltagarna fyllde i 
formulären via internet. De diagnostiska bedömningarna av CD och ODD baseras på 
dessa svar och har använts inom ramen för uppsatsen. Allt material som skickades ut var 
kodat och avidentifierat.  
 

Tester. 
De psykologiska test och instrument som användes i datainsamlingen var CNS Vital 
Signs (Gualtieri & Johnson, 2006) , Qb Test (Qb Test, 2009), Tobii- ett datoriserat test 
för igenkänning av känslouttryck i ansikten (Tobii, 2009) och WISC-IV (Wechsler, 
2007). Nedan följer en detaljerad beskrivning av alla ingående test som användes för att 
besvara frågeställningarna i uppsatsen. Beskrivningar av vad testerna avser att mäta finns 
också ovan, under rubriken neuropsykologiska domäner och tester. 
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CNS Vital Signs deltester 
 

Verbalt minne (Verbal Memory test, VBM) och Visuellt minne (Visual Memory 
test, VIM). 

Dessa två test mäter minne med ord respektive geometriska figurer som stimuli. VBM är 
en bearbetning av Rey Auditory Verbal Learning Test och testar igenkänning. 15 ord 
presenteras på skärmen, ett och ett under två sekunder vardera. Försökspersonen 
uppmanas att minnas dessa. Sedan presenteras en lista på 30 ord på samma sätt. De första 
15 målorden blandas då slumpmässigt med 15 andra ord. Försökspersonen uppmanas att 
trycka på mellanslagstangenten då ett ord som han uppmanats att komma ihåg visas. I 
slutet av testbatteriet, ca 20 minuter senare kommer de 15 målorden igen blandade med 
15 andra ord. 
 
VIM baseras på Rey Visual Design Learning Test som är en parallell till Ray Auditory 
Verbal Learning Test men som använder geometriska figurer istället för ord. Proceduren 
är likadan som för VBM. 
 
VBM hämtar ord från en samling av 120 vanligen förekommande ord. VIM hämtar 
figurer ur en samling på 120 enkla figurer. Resultatpoäng genereras avseende korrekta 
svar, korrekta avståenden från att trycka, omedelbara svar och fördröjda svar. Korrekta 
svar från VBM och VIM summeras för att generera poäng på minnesdomänen. Högsta 
möjliga poäng är 120, lägsta är 60. Poäng under 60 tyder på medveten överdrift. 
 

Fingerknackningstestet, Finger Tapping Test (FTT). 
Testdeltagaren ombeds att trycka på mellanslagstangenten med höger pekfinger så många 
gånger som möjligt under 10 sekunder, först en gång för att öva, sedan tre gånger till. 
Testet upprepas sedan med vänster hand. Poängen är det genomsnittliga antalet tryck, 
höger och vänster. 
 

Symbolsifferkodning, Symbol Digit Coding (SDC). 
Detta deltest bygger på The Symbol Digit Modalities Test (SDMT), en variant av 
Wechslers DSST kodning, med siffrornas och symbolernas plats omvänd. De kliniska 
och psykometriska egenskaperna hos SDMT liknar DSST. De är starkt korrelerade, även 
om SDMT kan vara ett svårare test. 
 
I CNS Vital Signs SDC gör testpersonen en övningssession för att lära sig koppla 
symbolerna till siffror. Själva testet består av ett antal rutor med åtta olika symboler 
upptill och tomma rutor nedtill i vilka testpersonen skall fylla i siffror med hjälp av 
tangentbordet. Kodnyckeln finns högst upp på skärmen. Testet pågår i 120 sekunder. 
Målet är att fylla i så många korrekta siffror som möjligt. 
 
Varje gång testet görs väljer programmet slumpmässigt åtta nya symboler från en samling 
om 32 symboler. Detta görs så att inlärningseffekter ska undvikas. Poängsättningen är 
antal rätta svar på 2 minuter. Totalsumman för höger- och vänstertryck från FTT och 
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totalsumman korrekta responser på SDC genererar en sammanslagen poäng för 
psykomotorisk hastighet. 
 

Strooptestet. 
Den variant av Strooptestet som ingår i CNS Vital Signs använder fyra färger (röd, grön, 
gul, blå) och svar ges genom att trycka på mellanslagstangenten. Testet har tre delar. I 
den första ska testpersonen trycka när ett ord dyker upp på skärmen. Orden är RÖD, 
GRÖN, GUL, BLÅ skrivna med svarta bokstäver. Detta ger poäng på enkel reaktionstid. 
I den andra delen dyker samma ord upp, med bokstäver i färg. Testpersonen ombeds 
trycka när ordets namn och färg sammanfaller. Detta ger poäng för komplex reaktionstid. 
I den tredje delen ska testpersonen trycka när ordets namn och färg inte överensstämmer. 
Även här ges poäng på en form av komplex reaktionstid, kallad färg-ord reaktionstid. 
Denna är i genomsnitt 120 ms längre än den komplexa reaktionstid som genereras i del 
två av testet (Stroop-effekten). Del tre genererar också ett poängvärde för fel. Genom-
snittet för de två komplexa reaktionstidspoängen ger domänpoängen för reaktionstid. Det 
kan vara mer rättvisande att kalla denna domän informationsprocesshastighet. 
 

Skiftande uppmärksamhet, The Shifting Attention Test (SAT). 
SAT mäter testdeltagarens förmåga att snabbt och riktigt växla från en instruktion till en 
annan. I testet instrueras testdeltagarna att passa ihop geometriska objekt, antingen efter 
form eller efter färg. Tre figurer dyker upp på skärmen, en i den övre delen och två i den 
nedre delen. Den övre figuren är antingen en kvadrat eller en cirkel. De nedre figurerna är 
en kvadrat eller en cirkel. Figurerna är antingen röda eller blå, och färgerna blandas 
slumpmässigt. Testdeltagaren uppmanas att matcha en av de nedre figurerna med den 
övre. reglerna ändras slumpmässigt. I en presentation är regeln att passa ihop figurerna 
efter färg, i en annan form. Detta pågår i 90 sekunder. Målet är att göra så många korrekta 
ihopkopplingar som möjligt inom tidsgränsen. De poängmått som fås är: korrekta 
hoppassningar, fel och reaktionstid i millisekunder. En domänpoäng för kognitiv 
flexibilitet genereras genom att subtrahera antalet fel på SAT och Stroop-testet från 
antalet korrekta hoppassningar i SAT. Det finns ingen exakt parallell till SAT i 
konventionella neuropsykologiska tester, men i flera andra datoriserade testbatterier 
förekommer liknande test. 
 

Kontinuerlig prestation, The Continuous Performance Test (CPT). 
CPT i CNS Vital Signs är en konventionell version av testet, om än kortare än i vissa 
andra versioner. Försökspersonen ombeds att trycka på mellanslagstangenten så snart 
bokstaven B visas på skärmen. Under fem minuter visas 200 bokstäver. 40 av dessa är B, 
160 är andra bokstäver. Stimuli visas slumpmässigt. B visas 8 gånger under varje minut i 
testet. Poäng sätts på korrekta responser, commission errors (impulsiva svar) och 
omission errors (inattention). CPT rapporterar också testdeltagarnas choice reaction time 
för varje variabel. En domänpoäng för komplex uppmärksamhet, complex attention,  
genereras genom att addera antalet fel i CPT, SAT och Stroop. 
 
Deltest ur WISC IV 
De ingående testen ur WISC IV är alla ordinarie deltest och har valts för att kunna 
bedöma begåvning samt neuropsykologiska funktioner. De använda testerna är 
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Blockmönster, Ordförråd, Sifferrepetition, Kodning samt Symbolletning. För ytterligare 
beskrivning av testprocedur, se manualen (Wechsler, 2007).  
 
Qb Test 
Data från Qb Test, ett datoriserat test för uppmärksamhet, används för att få 
jämförelsematerial gällande psykomotorisk snabbhet, reaktionstid och komplex 
uppmärksamhet/koncentrationsförmåga. Testdeltagaren sätter på sig ett pannband på 
vilket en reflekterande kula är fäst. En kamera registrerar deltagarens rörelser genom att 
mäta reflexerna från denna kula. Testpersonen håller i en knapp, kopplad till datorn och 
uppmanas att trycka då ett visst stimulus visas på skärmen, och att avstå från att trycka då 
ett annat stimulus presenteras. Korrekta och felaktiga tryck registreras, liksom korrekta 
och felaktiga avståenden från tryck. 
 
Testprocedur 
Testerna administrerades av författaren och psykologkandidat Eva Thormann. De fyra 
testbatterierna – WISC-IV, Tobii, CNC Vital Signs och Qb Test genomfördes enligt ett 
schema som gjorde att testordningen blev så slumpmässig och varierad som möjligt (se 
bilaga 3). Varje försöksperson genomförde testerna vid ett tillfälle med en paus för saft, 
kakor och frukt efter de första två testerna. Genomförandet tog ca 2 h och 10 min per 
barn. Deltagarna tillfrågades inför testningarna om läsförmåga, hänthet och datorvana.  
 
Mätningen av ögonrörelserna, Tobii, innebar att tre omgångar med bildserier med 
fotografier av känslouttryck visades på en skärm. Inför de två sista bildserierna 
instruerades barnet att högt beskriva vilken känsla personen på bilden visade upp. Svaret 
noterades av försöksledaren. 
 
Testbatteriet CNS Vital Signs genomfördes på en bärbar dator. De instruktioner som 
föregår varje test och som presenteras skriftligt lästes upp av testledaren. De ingående 
deltesterna i CNS Vital Signs genomfördes i följande ordning: verbal memory 1, visual 
memory 1, finger tapping, symbol digit, stroop test, shifting attention, continuous 
performance, verbal memory 2 och visual memory 2. Testbatteriet tog ca 30 minuter att 
genomföra i sin helhet. 
 
De ingående deltesten från WISC IV administrerades enligt manualen. Ordningen var: 
blockmönster, sifferrepetition, kodning, ordförråd och symbolletning. Inga instruktioner 
förutom de som anges i manualen användes. (Wechsler, 2007) 
 
Qb Test genomfördes på en bärbar dator. I programmet ingår en instruktionsvideo som 
visades för deltagarna inför testningen. Ett övningstest ingår även, vilket genomfördes. 
Huvudtestet genomfördes i sin helhet. Totalt tog processen ca 20 minuter. 
 
Etikprövning 
Forskningsprojektet i sin helhet är godkänt av Regionala Etikprövningsnämnden i 
Stockholm enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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Statistiska analyser 
För få deltest ur WISC IV administrerades för att ett helskaleindex ska kunna beräknas 
enligt manualen. I stället används resultaten på Ordförråd som mått på generell 
begåvning. Detta deltest har högst samband med resultatet på hela skalan och resultatet 
utgör en reliabel uppskattning av allmän intellektuell förmåga. Deltestet har också hög 
laddning i g – faktorn. Det är stabilt över tid och bedöms vara det deltest som i flertalet 
fall påverkas minst av neurologisk eller psykologisk problematik (Wechsler, 2007). 
 
Den amerikanska valideringen av CNS Vital Signs bygger på ett stickprov där inga under 
10 år ingår (Gualtieri & Johnson, 2006). I analyserna av data delades därför grupperna 
upp efter ålder, under tio år och tio år och äldre.  
 
Flertalet variabler som ingår i undersökningen uppfyller kravet på bivariat normal-
fördelning. Därför används Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. För vissa 
variabler i CNS Vital Signs visade det sig dock att förutsättningarna för parametriska test 
ej uppfylls, då de uppvisar signifikant skewness, d.v.s. mer än 2 sd (Tabachnick & Fidell, 
2007). I dessa fall har även icke-parametriska beräkningar med Spearmans rang-
korrelationskoefficient gjorts.  
 

R e s u l t a t 
 
Korrelationerna mellan deltesten i CNS Vital Signs och gold standard testerna WISC och 
Qb Test redovisas i tabellerna 1 (normalgrupp ålder 10 - 12 ), 2 (normalgrupp ålder 7 - 
10), 3 (klinisk grupp ålder 10 – 13) och 4 (klinisk grupp ålder 7 – 10) nedan. Fet-
markerade resultat indikerar att korrelationer förväntas utifrån den teoretiska 
bakgrunden. Kursiverade resultat indikerar signifikanta korrelationer. Beräkningarna är 
gjorda med Pearsoons r. I de fall där Spearmans rho använts anges detta med (rho) efter 
variabelns namn. 
 
I normalgruppen 10-12 år fanns signifikanta korrelationer mellan de förväntade 
delskalorna som mäter begåvning/neurokognitiv funktion, motorik, kodning, informa-
tionsprocesshastighet/bearbetningshastighet och vigilans. Inga signifikanta korrelationer 
fanns mellan de förväntade delskalorna som mäter minne och kognitiv flexibilitet. 
 
I normalgruppen 7-10 år fanns signifikanta korrelationer mellan de förväntade 
delskalorna som mäter vigilans. För övriga mått fanns inga signifikanta korrelationer i 
denna grupp. 
 
I den kliniska gruppen 10-13 år fanns signifikanta korrelationer mellan de förväntade 
delskalorna för begåvning/neurokognitiv funktion, minne (visuellt) informations-
processhastighet/bearbetningshastighet och vigilans. Inga signifikanta korrelationer fanns 
mellan de förväntade delskalorna som mäter motorik, kodning och kognitiv flexibilitet. 
 
I den kliniska gruppen 7-10 år fanns signifikanta korrelationer mellan de förväntade 
delskalorna som mäter vigilans. För övriga mått fanns inga signifikanta korrelationer i 
denna grupp. 
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Tabell 1. Korrelationerna mellan deltesten i CNS Vital Signs och gold standard testerna 
WISC och Qb Test avseende normalgruppen 10-12 år 
 
                                                                                              WISC–IV och QbTest 
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Neurocognitive index 0,521* 0,674** 0,755** 0,468 0,309 -0,429 -0,400 -0,646 -0,069** 
Verbal Memory  0,141 0,046 0,314 0,388 -0,135 -0,252 0,051 0,003 0,109 
Visual Memory  -0,354 -0,098 -0,109 0,047 -0,011 0,064 0,096 -0,126 0,011 
FTT höger  0,240 -0,058 0,479* 0,204 0,154 -0,156 -0,258 -0,247 0,230 
FTT vänster 0,343 0,285 0,575* 0,330 -0,248 -0,057 -0,372 -0,034 -0,010 
SDC Korrekta svar 0,348 0,639** 0,814** 0,266 0,226 -0,401 -0,281 -0,374 -0,052 
Stroop Reaktionstid (rho) -0,522* -0,544* -0,528* -0,560* 0,019 0,600** -0,032 0,308 -0,023 
SAT Korrekta svar 0,604** 0,646** 0,385 0,310 0,243 -0,300 -0,334 -0,509* -0,170 
SAT Fel -0,425 -0,626** -0,522* -0,225 -0,365 0,307 0,247 0,596** 0,181 
SAT Korrekt reaktionstid -0,040 0,061 0,378 -0,003 0,458 -0,042 -0,104 -0,478* -0,128 
CPT Choice Reaction Time (rho) -0,425 -0,458 -0,514* -0,560* 0,178 0,580* -0,032 -0,001 -0,003 
CPT Korrekta svar (rho) 0,028 0,328 0,465 0,364 0,276 -0,294 -0,042 -0,361 -0,004 
CPT Omission Errors (rho) -0,028 -0,328 -0,465 -0,364 -0,276 0,294 0,042 0,361 0,004 
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CPT Commission Errors 0,088 -0,060 -0,426 0,053 -0,215 0,146 0,145 0,365 -0,068 
Notera: * = p < 0,05;. ** = p < 0.01  
N = 18 för samtliga korrelationer 
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Tabell 2. Korrelationerna mellan deltesten i CNS Vital Signs och gold standard testerna 
WISC och Qb Test avseende normalgruppen 7-10 år 
 
                                                                                         WISC – IV och QbTest 
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Neurocognitive index 0,628 0,090 0,054 0,328 0,262 -0,638 -0,911** -0,340 -0,376
Verbal Memory  0,510 0,073 -0,342 0,001 0,185 -0,405 -0,804* -0,087 -0,776*

Visual Memory  0,385 -0,269 0,665 0,720 0,213 -0,941** -0,381 -0,402 0,318
FTT höger  0,241 -0,050 -0,027 0,070 0,437 -0,503 -0,813* -0,496 -0,124
FTT vänster 0,011 0,346 -0,190 -0,056 0,476 -0,250 -0,545 -0,341 -0,283
SDC Korrekta svar 0,801* 0,303 0,174 0,470 -0,237 -0,223 -0,525 0,057 -0,285
Stroop Reaktionstid  -0,504 0,250 -0,057 -0,521 0,229 0,682 0,643 -0,210 0,314
SAT Korrekta svar -0,382 -0,031 0,155 -0,251 -0,107 0,577 0,692 -0,011 0,550
SAT Fel 0,170 -0,509 0,403 0,474 -0,161 -0,607 0,112 0,108 0,128
SAT Korrekt reaktionstid (rho) -0,486 -0,880* -0,543 -0,754 -0,543 0,714 -0,314 -0,145 0,086
CPT Choice Reaction Time -0,447 0,325 -0,739 -0,929** 0,224 0,868* 0,083 -0,049 -0,310
CPT Korrekta svar 0,046 0,233 0,096 -0,249 -0,026 0,530 0,587 -0,056 0,043
CPT Omission Errors -0,046 -0,233 -0,096 0,249 0,026 -0,530 -0,587 0,056 -0,043

   
   

   
   

   
   

   
C

N
S 

V
ita

l S
ig

ns
 

CPT Commission Errors -0,660 -0,024 -0,574 -0,373 0,048 0,157 -0,039 0,295 -0,181
Notera: * = p < 0,05;. ** = p < 0.01  
N = 7 för samtliga korrelationer 
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Tabell 3. Korrelationerna mellan deltesten i CNS Vital Signs och gold standard testerna 
WISC och Qb Test avseende den kliniska gruppen 10-13 år 
 
                                                                                             WISC – IV och QbTest 
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Neurocognitive index 0,885* 0,446 0,624 0,836* 0,732 -0,939** -0,093 -0,664 -0,833* 
Verbal Memory  0,588 0,633 0,343 0,683 0,671 -0,702 0,461 -0,244 -0,382 
Visual Memory  0,696 0,865* 0,497 0,810 0,742 -0,626 0,486 -0,261 -0,414 
FTT höger  0,199 -0,538 -0,321 -0,234 0,100 -0,185 -0,510 -0,414 -0,379 
FTT vänster -0,020 -0,672 -0,412 -0,463 0,034 0,060 -0,419 -0,368 -0,145 
SDC Korrekta svar 0,397 0,680 0,519 0,697 0,300 -0,486 0,300 0,005 -0,254 
Stroop Reaktionstid  -0,943** -0,650 -0,827* -0,963** -0,778 0,874* 0,050 0,674 0,828* 
SAT Korrekta svar 0,739 0,506 0,622 0,819* 0,573 -0,837* -0,009 -0,457 -0,680 
SAT Fel -0,744 0,053 -0,393 -0,523 -0,585 0,899* 0,396 0,785 0,856* 
SAT Korrekt reaktionstid -0,491 -0,866* -0,584 -0,793 -0,463 0,500 -0,459 0,033 0,255 
CPT Choice Reaction Time -0,648 -0,525 -0,934** -0,851* -0,426 0,660 0,156 0,474 0,619 
CPT Korrekta svar 0,666 0,222 0,858* 0,727 0,428 -0,734 -0,391 -0,668 -0,742 
CPT Omission Errors -0,666 -0,222 -0,858* -0,727 -0,428 0,734 0,391 0,668 0,742 
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CPT Commission Errors 0,313 0,587 -0,013 0,346 0,676 -0,356 ,0824* -0,054 0,008 
Notera: * = p < 0,05;. ** = p < 0.01  
N = 6 för samtliga korrelationer 
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Tabell 4. Korrelationerna mellan deltesten i CNS Vital Signs och gold standard testerna 
WISC och Qb Test avseende den kliniska gruppen under 7-10 år 
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Neurocognitive index 0,765 -0,005 -0,085 0,067 0,222 -0,979** -0,471 -0,724 -0,623 
Verbal Memory  0,745 -0,163 -0,616 -0,254 0,910* -0,525 0,457 -0,121 -0,173 
Visual Memory  0,700 -0,196 -0,608 -0,582 0,548 -0,560 0,143 -0,117 -0,024 
FTT höger  0,485 0,435 -0,420 -0,019 0,388 -0,807 -0,234 -0,404 -0,355 
FTT vänster 0,815 0,000 -0,352 0,000 0,612 -0,882* -0,066 -0,526 -0,509 
SDC Korrekta svar 0,883* -0,280 -0,177 0,238 0,783 -0,741 0,180 -0,540 -0,625 
Stroop Reaktionstid  0,579 -0,301 -0,729 -0,616 0,800 -0,212 0,604 0,199 0,191 
SAT Korrekta svar -0,671 0,166 -0,206 -0,094 0,139 0,893* 0,717 0,799 0,641 
SAT Fel -0,449 -0,118 -0,145 -0,055 0,284 0,832 0,816 0,700 0,517 
SAT Korrekt reaktionstid 0,777 -0,198 -0,008 -0,060 0,087 -0,911* -0,522 -0,705 -0,560 
CPT Choice Reaction Time -0,385 0,233 0,777 0,597 -0,858 -0,035 -0,814 -0,413 -0,348 
CPT Korrekta svar 0,753 -0,537 0,636 0,631 -0,010 -0,756 -0,523 -0,968** -0,958* 
CPT Omission Errors -0,753 0,537 -0,636 -0,631 0,010 0,756 0,523 0,968** 0,958* 
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CPT Commission Errors -0,323 -0,117 -0,392 -0,271 0,472 0,754 0,938* 0,771 0,604 
Notera: * = p < 0,05;. ** = p < 0.01 
N = 5 för samtliga korrelationer 
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D i s k u s s i o n 
 
 
Resultat 
Normalgruppen 10-12 år är den största undergruppen i undersökningen. Eftersom det är 
möjligt att uttala sig med större säkerhet om resultat från statistiska beräkningar ju större 
stickprov som använts, är resultaten från denna grupp att betrakta som undersökningens 
huvudresultat. I det följande diskuteras därför huvudsakligen normalgruppen 10-12. 
Resultaten kopplas inledningsvis till de neuropsykologiska domäner som presenteras i 
bakgrunden. 
 

Begåvning/neurokognitiv funktion. 
Signifikanta korrelationer uppmättes mellan neurokognitivt index från CNS Vital Signs 
och Ordförståelse från WISC IV. Detta indikerar att det finns ett samband mellan det 
sammanslagna resultatet från testbatteriet och mått på generell begåvning. Det bör dock 
påpekas att Ordförståelse visserligen är det deltest i WISC som har högst samband med 
helskaleindex, men att det de facto inte är ett helskaleindex. Det är möjligt att en 
jämförelse mellan ett fullständigt WISC-test och CNS Vital Signs hade gett andra 
resultat, och att neurokognitiv funktion mätt med CNS Vital Signs i själva verket inte 
samvarierar med begåvning mätt med WISC. Resultaten i denna studie tyder dock på att 
neurokognitivt index från CNS Vital Signs är ett valitt mått på begåvning/neurokognitiv 
funktion. 
 
 Minne. 
Inga signifikanta korrelationer förekommer vad gäller minnestesterna. Undersökningen 
ger alltså inget stöd för att minnesmåtten i CNS Vital Signs har samtidig validitet jämfört 
med ett etablerat mått. Detta kan ha att göra med de data som använts i jämförelsen. Det 
teoretiska stödet för att minnestesterna ur CNS Vital Signs ska korrelera med 
Sifferrepetition rör den första testomgången och handlar då om primärminnet 
(Mitrushina, 2005). Data som använts i analysen innefattar även den upprepade minnes-
testningen i slutet av testbatteriet. CNS Vital Signs kan därför sägas mäta även andra 
aspekter av minne än Sifferrepetition. 
 

Finmotorisk kontroll och visuomotorisk förmåga. 
Motorikmåtten korrelerar. Detta kan tolkas som att FTT i CNS Vital Signs är ett valitt 
mått.  
 
 Kodning. 
Även de båda kodningstesterna korrelerar i hög grad. Det finns därför fog för att hävda 
att överföringen till dator inte inneburit någon allvarlig förlust av ursprungs-testets 
psykometriska egenskaper, och att översättningen till svenska är användbar. 
 

Informationsprocesshastighet. 
Deltesten Stroop i CNS Vital Signs och Symbolletning i WISC-IV korrelerar. Validiteten 
för CNS Vital Signs vad gäller domänen informationsprocesshastighet stöds alltså i 
undersökningen.  
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Kognitiv flexibilitet. 
Det förekommer inga signifikanta korrelationer mellan CNS Vital Signs skiftande 
uppmärksamhet, SAT, och WISC-IV blockmönster. Detta kan bero på att de använda 
måtten är så olika i hur de administreras. Denna olikhet kan göra att måtten inte 
samvarierar, även om båda mäter aspekter kognitiv flexibilitet. En annan möjlighet är att 
avsaknaden av signifikant korrelation beror på att testerna mäter begreppsligt olika saker. 
SAT är också det deltest som inte har någon direkt motsvarighet i den publicerade 
litteraturen om neuropsykologiska tester. Detta bidrar till att testets psykometriska 
egenskaper är oklara. Testet kan användas i upprepade mätningar, men det är inte klarlagt 
om det verkligen mäter kognitiv flexibilitet. 
 
 Vigilans. 
Signifikanta korrelationer finns mellan måtten från de båda varianterna av CPT. I den 
mån Qb Test är att betrakta som ett relevant mått på barns vigilans kan därmed även CNS 
Vital Signs vara det. 
 

Specificitet. 
Samma deltest i WISC korrelerar med flera mått från CNS Vital Signs än de som 
förväntas teoretiskt. Detta kan tyda på att bakomliggande variabler påverkar resultaten. 
Det kan vara så att de tester som används som gold standard är för olika testerna i CNS 
Vital Signs. Det hade därför kunnat vara bättre att använda de tester som CNS Vital Signs 
baserats på för jämförelsen. En möjlig förklaring till att signifikanta korrelationer finns 
mellan tester där det inte förväntas är att de validerande testerna inte är tillräckligt 
specifika. 
 

Övriga resultat 
Signifikanta korrelationer finns i den kliniska gruppen, åldrarna 10-13, vad gäller 
neurokognitivt index, visuellt minne, reaktionstid i Stroop och feltryck i testet 
kontinuerlig prestation. Detta kan tolkas som att det finns stöd för CNS Vital Signs 
samtidiga validitet i en klinisk grupp gällande neurokognitiv funktion/begåvning, minne, 
informationsprocesshastighet/bearbetningshastighet och vigilans. Dessa resultat bör dock 
tolkas med försiktighet, eftersom den undersökta gruppen är så liten och så otydligt 
definierad att det är vanskligt att uttala sig om vilken population som verkligen 
undersökts.  
 
Motsvarande begränsningar gäller de båda grupperna under tio år. De få signifikanta 
samband som uppmätts mellan de förväntade delskalorna i dessa grupper kan bero på att 
den begränsade gruppstorleken ger så låg power att typ II-fel föreligger. Resultaten 
påverkas också av att individuella egenheter får stort genomslag i ett litet stickprov. 
 

Ålder och språk. 
De signifikanta korrelationer som finns mellan gold standard testerna och deltesterna från 
CNS Vital Signs i både normalgruppen och den kliniska gruppen finns företrädelsevis i 
åldrarna tio år och uppåt. Den samtidiga validitet som finns för testbatteriet baserat på 
resultaten för de äldre grupperna gäller alltså inte i samma grad barn under tio år. 
Testutvecklarna själva påtalar en brist i de data de utgår från gällande denna ålder. I 
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normdata för testbatteriet ingår åldrarna 7 – 90 år, men den validering de gjort gäller 
åldrarna 10-85 år (Gualtieri & Johnson, 2006). Frånvaron av signifikanta resultat för de 
yngre kan tyda på att testerna i CNS Vital Signs inte mäter det de avser att mäta för den 
yngre gruppen. Detta kan bero på svårigheter förknippade med administreringen av 
testerna. Instruktionerna förutsätter såväl läsförmåga som ordförståelse på en högre 
åldersnivå. En ytterligare försvårande faktor är språket i instruktionerna. Detta innehåller 
svåra ord och komplicerad meningsstruktur. Meningarna verkar i många fall 
direktöversatta från engelskan. Det kan tänkas att en vuxen person inte störs av detta, 
men att ett yngre barn inte förstår instruktionerna och därmed inte kan genomföra testerna 
så att resultaten avspeglar den faktiska neurokognitiva nivån. Se rubriken metodologiska 
överväganden nedan för ytterligare synpunkter på instruktionerna i CNS Vital Signs. 
 

Tid. 
Tidsaspekten nämns i inledningen som en viktig del i de förutsättningar som styr 
användandet av bedömningsinstrument. Det är därför värt att ta upp tidsåtgången för de 
olika testerna.  För CNS Vital Signs är den ca 30 minuter. Detta är i paritet med 
tidsåtgången för de använda deltesterna i WISC-IV, som enligt en undersökning 
tillsammans tar ca 32 minuter (Ryan, Glass, & Brown, 2007). Administreringen av Qb 
Test tar ca 15 minuter (Qb Test, 2009). Jämfört med gold standard-testerna tar alltså CNS 
Vital Signs kortare tid att administrera. I situationer där en tidseffektiv screening är viktig 
kan CNS Vital Signs därför vara intressant att använda som komplement, men inte 
ersättning till ett generellt begåvningstest. 
 
Metodologiska överväganden 
Urvalet var styrt av tillgänglighet, snarare än av metodologiska hänsyn. I fallet med 
normalgruppen kan stickprovet ändå i viss mån anses vara representativt för pojkar i den 
aktuella åldern. De skolor som deltagarna rekryterades från har upptagningsområden i 
förorter som innefattar både flerfamiljshus och enfamiljshus. Föräldrarnas yrken och 
utbildningsnivå varierade. Samtliga deltagare var födda i Sverige. Två av dem hade 
föräldrar födda utomlands. Dessa bakgrundsvariabler kan indikera socioekonomisk och 
etnisk spridning i stickprovet, vilket minskar risken för att urvalet är skevt i dessa 
avseenden. P.g.a. bortfall i internetenkäten, där åtta av 25 ej fyllde i fullständiga 
uppgifter, saknas det dock bakgrundsdata för en del av normal-gruppen.  
 
En betydande begränsning i urvalet är att det enbart inkluderar pojkar. Denna köns-bias 
har att göra med forskningsprojektets övergripande intresseområde, beteendestörningar 
och empatistörningar. Inom detta fält finns en övervikt av pojkar, både i de kliniska 
grupper man undersöker och i valideringen av de instrument som används (Kolko, Dorn, 
Bukstein, & Burke, 2008; Messer, Goodman, Rowe, Meltzer, & Maughan, 2006). En 
motsvarande grad av skevhet i könsfördelningen förekommer inte inom forskningen om 
neurokognitiva funktioner, och det hade varit relevant att använda grupper med både 
pojkar och flickor i denna undersökning. Att enbart pojkar inkluderats är alltså inte 
motiverat av frågorna i denna uppsats, utan av praktiska skäl och utifrån den 
övergripande studiens syften. Datainsamlingen har gjorts för forskningsprojektet i stort 
och inte denna uppsats i sig, och att inkludera flickor i rekryteringen hade varit för 
omfattande för att rymmas inom de tillgängliga tidsramarna. 
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Risken för systematiska ordningseffekter har i möjligaste mån undvikits genom att 
testbatterierna genomförts i olika ordning. Med ett så pass omfattande testbatteri som 
detta finns annars risken att resultaten på vissa test påverkas av uttröttning eller 
inlärningseffekter. Denna åtgärd hindrar dock inte helt risken att resultaten varierar mer 
pga. att undersökningsdeltagarna är trötta efter omfattande testningar än pga. skillnader i 
de färdigheter och egenskaper som avses mätas.  
 
En förändring i testproceduren för CNS Vital Signs gjordes i denna studie. 
Instruktionerna till varje test lästes upp samtidigt som de presenterades på datorskärmen. 
Detta är att frångå normalförfarandet vid administrering av testbatteriet. Förändringen 
gjordes för att säkerställa att de barn som nyss lärt sig läsa eller som läser långsamt skulle 
ges möjlighet att förstå instruktionerna. Tanken var att en uppläst instruktion kan bli mer 
lättförståelig tack vare att betydelsebärande ord kan betonas och att innehållet framträder 
tydligare. Avsikten var alltså att underlätta jämförelsen mellan CNS Vital Signs och gold 
standard-testerna genom att undanröja risken att bristande förståelse för uppgiften 
påverkade resultatet. Det bör dock påpekas att testutvecklarnas avsikt är att CNS Vital 
Signs skall kunna administreras enbart med hjälp av de skriftliga instruktioner som ingår i 
datorprogrammet och som automatiskt visas. 
 
En faktor som visat sig påverka resultat på neuropsykologiska tester är förekomst av 
ADHD-symtom. Det hade därför varit av intresse att kontrollera resultaten i denna 
undersökning för detta, men dataunderlaget är inte tillräckligt för att förekomst av ADHD 
ska kunna fastställas. 
 
CNS Vital Signs är inte uttryckligen menat att rikta sig till barn, utan avser att mäta 
neurokognitiv funktion generellt. Testet är normerat för olika åldrar, men det är inte som 
WISC specifikt riktat till barn och unga. En jämförelse med en mer heterogen grupp vad 
gäller ålder hade därför kunnat vara rimlig i valideringen av testbatteriet med tanke på de 
data som finns från den amerikanska normeringen. Det hade dock varit att gå utanför ett 
av intressena i denna studie, nämligen att undersöka barn. 
 
Deltesterna i CNS Vital Signs är varianter av etablerade neuropsykologiska tester. Det 
hade därför varit rimligt att jämföra testbatteriet med dessa standardtester. Den teoretiska 
överensstämmelsen mellan WISC-testerna och CNS Vital Signs är inte självklar, förutom 
i fallet med deltesterna Kodning och Symbolsifferkodning, där det senare är en variant av 
det förra. Att WISC trots allt används som jämförelse har flera orsaker. Delvis handlar 
det om praktiska skäl. Valet av tester i datainsamlingen styrdes delvis av andra frågor än 
de som är aktuella i denna uppsats. I det större forskningsprojektet är data från WISC-
testerna relevanta. Att lägga till ytterligare tester hade inneburit att tidsåtgången för varje 
testtillfälle hade ökat. De dryga två timmar som varje barn testades är redan det så 
omfattande att potentiella undersökningsdeltagare kan vara tveksamma till att medverka. 
För att rekrytera deltagare var det därför av vikt att hålla tidsåtgången till ett minimum. 
Ett annat skäl att använda just WISC är att detta instrument är så välkänt och har så goda 
psykometriska egenskaper (Smedler & Tideman, 2009). Det finns därför fog för att anse 
WISC vara gold standard, även om det inte är avsett att mäta specifika neuropsykologiska 
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funktioner. WISC-IV och CNS Vital Signs har också det gemensamt att de är testbatterier 
med ett fastlagt format vad gäller administreringen. Det kan tänkas att de sammanhang 
där CNS Vital Signs är avsett att användas liknar de sammanhang där WISC redan 
förekommer; screening, utredning, bedömning. Den som i sin profession använder CNS 
Vital Signs vill ha en bild av olika förmågor hos den som genomför testerna. Så är även 
fallet med den som använder WISC. Att jämföra dessa testbatterier, trots olikheterna dem 
emellan, kan därför vara relevant för undersökningens relevans utanför den rent 
akademiska kontexten.  
 
Valet av Qb Test som gold standard kan ifrågasättas. Till skillnad från WISC är Qb Test 
inte ett internationellt välkänt instrument med väl belagda psykometriska egenskaper. Det 
kan hävdas att undersökningen använder ett icke-validerat instrument som gold standard 
för att undersöka ett annat icke-validerat test, och att de resultat som framkommer därför 
har begränsad giltighet. Delvis är valet av just Qb Test styrt av omständigheter utanför 
intresset för uppsatsens frågor. Med data från Qb Test kan andra frågor än de som här är 
aktuella besvaras, och därför ingick instrumentet i datainsamlingen. Jämförelsen med Qb 
Test gjordes därför till del eftersom det fanns tillgängligt. Qb Test är dock relevant att 
använda i egen rätt eftersom det deltest i CNS Vital Signs som det jämförs med har 
likheter i administrationen. Båda testerna är datoriserade och CPT ingår i mätdata från Qb 
Test. CPT är i sig ett vanligt förekommande test i neuropsykologiska utredningar 
(Nichols & Waschbusch, 2004). 
 
Beräkningarna är gjorda på råpoäng från testerna. I fallet med CNS Vital Signs, där 
resultat med normerad poäng också finns att tillgå, är det inte lämpligt att använda den 
amerikanska normeringen, eftersom syftet med denna undersökning är att undersöka de 
psykometriska egenskaperna hos testbatteriet på svenska barn. Även i fallet med Qb Test 
är normgruppen inte känd utifrån publicerat material. Därför används rådata även här. I 
fallet med WISC IV hade man kunnat använda standardiserade poäng istället, eftersom 
normeringen i WISC är solid. Råpoäng användes ändå för att beräkna resultaten även här. 
Därmed är jämförelsen mellan testen gjord på så lika villkor som möjligt. 
 
Undersökningen innehåller många jämförelser och det finns därför en risk för slumpvis 
uppkomna resultat. Data och korrelationer presenteras ändå utan att korrigeringar av p-
värde gjorts eftersom power är så pass låg. Läsaren bör dock ha massignifikansproblemet 
i åtanke när resultaten tolkas. 
 
Etiska överväganden 
De etiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002) har följts. Informationskravet har 
tillgodosetts genom skriftlig information i förväg. Samtyckeskravet har uppfyllts genom 
att skriftliga blanketter fyllt i av både barn och föräldrar. Konfidentialitetskravet 
tillgodoses genom anonymisering av data. Personuppgifter liksom insamlat material 
förvaras i ett låst skåp. Endast de inblandade forskarna har tillgång till data. 
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Andra möjliga undersökningar 
I planerna för denna studie ingick att använda jämförelser mellan normalgruppen och den 
kliniska gruppen för att få ett mått på den diskriminanta validiteten. Denna undersöks, 
som beskrivits ovan, genom att se om testet i fråga korrelerar med något det inte avser att 
mäta, alltså ett mått på testets specificitet. Tanken var att undersöka eventuella skillnader 
i testresultat för normalgruppen och gruppen pojkar med en psykiatrisk diagnos; 
trotssydrom eller ångeststörning. Den kliniska grupp som rekryterades är dock heterogen 
och svår att beskriva utifrån gemensamma diagnoskriterier eller andra vedertagna 
begrepp. I de fall det förekommer likheter i något avseende som mätts i datainsamlingen 
blir grupperna så små att statistiska beräkningar blir mycket osäkra. 
Mellangruppsjämförelser har därför inte gjorts. Detta gör det svårt att uttala sig om 
huruvida CNS Vital Signs mäter något annat än det avser, vilket gör att slutsatser om 
validiteten vilar på ostadig grund. En större och mer väldefinierad klinisk grupp hade 
möjliggjort en säkrare validering av CNS Vital Signs. En grupp med tydlig diagnos inom 
ett område som inte kan anses påverkas direkt av neurokognitiv funktion så som den mäts 
med instrumenten i testbatteriet hade kunnat användas för att undersöka den 
diskriminanta validiteten. En sådan jämförelse hade tydliggjort validiteten på fler sätt, en 
metodtriangulering som är önskvärd (Campbell & Fiske, 1959). 
 
Ytterligare forskning 
Denna uppsats kan ses som en första insats i att utvärdera instrumentet. Ytterligare 
undersökningar behövs. Dessa skulle med fördel kunna använda andra instrument och en 
tydlig klinisk grupp i valideringen. Det är också viktigt att undersöka testbatteriets 
reliabilitet, t.ex. genom upprepade mätningar över tid. 
 
Slutsatser 
Resultaten från denna undersökning visar att egenskaperna hos CNS Vital Signs är oklara 
vad gäller användning för barn under tio år. Testet bör därför inte användas för screening 
av denna grupp innan ytterligare undersökningar gjorts. P.g.a. begränsningar i gruppens 
storlek är det osäkert hur validiteten ser ut i en klinisk grupp, även om resultaten 
indikerar att testet har samtidig validitet.  
 
Däremot tyder resultaten på att samtidig validitet föreligger för flertalet deltest och 
helskaleindex för barn mellan tio och tolv år. Det finns därmed visst stöd för att 
testbatteriet mäter de neuropsykologiska domäner det avser att mäta. De signifikanta 
samband som finns mellan deltesterna i CNS Vital Signs och WISC-IV/Qb Test gör att 
man i någon mån kan uttala sig om neurokognitiva funktioner utifrån resultat som er-
hållits när ett barn över tio år genomfört testbatteriet. Med tanke på testets stabilitet vad 
gäller tidsåtgång finns det därför fog för att använda det som komplement till andra 
instrument i screening-sammanhang. 
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(Bilaga 1, föräldrainformation inklusive samtyckesblankett) 
 
 
Förfrågan om deltagande i forskningsstudie 
(kontrollgrupp - normalmaterial) 
 
 

Bästa förälder! 

 Med detta brev tillfrågar vi dig och ditt barn om frivilligt deltagande i en 

studie där vi undersöker hur barn rör ögonen när de tolkar känslor i 

ansiktsuttryck. Vi söker nu skolpojkar 7-13 år för att ta reda på hur en 

normalgrupp svarar på test och frågeformulär som också används i en klinisk 

studie. 
Läs igenom bifogad information. Vi svarar gärna på frågor om ni undrar 

något angående deltagande. 
 

Vid Karolinska Institutet och Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm genomförs 
för närvarande ett forskningsprojekt som handlar om hur barn tittar på och bedömer 
ansiktsuttryck i förhållande till olika beteenden hos barn. 
 Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om identifiering av känslouttryck (via fotografier av 
ansiktsuttryck) hos barn i åldrarna 7-13 år samt undersöka om förmågan att registrera känslor 
i ansikten är relaterad till hur de tittar på bilderna och till andra beteenden hos barnet. 
 
 
Under hösten 2009 kommer vi att, i olika skolor, bjuda in frivilliga elever i årskurserna 1-6 att 
medverka i en forskningsstudie för att samla ihop ett normalmaterial om hur barn tittar på 
bilder samt hur deras beteende (mätt genom vissa tester och frågeformulär) skiljer sig från 
barn med barnpsykiatrisk problematik. Undersökningen, som tar ca två timmar, kommer att 
ske under skoltid och i skolans lokaler och innebär att eleven sitter framför en dator där man 
tittar på bilder, svarar på frågor och gör uppgifter. I samband med detta skickar vi hem ett 
brev med frågeformulär som besvaras anonymt av er föräldrar.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

Följande kommer att ske: 
 
Barnet 

- Presenteras för olika bilder på en dataskärm medan ögonrörelser registreras. 
- Får utföra några test som mäter uppmärksamhet, impulsivitet och andra 

utvecklingsrelaterade funktioner. Vissa tester görs på dator, andra med papper och 
penna. 

- Svarar på skriftliga skattningsformulär. 
 
Föräldrar 

- Får svara på frågor om barnets beteende i några frågeformulär och en intervju (via 
Internet eller telefon). 

 
 
 
Deltagande i studien är förstås helt anonymt och frivilligt och kan avbrytas när helst du/ni så 
önskar. Om ni väljer att delta, är ni med och hjälper till att vidareutveckla kunskapen om 
barns beteende och utveckling, vilket vi är mycket tacksamma för. Barnet får två biobiljetter 
som tack för hjälpen. 
 
Sekretess: Vi som arbetar med projektet har tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen 
kommer att presenteras vetenskapligt så att ingen enskild kan identifieras.  
 
Kontakt: Psykologstudent Erik Myrsten nås på 0702-088653, psykologstudent Eva 
Thormann nås på 0739-841195.  Du kan också lämna meddelande på telefonsvararen eller till 
sekreteraren på BUP Signal (08-51453150). 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Erik Myrsten                        Maria Silverberg Mörse 
Psykologkandidat, Stockholms universitet                   Överläkare, Enhetschef BUP-SIGNAL 
 
Eva Thormann 
Psykologkandidat, Stockholms universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
SVARSTALONG 
 
 
Vi är tacksamma om ni har möjlighet att svara inom 14 dagar. 
 
 
Angående forskningsstudie om hur barn tittar på och bedömer ansiktstuttryck. 

□ Ja, vi tillåter att vårt barn deltar. Vi är införstådda med ovanstående och tillåter att 

avidentifierat resultat från ovanstående undersökningar får användas för forskningsändamål. 
 

 

□  Nej, vi är inte intresserade av att delta. 

 

□ Vi önskar bli kontaktade för att få ytterligare information om studien innan vi lämnar 

besked. 
 
 
 
Ev. kommentarer och önskemål: 
 
 
 
Barnets namn:                                                                                Födelseår: 
 
Klass: 
 
Stockholm, den ……………….. 
 
……………………………………………………………….. 
Underskrift vårdnadshavare                                                                      



 
 
 

  

(Bilaga 2, följebrev formulärutskick) 
Bästa förälder! 
 
Tack för att du och ditt barn deltar i forskningsprojektet. Genom att delta bidrar ni till att öka 
kunskapen om barns utveckling och fungerande och, inte minst, öka möjligheterna att hjälpa 
de barn som har svårigheter. Deltagandet är helt anonymt och alla resultat kommer att 
behandlas med sekretess och så att de inte går att koppla till någon enskild person.  
 
Som första steg ber vi er att fylla i bifogade skattningsformulär samt ett formulär (DAWBA) 
via Internet (se instruktioner nedan). Vissa formulär fylls i av er föräldrar och vissa av ert 
barn. Frågorna i formulären ställs till samtliga föräldrar och barn inom projektet. Kanske 
känner du och ditt barn igen er i vissa av frågorna och i andra inte alls. Det är viktigt att ni 
besvarar samtliga frågor. Svara så gott ni kan utifrån ditt barn. 
 
Det lite mer omfattande internetfomuläret DAWBA fylls i av dig som förälder. För att kunna 
logga in behöver du nedanstående inloggningsuppgifter. Inloggningen kan inte knytas till dig, 
d.v.s. ingen förutom vi vet vem som har fyllt i formulären.  
 
Så här gör ni: 
 
Gå till adress: www.dawba.net  
 
ID nr:                    Lösenord förälder:                              
  
Gå till adressen ovan och välj språk. Då kommer ni till inloggningssidan där ni fyller i era 
inloggningsuppgifter. Följ sedan instruktionerna som följer. Om du stöter på svårigheter eller 
har några frågor gällande internetformuläret, tveka inte att kontakta oss på tfn 514 531 50 och 
fråga efter Helena.  
 
Vänligen fyll i formulären och återsänd dem till oss i det bifogade, förfrankerade och 
adresserade kuvertet. Vi vill gärna ha de ifyllda uppgifterna före den 9:e oktober. Vi kommer 
att vara i skolan för att genomföra testningen 14:e, 19:e och 21:a oktober samt eventuellt 2:a 
november. Någon av dessa dagar kommer vi att träffa ert barn. Har ni frågor om projektet, 
kontakta oss gärna! 

Tack för hjälpen! 

 
Vänliga hälsningar 
 
Erik Myrsten                        Maria Silverberg Mörse 
Psykologkandidat, Stockholms universitet                   Överläkare, Enhetschef BUP-SIGNAL 
tfn 514 531 45, 0702-08 86 53  tfn 514 531 43 
 
Eva Thormann 
Psykologkandidat, Stockholms universitet  
tfn 514 531 45, 0739-84 11 95 

http://www.dawba.net/


(Bilaga 3, testordningsschema) 
Eva 1 Eva 2 Eva 3 Eva 4 

Tobii Tobii WISC QB-test 

CNS CNS QB-test WISC 

PAUS PAUS PAUS PAUS 

WISC QB-test Tobii  Tobii 

OB-test WISC CNS CNS 

 
 
 

Erik 1 Erik 2 Erik 3 Erik 4 

QB-test WISC Tobii Tobii 

WISC QB-test CNS CNS 

PAUS PAUS PAUS PAUS 

Tobii Tobii  QB-test WISC 

CNS CNS WISC OB-test 
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