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Abstract 
 

The purpose of this study was to observe if social competence is dependent on working 

memory-capacity, in particular the capacity of the working memory to handle emotionally 

significant information. A working memory test was used that places demands on the 

participant to both work with and store the given information. Social competence was 

measured by a questionnaire (SCI) that includes two dimensions of social competence 

(prosocial behaviour and social initiative). In the study 48 children participated. Because of 

the extensive progress of the cognitive processes in the middle childhood we studied 24 sixth 

graders (mean age = 142 months) and 24 third graders (mean age = 108 months). The results 

confirm a correlation between social initiative and general working memory capacity in the 

younger age group, p < 0.01. In this age group, there were also positive correlations between 

both aspects of social competence and the ability to handle positive emotional information in 

working memory, p < 0.05. These findings remained significant even after controlling for 

individual differences in general intelligence. 
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Social kompetens 

Begreppet social kompetens syftar på ett socialt fenomen som existerar i sociala interaktioner 

med andra individer och ses som en komplex multidimensional konstruktion, (Merrel, 1999) 

med transaktionella, kontextberoende och målspecifika kännetecken (Rose-Krasnor, 1997). 

Vid mer specifika definitioner av social kompetens och i bedömandet av vilka kännetecken 

fenomenet innehar uppstår det inte sällan svårigheter. Även om begreppet social kompetens i 

vetenskapliga sammanhang beskrivs och definieras på varierande sätt finns det en konsensus; 

att det handlar om någon form av personlig framgång och effektivitet i sociala kontexter. Att 

definitionerna och perspektiven av social kompetens skiljer sig åt beror också på vad som 

fokuseras och betonas hos fenomenet. Olika infallsvinklar som t.ex. socialkognitiva 

skickligheter och kapaciteter, beteendeutförande och bedömning av andra lämnar sin specifika 

definition. Ett bättre försök att få svar på frågan, vad social kompetens är, skulle kunna vara 

att undersöka hur dessa olika aspekter förhåller sig till varandra. En sådan undersökning 

skulle då ställa frågan; vad betyder kognitiva skickligheter (t.ex. arbetsminne) för 

framgångsrikt socialt beteende? Många forskare (Anderson & Messick, 1974; Cavell, 1990; 

Graham, 1986) menar även att social kompetens innehåller olika sociala dimensioner. 

Framförallt är det fyra specifika dimensioner som tas upp, individens sociala förmåga, 

sociometriska status, kamratrelationer och funktionella beteenden.  

Social förmåga är en dimension som syftar till önskvärda förmågor och adekvata 

beteenden. Dessa aspekter av social förmåga beskrivs på olika sätt. I en undersökning (Waters 

et al, 1985) där man lät 35 psykologer beskriva deras bild av ett socialt kompetent barn i 

förskoleålder och vilka sociala förmågor dessa barn hade, poängterades prosociala och 

interpersonliga förmågor som hjälpsamhet, självtillit, empati och självständighet. Fördelen 

med att mäta social kompetens i olika önskvärda och kompetenta beteenden ligger i att dessa 

kriterier kan användas i att framställa checklistor för social kompetens samt användas i 

behandlingsprogram.  

Med sociometrisk status menas hur omtyckt och populär individen är bland kamrater, 

vilket skulle kunna korrelera med, och kunna ge ett gott mått av, individens sociala 

kompetens (Rose-Krasnor, 1997). I sociometriska undersökningar kan man finna och 

undersöka de barn som antingen befinner sig inom kamratgruppen med en viss status eller de 

som står utanför och saknar status. Det är dock inte självklart att man kan associera 

popularitet med social kompetens. Viljan och förmågan att skapa vänskapliga band med andra 

kan möjligen vara en bättre värdemätare av social kompetens.  
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Att relationer till andra har en koppling till social kompetens är utom tvekan. 

Förmågan att kunna skapa positiva och bärande relationer har länge setts som en viktig del i 

individens psykosociala utveckling. Dessutom vet man att antalet vänner korrelerar positivt 

med socioemotionell och akademisk anpassning (Rose-Krasnor, 1997). Från detta perspektiv 

ser man således social kompetens som möjligheten att inte bara kunna skapa relationer med 

andra utan även att kunna skapa goda och nära relationer. Ett intimt relationsskapande som 

utvecklas i en reciprocal dyad på antingen en horisontal eller vertikal nivå. Horisontala 

relationer syftar här på när ett barn interagerar med en kamrat medan vertikal nivå syftar till 

relationer med äldre eller barnets egna föräldrar. 

Funktionella beteenden syftar på hur bra individen står upp mot krav på personligt 

oberoende och socialt ansvarstagande (Merrel, 1999). Detta är en kontextspecifik dimension 

som främst involverar mål men som även tar upp effekten av det sociala beteendet och vilka 

processer som underligger dessa effekter. Systemteorier som utgår från detta perspektiv är 

olika social-kognitiva och informationsprocessmodeller där man menar att socialt beteende 

uppstår som ett resultat av social-kognitiva processer som involverar olika steg. Dessa olika 

steg i processen aktiverar olika kognitiva mekanismer, bland annat intelligens och 

arbetsminne. Därför har vi valt att lägga fokus på dessa kognitiva mekanismer i denna 

undersökning. 

 

Social-kognition. Innan en social respons utförs sker det en kognitiv process där stimuli 

avkodas, omvandlas till mentala representationer och associeras med emotionella tillstånd och 

mål. Under processen genereras flera alternativa beteenderesponser och en värdering av dessa 

görs innan individen beslutar sig för vilket alternativ som bäst leder fram till det sociala målet. 

Dessa socialkognitiva processer utvecklas över tid till mer permanenta personlighetsdrag som 

guidar framtida socialt handlande (Dodge et al, 2002). När ett barn involveras i en social 

interaktion görs detta inte utifrån ett ”tabula rasa” utan med ett antal biologiska förberedelser 

och en databas av minnen av tidigare erfarenheter som utvecklas till sociala 

kunskapsstrukturer. I minnet samlas dessa erfarenheter från tidigare interaktioner i form av 

olika kognitiva strukturer som t.ex. scheman, scripter eller stereotyper (Crick & Dodge, 

1994). Forskning idag har kommit att betona vikten av dessa kognitiva kunskapsstrukturer 

och hur de kan förklara individuella skillnader i barns sociala möten. Detta gör att man därför 

gärna vill undersöka hur olika mentala domäner t.ex. intelligens och minne, påverkar den 

social-kognitiva processen.  
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Sociala informationsprocesser. Modeller av social informationsprocessande (SIP) har 

utvecklats för att lyfta fram och beskriva de kognitiva processer som aktiveras i sociala 

interaktioner. I dessa modeller betraktas hjärnan som ett organiserande system med olika 

bearbetningsnivåer, var och en med begränsad kapacitet. Om en nivå eller en modul, t.ex. 

arbetsminnet, överbelastas kan detta resultera i flaskhalsar med information som försämrar 

vidare bearbetning av ny inkommande information. En sådan flaskhals kan bero på att 

emotionella störningar påverkar olika kognitiva processer så som uppmärksamhet och minne 

(Williams et al, 1997). I en teori om den sociala informationsprocessen antas varje socialt 

stimuli leda fram till en komplex process av informationsbearbetning. Bearbetningen sker i 

fem separata och följande steg innan den sociala handlingen sker (Dodge et al, 1986, Crick & 

Dodge, 1994). 

Steg 1 – Här avkodas först det initierade sociala stimulit, detta involverar 

uppmärksamhet, sensation och perception av stimuli. Detta är en kognitiv process som oftast 

sker snabbt och automatiskt och selekterar information som ska gå vidare till nästa steg. 

Steg 2 - Från perception leder processen vidare till att avkodad stimuli jämförs och 

tolkas på ett meningsfullt sätt och skapar en mental representation. Detta steg involverar 

arbetsminnet. 

Steg 3 - När det ursprungliga stimulit omvandlats till en mental representation initieras 

ett eller flera beteenderesponser på detta. Barnet väljer t ex ett specifikt mål eller önskat 

resultat för situationen. Socialt mål kan t ex vara att vilja imponera på en kamrat, visa 

kärleksfullt intresse eller undvika en konflikt. 

Steg 4 – I detta steg görs en utvärdering av den tilltänkta responsens förmodade verkan 

och konsekvens för att på så vis kunna generera en optimal respons som svar. Olika strategier 

för att nå det tilltänkta målet planeras. Detta kan beskrivas som en problemlösningsprocess 

och som involverar långtidsminne.   

Steg 5 – Sist i denna sociala process kommer ett beslutfattande. Då aktiveras den mest 

lämpliga responsen utifrån den föregående processen, vilket slutligen resulterar i barnets 

sociala handling. 

Ovanstående fem steg sker mycket hastigt och oftast på en omedveten nivå (Dodge et 

al, 1986, Crick & Dodge, 1994). I sociala interaktioner sker denna process om och om igen 

där individer antas engagera sig i synkrona, parallella och multipla sociala 

informationsprocesser. Dessa processer upptar största delen av en individs vakna tid och 

möjligen även dennes icke vakna tid. Ett effektivt processande i vart och ett av dessa separata 

steg förmodas öka möjligheten att utveckla beteenden som av andra skulle ses som socialt 
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kompetenta. Skillnader på framgångsrika och avvikande beteende kan därför härledas till mer 

eller mindre effektivt processande i dessa steg. Om ett av stegen inte beaktas skulle det kunna 

leda till ett inadekvat och asocialt beteende. Vilket leder vidare till en fråga om huruvida 

störningar i de initierande stegen (1 och 2) som involverar arbetsminnet, påverkar det 

slutgiltiga sociala beteendet? 

 

Emotioner. Ett område som inte tas upp så ofta vid sociala informationsprocesser är de 

icke-kognitiva faktorerna, d.v.s. emotioner. Emotioner är ett mångfacetterat fenomen som 

innefattar beteendemässiga, fysiologiska (motoriska) och kognitiva komponenter som t.ex. 

kognitiv bearbetning av stimuli och motivation (Williams et al, 1997). I vissa emotionsteorier 

delas även emotioner in i primära eller sekundära. Primära emotioner anses då vara bland 

annat glädje, ledsamhet, oro och ilska. Dessa emotioner anses vara universella. Sekundära 

eller mer komplexa emotioner grundar sig förvisso på primära emotioner men innehåller även 

en social utvärdering och referering till sig själv.  

Vid emotionsstudier inriktas forskning ofta på intrapersonella karaktärer eller på de 

sätt emotioner uttrycks i sociala interaktioner. I det senare perspektivet ses emotioner som 

mångkanaliga responser som gör det möjligt för individen att agera anpassat i sociala 

interaktioner. Framförallt är det fyra antaganden som är centrala i ett socialfunktionellt 

närmande av emotioner. 1) Människor antas vara social till sin natur och möter många av sina 

problem för överlevnad i sociala relationer. 2) Det finns ett antagande att emotioner är 

anpassningar eller lösningar till specifika problem som relaterar till individens sociala tillvaro, 

t ex hur individen skapar och behåller sociala relationer. 3) Emotioner ses som dynamiska, 

interpersonella processer som hjälper individen att samordna sina handlingar i deras sociala 

interaktioner till mer önskvärda mål. 4) En individs erfarenheter och uttryck av emotioner ger 

positiva sociala konsekvenser för individen och dess relationer (Keltner & Kring, 1998). 

Emotioner guidar dessutom individen i dess sociala interaktioner. Emotionerna förser 

individen med information om andras emotioner, intentioner och interpersonell orientering. 

Emotionerna manar även fram kompletterande och liknande emotioner hos andra som 

motiverar beteenden som är adekvata i sociala relationer. Dessutom tjänar förväntade och 

uppväckta emotioner hos andra som incitament för speciella sociala beteenden. Emotionerna 

förser således individen i sociala interaktioner med en struktur som guidar, framkallar och 

motiverar individens handlingar och som möjliggör att individen kan nå sitt tilltänkta mål. 

Störningar i dessa emotionella responser, t.ex. i intensitet, typ och timing, kommer således ha 
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stora konsekvenser för kvaliteten i sociala interaktioner och relationer (Keltner & Kring, 

1998).  

 

Emotionalitet och Emotionell reglering. Individers emotionalitet och 

emotionsreglering är ett annat intressant område inom emotionsforskningen. Begreppet 

emotionalitet syftar på den reaktiva komponenten av emotioner och betecknar individuella 

skillnader på hur lätt eller intensivt emotioner påverkar individen (Rydell et al, 2003). 

Individuella skillnader i hur emotioner upplevs och hur dessa regleras spelar en mycket stor 

roll för ett effektivt och lämpligt agerande i sociala interaktioner. Studier av emotioner som 

grund för socialt beteende har dock främst behandlat negativa känsloyttringar som 

nedstämdhet, ilska, irritation och ångest. Resultat från sådana undersökningar har då visat att 

höga nivåer av negativ emotionalitet samt låg reglering har antagits vara associerade med 

höga nivåer av beteendeproblem. Med en följd av detta antar man då att låg negativ 

emotionalitet och hög reglering leder till ett mer adekvat socialt beteende (Rydell et al, 2003). 

Emotionsreglering anses äga rum i tre olika nivåer, en sensorisk nivå, en central nivå där 

information processas och manipuleras ( här är arbetsminnet inblandat), samt en nivå där 

respons väljs. En effektiv reglering av emotioner möjliggör större emotionell flexibilitet och 

antas ge individen snabbare återhämtning och återställning av sin sinnesstämning vid t.ex. 

konflikter och provocerande incidenter (Eisenberg, 2000). Det bör dock påpekas att en 

effektiv emotionsreglering inte innebär ett avstängande eller förnekande av känslor. Vad som 

anses vara en optimal emotionsreglering ska därför inte jämställas med en hög 

emotionsreglering. Tvärtom kan en allt för hög emotionsreglering vara ineffektivt. 

Forskarparet Block (1980) menar att överkontroll (hög ego-kontroll) är relaterad till ett 

begränsat och hämmande agerande, något som gör att individen hellre undviker och avstår 

från olika sociala sammanhang, ofta sådana som kräver spontanitet och lekfullhet. 

Underkontrollerande (låg ego-kontroll) individer tillhör ej heller den optimala gruppen. De 

antas ha en låg eller sämre emotionsreglering, vilket i sin tur leder till mer okontrollerade 

inadekvata beteende, ofta impulsiva och gränsöverskridande. Dessutom visar 

underkontrollerande individer sämre koncentration och uppmärksamhetsförmåga vilket leder 

till svårigheter med problemfokusering och proaktivt copingagerande. Utifrån detta perspektiv 

finner man alltså socialt kompetenta barn bland de individer som har en optimal välbalanserad 

emotionsreglering. Dessa individer ligger på en skala mellan måttligt till något hög 

emotionsreglering, med adekvata sociala förmågor och med en snabb emotionell 

återhämtningsförmåga.  
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Mätning av social kompetens. När det gäller att mäta eller undersöka social kompetens 

finns det ett varierande antal instrument och metoder att använda eller kombinera t.ex. olika 

intervjumetoder, självrapporterande instrument, sociometriska undersökningar, frågeformulär 

samt naturlig observation. Framförallt är det de två sistnämnda som används flitigast i 

undersökningar. Naturlig observation av barn i deras naturliga miljöer är t.ex. en vanligt 

förekommande metod som också håller god ekologisk validitet. Tillsammans med en 

beteendebedömningsskala får man tillförlitliga analyser när man ska fastställa barns sociala 

förmåga och deras kamratrelationer. Olika tester som bygger på observation av barns sociala 

beteende är t.ex. Behavioural Assertiveness Test och The Peer Social Behaviour Code. I andra 

undersökningar där en direkt observation inte ingår i undersökningen, används en annan form 

av bedömningsskala, ett frågeformulär som med lätthet kan utföras av lärare, förälder eller 

andra i barnets naturliga miljö. Ett par av dessa är Walker-McConnell Scales of Social 

Competence and School Adjustment och School Social Behaviour Scales (Merrel, 1999). 

Innehållet i dessa frågeformulär varierar beroende på vilken dimension av social kompetens 

som studeras. I faktoranalyser har olika aspekter på social kompetens blivit speciellt 

fokuserade. I en undersökning gjord av Rydell och hennes kolleger (1997) fann man t.ex. att 

föräldrar och lärare bedömde social kompetens främst som prosociala egenskaper (i likhet 

med de 35 psykologer som nämnts tidigare) medan förskolebarn istället betonade socialt 

initiativtagande. Dessa två olika dimensioner utgör förvisso distinkta aspekter av social 

kompetens men frågor har rests om huruvida de båda relaterar till varandra. Rydell menar att 

dessa båda inte ska ses som oberoende och orelaterade kompetensdimensioner utan istället 

som två olika aspekter inom ett större begrepp av social kompetens. Utifrån dessa båda 

aspekter av social kompetens har Rydell och hennes kolleger från Uppsala universitet sedan 

utvecklat ett formulär, kallat Social Competence Inventory (SCI). Vid utformningen av detta 

test har man t.ex. kunnat konstatera att jämfört med barn med genomsnittlig kamratstatus har 

populära barn visat sig ha höga testvärden på främst social initiativförmåga men även på 

prosocialt beteende. Avvisade barn tenderar däremot att visa låga värden på främst prosocialt 

beteende och endast marginellt lägre på socialt initiativtagande. En annan grupp var de barn 

som blev nonchalerade och försummade i kamratgruppen. Här fann man ingen skillnad från 

medelgruppens värde varför andra faktorer antas spela in.  
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Arbetsminnet 

Vad är arbetsminnet? Många kognitiva forskare har intresserat sig för arbetsminnet då 

detta anses vara en viktig del i många olika kognitiva uppgifter så som inlärning, 

problemlösning och informationsbearbetning (Kellog, 1995). Dessa kognitiva processer anses 

ju som tidigare nämnts även spela en stor roll i en individs sociala kompetens, varför dessa två 

områden (social kompetens och arbetsminne) för in oss på en outforskad mark. 

Inom den kognitiva forskningen har man länge kunnat påvisa en skillnad mellan 

långtidsminnet och korttidsminnet. Långtidsminnet kan hålla en stor mängd deklarativt och 

icke-deklarativt material i minnet under flera år (Nyberg, 2002). Korttidsminnet är det som 

idag oftast kallas arbetsminnet p.g.a. att man inom den kognitiva forskningen under de senaste 

30 åren funnit att det består av fler komponenter än enbart en lagringsdel (Gathercole, 1995). 

Den senast allmänt accepterade arbetsminnesmodellen utgörs av tre olika delar, centrala 

exekutiven som är uppmärksamhetskontrollerande, visuospatiala klotterblocket och 

fonologiska loopen som är informationsspecifika ”slavsystem” (se figur 1), (Baddley, 1996).  

 

 
Figur 1 Schematisk bild över arbetsminnets tre delar. Ur Baddley (1996). 

 

 Informationsspecifika slavsystem. Den fonologiska loopen antas i Baddleys modell 

bestå av två komponenter. Den ena komponenten är ett temporärt lager för talbaserad 

information. Den andra komponenten är ett system som uppdaterar informationen i det 

temporära lagret. Dessa slavsystem tar hand om informationen när den exekutiva enheten är 

full (Caplan & Waters, 1998). I det temporära lagret kan informationen hållas i minnet i c:a 

två sekunder men om informationen uppdateras (t.ex.: genom tyst repetition) kan 

informationen hållas i lagret under längre tid än två sekunder. Om man hinner repetera all 

information i det temporära lagret inom c:a två sekunder så finns det ingen tidsgräns för hur 

länge informationen kan vara lagrad (Nyberg, 2002). Ordlängden har alltså då betydelse för 

hur mycket man minns, man måste hinna repetera orden inom c:a två sekunder. Flera långa 
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ord tar längre tid att tyst upprepa än flera korta ord. Eftersom artikulationsförmåga utvecklas 

med ålder så innebär det att en vuxen person hinner memorera mer än vad ett barn gör 

(Pohjanen & Sandberg, 1999). Det finns två andra effekter som påverkar hur mycket man 

minns. Den ena aspekten är likheten mellan de antal bokstäver, ord eller fraser man ska 

minnas. Ramsan av bokstäverna P, C, T är svårare att minnas än ramsan av bokstäverna K, Y, 

B. Detta beror på att ramsan tolkas enligt en fonologisk, talbaserad kod där minnesspåren 

tenderar att suddas ut om det inte finns en distinkt skillnad i ramsan. Nästa aspekt innebär 

artikulatoriskt undertryckande, då individen ska minnas en ramsa samtidigt som individen 

ombeds att upprepa ett nonsensord (t.ex. ”the”). Detta försvårar processen i den fonologiska 

loopen ( Baddley, 1996). 

 Det visuospatiala skissblocket anses vara ett komplement till den fonologiska loopen. 

Man tror att de två slavsystemen fungerar på samma sätt med ett lagringsutrymme och en 

upprätthållning av information genom repetering (Baddley, 1988). En teori om hur 

repeteringen fungerar i det visuospatiala skissblocket är att ”inre bilder” av den 

uppmärksammade informationen ständigt uppdateras. En påverkande faktor för hur mycket 

man minns är också här hur frekvent man lyckas uppdatera bilderna under ett tidsspann 

(Nyberg, 2002).  

 

 Den centralexekutiva enheten. Denna enhet anses vara den mest komplexa och hittills 

minst förstådda komponenten i arbetsminnet. Varje individuell kognitiv process påverkar den 

centralexekutiva enheten på ett flertal sätt som ännu inte är utforskade (Caplan & Waters, 

1998). Förenklade modeller av enheten ger innebörden av att den centralexekutiva samordnar 

och kontrollerar de båda slavsystemen – den fonologiska loopen och det visuospatiala 

skissblocket, samt arbetar som en medlare mellan slavsystemen och långtidsminnet. 

(Gathercole, 1994). Enheten fungerar som en regulator av informationsflödet i arbetsminnet, 

både när det gäller uppmärksammad information utifrån, men även när arbetsminnet behöver 

hämta information från långtidsminnet för en kognitiv process (Baddley, 1996). Den 

centralexekutiva enheten har en begränsad kapacitet, vilket innebär att när den blir 

överbelastad så kan inte uppgifter processas på en maximal nivå. Endast att hålla information 

i minnet kräver inte särskilt höga krav på enheten utan det är när två uppgifter ska utföras 

samtidigt som enheten arbetar på optimal nivå, och alltså ibland inte kan hantera all 

information på ett korrekt sätt. Den centralexekutiva enheten innefattar inte i sig 

minneslagring utan fördelar informationen till slavsystemen, man kan säga att vissa uppgifter 

engagerar arbetsminnet utan att uppgiften kräver minneslagring (Nyberg, 2002). 
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Arbetsminnets utveckling. Många forskare menar att arbetsminnets kapacitet ökar från 

barndom till vuxen ålder. Mellan åldrarna 6 – 13 år sker den mest anmärkningsvärda 

ökningen av en individs kognitiva förmåga. Efter 13 års ålder avtar ökningen snabbt. En 

undersökning visar att mellan 6 - 13 år ökar antal rätt på ett komplext arbetsminnestest med 

summan fem. Samma komplexa arbetsminnestest utförs mellan 7 – 13 och då ökar antal rätt 

med summan tre (Dempster, 1985). Arbetsminnet har betydelse för individens generella 

kognitiva utveckling. Arbetsminnets prestationsförmåga sägs öka ända upp till 45 års ålder för 

att därefter minska. Barn i de tidiga skolåren kan återminnas bättre än förskolebarn men ändå 

är det den vuxna individen som återminns bäst (Seifert & Hoffnung, 2000). Forskning visar 

att barn före fem års ålder inte använder sig av tyst verbal repetition för att minnas given 

information. En studie på fyraåriga barn visar att artikulationsförmåga och minnets räckvidd 

ej korrelerar. Däremot fann man en positiv korrelation mellan artikulationsförmåga och 

minnets räckvidd hos äldre barn. Denna skillnad tolkar man då på så sätt att tyst repetition inte 

har ägt rum hos de yngre barnen (Pohjanen & Sandberg, 1999).  

 

 Arbetsminnet och intelligens. Mellan 8 – 11 år sker en nästan komplett förändring av 

barns förmåga att resonera sig fram till lösning av ett problem i form av Ravens Progressiva 

Matriser (RPM). Före denna ålder är ordförrådet begränsat och barnens undervisning består 

mestadels av praktiskt arbete och auditiv information. Men efter utvecklingsåren 8-11 år når 

barnen en kognitiv nivå där de kan finna abstrakta samband, resonera och tillägna sig en 

breddad utbildningsnivå (Raven, Raven & Court, 2000). Många forskningsresultat visar på en 

korrelation mellan arbetsminnet och intelligens. I de fall där man inte funnit detta har 

undersökningen oftast byggt på enklare arbetsminnestest där enbart lagringsförmågan testats, 

vilket ger mindre reliabilitet för testet (Dempster, 1985). En nyligen gjord studie visar på en 

hög korrelation mellan arbetsminne och intelligens (Colom, Flores Mendoza & Rebollo, 

2002). I studien användes Ravens matriser för att mäta intelligens och arbetsminnet 

kontrollerades genom åtta olika test som engagerade siffror, ord och meningar som 

presenterades visuellt och auditivt. Deltagaren testades i både bearbetningsmoment och 

lagringsmoment. Förutom en hög korrelation mellan intelligens och arbetsminne, korrelerade 

även alla de olika arbetsminnestesten med varandra. I en annan undersökning kontrollerades 

arbetsminnets relation till icke-verbal intelligens hos barn med språkstörning och hos barn 

med normal språkutveckling. I studien användes Competing Language Processing Task 

(CLPT) för att mäta arbetsminnet och Columbia Mental Maturity Scale (CMMS) för att mäta 
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icke-verbal intelligens. Undersökningen påvisar en positiv korrelation mellan verbalt 

arbetsminne och intelligens hos barn med språkstörning men ej hos barn med normal 

språkutveckling (Pohjanen & Sandberg, 1999). Vid forskning på hjärnaktivitet under ett 

korrelationstest mellan intelligens och arbetsminne fann man att personer med hög 

intelligensnivå använder andra delar av hjärnan än personer med genomsnittlig 

intelligensnivå, när de utsätts för ett svårare arbetsminnestest. Resultaten påvisar en positiv 

korrelation mellan arbetsminne och intelligens men också att man inte kan likställa intelligens 

med arbetsminne (Van Rooy, Stough, Pipingas, Hocking & Silberstein, 2002). Då mycket 

forskning visar på att intelligens och arbetsminne korrelerar blev det viktigt för oss att 

kontrollera detta i denna studie. 

 

 Mätning av Arbetsminnet. Det finns ett flertal test som mäter arbetsminnets kapacitet. 

Det är viktigt vid testning av det komplexa arbetsminnet att testpersonen ”tvingas” hantera två 

uppgifter samtidigt (Lehto 1996). Sentence – Word – Span Tasks (SW) utformades 1989. 

Testen innehåller meningar som antingen är korrekta eller inkorrekta. Meningarna ska 

bedömas samtidigt som sista ordet i varje mening ska lagras för att slutligen presenteras för 

testledaren. Ett exempel på en mening är ”Mjölk är vit”. Direkt efter att meningen lästs upp 

ska försökspersonen svara om meningen är korrekt eller ej. Ett visst antal meningar uppläses i 

en följd och slutligen så ombeds försökspersonen att uppge sista ordet i varje uppläst mening 

(Lehto, 1996).  

Operation – Word – Span Tasks (OW) är arbetsminnestest som uppfanns 1990. OW 

syftar till ett räkneproblem som ska lösas, samt ett ord som ska memoreras. Försökspersonen 

hör en räkneuppgift och ett svar på uppgiften, därefter ett substantiv (t.ex. 8 – 4 + 6 = 10, 

skjorta). Testet består av 60 räkneuppgifter där hälften är korrekta och hälften är inkorrekta. 

Försökspersonen ska alltså direkt efter uppläst räkneuppgift svara på om den är korrekt 

uträknad eller ej samtidigt som substantivet ska memoreras. Efter ett antal räkneuppgifter ska 

försökspersonen delge de substantiv som memorerats (Lehto 1996). 

 

Syfte 

 
Hur en individ väljer att agera i en social interaktion påverkas av det kognitiva processandet. 

Forskning visar att arbetsminnet deltar i kognitiva processer vid sociala interaktioner. 

Framgångsrikt agerande, alltså social kompetens kan alltså vara beroende av arbetsminnets 

kapacitet. Forskare hävdar även att framgångsrik bearbetning av emotionell påverkan leder till 

 13



ett adekvat agerande i sociala situationer, alltså ett socialt kompetent beteende. Syftet med 

undersökningen är att undersöka arbetsminnets betydelse för social kompetens; särskilt 

arbetsminnets funktion vid bearbetning av känsloladdad information. Man vet även att IQ är 

korrelerat med arbetsminnets kapacitet. Därför vill vi undersöka om arbetsminnets kapacitet 

har ett samband med social kompetens på ett sätt som inte kan förklaras av skillnaden i IQ. 

 

H1: Arbetsminnets kapacitet påverkas negativt av emotionellt laddade meningar i ett 

arbetsminnestest.  

 

H2: Prosocialt beteende och social initiativförmåga (social kompetens) är kopplat till ett bra 

arbetsminne.  

 

H3: Barn med hög social kompetens påverkas mindre negativt av emotionellt laddade 

meningar i ett arbetsminnestest. 

 

H4: Deltagarnas sinnesstämning påverkas av emotionellt laddade meningar i ett 

arbetsminnestest. 
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Metod 

 

Deltagare.  

Efter godkännande av rektor samt ansvariga och berörda lärare valdes två skolklasser ut som 

samplingsunderlag från en skola i Skåne. Deltagarna bestod av elever i årskurs 3 och årskurs 

6. För att genomföra testet och följa gängse etiska föreskrifter behövde vi också godkännande 

av deltagarnas målsmän. Lärarna tilldelades därför en enkät (bilaga 8) som barnen skulle ta 

med hem och få undertecknad av en förälder. Samplingen gjordes sedan på de barn som 

återlämnat enkäten med förälders medgivande. Årskurs 3 bestod av 49 elever varav 36 elever 

deltog i samplingen (20 pojkar, 16 flickor). Årskurs 6 bestod av 51 elever och här deltog 40 

elever i samplingen (19 pojkar, 21 flickor). Man valde att låta 24 elever (12 pojkar, 12 flickor) 

från vardera årskursen deltaga i undersökningen (N= 48). En slumpmässig lottning 

genomfördes av de inlämnade och godkända enkäterna vilket ledde till en genomsnittsålder 

för årskurs 3 (M = 112,5 månader, min = 107,2, max = 117,7, SD = 3,13) och för årskurs 6 

(M = 149,2 månader, min = 143,5, max = 154,7, SD = 3,71). Genom randomisering 

tilldelades de två försöksledarna hälften av deltagarna.  

 

Mätinstrument 

 Verbalt arbetsminnestest. Utifrån ett verbalt arbetsminnestest utformat av två 

logopedstudenter (Pohjanen & Sandberg, 1999) sammanställdes ett deltest som skulle testa 

barnens arbetsminne. Pohjanens och Sandbergs verbala arbetsminnestest är till viss del hämtat 

från Daneman och Carpenter’s listening span task (1980). Dessa verbala arbetsminnestest 

mäter arbetsminnets kompetens genom att en mening ska analyseras samtidigt som sista ordet 

i meningen ska memoreras (Gaulin & Campbell, 1994). Korta meningar konstruerades, varje 

mening bestod av tre ord där första ordet i meningen var ett substantiv (bilaga 1, 2, 3). Barnen 

skulle som enkel bearbetning upprepa meningen som vi läste upp. Därefter skulle barnen, som 

svårare lagringsuppgift, minnas första ordet i varje mening och delge detta när varje 

meningsgrupp var uppläst. Meningarna var grupperade i mängd 1-6 meningar i varje grupp 

(bilaga 1, 2, 3). Det verbala arbetsminnestestet utformades också på ett sådant sätt att 

deltagarna fick bearbeta meningsinnehållet, såväl känsloladdat som neutralt. En tredjedel av 

meningarna, d.v.s. 25 meningar, konstruerades med positivt känslomässigt innehåll. En 

tredjedel konstruerades med neutralt innehåll och en tredjedel konstruerades med negativt 

känslomässigt innehåll (bilaga 1, 2, 3). Deltestet utformades på detta sätt för att se om 

känsloladdade meningar påverkade deltagarnas verbala arbetsminne. Ett förtest genomfördes 
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med 12 elever där deltagarnas uppmärksamhet under testets gång observerades. Utifrån detta 

beslöts det att minska mängden meningar från ursprungligen 126 till 75. Ytterligare ett förtest 

genomfördes där en 9-årig pojke bedömde meningarnas känslomässiga uttryck. Detta gjordes 

för att eventuellt ändra eller ta bort meningar som kunde uppfattas som emotionellt 

ambivalenta eller otydliga.  

 

 Social Competence Inventory (SCI) (bilaga 4 & 5). SCI är ett standardformulär som 

innehåller 25 olika påståenden och mäter två dimensioner av social kompetens hos barn. 17 av 

dessa påståenden berör prosocialt beteende och förmågan att agera adekvat i mer 

problematiska situationer (konflikter och provokationer). Dessa påståenden mäter empati, 

hjälpsamhet och samarbete ( bilaga 4). Resterande åtta påståenden handlar om socialt 

initiativtagande och berör huruvida barn är aktivt deltagande i sociala interaktioner (bilaga 5). 

Varje påstående ska sedan bedömas av t.ex. barnets lärare för att ge en utomstående och 

objektiv bild av barnet. Svaren till de påstådda meningarna skattas på en skala som innefattar 

fem alternativ, från stämmer helt till stämmer inte alls. Dessa svar poängsattes sedan av 

testledarna från 5 till 1, där hög poäng visar på ett socialt initiativtagande och prosocialt 

beteende. 

 

 Ravens progressiva matriser. Detta test används för att mäta icke-verbal begåvning och 

förmåga till logiskt tänkande (Raven, Raven & Court, 2000). Deltagarna testades med en 

utvald del (set C) av Ravens standardmatriser (set A, B, C, D och E). Denna del ansågs vara 

lämplig för barn i de åldrar som testades. Instruktioner översattes och omarbetades efter 

Ravens rekommenderade instruktionsmanual. 

 

 Sinnesstämningstest (bilaga 6). Eftersom arbetsminnestestet var uppdelat i tre moment 

(sekvenser av positiva meningar, neutrala meningar respektive negativa meningar) 

kontrollerades om de olika momenten påverkade eleverna emotionellt. De fick därför peka ut 

sin sinnesstämning på en sinnesstämningsskala (här kallad glad - ledsen skala) tre gånger 

under testets gång, före meningarna samt efter de positiva meningarna och efter de negativa 

meningarna. Glad - ledsen skalan visade en bild på ett barn i sju varierande sinnesstämningar; 

mycket glad, glad, lite glad, neutral, lite ledsen, ledsen samt mycket ledsen. De utpekade 

sinnesstämningarna poängsattes sedan i analysen från 7-1, där 7 motsvarar mycket glad och 1 

motsvarar mycket ledsen. 
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Procedur. 

Före undersökningens genomförande hade testledarna ett möte med de berörda lärarna för 

varje årskurs. Då varje årskurs innefattade en stor elevgrupp så ansvarade tre lärare för 

vardera årskursen. Under mötet informerades lärarna om undersökningens instrument och 

dess syfte. Andra praktiska moment togs även upp på mötet, t.ex. var undersökningarna skulle 

förläggas och hur tiden skulle läggas upp för testgenomförandet. Tiden för undersökning 

bestämdes till två dagar och undersökningarna skulle pågå mellan klockan 08.30 – 14.00. Den 

första dagen testades årskurs 3 och dagen därpå testades årskurs 6. Lärarna fick även på mötet 

ta emot SCI-enkäterna som de skulle fylla i. Det beslöts att två lärare för vardera årskursen 

skulle fylla i enkäter på samtliga deltagare från sin klass. Enkäten beskrevs som ett mått på 

social kompetens sett ur två olika dimensioner. Läraren blev även informerad om att arbeta 

med enkäten i sitt eget tempo. Lärarna fick behålla enkäten under en veckas tid, därefter 

skulle den lämnas in till försöksledarna. De två olika resultaten som lärarna bidrog med på 

enkäterna summerades i analyserna för att ge en mer objektiv bild av deltagaren och för att ge 

testet ökad validitet.  

 Undersökningsdagen började med att försöksledarna gav varje hel klass information 

om vilka elever som skulle testas och i vilken ordning de skulle testas, (bilaga 7). De två 

försöksledarna hade tillgång till två enskilda rum där deltagaren och försöksledaren var 

ostörda. Deltagarna fördelades slumpmässigt till den manlige och den kvinnliga 

försöksledaren, för att undvika att försöksledarnas personliga attityd skulle bli en påverkande 

variabel i resultaten. Varje undersökningstillfälle började med att barnet fick peka ut sin 

sinnesstämning på sinnesstämningsskalan (bilaga 6). En kort instruktion gavs före visandet av 

denna bild (bilaga 7). Sedan följde det verbala arbetsminnestestet. Här gavs en förklaring och 

två övningsexempel (bilaga 7), innan det reella testet började. Meningarna lästes upp i jämn 

takt av försöksledaren och barnet upprepade meningen direkt efter det att meningen lästs, 

efter varje uppläst meningssekvens fick deltagaren uppge de lagrade orden i sin egen takt och 

i sin egen ordning. Hälften av försökspersonerna testades efter en viss ordning, (kallad A) 

medan andra hälften testades i en annan ordning (kallad B). Ordning A fick följden; negativa 

meningar, neutrala meningar och positiva meningar medan ordning B fick följden; positiva 

meningar, neutrala meningar och negativa meningar. Detta gjordes för att undvika att 

eventuell trötthet hos barnet under testets gång skulle påverka resultaten. Alltid efter det att 

barnet testats med de negativa meningarna respektive de positiva meningarna fick de återigen 

peka ut sin sinnesstämning på sinnesstämningsskalan, utöver detta gjordes inga pauser mellan 

de tre känsloladdat olika meningsgrupperna (bilaga 1, 2, 3). Sist i varje undersökningstillfälle 
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testades barnet med Ravens progressiva matriser. Under detta deltest fick barnet arbeta själv i 

sin egen takt. Försöksledaren gav inledande instruktioner och övningsexempel gjordes (bilaga 

7). Varje undersökning tog c:a 20-25 minuter per deltagare.  

 

Resultat 

 

Det verbala arbetsminnestestet utgörs som tidigare nämnts av två delar, ett moment av 

bearbetning (repetering) av meningar och ett moment av lagring (återminnelse) av ord. I det 

första momentet är testet upplagt och utformat på ett sådant sätt att deltagaren inte ska ha 

svårigheter med att upprepa meningarna. Momentets funktion är istället att försvåra och störa 

deltagarens förmåga att lagra och återminnas de initiala orden i meningarna. Som väntat 

uppstod det inga problem i det första momentet (repetering) och barnen repeterade nästan 

genomgående korrekt efter testledaren. Då denna del inte har någon betydelse för 

undersökningen redovisas ingen data av detta moment. I lagringsmomentet, som var det 

huvudsakliga testet på arbetsminnets kapacitet och processande, poängsattes de ord som 

matchade korrekt med 1 poäng. Ord som återgavs med fel eller ingen slutändelse gav också 1 

poäng (t.ex. bilen - bil eller pojkens - pojken). I arbetsminnestestet fanns även tvåstaviga ord, 

här sattes 0,5 poäng i de fall där deltagaren endast återgav en av dessa stavelser ( t.ex. 

badvattnet - vattnet eller kattungen - katten). I tabell 1 visas beskrivande data över de 

variabler som ingick i undersökningen. 
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Tabell 1 

Medelvärde och Standard Avvikelse för Testvariabler 

                Åk 3  (n =  24)                Åk 6 (n = 24) 

Variabel Medelvärde    SD Medelvärde    SD 

IQ   4.92   2.08   8.17   1.46 

AM Positivt innehåll 11.58   2.38 14.81   2.64 

AM Neutralt innehåll 14.04   2.48 16.40   2.75 

AM Negativt innehåll 13.13   3.62 14.96   3.06 

AM Total 38.75   6.71 46.17   7.58 

Prosocialt beteende 57.35 13.97 55.77 11.32 

Socialt initiativtagande 29.46   5.04 29.04   5.68 

Sinnesstämning före Test   6.46   0.72   6.13   0.68 

Sinnesstämning efter Positiva   6.04   1.04   5.46   1.02 

Sinnesstämning efter 

Negativa 

  6.00   1.10   5.67   0.82 

AM = Arbetsminne. 

Frekvenser 
IQ-testet: 0 - 12 

AM-testen: 0 - 25 

Prosocialt beteende: 17 - 85 

Socialt initiativ: 8 – 40 

Sinnesstämningstest: 1 – 7 

 

H1: Arbetsminnets Kapacitet påverkas Negativt av Emotionellt Laddade Meningar i ett 

Arbetsminnestest. 

En Repeated Measures ANOVA utfördes för att se om det fanns någon skillnad mellan 

arbetsminnets kapacitet att lagra de känslomässigt olikt uppbyggda meningarna (se figur 1). 
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Figur 1 Skillnaden mellan arbetsminnets kapacitet att hantera de positivt, neutralt och 

negativt emotionellt laddade meningarna. 

 

Som väntat visar resultatet på skillnader mellan nioåringarna och tolvåringarna i det verbala 

arbetsminnestestet F (1, 46) = 12.88, p = .001. Ett signifikant kvadratiskt förhållande finner vi 

i (Within-Subjects) analysen som mäter skillnaderna mellan de tre olika deltesten F (1, 46) = 

25.16, p = .000. Skillnaderna finner vi mellan de positiva och neutrala meningarna p= .000, 

samt mellan de negativa och neutrala meningarna p = .017. 

 

H2: Prosocialt Beteende och Social Initiativförmåga (Social Kompetens) är kopplat till ett 

bra Arbetsminne.  

H3: Barn med Hög Social Kompetens påverkas mindre negativt av Emotionellt Laddade 

Meningar i ett Arbetsminnestest. 

Tabell 2 visar hur barnens prestation på arbetsminnestest förhöll sig till deras prestation på 

IQ-testet och deras skattade sociala kompetens. 
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Tabell 2 

Korrelation mellan Arbetsminne (Positiv, Neutral, Negativ, Total), Prosocialt beteende och 

Socialt Initiativtagande samt IQ. 

Prosocialt beteende Socialt Initiativ IQ Variabel 

 

Ålder 9 12 9 12 9 12 

AM Positiv    .42*  .13  .59**  .06  .18  .26 

AM Neutral  -.09  .20  .24  .08  .57**  .15 

AM Negativ  -.15  .21  .42*  .06  .53**  .23 

AM Total   .04  .20  .52**  .08  .56**  .24 

AM = Arbetsminne. 

* p < 0.05; ** p < 0.01. 

 

I tabell 2 finner vi att det enbart är nioåringarna som uppvisar signifikanta samband mellan 

AM och skattningen av SCI. AM positiv korrelerar med prosocialt beteende och socialt 

initiativ medan AM negativ och AM total endast korrelerar med social initiativförmåga. 

Anmärkningsvärt är att de nioåringar som skattar högt på det prosociala testet visar hög 

korrelation med AM positiv medan de har stora svårigheter med de negativa meningarna. I 

korrelationen mellan IQ och AM visar nioåringarna som har höga värden på IQ, att de också 

har höga poäng på det totala arbetsminnet samt på deltesten med negativa och neutrala 

meningar men ej på de positiva meningarna. Inget samband återfanns mellan IQ och AM hos 

tolvåringarna. 

 

För att undersöka om korrelationerna mellan AM och SCI var beroende av barnens poäng på 

IQ så utfördes även en partiell korrelation där IQ kontrollerades för att på så vis utesluta att 

sambandet mellan social kompetens och arbetsminne inte enbart beror på IQ (se tabell 3). 
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Tabell 3 

Korrelation mellan Arbetsminne (Positiv, Neutral, Negativ, Total) och Prosocialt beteende 

samt Socialt Initiativtagande när IQ kontrolleras. 

Prosocialt beteende Socialt Initiativ Variabel 

 

Ålder 9 12 9 12 

AM Positiv   .44*  .09  .57**  .06 

AM Neutral -.06  .18  .12  .08 

AM Negativ -.14  .17  .34  .05 

AM Total   .09  .17  .47*  .07 

AM = Arbetsminne. 

* p < 0.05; ** p < 0.01. 

 

Även då vi exkluderat IQ från testen finner vi hos nioåringarna fortfarande en relation mellan 

prosocialt beteende och AM positiv. Däremot har relationen mellan socialt initiativ och AM 

negativ försvunnit. Hos 12-åringarna finns som tidigare inga korrelationer. 

 

H4: Deltagarnas Sinnesstämning påverkas av Emotionellt Laddade Meningar i ett 

Arbetsminnestest. 

Slutligen utfördes en Repeated-Measures ANOVA för att undersöka hur elevernas 

sinnesstämning i de båda åldersgrupperna förändrades under testens gång. På variablerna av 

upplevd sinnesstämning låg båda grupperna högt i värden, medel över samtliga 

sinnestämningsmätningar var 6.17 för nioåringarna samt 5.75 för tolvåringarna (figur 2).  
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Skattningstillfälle
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Figur 2 Sinnesstämningens förändring under testets gång. 

 

Analysen visar på ett signifikant linjärt förhållande mellan de olika testtillfällena av 

sinnesstämningen F (1, 46) 16,54, p = .000. Figuren visar på en negativ riktning av upplevd 

sinnesstämning, d. v. s. att allt eftersom testen genomfördes sänktes sinnestämningen hos 

eleverna i båda åldersgrupper. I en Pairwise Comparison (Bonferroni) återfinns två 

signifikanta skillnader mellan sinnesstämningstesten, dels mellan Före test och Efter Positiv 

p= .001, dels mellan Före test och Efter Negativ p = .001. Däremot finns ingen signifikant 

skillnad mellan nioåringar och tolvåringar, de följs åt i de utpekade värdena.  

 

Diskussion 

 

Denna studie utgick från ett antagande att arbetsminnet, störs av emotionellt laddad 

information. Resultaten från undersökningen visar att detta antagande kan bekräftas. I figur 1 

kan vi se att det var de neutrala och icke-emotionellt laddade meningarna som var lättast att 

återminnas i de tre arbetsminnestesten i båda åldersgrupperna. Det finns ingen signifikant 

skillnad mellan hur de negativt och positivt känsloladdade meningarna påverkat den generella 

deltagaren. Eftersom vi inte har kunnat finna någon tidigare studie som undersökt detta 

förhållande står vi på ny mark. Andra studier pekar dock på att arbetsminnet är en avgörande 

länk för bearbetning av information och en del forskare föreslår att generella kognitiva 

försämringar avspeglar en specifik brist av bearbetningskapaciteten i arbetsminnet (Williams 

et al, 1997). Detta ligger i linje med Dodge (1986) och hans sociala 
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informationsbearbetningsmodell som menar att störningar i de initierande stegen där 

information först processas och som involverar arbetsminnet har en avgörande effekt på 

nästkommande steg. Vidare menar Williams och hans kolleger (1997) att om arbetsminnet 

överbelastas, kan detta resultera i flaskhalsar med information som försämrar vidare 

bearbetning av ny inkommande information. Sådana överbelastningar kan ske om en individ 

upplever någon emotionell störning. Vi spekulerar vidare i om flaskhalsar och försvårad 

bearbetning av arbetsminnet även skulle kunna vara produkten av ett processande av 

emotionell information. I en studie konstateras att depressiva individer är sämre i olika 

problemlösande tester och i minnestester som innehåller ansträngande bearbetningsuppgifter 

(Williams et al, 1997). Detta kan bero på att kognitiv bearbetning och hastighet försämras av 

att de kognitiva processerna är upptagna av grubblerier som är vanligt förekommen vid 

depression. Människor med emotionella störningar, t.ex. depression, är ofta sysselsatta med 

bearbetande av upprörande eller ångestframkallande minnen. De kan vara helt upptagna av 

tankar som fokuserar på deras brister eller tillfällen då de upplevt att andra människor svikit 

dem. Denna utökade bearbetning av negativa minnen kan bero på att emotionella störningar 

t.ex. depression, dels ökar omfattningen av stressande händelser som dessa individer 

registrerar, dels ökar effekten av dessa händelser samt ökar frekvensen med vilka dessa 

händelser återminns. Williams och hans kolleger (1997) menar att effekterna av upprörande 

händelser kan undersökas genom att använda stimuli som är snarlika verkliga händelser, t.ex. 

ord som representerar speciella emotionella angelägenheter. Om människor ges speciellt 

utformade uppgifter med emotionellt laddade ord är det möjligt att demonstrera den störande 

påverkan av emotionell stimuli. Ett sådant antagande ligger i linje med denna studie.  

I många studier om social kompetens nämns ofta vikten av den kognitiva förmågan 

och just processandet att kunna gå från att i en situation percipiera, till att tolka det man ser, 

sätta upp ett mål, värdera målets konsekvenser och sedan gå till handling. Denna sociala 

informationsprocess involverar arbetsminnet. (Dodge et al, 1986). Vi ville i vår studie alltså 

påvisa ett samband mellan social kompetens och arbetsminne eftersom många delar, enligt 

oss, av den sociala kompetensen just består i att tolka, bedöma, värdera och uppnå sociala 

mål. 

Forskning påvisar att det finns ett samband mellan emotionsreglering och social 

kompetens (Rydell et al, 2003), vilket i denna undersökning alltså skulle visa sig i resultaten 

på arbetsminnestesten där vi hade olika emotionellt laddade meningar. De barn som skattade 

högt på SCI skulle alltså också ha höga poäng på alla tre arbetsminnestesten. De barn med 
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hög social kompetens antogs kunna reglera sina emotioner och ej påverkas av de emotionellt 

laddade meningarna, dessa skulle ej vara störande för individen.  

I slutsatserna koncentrerar vi oss på de nioåriga barnen eftersom det enbart är här vi 

finner signifikanta korrelationer. Resultaten bekräftar att de barn som är bra på att ta sociala 

initiativ även har ett bra verbalt arbetsminne. Eftersom socialt initiativtagande korrelerar 

positivt med AM total, vill vi dra slutsatsen att nioåriga barn som är bra på att ta sociala 

initiativ, har ett väl utvecklat arbetsminne, som kan användas i sociala interaktioner. 

Dessutom finner vi signifikanta korrelationer mellan socialt initiativtagande och AM 

positiv samt AM negativ (då IQ ej är kontrollerat). Detta påvisar att barnen som uppvisar en 

hög grad av socialt initiativtagande har haft lättast för att klara de ord som varit emotionellt 

laddade. Vi finner även en korrelation mellan prosocialt beteende och AM positiv vilket visar 

att de barn med ett prosocialt beteende bäst klarar av de positivt känsloladdade meningarna. 

Här dras då paralleller till emotionsreglering och social kompetens, där man påstår att god 

emotionsreglering förbättrar en individs sociala kompetens (Eisenberg, 2000). Att kunna 

reglera sina känslor och samtidigt nå för individen uppsatta mål, anser vi, innebär ett 

processande där arbetsminnet involveras. Dessa resultat som påvisar en korrelation mellan 

social kompetens och AM positiv, skiljer sig ju från den generella individens resultat på 

arbetsminnestesterna. Det generella resultatet av deltagarna visar ju att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan hur de positiva och negativa meningarna påverkade arbetsminnets 

kapacitet. Här kan vi då uteslutande dra slutsatsen att de nioåriga barn som har en bra social 

kompetens ej störs av positivt känsloladdade meningar. Eftersom de negativt känsloladdade 

meningarna inte visar korrelation till social kompetens (då IQ kontrolleras) så utvecklas en 

frågeställning om huruvida de deltagare med hög social kompetens påverkas mer negativt än 

genomsnittet av de negativa meningarna. 

 Då många forskare hävdar att arbetsminnet korrelerar med IQ (Colom, Flores Mendoza 

& Rebollo, 2002), så fick deltagarna även testa sin intelligensnivå med Ravens 

standardmatriser. Vi ville försäkra oss om att vi verkligen testade arbetsminnets samband med 

social kompetens. Analysen visar att IQ korrelerar hos de nioåriga barnen med AM neutral, 

AM negativ och AM total. Eftersom dessa korrelationer påträffades utfördes även en partiell 

korrelation där IQ kontrollerades och då återfanns samma resultat som tidigare förutom att 

socialt initiativ och AM negativ ej längre visade ett signifikant värde. Resultaten påvisar dock 

att vi funnit ett unikt samband mellan social kompetens och arbetsminne, exklusive påverkan 

av intelligens. 
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Tydligt i undersökningen är att det hos tolvåringarna inte uppstår några signifikanta 

resultat. I tabell 2 och 3 påträffas hos tolvåringarna ej heller något samband mellan IQ och 

arbetsminne. Tolvåringarna visar i figur 1, betydligt bättre resultat på alla kognitiva moment i 

undersökningen, vilket väl överensstämmer med utvecklingskurvan av de kognitiva 

processerna (Seifert & Hoffnung, 2000). Vi finner inga samband mellan social kompetens, 

arbetsminne och IQ hos tolvåringarna. Kan man anta att ett välutvecklat kognitivt system har 

ett stort antal processer att använda sig av vid olika problemlösningar medan de individer med 

ett mindre utvecklat kognitivt system får utnyttja samma processer vid olika 

problemlösningar? Denna fråga bygger dels på resultaten från undersökningen av barn med 

språkstörning och barn med normal språkutveckling, där man fann korrelation mellan 

arbetsminne och intelligens hos de barn med språkstörning men inte hos de barn med normal 

språkutveckling (Pohjanen & Sandberg, 1999). Dessutom beaktas de resultat som i en studie 

visar att deltagare med hög intelligensnivå använder en annan del av hjärnan vid lösning av ett 

svårare arbetsminnestest än de deltagare med normal intelligensnivå (Van Rooy, Stough, 

Pipingas, Hocking & Silberstein, 2002). 

Undersökningen av barnens sinnesstämning kom till för att se om det fanns 

indikationer på att emotionellt innehåll, förutom att påverka arbetsminnets bearbetning, även 

skulle påverka och förändra barnens sinnesstämning. Resultaten från denna del av 

undersökningen är dock oklara. I figur 2 visas det förvisso på att barnens ursprungliga (före 

test) sinnestämning sänks efter testmoment med emotionellt laddade meningar men vad detta 

beror på kan inte klart urskiljas. En sänkning av sinnesstämning kan mycket väl bero på att 

barnen var mindre framgångsrika på att minnas ord från emotionellt laddade meningar, och att 

de kände sig mindre tillfreds och motiverade eftersom dessa moment inte gav dem någon 

positiv feedback. Vad som dock kan urskiljas är att den generella sinnesstämningen, d v s före 

tesmomenten, var i båda åldersgrupper övergripande positiv (glad). Det visar att dessa barn 

hade en allmänt positiv sinnestämning. 

 

Metodologiska brister 

Verbalt arbetsminnestest. Detta test var det viktiga och framträdande testet i 

undersökningen. Testet framställdes av testledarna utefter en mall av ett tidigare utfört test av 

två logopedstudenter (Pohjanen & Sandberg, 1999). En del ändringar gjordes för att få fram 

ett bra testunderlag till de givna hypoteserna. Eftersom det var första gången just detta verbala 

arbetsminnestest användes så framkom efter testtillfället vissa brister som behöver betänkas 

för vidare användning av detta eller liknande mätinstrument. Det som i efterhand uppfattades 
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mest negativt med en ändring ifrån det ursprungliga testet är placeringen i meningen av det 

ord som ska återminnas. Här valdes att sätta detta ord först i meningen då tanken var att det 

skulle förenkla processen för deltagarna med tanke på deras ålder. Man kan här misstänka att 

detta har blivit påverkande för minnesprocessen och förenklat den på ett negativt sätt. Tanken 

med detta verbala arbetsminnestest är att deltagaren ska bli medveten om meningens innehåll 

samtidigt som ett ord ska återminnas. Just placeringen och påpekandet för deltagaren att första 

ordet är av vikt gör att deltagaren koncentrerar sig på just detta ord och inte behöver anstränga 

minnet på följande två ord i meningen vilket kan leda till att dessa inte alltid uppfattas och 

medvetandegörs (Kellog, 1995). Jämförelsevis om ordet placeras sist i meningen så håller 

man deltagarens uppmärksamhet fokuserad på hela meningen. Inget i meningen ska vara av 

nonsenskaraktär, utan deltagaren ska behöva bearbeta all information på något sätt. 

Meningarna i denna undersökning ändrades från att vara av värderande karaktär i 

logopedstudenternas undersökning, till att bli mer betydelselösa. Deltagaren behövde endast 

upprepa materialet. Vanligt i liknande arbetsminnestest är att meningarna innehåller någon 

form av svårare uppgift, t.ex. att den ska värderas eller kan det vara en matematisk uträkning 

som ska göras. Man kan tänka sig att den modell som här användes var av för enkel 

bearbetningskaraktär.  

Ytterligare en brist upptäcktes i meningssekvenserna där samma ord förekom två 

gånger, varav ett av orden var det som skulle återminnas. I en sekvens förekom meningarna 

”Pojken blev ledsen” och ”Polisen tog pojken” strax efter varandra. Deltagarna fick återge 

första orden i egen ordningsföljd. När ett barn då återger ”pojken” kan detta vara ett 

återminnande av den senare meningen med ordet i slutet men ändå få detta poängsatt som rätt 

återgivande. Eftersom ordet ”pojken” förekommer två gånger bör detta även vara lättare att 

återminnas. 

 Ett förtest utfördes på en nioårig pojke för att kontrollera hur meningarna uppfattades. 

Viktigt inför vidare forskning är att noggrannare testa meningarna och dess emotionella 

värdering. Den pojke som testades uppgav att han upplevde många av meningarna som 

positiva, det visade sig att han la in mycket egna erfarenheter i värderandet av meningarna. 

Detta visade att vad som av vissa uppfattades som negativt kunde för en annan vara ett 

positivt minne. Naturligtvis är detta inget som kan kontrolleras men meningarna bör 

konstrueras efter att ett förtest utförts där meningarna blir bedömda. 

 En annan faktor som är svårhanterlig är åldersskillnaden. Mellan 7-13 års ålder sker en 

enorm utveckling av barns kognitiva förmåga (Dempster, 1985). Detta påverkar utformningen 

av testet då det ska passa både nioåringar och tolvåringar. Resultaten visar tydliga skillnader 
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mellan åldrarna och detta kunde även märkas vid testtillfällena. Det uppfattades i ett tidigt 

skede att de nioåriga barnen hade svårt att koncentrera sig under en längre tid och den 

meningsmängd som blev utgångstestet föreföll passa dem. Detta blev sedan en nackdel för de 

tolvåriga deltagarna som ibland upplevdes att väldigt enkelt bearbeta meningarna och 

meningsmängden. Sammanfattningsvis var utmaningen större för de nioåriga barnen än för de 

tolvåriga barnen. 

Etiska betänkligheter föreligger i testet då brutala meningar användes så som ”Pappan 

slog mamman”, ”Mamman slog barnet” samt ” Flickans mamma dog”. Dessa meningar kan 

ses som väldigt emotionellt påverkande och olämpliga. 

 

Social Competence Inventory. När det gäller val av frågeformulär för mätning av social 

kompetens bör man också undersöka om SCI är det mest lämpliga alternativet. Att ha två 

olika dimensioner som beskriver social kompetens kan leda till svårigheter i tolkningen av 

formuläret. Andra alternativ har beskrivits i inledningen och dessa bör granskas till 

kommande undersökningar då de endast innehåller en dimension av social kompetens, t ex 

The School Social Behaviour Scales. När det gäller skattningen på detta formulär (SCI) 

kommenterade lärarna själv att resultaten på skattningen kunde vara något otillförlitliga då 

deras svar skulle avspegla deras för dagen aktuella känsla och bild av barnet. Detta är 

förståeligt eftersom lärare och elever skapar emotionella band mellan varandra som oftast är 

dynamiska och föränderliga och växlar således mellan olika tidsperioder. Empiriska studier 

har även dokumenterat fakta att rådande sinnesstämning influerar individers utvärderingar 

(Keltner, D & Kring, A. M. 1998). Om det dessutom skett något speciellt före skattningen, t 

ex någon speciell incident, positiv eller negativ, så kan detta påverka lärarens bild av barnet 

och följaktligen även värderingen. För att underlätta undersökningen för de berörda lärarna så 

informerades de om testets syfte. Dessutom ombads lärarna bara att göra en skattning av de 

elever som redan var utvalda att delta i undersökningen. Detta är små faktorer som kan ha 

påverkat lärarnas förväntningar och bedömning vid skattandet av SCI. 
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Ravens progressiva standardmatriser. Till dessa progressiva matriser finns det en 

manual att följa vad gäller hur testning ska genomföras samt hur man räknar fram 

standardiserade poäng. I denna undersökning följdes efter omarbetning de givna 

instruktionerna. Däremot gjordes en förenkling av poängräkningen. Enligt manualen är även 

individens totala tid för uppgiftslösandet viktigt och efter detta görs en vidare uträkning. För 

vidare forskning kan ju rekommenderas att följa manualen. 

 

Sinnesstämningstest. Denna skala av olika sinnesstämningar medtogs i testet för att 

den skulle ge ytterligare information om hur de olika känsloladdade meningar påverkade 

deltagaren. Av resultaten framgår ju dock att det utpekade värdet sjunker en aning efter både 

de positiva och de negativa meningarna, vilket tolkas som att de höga förväntningarna som 

deltagaren har före testet sjunker, samt att vissa känner ett visst misslyckande i att klara av 

arbetsminnesuppgifterna. Bristen i detta mätinstrument ligger i dess validitet. Det är väldigt 

svårt att utläsa vad deltagarens utpekade värde beror på. I denna undersökning blev detta test 

en mindre detalj som av vissa elever uppfattades lite barnslig, ibland gav deltagaren intrycket 

av att peka på en av figurerna bara för att få det genomfört.  

 

Skollokaler. Ett problem som uppstod vid undersökningen var att finna två avskilda 

lokaler på skolan där testen kunde utföras ostört. Skolpersonalen var här tillmötesgående och 

försökte finna så bra lösningar som möjligt, men det förekom ändå situationer då 

undersökaren och deltagaren blev avbrutna eller störda av olika anledningar. Hur mycket detta 

påverkat resultatet vet vi ej. 

 

Validitet. Vid frågor om testets giltighet finner vi en betänklighet över 

tidsdispositionen för testmomenten. Detta på grund av att arbetstesten förlades över hela 

skoldagen och att vi därför fick en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp med deltagare. 

Det innebär således olika testvillkor för deltagarna och kan möjligen påverka deras resultat på 

testerna. Detta kunde dock inte förhindras på grund av bristande tidsmöjligheter. 

 

Slutsats 

 
I denna undersökning har vi fått fram resultat som fastslår ett specifikt ( då IQ kontrolleras) 

samband mellan social kompetens och arbetsminne hos nioåringar (H2). Inom detta område, 

hur de kognitiva processerna inverkar på individens sociala förmågor, finner vi nu att mycket 
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vetskap skulle kunna utvecklas genom vidare forskning. Undersökningen bekräftar även 

hypotesen om att arbetsminnets kapacitet påverkas negativt av emotionellt laddade meningar i 

ett verbalt arbetsminnestest (H1). Resultaten indikerar tydligt att de neutrala meningarna 

hanterades bäst i det verbala arbetsminnestestet. Följande hypotes som beskriver att barn med 

hög social kompetens påverkas mindre av emotionellt laddade meningar i ett verbalt 

arbetsminnestest, blir både bekräftad och falsifierad (H3). Det visade sig att de positivt 

känsloladdade meningarna ej störde de barn med hög social kompetens. I hypotesen antogs 

emellertid även att de negativt känsloladdade meningarna inte skulle störa den socialt 

kompetenta deltagaren, men detta kan inte resultaten bekräfta. Intressant för vidare forskning 

är då skillnaden mellan hur det totala genomsnittet av deltagare hanterar de negativt 

känsloladdade orden (positivt och negativt känsloladdade meningar stör deltagaren lika 

mycket) och hur de socialt kompetenta deltagarna hanterar dem (endast positivt känsloladdade 

meningar hanteras bra). Deltagarnas sinnesstämning visade sig förändras under testets gång 

(H4). Anledningen till sinnesstämningens förändring kan dock inte klart redovisas och testets 

validitet ifrågasätts kraftigt. I studien kan vi inte finna något samband mellan social 

kompetens och arbetsminne hos tolvåringarna. Detta kan inte förklaras genom resultaten utan 

bara genom spekulationer, och här framkommer tvivel om huruvida det verbala 

arbetsminnestestet utvecklades på ett sätt som gjorde uppgiften för enkel för tolvåringarna. 
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      Bilaga 1 
 
POSITIVA MENINGAR 
 
Mening    Upprepar rätt  Minns ordet 
 
 
Vännerna är snälla    J          N  J          N 
 
 
Sommarlovet började bra   J          N  J          N 
Godispåsen var stor   J          N  J          N 
 
 
Kompisen klappade valpen   J          N  J          N 
Mormor lagar äppelpaj   J          N  J          N 
Presenten var jättefin   J          N  J          N 
 
 
Filmen var bra   J          N  J          N 
Laget vann tävlingen   J          N  J          N 
Syskonen gillade varandra   J          N  J          N 
Badstranden var lång   J          N  J          N 
 
 
Spelaren var duktig   J          N  J          N 
Barnen var lyckliga   J          N  J          N 
Festen blev lyckad   J          N  J          N 
Karusellen snurrade roligt   J          N  J          N 
 
 
Äpplet smakade gott   J          N  J          N 
Kramen var mysig   J          N  J          N 
Skratten klingade högt   J          N  J          N 
Pappan köpte godis   J          N  J          N 
Provet gick bra   J          N  J          N 
 
 
Mamman kramade bebisen   J          N  J          N 
Julklapparna var många   J          N  J          N 
Morfar började skratta   J          N  J          N 
Kamraterna trivdes ihop   J          N  J          N 
Tårtans ljus tändes   J          N  J          N 
Badvattnet kändes härligt   J          N  J          N 
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NEUTRALA MENINGAR     
 
Mening    Upprepar rätt  Minns ordet 
 
 
Gatorna korsade varandra   J          N  J          N 
 
 
Tavlor ramas in   J          N  J          N 
Flickan knöt skorna   J          N  J          N 
 
 
Fåglar kan flyga   J          N  J          N 
Pojken ställde glaset   J          N  J          N 
Huset hade fönster   J          N  J          N 
 
 
Elefanten var stor   J          N  J          N 
Spannen innehöll vatten   J          N  J          N 
Katter kan jama   J          N  J          N 
Barnen räknades upp   J          N  J          N 
 
 
Bussen har hjul   J          N  J          N 
Bilen körde framåt   J          N  J          N 
Fiskar kan simma   J          N  J          N 
Pojken sprang iväg   J          N  J          N 
 
 
Pappan öppnade dörren   J          N  J          N 
Möss äter ost    J          N  J          N 
Fjädrar har färg   J          N  J          N 
Mamman läste tidningen   J          N  J          N 
Äpplen är röda   J          N  J          N 
 
 
Trädens löv syntes   J          N  J          N 
TV:n visar program   J          N  J          N 
Cykeln målades blå   J          N  J          N 
Jackan hängdes upp   J          N  J          N 
Läraren läste högt   J          N  J          N 
Fönstret stängdes helt   J          N  J          N 
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NEGATIVA MENINGAR 
 
Mening    Upprepar rätt  Minns ordet 
 
 
Mannen jagade barnen   J          N  J          N 
 
 
Spöket skrämde pojken   J          N  J          N 
Kniven sårade flickan   J          N  J          N 
 
 
Kattungen blev strypt   J          N  J          N 
Flickans mamma dog   J          N  J          N 
Hunden bet pojken   J          N  J          N 
 
 
Läraren skällde högt   J          N  J          N 
Föräldrarna skiljde sig   J          N  J          N 
Vännerna retade flickan   J          N  J          N 
Såret blödde mycket   J          N  J          N 
 
 
Provet misslyckades totalt   J          N  J          N 
Pappan slog mamman   J          N  J          N 
Flygplanet störtade hastigt   J          N  J          N 
Kalle skadade knät   J          N  J          N 
 
 
Kompisarna var elaka   J          N  J          N 
Pojken blev ledsen   J          N  J          N 
Mamman slog barnet   J          N  J          N 
Fågelungen var övergiven   J          N  J          N 
Polisen tog pojken   J          N  J          N 
 
 
Slaktaren styckade kaninen  J          N  J          N 
Löparen blev sist   J          N  J          N 
Ormen sprutade gift   J          N  J          N 
Syskonen bråkade högljutt   J          N  J          N 
Barnet började gråta   J          N  J          N 
Getingen stack flickan   J          N  J          N 
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Instruktioner inför testdagen: 
 
Vi presenterar oss själva kortfattat.  
Meddelar att vi skriver en uppsats och att vi är tacksamma över deras hjälp. 
 
Vi kommer att göra två olika test på er. Det kommer att göras med en elev i taget och ta c:a 
20 min. Tyvärr kommer vi inte hinna att testa alla elever, därför har vi slumpmässigt dragit 
24 föräldrar-enkäter av alla dem som vi har fått in. Vi kommer att testa 12 pojkar och 12 
flickor. Vi kommer också att anteckna i vilken ordning ni ska testas och till vilken av oss som 
ni ska komma till. Det är viktigt att den som testats säger till nästa elev att gå in till oss. 
 
Vi meddelar att de får all information om testerna när de kommer in till det rum där en av oss 
sitter. Sist säger vi att testet måste bevaras hemligt tills alla har gjort det. 
 
 
Inför arbetsminnestestet: 
 
Jag kommer nu att läsa upp korta meningar. Efter att jag läst vill jag att du upprepar 
meningen. Du ska också försöka att komma ihåg första ordet i meningen. När jag frågar dig 
om vilket första ordet var, så svarar du mig. 
 
Om jag t.ex. säger ”jordgubbar är goda” så säger du ”jordgubbar är goda”. Sedan frågar 
jag ”Vilket var första ordet i meningen”, så säger du ”jordgubbar”. 
 
I början är det en mening men sedan blir det fler åt gången. Detta betyder alltså att du måste 
hålla första ordet i minnet under längre tid. Jag säger ”jordgubbar är goda” och du 
upprepar, sedan säger jag ”citroner är sura” och du upprepar. Sedan säger jag ”Vilket var 
första ordet i meningarna”, då svarar du ”jordgubbar, citroner”.  
 
Vi gör ett provexempel som innehåller två meningar. 
 
Blommor är fina. 
Vintern varade länge. 
Vad var första ordet i meningarna. 
 
 
Inför intelligenstestet: 
 
Nu kommer du att få ett nytt och annorlunda test som du får arbeta med själv i din egen takt. 
Testet innehåller bilder och du ska försöka hitta samband och därefter välja ut det alternativ 
som passar in bland de övriga. När du valt alternativ så antecknar du detta på en 
svarsblankett. Du får inte skriva något i häftet. 
 
Testledaren gör två exempel (A1 och A2) där man även visar hur svarsblanketten fylls i.  
 
Här ser du en bild där det fattas en del, denna del finner du bland de olika alternativen här 
nedanför (kort paus). I detta fall är det nr 4. Jag skriver detta på svarsblanketten. 



 
Testledare vänder sida. 
 
Även denna bild saknar en del (kort paus). I detta fall är det nr 5. Jag skriver detta på 
svarsblanketten. 
 
Nu får du själv prova två exempel innan det riktiga testet börjar. (B1 och B2).  
 
Eleven får häftet och svarsblanketten. När eleven gjort färdigt dessa två uppgifter så meddelar 
testledaren: 
 
Du får nu börja med testet som innehåller 12 bilder. 
 
Testledaren viker upp rätt sida i häftet till eleven. 
 
 
Inför glad-ledsen-skalan: 
 
Vi vill bara veta hur du känner dig just nu. Här är olika bilder på ett barn som visar olika 
känslor. Från mycket glad (pekar) till mycket ledsen (pekar). Peka ut vilken av de här 
bilderna som du känner dig som just nu. 
 
Testledare antecknar. 
 
 
 
 
Efter instruktionerna till varje del kommer vi att fråga om eleven har förstått. Om eleven säger 
att den inte har förstått så kommer vi att gå igenom instruktionerna ytterligare en gång, men 
på samma sätt som första gången.  
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Till målsman 
  
 
Vi är två studenter från Lund som håller på att skriva vår kandidatuppsats i Psykologi. Vi är 
intresserade av hur social kompetens utvecklas under skolåren. Syftet med uppsatsen är att se 
om det finns ett samband mellan barns sociala kompetens och deras arbetsminne. Resultaten 
kommer att bidra till ett större forskningsprojekt vid Lunds universitet. 
  
Vi behöver därför testa barn i årskurs 3 och 6. Genom en kontakt på Ert barns skola så har vi 
valt ut två klasser. Alla elever i klasserna kommer att få detta brev eftersom vi behöver ett 
större antal elever i undersökningen. 
  
Vi behöver Ert godkännande för att Ert barn skall kunna medverka i undersökningen. 
Undersökningen kommer att ske under skoltid.  
  
Vi vore tacksamma om Ni kunde hjälpa oss med detta. Testningen kommer att ske i mitten av 
november. Den tar c:a 20 minuter per barn. Den är helt frivillig. Vi rättar oss naturligtvis efter 
skolans aktiviteter och kommer att utföra testningen på tider som rekommenderas av lärarna. 
Resultat som kommer ut av undersökningen redovisas på ett sätt som gör att enskilda barn 
inte kan identifieras. 
 
Ni lämnar tillstånd genom att fylla i nedanstående talong som Ert barn tar med sig tillbaks till 
skolan. Ni är välkomna att ringa oss eller vår handledare om Ni undrar över något. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
  
Linnéa Bjällebo                      Dan Holmér                   Handledare Hans Bengtsson 
Psykologistudent                    Psykologistudent            Docent i Psykologi 
XXX                                       XXX                               XXX 
 
 
 
 
Mitt barn får lov att delta i undersökningen 
 
Barnets namn:………………………………………………………………………………… 
 
  
Målsmans underskrift:……………………………………………………………………….. 
 
  
Namnförtydligande:…………………………………………………………………………. 
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