
Beskrivning av deltesten i RBANS
Deltest Beskrivning

Information och  
orientering (valfritt)

Testpersonen ska besvara frågor av såväl personlig som av allmänbildningskaraktär, 
liksom om orientering i tid och rum. Resultat på deltestet avser inte att mäta någon 
specifik minnesfunktion i sig, men bör vara till hjälp när det gäller att avgöra i vilken 
utsträckning en testpersons resultat på RBANS är tolkningsbara.

Inlärning av ordlista En lista bestående av tio semantiskt orelaterade ord presenteras muntligt, och test-
personen ombeds att repetera så många ord som han eller hon kan. Processen 
upprepas över fyra inlärningsförsök.

Inlärning av berättelse En kort berättelse läses upp som testpersonen ombeds att återge ur minnet över 
två inlärningsförsök.

Figurkopiering Testpersonen presenteras en geometrisk ritad figur med tio delar och får i uppgift 
att rita av den så noga som möjligt medan figuren presenteras. Deltestet är tids
begränsat till fyra minuter.

Linjeorientering Testpersonen presenteras en teckning som består av tretton lika linjer som strålar 
ut ifrån en och samma punkt och skapar ett halvcirkelformat solfjädersmönster. Alla 
linjerna är numrerade (1–13). Under teckningen finns två linjer som är exakta av-
bildningar av två av linjerna i teckningen. Testpersonen ombeds att identifiera dessa 
två linjer i teckningen. Tio uppgifter administreras, med olika linjepar i var och en av 
dem. Varje uppgift är tidsbegränsad till 20 sekunder.

Bildbenämning Testpersonen presenteras tio bilder på föremål som han eller han ombeds benäm-
na. Semantiska ledtrådar ges om en bild uppenbart misstolkats.

Ordmobilisering Testpersonen får en minut på sig att nämna så många ord som möjligt som tillhör 
vissa givna semantiska kategorier. Uppgiften är tidsbegränsad till 60 sekunder.

Sifferrepetition Testledaren läser upp en sifferserie och testpersonen ombeds att repetera siffrorna 
i samma ordning. Sifferseriernas längd ökar med en siffra för varje uppgift.

Kodning Testpersonen ombeds att para ihop symboler med motsvarande siffra med hjälp 
av en kodnyckel. Siffrorna skrivs in under motsvarande symboler. Deltestet är tids
begränsat till 90 sekunder.

Minne för ordlista Testpersonen ombeds att återge listan med tio ord från deltestet Inlärning av ord-
lista.

Igenkänning av ordlista Testledaren läser en lista med 20 ord (tio från deltestet Inlärning av ordlista och tio 
distraktorer). Testpersonen ombeds för varje ord säga om det var med på listan 
eller inte.

Minne för berättelse Testpersonen ombeds återge berättelsen från deltestet Inlärning av berättelse.

Minne för figurer Testpersonen ombeds rita figuren som presenterades i deltestet Figurkopiering ur 
minnet.


