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1. Indledning: Den børneneuropsykologiske referenceramme 
 
Hjernens udvikling: 
Børn udvikler sig. Deres adfærd og kompetence bliver til stadighed mere avanceret og kompleks. 
Dette sker i et samspil mellem hjernen og de omgivelser barnet befinder sig i. I den naturlige 
udvikling finder der en modning af hjernen sted, der følger et rimeligt fastlagt forløb. I cerebral 
cortex er det først de motoriske og de primært sensoriske områder, der modnes, siden følger de 
sekundære associative områder og sidst frontal cortex. De sekundære associative områder, er de 
områder, hvor information fra forskellige sansemodaliteter samles og bearbejdes på tværs af 
sanserne. Modningen finder sted fra fostertilstanden og op i voksenalderen.  
 
Rent anatomisk fødes barnet med en strukturelt set ‘færdig’ hjerne, som indeholder et overskud af 
nerveceller.  I løbet af barnets udvikling sker en løbende etablering og cementering af nervebaner i 
de forskellige områder af hjernen. Denne proces foregår i en bestemt rækkefølge. Der synes at være 
et genetisk program, der betinger hvilke hjerneområder der myeliniseres hvornår i udviklingen. 
Hvilke nervebaner, der etableres og cementeres og hvilke der falder fra afhænger også af de vilkår 
barnet gives i den tidlige udvikling, hvilke sanseindtryk, det får, hvilke rutiner og handlemønstre 
det kommer til at indgå i, i den tidlige relation. Graden af myelinisering samt synaps- og 
dendritdannelse påvirker et områdes funktionsduelighed. 
 
De basale dele af hjernen er fra fødslen de mest udviklede. Barnet er således født med evner til 
regulering af vågenhed, arousal, og med en parathed til at rette opmærksomheden mod omverden.  
Allerede indenfor de første levedøgn starter udviklingen af neurale netværk ved, at barnet gør sig 
erfaringer med at en handling f.eks. gråd kan bringe balance eller lyst i systemet. Der er således fra 
starten tale om en udviklingsspiral, hvor hjernens medfødte udviklingspotentiale spiller sammen 
med den indlæring/erfaringsdannelse, der er betinget af den relation barnet indgår i. 
  
Ved en normal udvikling vil forskellige områder af hjernen varetage forskellige funktioner. I takt 
med at området modnes vil barnet begynde at kunne anvende funktionen. I begyndelsen bruger 
barnet ekstra ressourcer ved udførelsen, siden bliver funktionen mere sikker og automatiseret. De 
forskellige funktioner varetages dog ikke af et enkelt og snævert område i hjernen. Alle 
funktionerne har forgreninger til andre områder i hjernen, både intra- og interhemisfærisk. Disse 
forbindelser skal fungere for at funktionen kan fungere optimalt.  
 
Indenfor børneneuropsykologien anvendes begreberne; hjerneskader, dysfunktioner og 
udviklingsforstyrrelser. 
 
Udviklingsforstyrrelser betegner forstyrrelser i den psykiske udvikling, der omfatter dels de 
specifikke udviklingsforstyrrelser hvor enkelte færdigheder er mangelfuldt udviklet, dels de 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor omfattende psykiske funktioner er påvirket.  
Forskningen peger i retning af, at der bag udviklingsforstyrrelser ligger en eller anden form for 
hjernedysfunktion samt at genetiske dispositioner spiller en rolle i forbindelse med 
udviklingsforstyrrelser. 
 
En del af de skader der er påført hjernen i fostertilstanden, under fødslen eller i den allerførste 
levetid, fremtræder undertiden ikke i småbarnealderen. Efterhånden som udviklingen skrider frem, 
kan de neurologiske dysfunktioner træde tydeligere frem i form af funktionsforstyrrelser på et eller 



 4 

flere områder eller få en mere omfattende virkning på hele udviklingsforløbet. Alt efter tidspunktet 
for og omfanget af en hjerneskade, vil den normale udvikling blive ændret, ligesom de fremtidige 
forudsætninger for udvikling ændres. Jo senere i personens liv ”skaden” er sket, des mere af 
udviklingen vil være forløbet normalt. Sker skaden tidligt i livet eller er der tale om dysfunktion vil 
dette kunne påvirke hele barnets udviklingsforløb.  
 
Følgerne af en hjerneskade afhænger af hvilke og hvor store områder af hjernen, der er berørt samt 
den ramtes personlighed, alder og erfaringer. Der er ingen entydig sammenhæng, f.eks. kan lettere 
skader senere medføre svære adfærds- og/eller psykiske problemer. 
Ikke færdigt udviklede hjerner er forholdsvis plastiske og det er derfor vanskeligt at afgøre præcist 
hvilke funktionsforstyrrelser en bestemt hjerneskade vil medføre. En given funktion kan f.eks. flytte 
til et andet – ikke berørt/skadet område af hjernen. Dette medfører ”crowding” idet områdets 
oprindelige funktioner får mindre plads og derved nedsættes/begrænses. Senere i livet vil denne 
plasticitet være kraftigt reduceret, hvorfor skader der opstår senere i livet vil være mere vedvarende 
som en specifik skade end de tidligt opståede skader. Den seneste forskning har dog vist, at 
optimismen og beskrivelserne af barnehjernens plasticitet har været for generel og overdreven. 
 
Den børneneuropsykologiske undersøgelse. 
Tilrettelæggelsen af den børneneuropsykologiske undersøgelse vil være afhængig af 
henvisningsårsagen. Denne kan typisk opdeles i to typer.  
Den ene type vil være når en kendt hjerneskade danner udgangspunkt for undersøgelsen. Her 
skelnes generelt ikke mellem erhvervede eller medfødte skader. Ved denne type undersøgelse vil 
psykologen tage udgangspunkt i at teste de funktioner, der typisk berøres af de beskadigede 
områder af hjernen. Derefter udvides undersøgelsen med specifikke tests så både stærke og svage 
sider i barnets funktionsniveau beskrives. 
Den anden type vil være en henvisning uden kendt/påvist skade i hjernen. Henvisningen vil i disse 
tilfælde primært finde sted på baggrund af de vanskeligheder barnet/den unge har i hverdagen. I 
disse tilfælde vil psykologen ud fra sit kendskab til hjernens funktioner relatere vanskelighederne til 
en eller flere kognitive funktioner og lade undersøgelsen tage udgangspunkt i disse. 
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2. De forskellige funktionsområder med oversigt over tests 
  
Dette afsnit har til formål at definere og uddybende beskrive de forskellige funktionsområder samt 
anbefale relevante tests til brug ved børneneuropsykologiske undersøgelser.  
 
Afsnittet er struktureret på følgende måde: 
 
1.  Generelt funktionsniveau /intelligens 
2.  Opmærksomhedsfunktion 
3.  Hukommelsesfunktion 
4.  Sproglig funktion 
5.  Visuel/spatial funktion 
6.  Social kognitive funktion 
7. De eksekutive funktioner 
8. Motorisk funktion 
 
Denne opdeling er ikke udtryk for at de forskellige funktioner uden videre kan opfattes som adskilte 
funktioner. Især er det væsentligt at betragte opmærksomheds-, hukommelses- og de eksekutive 
funktioner, som svært adskillige funktioner.  
I vejledningen er valgt at dele området op i et afsnit om opmærksomhedsfunktion og et afsnit om 
eksekutive funktioner dels af hensyn til begrebsafklaringen og dels fordi en del tests angiver at måle 
forskellige aspekter af opmærksomhed og koncentration, mens tests, der angiver at måle aspekter af 
eksekutive funktioner er relativt få. Et andet argument for at vælge denne opdeling er at visse 
aspekter af eksekutivfunktionerne udvikles helt op i voksenalderen og det derfor ikke altid 
forekommer relevant at tale om eksekutive funktioner i neuropsykologiske undersøgelser af små 
børn. 
 
For hvert funktionsområde findes en oversigt over anbefalede psykologiske tests. Den enkelte test 
er nævnt under det funktionsområde, den primært søger at afdække ligesom det også er angivet 
hvilke øvrige funktioner, der indgår i testen. Idet de fleste deltests involverer flere forskellige 
funktioner, kan mange tests således bruges til at belyse forskellige funktioner.  
 
Der findes et meget bredt udvalg af psykologiske tests, men det er her tilstræbt at anbefale tests, 
som er vidt anerkendte og hvor standardiseringen er af nyere dato og så vidt muligt på dansk.  
Testene er opstillet i prioriteret rækkefølge og det er tilstræbt at dække hele aldersspektret indenfor 
hvert funktionsområde. 
 
Et minimums krav til et testbatteri, er dels en test, der afklarer det generelle funktionsniveau og dels 
en eller flere specifikke tests, der undersøger barnets funktion på forskellige funktionsområder. I 
afsnit 5 er opstillet forslag til hvorledes et børneneuropsykologisk testbatteri kunne se ud for 
henholdsvis småbørn, førskolebørn, skolebørn og unge. 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
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2.1. Generelt funktionsniveau/intelligens:  
 
Det generelle funktionsniveau er et mål for hvor langt barnet/den unge er nået i sin overordnede 
kognitive/intellektuelle udvikling i forhold til jævnaldrende (IK) eller i forhold til det alderstrin 
barnets/den unges adfærd er hyppigst forekommende (mental alder). 
 
Igennem tiderne har der været forskellige teoretiske tilgange til begrebet intelligens. Den i Danmark 
fremherskende tilgang er psykometrien. Denne tilgang vægter brugen af tests til at udforske 
individuelle forskelle i intellektuel formåen. Indenfor denne tradition er der forskellige opfattelser 
af hvorvidt der findes én slags intelligens, flere distinkte intelligenser eller en kombination af disse. 
Wechslers tests udspringer fra den psykometriske skole.  
 
WPPSI-R, WISC-III og WAIS/WAIS-R belyser generel intellektuel formåen. Ifølge Wechsler er 
intelligens global og multidimensional. Den samlede score skal ses som en vurdering af individets 
kapacitet til at forstå og mestre omgivelserne. Der skal dog tages højde for, at ikke-intellektuelle 
faktorer som temperament og motivation spiller ind på testresultatet. Til trods for at der i prøverne 
er dele der kræver tidligere indlæring – f.eks. at tælle og regne, opfattes intelligens testen ikke som 
en test af specifikt indlærte færdigheder, men snarere som den kumulative indflydelse en variation 
af oplevelser fra dagliglivet har øvet på barnet/den unge. Udviklingen af grundlæggende kognitive 
evner forenkler indlæringen af mere komplekse kognitive evner, der igen muliggør yderligere 
indlæring. Der er således tale om en indlæringsspiral mellem evner, allerede tillærte færdigheder og 
miljø. 
 
Der er umiddelbart lav korrelation mellem resultatet fra spædbørns testningen og senere 
intelligensmålinger. Dette skyldes, at man anvender meget forskelligartede opgaver til at belyse 
elementerne i udviklingen. I spæd- og småbørnstests er opgaver udvalgt, så de reflekterer de 
normative færdigheder på de forskellige alderstrin. Det er således forskellige funktioner, der udgør 
intelligens på forskellige alderstrin i spæd- og småbørnstests. Der sker en gradvis forøgelse i 
kompleksiteten i børnenes kunnen, således at fra ca. 3 års alderen vil de opgaver der stilles ligne de 
opgaver ældre børn og voksne får. Der findes ikke tests til småbørn, der belyser de specifikke 
funktioner fordi børnenes specifikke kunnen er på så basalt et niveau, at den indgår som en 
nødvendig komponent i vurderingen af det generelle udviklingsniveau hos barnet. Derfor vil en 
børneneuropsykologisk undersøgelse af småbørn ikke adskille sig fra en god udviklingsvurdering 
rent testmæssigt. 
 
I traditionelle intelligenstests for børn (fra 3 år), unge og voksne er opgaverne af samme type og 
reflekterer samme underliggende funktion uafhængigt af alderstrin. Det er således kun 
sværhedsgraden, der ændrer sig. Der ses derfor en øget sammenhæng mellem resultatet af 
småbørnstest og resultatet fra senere intelligensmålinger fra barnet er mellem 18 og 30 måneder 
gammelt.  



 7 

Tests 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
 
Intelligenstests: 
 
WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, revised), 1989  *    
sprog: dansk     normer:   svenske   
målgruppe:  2.11 til 7.3 år 
Prøven måler sproglig og ikke-sproglig intelligens. 
 
WISC III (Wechsler Intelligence Scale for Children - III), 1999  *    
sprog: dansk     normer:  svenske (danske normer under udarbejdelse)   
målgruppe:  6 - 16,11 år 
Prøven måler sproglig og ikke sproglig intelligens. Der findes til testen et computerprogram, der 
kan foretage analyser på baggrund af de indtastede scoringer. 
 
WAIS-R, 1981 * 
sprog: dansk     normer: amerikanske 
målgruppe: 16 - 74 år 
Prøven måler global samt sproglig og ikke-sproglig intelligens. 
For WAIS foreligger der danske normer for 20-30-årige, hvorfor den må anbefales for denne 
aldersgruppe. For 16-17-årige anbefales WISC III. 
 
Udviklingsprøver: 
 
Bayley Scales of Infant development. Second Edition 1993 * 
sprog: engelsk    normer: amerikanske 
målgruppe: 0-42 mdr. 
Prøven måler mentalt og motorisk udviklingsniveau samt adfærd. Den er velegnet til at identificere 
udviklingsforsinkelse/forstyrrelse og til at identificere stærke og svage sider. 
Foruden at give et generelt mål for barnets mentale udvikling kan prøverne fra barnets fyldte 1 år 
opdeles i tre dele, der afspejler ekspressivt, impressivt sprog og non-verbale opgaver 
 
PEP-R (Psychoeducational Profile Revised), 1997  *    
sprog: delvis på dansk     normer:  amerikanske     
målgruppe:  1-7 år, udviklingshæmmede og/eller børn med autisme   
Prøven måler udviklingsniveau målt på sanse-motoriske funktioner og sprog. Den er velegnet til at 
identificere udviklingsforsinkelser og er specielt velegnet til at vurdere autistiske børns 
funktionsniveau, samt danne grundlag for udarbejdelsen af pædagogiske arbejds- og 
behandlingsplaner. 
 
 
Mullen Scales of Early Learning, * 
sprog:    engelsk   normer:   amerikanske 
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målgruppe: 0 til 68 mdr. 
Prøven måler kognitive evner og motorisk udvikling. Den har fem skalaer; grovmotorik, finmotorik, 
visuel perception, ekspressivt og impressivt sprog. 
 
Supplerende: 
 
DEP  (Dansk Evneprøve), 1995   *#    
sprog: dansk     normer: danske: 2½-18 år      
målgruppe:  2½ - 18 år 
Prøven er ikke en egentlig intelligensprøve, men måler en række kognitive funktioner. 
 
 
Leiter-R , 1996  *    
sprog: engelsk     normer: amerikanske     
målgruppe:  2 - 21 år 
Prøven måler ikke-sproglig intelligens. Den er velegnet til børn/ unge med tale/høre vanskeligheder 
og til fremmedsprogede/tosprogede børn/unge. Kan også anvendes til børn/unge med motoriske 
handicap. 
 
 
SON-R (Snijders-Oomen Non-verbal Intelligence Test), 1997 *    
sprog: engelsk     normer: hollandske; hørende og døve børn 2½ - 7 år.      
målgruppe:  2½ - 7 år, hørende og døve børn. 
Prøven måler intelligens på ikke-sproglige funktioner og omfatter testning af formopfattelse, 
visuel/spatial funktion, abstrakt og konkret ræsonnering. Prøven er velegnet til børn med 
mangelfuld sprogfunktion eller døve børn, da instruktionerne ikke nødvendigvis formidles 
sprogligt. 
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2.2. Opmærksomhedsfunktion 
 
Opmærksomhedsfunktionen og de eksekutive funktioner opfattes ofte som to sider af samme sag, 
idet de neurologisk set er koblet sammen og involverer et neurologisk kredsløb mellem dybe 
hjerneområder (hjernestamme), der aktiverer hjernens vågenhed og afsender impulser til hele 
hjernen bl.a. frontal cortex, der hæmmer impulser, styrer, organiserer og planlægger indtryk og 
handlinger.  Der sker således på det neurologiske niveau en stadig vekselvirkning, der skal finde sin 
balance for at barnet/den unge kan fungere optimalt i forhold til den givne situation. 
 
I nogle teorier indenfor den neuropsykologiske referenceramme skelnes der mellem begreberne 
‘opmærksomhed’ (attention) og ‘eksekutive funktioner’ mens man i andre teorier forstår de såkaldte 
opmærksomhedsforstyrrelser som udtryk for mangelfuldt udviklede eller skadede eksekutive 
funktioner. Det er således en teoretisk diskussion hvorvidt opmærksomhedsforstyrrelser er omfattet 
af forstyrrelser i de eksekutive funktioner eller om der er tale om to forskellige funktioner. 
 
Her er valgt at dele området op i et afsnit om opmærksomhedsfunktion og et afsnit om eksekutive 
funktioner. 
  
De hjerneområder, der primært anses for at være involveret i opmærksomhedsfunktionen er 
hjernestammen, som muliggør vågenhed og en rettethed mod stimulus i omverden, basalganglierne, 
som er forbundet med det limbiske system, der varetager en slags ‘fintuning’ af de impulser der går 
videre til cortex ved at hæmme eller fremme impulserne udfra en følelsesmæssige vægtning.  
Endelig spiller den præfrontale cortex en betydelig rolle for fleksibilitet og styring af 
opmærksomheden samt impulskontrol. 
 
Opmærksomhed er således et resultat af et samspil mellem regulering (hjernestamme), følelse 
(limbiske system), bearbejdning (temporal, parietal og occipitallapperne) og styring 
(frontallapperne).  
 
Opmærksomhed kan defineres som: 
Evnen til at fastholde sin bevidsthed og perception på et bestemt emne eller en bestemt aktivitet i et 
passende tidsrum, og gennem skift i fokus på stimuli kunne foretage en selektion af hvilke stimuli, 
der er relevante for emnet eller aktiviteten på det pågældende tidspunkt. 
 
Opmærksomhed kan opdeles i: 
 
Vågenhed/arousal: At holde bevidsthedsniveauet på et stadie, hvor personen er modtagelig for 
stimulation. 
 
Selektiv opmærksomhed: At kunne udvælge mellem relevante/irrelevante stimuli. 
 
Skift i opmærksomhedsfokus: At kunne flytte fokus mellem relevante stimuli, dvs. at kunne 
foretage skift i opmærksomheds fokus. 
 
Samtidig opmærksomhed: At kunne foretage to eller flere mentale aktiviteter på en gang. 
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Vedvarende opmærksomhed: At kunne fastholde opmærksomheden på relevante stimuli over tid 
ved egen vilje. 
 
Flere tests angiver at måle aspekter ved opmærksomhedsfunktionen, men da den enkelte test næsten 
altid involverer andre funktionsområder, skal man være varsom med at tolke en lav præstation som 
udelukkende udtryk for opmærksomhedsvanskeligheder. Tests på dette område skal således ikke stå 
alene men altid suppleres med øvrige tests og observationer.   
I gennemgangen af de forskellige tests nævnes begreberne automatisering, evne til at udføre 
funktioner uden at skulle koncentrere sig særligt om det, tempo(regulering) og impulskontrol, evne 
til at styre og beherske tilskyndelser. Dette er begreber, der også ofte knyttes til de eksekutive 
funktioner. 
 
Tests: 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
TEA-Ch, Test of Everyday Attention for Children, 1999 * 
sprog: engelsk   normer: australske 
målgruppe: 6 - 16 år 
Testen er udviklet til afklaring af ADHD/DAMP problematik og er opdelt i 9 delprøver, der måler 
selektiv/fokuseret opmærksomhed, vedvarende opmærksomhed, skift i opmærksomhed, 
vedvarende, delt opmærksomhed, vedvarende opmærksomhed kombineret med responshæmning. 
Prøven indeholder både visuelt og auditivt materiale (lyde) og kan anvendes til børn med sproglige 
vanskeligheder og fremmedsprogede børn. Testen indeholder forskellige versioner, hvilket giver 
mulighed for retestning. 
Involverer også: visuel og auditiv perception samt i nogle delprøver eksekutiv funktioner. 
 
T.O.V.A. Computertest 
sprog: engelsk    normer: amerikanske 
målgruppe:  4 - 80 år 
Testen er en visuel eller auditiv test, der måler reaktionstid, opmærksomhed og impulsivitet. 
 
d2-testen, 1993  *    
sprog: dansk     normer: amerikanske (9-60 år)     
målgruppe:  9 - 60 år 
Testen måler opmærksomhed og koncentration ved visuelt materiale. 
Involverer også:  finmotorik, visuel skelneevne 
Prøven er ikke velegnet til børn med visuospatiale vanskeligheder eller læsevanskeligheder. 
 
Leiter- R, deltests 11-21: opmærksomhed og hukommelse, 1996 * 
sprog:  engelsk  normer: amerikanske/ danske: 8-11 år 
målgruppe: 2-21 år 
Prøven måler ikke-sproglig intelligens. Den er velegnet til børn/ unge med tale/høre vanskeligheder 
og til fremmedsprogede/tosprogede børn/unge. 
Involverer også: visuel perception/visuel ræssonering. 
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NEPSY (Neuropsykologisk Undersøgelse af Børn), afsnit 1 ‘Opmærksomhed, kontrol, 
organisation’,  1990, *   
sprog: delvis på dansk     normer:  svenske børn    
målgruppe:  4 - 7 år 
Denne del af testen måler aktivitetsgrad, impulskontrol og andre aspekter af opmærksomheden. 
Prøverne kan være vanskelige at gennemføre, hvis ikke barnet er meget motiveret. 
 
DEP, hastighedsprøve  * # 
sprog: dansk     normer: danske 
målgruppe: 5-18 år 
Testen måler opmærksomhed og koncentration ved visuelt materiale 
Involverer også: finmotorik, mængdeforståelse 
 
Supplerende: 
 
Trail Making Test A og B,  1971  *   
sprog: engelsk     normer:  mangler 
målgruppe:  9 år og opefter 
Testen måler samtidig opmærksomhed, automatisering af tal- og bogstavrækker. 
Involverer også: finmotorik 
 
Indenfor Wechslers prøver kan anvendes følgende delprøver: 
 
WPPSI-R;  Kodning. Denne delprøve måler opmærksomhed, automatisering og tempo.  
Den involverer også:  finmotorik, hukommelse og farveskelnen samt visuel bearbejdning. 
 
WISC III;  Regning, Talspændvidde, Kodning og Symboler. Disse delprøver måler aspekter ved 
opmærksomhed, automatisering og tempo ved visuel afkodning. 
 De involverer også: finmotorik, visuel bearbejdning og hukommelse. 
 
WAIS-R;  Kodning og Talspændvidde. Disse delprøver måler opmærksomhed, automatisering og 
tempo. 
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2.3.  Hukommelsesfunktion 
 
Hukommelse er en mental funktion, der sætter os i stand til at opsamle, fastholde og lagre 
information over tid og senere genkalde og anvende denne viden. Hukommelsesfunktionen 
indebærer, at vi er i stand til at fjerne os fra nuet, at huske begivenheder tilbage i tid og at huske 
fremadrettet f.eks. noget vi har planer om at gøre.  
 
Hukommelse kan beskrives, som et komplekst system, hvis funktion er afhængig af en række andre 
funktioner f.eks. opmærksomhed. 
Hukommelsen fungerer på baggrund af meget forskellige sansemæssige oplevelser. En erindring 
kan således bestå af delelementer fra forskellige sansemodaliteter. Lagringen af en kompleks 
erindring sker gennem en opsplitning i talrige delelementer. En konsekvens af dette er, at 
genkaldelse kan ske via mange forskellige cues.  
 
Der synes i dag, indenfor forskningen på området at være enighed om, at hukommelsen ikke har en 
afgrænset lokalisering i hjernen, men består af et system af processer, der interagerer og tilsammen 
udgør hukommelsen. 
 
Hukommelsen eller hukommelsessystemet udvikles til at blive mere og mere komplekst i takt med 
hjernens udvikling. Strukturer i de basale ganglier og hjernestammen sættes i relation til den 
procedurale hukommelse og indlæring af betingede reaktioner; stimuli-respons-kæder. Det er på 
dette niveau vores hukommelse fungerer tidligt i livet. Temporallapperne og hippocampus indgår i 
afkodning og lagring af information - deklarativ hukommelse. Frontallapperne indgår i 
arbejdshukommelsen samt ved anvendelse af strategier f.eks. når vi bevidst afsøger vores 
hukommelse for bestemte informationer.  
 
Hukommelse kan forstås som en proces, der består af flg. faser: registrering, indprentning, 
genkendelse og genkaldelse. 
 
Det lille barn kan genkende helt fra fødslen på baggrund af forskellige cues/indtryk. Børn er i 4 års 
alderen i stand til at genkende lige så godt som voksne. 
Genkaldelse derimod, er en proces, der modnes gennem barneårene. For at kunne genkalde sig 
kræves, at barnet har nået et udviklingsniveau, hvor det er i stand til at danne indre 
repræsentationer.  
 
I løbet af barndommen udvikles hukommelsessystemet på den måde at: 
 
- evnen til at erhverve information øges 
-     lagringskapaciteten øges 
- informationsbearbejdningen bliver hurtigere 
- modstanden mod interferens bedres 
- evnen til at udvælge information øges 
- strategier udvikles 
 

Hukommelsesfunktionen inddeles hyppigst i: 
 
Korttidshukommelsen, der er en hukommelseskapacitet med en varighed fra ét sek. til ét minut. 
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Korttidshukommelsen kan rumme et begrænset antal enheder, for verbalt materiale typisk 6-7 
enheder. Nye indkomne informationer skubber det forrige indhold i korttidshukommelsen ud.  
 
Arbejdshukommelsen kan beskrives som en indskudt funktion mellem korttids- og 
langtidshukommelsen, hvormed vi aktivt og bevidst eller ubevidst bearbejder information. Ved 
hjælp af arbejdshukommelsen bliver vi i stand til at fastholde informationer nødvendige for at 
kunne udføre sammensatte operationer.  
  
Langtidshukommelsen er de hukommelsesspor, der er bevaret efter en konsolideringsproces. 
Konsolideringen kan foregå hurtigt eller over længere tid uden at dette kræver aktiv bevidsthed. 
Indlæring kan således beskrives som tilegnelse af nye informationer, der konsolideres via processer, 
der reorganiserer langtidshukommelsen.  
 
Langtidshukommelsen kan opdeles i:  
 
1) Procedural hukommelse: vores hukommelse for procedurer og komplekse handlemønstre. Der 
vil ofte være tale om en høj grad af automatisering, således at disse processer udføres uden at vi 
behøver være bevidste herom. Den procedurale hukommelse anses for at være et 
habitueringssystem, der er baseret på ”priming” og klassisk betingning, det vil sige stimulus 
responsindlæring. Disse færdigheder og denne ”viden” lagres og bruges uden at bevidstheden er 
aktiv. 
 
2) Deklarativ hukommelse: den bevidste hukommelse, den man kan kommunikere eller deklarere 
til andre. Den deklarative hukommelse kan igen opdeles i: 
- Leksikal hukommelse, der dækker hukommelse for remser, facts mv. 
- Semantisk hukommelse, der dækker vores almene viden om hvordan verden er indrettet og       
      hænger sammen, vores sprog og det, som vi har optaget af vores kultur.  

  -    Episodisk hukommelse er erindringer af personlig karakter, som er knyttet til tid og sted. 
 
Hukommelsesfunktionen er knyttet til forskellige sanser og vi taler således om auditiv 
hukommelse, visuel hukommelse og sensomotorisk hukommelse. 
  
Da hukommelsesfunktion og opmærksomhedsfunktion er meget nært forbundet er det vigtigt at 
gøre sig klart på hvilken måde barnets/den unges vanskeligheder interagerer. Børn/unge, der har 
problemer med styring af opmærksomheden har næsten altid problemer med hukommelse. 
Endvidere er det væsentligt at være opmærksom på hvilket aspekt af hukommelsesfunktionen man 
ønsker at undersøge. 
 
 
Tests: 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
 
 
The Rivermead Behavioural Memory Test - Children (RBMT-C),  1997 *   
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sprog: dansk     normer: er ikke standardiseret 
målgruppe:  5 - 10 år 
Prøven måler forskellige aspekter af dagligdags anvendt korttids- og arbejdshukommelse; sproglig, 
visuel og visuel/spatial hukommelse, motorisk hukommelse, bagudrettet og fremadrettet 
hukommelse. 
Involverer også: visuel og auditiv bearbejdning. 
 
The Rivermead Behavioural Memory Test  (RBMT),  1989  *  
sprog: dansk/engelsk  normer: engelske 
målgruppe:  16 - 64 år 
Prøven måler samme funktioner som børnetesten. 
 
TOMAL, (Test of Memory and Learning), 1994 
sprog:  engelsk (dansk udgave er på vej)    normer: amerikanske 
målgruppe:   5-19 år 
Testen måler forskellige teoretiske konstruktioner/aspekter af hukommelsesfunktionen og giver 
mulighed for en profil-analyse af stærke og svage sider. Prøven har 5 sproglige og 5 ikke-sproglige 
prøver. Testen giver mulighed for at vurdere hukommelsesfunktionen i forhold til IK. 
Involverer også: visuel og auditiv perception. 
 
Leiter-R, (hukommelsestest), 1996  *    
sprog: engelsk     normer: danske: 8-11 år     
målgruppe:  2 - 21 år 
Prøven måler ikke-sproglig korttidshukommelse, visuel sekventiel hukommelse, spatial 
hukommelse, forsinket hukommelse/genkaldelse. 
Involverer også: visuel bearbejdning 
 
Specifikke tests; korttidshukommelse: 
 
Sætningsspændvidde, Herluf Schmidt Thomsen 
sprog:  dansk     normer: danske 
målgruppe: 8 - 12 år 
Testen måler auditiv spændvidde/korttidshukommelse. 
Involverer også: opmærksomhed og ekspressivt sprog. 
 
WPPSI-R,  sætningseftersigen. Prøven måler auditiv spændvidde/korttidshukommelse. 
Involverer også: opmærksomhed og ekspressivt sprog. 
 
WISC III, talspændvidde; forfra og bagfra. Prøven måler korttidshukommelse (forfra) og 
arbejdshukommelse (bagfra). 
Involverer også: opmærksomhed og ekspressivt sprog. 
 
WAIS-R, talspændvidde; forfra og bagfra. Prøven måler korttidshukommelse (forfra) og 
arbejdshukommelse (bagfra). 
Involverer også: opmærksomhed og ekspressivt sprog. 
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Supplerende: 
 
NEPSY (Neuropsykologisk Undersøgelse af Børn), afsnit 5 ‘Hukommelse’,  1990, *   
sprog: delvis på dansk     normer:  svenske børn    
målgruppe:  4 - 7 år 
Denne del af testen måler spændvidde/korttidshukommelse, langtids- og arbejdshukommelse både 
auditivt og visuelt. 
Involverer også: opmærksomhed, visuel og auditiv bearbejdning. 
 
DEP (deltests: visuel hukommelse, hukommelse for figurer, cifferspændvidde og 
billedgenkendelse), 1995 *# 
sprog: dansk    normer: danske 
målgruppe:  4 - 18 år 
Delprøverne måler visuel og visuo-spatial hukommelse samt auditiv hukommelse. 
Involverer også: opmærksomhed, visuel og auditiv bearbejdning 
 
TVPS-R, (deltest: "visual memory" og "visual sequential memory" 1996 * 
sprog: engelsk          normer: amerikanske 4-13 år 
målgruppe: 4-13 år 
Prøven måler visuel hukommelse for enkelt symboler og sekvenser af symboler. 
Involverer også: opmærksomhed og visuel bearbejdning 
 
Benton Visual Retention Test.  Revised,  1992  * 
sprog:  engelsk     normer: ingen      
målgruppe: fra 8 år og op 
Prøven måler visuel perception, opmærksomhed og korttidshukommelse 
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2.4.  Sprogfunktion  
 
Sproget er et kommunikationsmiddel, der bygger på abstrakte begreber. I en given kultur vil der 
være entydighed mellem det sproglige udtryk og det begreb udtrykket dækker. Sproget fungerer 
som tankens redskab til mange former for intellektuel virksomhed. Sproget kan beskrives, som et 
yderst komplekst system, hvis funktion er afhængig af en række andre funktioner f.eks. 
opmærksomhed og hukommelse, men hvor sproget har en styrende rolle i disse funktioner. 
Det område i hjernen, der varetager sprogfunktionen er venstre hjernehalvdels temporal- og 
frontallap om end f.eks. sprogmelodien kræver aktivitet i højre hjernehalvdel. 
 
Tidligere mente man, at det hos de fleste udelukkende var venstre hemisfære, som stod for sprog og 
tale, men inden for de sidste 20 år har eksperimentelle forsøg vist, at højre hemisfære også er 
involveret, når det gælder forståelse af sprog.  Højre hemisfære er vigtig for vores anvendelse af 
sproget, når det betyder noget andet end det primære, det der står i ordbogen. Et eksempel på dette 
er metaforer, billedlig tale, som er en vigtig del af vores sprogbrug. Man har yderligere påvist, at 
det er højre hemisfære, der er den primære til at styre den del af prosodien, der udtrykker følelser, 
holdninger o.lign. (dvs. talens følelsesmæssige udtryk, samt forståelsen af det). 
 
I hjernens dominante hemisfære, oftest den venstre, ligger væsentlige regioner for sprog og tale 
omkring Sylvian furen, dvs. i temporallappen og frontallappen. 
Wernickes område i temporallappen er i regionen med auditiv associationscortex. En auditiv 
stimulus modtaget i auditiv cortex bliver kodet eller dechifreret i Wernickes område. 
Brocas område i frontallappen ligger i regionen med motorisk associationscortex lige foran det sted 
taleproduktionsmusklerne er repræsenteret. Dette giver mulighed for, at output fra Brocas område i 
form af sproglige ytringer går videre til ansigtsområdet i motorisk cortex. 
Brocas og Wernickes områder hænger sammen med lange associationsfibre, som bl.a. inkluderer 
Arcuate fasciculus. Et andet vigtigt område er den temporo-parieto-occipitale region angular gyrus, 
som har at gøre med visuelle og auditive stimuliassociationer. En visuel stimulus kan vække en 
auditiv association. Med henblik på at relatere objektet hat med ordet ’hat’ må den visuelle stimulus 
af objektet blive opfattet korrekt og den rigtige auditive association findes.  
 
Sprogfunktionen kan opdeles i evne til at forstå sprog, evne til at udtrykke sig i sprog, evne til at 
tænke abstrakt, evne til at tænke i sekvenser.  Sprogets impressive og ekspressive del kan vurderes 
på forskellige niveauer.   
 
Sprogopfattelse (impressivt sproglige processer): 
 
Fonologisk niveau:  
                                - at kunne opfatte og skelne lydene i ordene. 
 
Semantisk niveau:  
                                - at kunne forstå ords betydning. 
                                - at kunne forstå betydningen af grammatiske regler i sproget, f.eks. ords           
                                   bøjninger (morfologi) 
                                - at kunne forstå og tolke sætninger udfra deres opbygning (syntaks) 
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Sprogproduktionen (ekspressivt sproglige processer):  
 
Fonologisk niveau: 
                               - at kunne udtale sproglydene korrekt. 
 
Semantisk niveau: 
                              - at anvende ord og relationer betydningsmæssigt korrekt. 
                              - at kunne bruge regler for ordbøjning korrekt 
                              - at kunne opbygge sætninger grammatisk korrekt 
 
 
Sprogets brug eller det pragmatiske aspekt (kommunikativ kompetence). Indebærer 
kompetence til at forstå og bruge sprog og non-verbale udtryk på en passende måde, afstemt efter 
situationen med et relevant meningsindhold: 
                   - indlede, vedligeholde og afslutte en samtale 
                   - skifte mellem lytter- og talerrollen 
                   - imødekomme tilhørerens behov for information 
                   - omsætte tanker til talesprog i en logisk og sammenhængende rækkefølge 
                   - forstå hensigter i det talte 
 
Højere mentale processer, hvori sproget indgår. 
        Kategorisering, begrebsdannelse, sekvensopfattelse, abstrakt tænkning og ræsonnering. 
 
 
Før de egentlige sprogtests benyttes, bør man sikre sig, at barnets/den unges hørelse er undersøgt. 
Ligesom det af anamnesen bør fremgå, om barnet/den unge lever i to/flersprogede miljøer. 
 
 
Tests: 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
WPPSI-R (sproglige delprøver), 1989  *    
sprog: norsk     normer:   norske   
målgruppe:  2.11 til 7.3 år 
 
WISC III  
Verbal forståelses Indeks: Information, Ligheder, Ordforståelse, Omtanke, 1999  *    
sprog: dansk     normer:  svenske   
målgruppe:  6 - 16 år 
 
WAIS-R, (sproglige delprøver) 1981 * 
sprog: dansk     normer: amerikanske 
målgruppe: 16 - 74 år 
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Supplerende: 
 
NEPSY (Neuropsykologisk Undersøgelse af Børn), afsnit 2 ‘Tale-sprogfunktioner’,  1990, *   
sprog: delvis på dansk     normer:  svenske børn    
målgruppe:  4 - 7 år 
Denne del af testen måler opfattelse og skelnen af lyde, ordforståelse, begrebsdannelse, ekspressive 
færdigheder. 
 
Peabody Picture Vocabulary Test - Revised (PPVT-R),  1981  *   
sprog: engelsk     normer: amerikanske 
målgruppe:  fra 2½ år og op. 
Prøven måler impressivt ordforråd 
Prøvens standardisering er usikker pga. af oversættelse fra amerikansk.  Man skal derfor være 
varsom med opgørelse og tolkning. 
Involverer også: visuel perception 
 
ITPA. (Auditory reception, auditory association) * 
sprog: dansk   normer: amerikanske 
målgruppe: 2½ til 10 år. 
Prøven måler lydskelneevne og sprogforståelse 
 
Token test, 1969 * 
sprog: engelsk/dansk     normer: canadiske 
målgruppe: 5-6 år – voksne 
Testen måler sprogforståelse og verbal spændvidde.   
Involverer også: form/farve opfattelse, opfattelse af visuospatiale relationer/begreber 
 
Reynell, sprogudviklingsskalaer,  1983  * 
sprog: dansk     normer: engelske  
målgruppe:  1 - 7 år 
Testen måler både impressive og ekspressive funktioner. 
  
DEP  (sproglige delprøver) 1995 *# 
sprog: dansk   normer: danske 
målgruppe: 2½ - 18 år 
Prøven måler det impressive og ekspressive sproglige udviklingsniveau. 
 
 
Ordmobilisering 
 
SOP- Standardiseret ord Prøve, Specialpædagogisk Forlag, 1987 
sprog: dansk   normer:  danske 
målgruppe:  3½ til 7år 
Prøven måler barnets aktive ordforråd. 
 
Endvidere kan billedfuldendelse i WPPSI-R, WISC-III og WAIS-R give et indtryk af den spontane 
ordmobilisering 
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2.5. Visuel/spatial funktion 
 
Den visuelle funktion defineres som evnen til at fortolke og give mening til det sete. Den spatiale 
funktion defineres som evnen til at forstå rumlige forhold, det være sig dybde og retning i det sete 
foruden opfattelse af hvor ens egen krops befinder sig i rummet og i forhold til andre objekter. I 
nedenstående omtales den visuo-spatiale funktion. Denne kan deles op i en input del og output del.  
 
Input-delen: Denne fase består dels af en umiddelbar fortolkning af det sete, en analyse og syntese 
og dels af en bearbejdning af visuelle stimuli på et højere niveau. Den første og umiddelbare 
bearbejdning af det visuelle input sorterer og videresender stimuli til nogle systemer, der er 
specialiserede i form, retning og bevægelse eller farve. Sidenhen kobles disse specialiserede del-
indtryk til en menings-givende helhed. Dette foregår overordnet set i 2 systemer, der bevæger sig 
ud over den occipitale cortex og ind i henholdsvis parietal og temporal cortex. Det parietale system 
beskæftiger sig primært med lokalisation af stimuli og guidningen af motorisk handling på 
baggrund af denne viden. Det temporale system beskæftiger sig primært med genkendelse af 
objekter – hvad det forestiller, hvilken farve det har etc.  
Ovenstående beskriver en bottom-up proces fra indput til forståelse af det sete. I nogle tilfælde vil 
analysen blive forstyrret – stimuli er f.eks. utydelig. I disse tilfælde vil man kunne foretage en 
syntese (samling) af de partielle synsindtryk i en top-down proces idet forventningerne til det sete 
gennem hukommelsen vil være medbestemmende i forståelsen af input. 
Bearbejdning på højere niveau involverer dels den komplekse bearbejdning, der finder sted når 
mange dele af input skal samles til et meningsbærende hele, og dels det at kunne fastholde visuelle 
forestillinger i hukommelsen og anvende disse til visuo-spatial ræsonnering og problemløsning.  
 
Output-delen: I denne fase kan personen handle på baggrund af visuelle stimuli. Dette kan være 
netop bearbejdede indtryk eller på baggrund af tidligere visuelle erfaringer, der er lagret i den 
visuelle hukommelse. Den visuelle hukommelse er nævnt yderligere under 
hukommelsesfunktionen. Output delen kan bestå af en simpel visuo-motorisk handling, eller af en 
mere kompleks visuo-konstruktiv handling. 
 
Sanseindtryk registreres af receptorerne i øjet. De føres via nervebanerne fra hvert øje til optisk 
chiasma, hvor nervebanerne krydser og fortsætter, således at indtryk fra hver side af synsfeltet i 
hvert øje repræsenteres i den modsatte hemisfære.  
De føres derefter via den laterale geniculate nucleus, hvor sanseindtryk yderligere fordeles i forhold 
til typer af information og lokalisation til celler i visuel cortex i occipitallappen. I primær visuel 
cortex sker en separat bearbejdning af information fra forskellig lokalisation og af forskellig type. 
Derefter sendes den videre til sekundære celler i visuel cortex, der består af adskilte systemer, der 
er specialiseret for henholdsvis form, bevægelse og farve. Den bearbejdede information kobles 
derefter sammen med andre informationer i de temporo-parieto-occipitale associationsområder. I 
visuel cortex er både højre og venstre hemisfære involverede, om end der er tale om en vis 
asymmetri. Den højre hemisfære er sædvanligvis i højere grad end venstre involveret i 
bearbejdningen af komplekse visuo-spatiale indtryk. Den venstre er i højere grad end den højre 
involveret i ord læsning. Overordnet set er det de samme områder af hjernen, der er involverede i 
visuelle forestillinger som i analysen af input, dog er den posteriore del af den venstre hemisfære 
involveret i selve genereringen af forestillingsbillederne. 
 
Allerede fra fødslen kan barnet skelne mønstre, farver og rumlige forhold, om end barnets visuelle 
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system endnu ikke er fuldt modnet. Ved ca. 7 til 8 ugers alderen er modningen af synssystemet 
fuldført. Barnet bliver mere interesseret i at modtage synsmæssig stimulation. Barn foretrækker at 
se på mønstre, ansigter og på emner med varieret kontur fremfor ensartede overflader. Den visuelle 
søgning går fra at være relativt tilfældig og begrænset til et mindre område af synsfeltet til at blive 
mere aktiv og fokuseret på de mest informationsbærende dele af stimulus. Fra barnets tredje 
levemåned sker en forbedring af øje-hoved koordinationen. Barnet vil kunne dreje hovedet for at 
undersøge et objekt der er set i periferien af synsfeltet. De mere specifikke elementer af visuel 
perception som formopfattelse, spatial perception - opfattelsen af rum og retninger, afstand og 
dybde samt farveperception er alle tilstede og fungerende ved fødslen. I starten er systemerne 
umodne og fungerer ikke optimalt, men udvikles til finere præcision efterhånden som barnet bliver 
ældre.  
 
I en neuropsykologisk undersøgelse vil man forsøge at afdække følgende områder indenfor både 
input delen og output delen af den visuo-spatiale funktion: 
 
Analyse og syntese: 
Ved visuel analyse/syntese forstås evnen til at analysere detaljer og integrere det sete til en 
meningsfuld helhed.  Dette forudsætter: 
 
- Visuel diskrimination: evnen til at sammenholde og bestemme eksakte karakteristika ved 

det sete. 
 
- Visuospatiale relationer:  evnen til at afgøre hvorledes en given stimulus, der er identisk med 

øvrige tilstedeværende stimuli evt. skiller sig ud ved at være roteret 
eller på anden vis gengivet i en anden retning. 

 
- Formkonstans: evnen til at genkende en given stimulus, der måtte være ændret 

mht. størrelse, roteret eller skjult blandt andre stimuli. 
 
- Figur-grund: evnen til at opfatte en given stimulus som en særskilt figur i den 

helhed den fremtræder i. 
 
- Syntese: evnen til at udfylde det manglende i et ufuldstændigt visuelt  
 indtryk. 
 
Visuo-motorik/visuomotorisk konstruktion: 
Integrationen af visuelle og finmotoriske funktioner. Visuo-motorik er evnen til at koordinere på 
baggrund af synet. I visuo-motorisk konstruktion indgår en højere grad af planlægning. 
 
Højere visuel kognition:  
Evne til ræsonnering og problemløsning med visuo-spatiale begreber. 
 
 
 
 
Tests: 
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*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
Visuel forarbejdning uden motorisk funktion:  
 
TVPS-R, Test of Visual-Perceptual Skills, Revised 1996 * 
sprog: engelsk          normer: amerikanske 4-13 år 
målgruppe: 4-13 år 
Prøven måler visuo-perceptuelle færdigheder baseret på en non-motorisk visuo-perceptuel 
afprøvning. Den rummer syv delprøver bl.a. visuel diskrimination, form-konstans og visuel-
sekventiel hukommelse. 
Involverer også: opmærksomhed. 
 
WPPSI-R, WISC III, WAIS-R; billedfuldendelse 
 
DEP, matche bogstavlignende figurer 
 
Leiter-R, delprøver 1-10 
målgruppe: op til 21 år 
Prøven måler visuospatiale færdigheder og visuel perception 
 
Liniers orientering (Judgement of Line Orientation), 1994* 
sprog: engelsk          normer:  7 til 14 år og 16 til 74 år 
målgruppe:  fra 7 år 
Prøven måler visuospatiale færdigheder. Den findes i en H og en V version, hvilket muliggør 
retestning/opfølgning. 
 
 Visuo-motoriske funktion/visuo-konstruktion: 
 
TVMS-R (Test of Visuo-motor Skills), 1997  * 
sprog: engelsk      normer:  amerikanske 
målgruppe:  3-14 år 
Testen måler visuo-motorisk funktion. 
  
WISC III/WAIS, puslespil, terningmønster, labyrinter 
 
WPPSI-R , figureftertegning, terningmønster, puslespil, labyrinter 
 
DEP, mønsterkonstruktion, kopiering, bygning m. klodser 
 
 
 
 
Problemløsning, visuel modalitet: 
 
CHIPS, 1992 * 
sprog: dansk   normer: CHIPS: vejl. normer 5-13 år, mini-CHIPS: vejl. normer 3-7 år 
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målgruppe: Småbørns CHIPS og Mini CHIPS; 3-7 år 
                     Skole - CHIPS; 5-13 år 
Prøven måler visuel forarbejdning: global, analyse/syntese, helhedsperception samt logisk abstrakt 
tænkning udfra visuelt materiale. 
 
Raven’s Progressive Matrices,  1994-96  *   
sprog: engelsk.  normer: Sets A, AB, B: engelske 5½-15 år samt danske 1978;  Sets A, B, C, D, E: 
engelske 6-65 år 1993. Danske vejledende normer afventes (6-16 år). 
målgruppe:  fra 5-6 år og op 
Prøven måler visuel forarbejdning: global, analyse/syntese, helhedsperception samt logisk abstrakt 
tænkning udfra visuelt materiale. 
 
Rey-Oesterreith,  
sprog:  engelsk    normer: 6 til 18 år (drenge/piger) 
målgruppe: større børn og voksne 
Testen måler strategi og planlægning m.h.t. visuo-motorisk funktion, samt visuel hukommelse. 
 
DEP  (matricer og serieprøve) 1995 *# 
sprog: dansk   normer: danske 
målgruppe: 2½ - 18 år 
Prøven måler visuel forarbejdning: global, analyse/syntese, helhedsperception samt logisk abstrakt 
tænkning udfra visuelt materiale. 
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2.6.  De eksekutive funktioner 
 
Ved eksekutive funktioner forstås evnen til at planlægge og organisere sin adfærd i forhold til tid og 
rum med henblik på at opfylde mål og intentioner. De eksekutive funktioner involverer således et 
fleksibelt kontrolsystem, der muliggør at personen kan hæmme uvedkommende impulser og 
tilskyndelser og fastholde en mental repræsentation af planer og programmer indtil de er 
gennemført. Det er en teoretisk diskussion hvorvidt eksekutivfunktionerne udgør et kontrolsystem, 
der styrer alle andre funktioner, eller om eksekutivfunktionerne er en integreret del af alle andre 
funktioner og således styrer bearbejdning m.v. 
Beskrivelsen af de eksekutive funktioner er relativt ny i den neuropsykologiske litteratur, der har 
fokus på forskellige aspekter af de styrende funktioner, f.eks. neuropsykologisk, kognitivt, 
adfærdsteoretisk.  Der er imidlertid tre væsentlige begreber, der går igen i litteraturen: 
 
* hæmning 
 
* organisering 
 
* arbejdshukommelse 
 
Impulshæmning er en helt central funktion der muliggør at personen kan bremse eller udsætte en 
respons på en umiddelbar tilskyndelse. Denne evne til at hæmme impulser er forudsætning for at 
kunne organisere og planlægge målrettet. Den muliggør at kunne fastholde en tanke eller en 
begivenhed mentalt, foretage en følelsesmæssig bearbejdning og finde mulige løsningsstrategier. 
Arbejdshukommelse er netop evnen til at kunne fastholde en begivenhed eller information mentalt 
mens den bearbejdes tidsmæssigt henholdsvis ‘bagud’ og ‘fremad’. ‘Indre tale’ er udtryk for denne 
proces, som er forudsætning for selvregulering og evnen til kognitiv fleksibilitet - at kunne 
forestille sig andres tanker og synspunkter (Theory of Mind) samt leve sig følelsesmæssigt ind i 
disse (empati). 
Den motoriske kontrol, evne til at regulere sit tempo i handlinger samt ‘timing’, evnen til at handle 
passende i forhold til tid er også funktioner der forudsætter evnen til impulshæmning. 
 
Eksekutivfunktionerne involverer frontallapperne i hjernen. Erhvervede skader på frontallapperne 
hos voksne har vist sig at påvirke ovennævnte funktioner hos personen.  
Frontallapperne er de områder i hjernen, der udvikles senest. Tilsvarende udvikles de eksekutive 
funktioner helt op i voksenalderen. Fra første leveår begynder denne udvikling og vi observerer at 
det lille barn faktisk er i stand til mentalt at fastholde en ide eller tanke over tid. I skolealderen 
udvikler barnet evnen til kognitiv fleksibilitet, kan ændre sine synspunkter og leve sig ind i andres 
tanker. Fornemmelsen for tid og beherskelse af tidsbegreber udvikles. De eksekutive funktioner 
færdigudvikles helt op i voksenalderen. 
 
Ved den neuropsykologiske undersøgelse kan det være vanskeligt at afsløre mangelfuldt udviklede 
eller skadede eksekutive funktioner, fordi testsituationen i sig selv er struktureret og styret og 
opgaverne tidsmæssigt afgrænsede. Flere undersøgelser peger da også på, at de eksekutive 
funktioner er relativt uafhængige af IK. Efter frontallapsskader kan børn/unge have vanskeligheder 
i det daglige m.h.t. organisering, planlægning og impulshæmning på trods af normal score i 
intelligenstests. 
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Afklaring af dysfunktioner indenfor disse områder må derfor i høj grad involvere beskrivelser fra 
‘det virkelige liv’ - forældre, skole m.m., hvor vanskelighederne bliver tydelige. 
 
Det er dog ønskeligt at den neuropsykologiske undersøgelse også forsøger klinisk at teste disse 
funktioner, og der er behov for udvikling af flere tests på området. 
Udover konkrete tests er observationen af testadfærden væsentlig, og flg. kan give mistanke om 
vanskeligheder på området: 
 
- dårlig planlægning eller målrettethed indenfor den enkelte opgave 
- vanskeligheder ved at udvikle og fastholde strategier 
- vanskeligheder ved at omstille sig til ny opgave (perseveration) 
- mangel på initiativ, skal hele tiden sættes i gang 
- kan ikke korrigere egne fejl, bruger ikke den feedback der gives 
- impulsiv tilgang til opgaverne, laver mange fejl 
  
Følgende tests måler aspekter af eksekutive funktioner men involverer også andre funktioner, 
hvorfor en lav præstation på en test ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for eksekutive 
vanskeligheder. 
 
Tests: 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
Stroop Color and Word Test, 1994 
sprog: engelsk    normer: eksperimentelle 
målgruppe: 7 - 16 år 
Testen måler impulshæmning, fokusering, kognitiv fleksibilitet. 
Involverer også: visuel forarbejdning og læsefærdigheder; kan derfor ikke anbefales til børn/unge 
med vanskeligheder indfor disse områder. 
 
d2-testen, 1993  *    
sprog: dansk     normer: amerikanske (9-60 år)     
målgruppe:  9 - 60 år 
Testen måler opmærksomhed og koncentration ved visuelt materiale. 
Involverer også:  finmotorik, visuel skelneevne 
Prøven er ikke velegnet til børn med visuo-spatiale vanskeligheder eller læsevanskeligheder. 
 
Short Category Test,  1996  * 
sprog: engelsk     normer: amerikanske - kun normer på voksne 
målgruppe: større børn og voksne 
Testen bygger på abstrakt visuelt materiale og måler kognitiv fleksibilitet. Den forudsætter ikke 
sproglige færdigheder. 
Involverer også: visuel perception 
 
Tower of London, 1996 
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sprog: engelsk    normer: australske normer findes hos: Anderson, P. , Anderson V. & Lajoie, G. : 
‘The Tower Test’, Validation and standardization for Pediatric Populations. The Clinical 
Neuropsychologist, Vol. 10, No 1, s. 54-65. 
målgruppe: fra 7 år  
Testen giver en hastighedsscore og en fejlscore. Den måler planlægning, organisering og 
problemløsningsstrategier. Den giver tillige et indtryk af arbejdshukommelse og impulsivitet. 
Involverer også: farveskelneevne, motorik. 
 
Rey-Oesterreith,  
sprog:  engelsk    normer: amerikanske:  for børn: Taylor 1959. 16-44 år: Kolb & Whishaw 1985 
målgruppe: større børn (fra ca. 10 år) og voksne 
Testen undersøger evne til planlægning og organisering, visuo-spatial konstruktionsevne, 
umiddelbar og/eller langtidshukommelse. 
Involverer også: finmotorik, visuel perception. 
 
BADS,  (Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome), 1996 
sprog:  engelsk         normer:  engelske; 19 til 87 år 
målgruppe: prøven vurderes at kunne bruges ned til ca. 12 år 
Prøven måler dysfunktioner mht. eksekutive funktioner hos voksne. BADs er specielt udviklet til at 
kunne registrere de aspekter af eksekutive funktioner, der bedst kan sammenlignes med de krav til 
styring og organisering, der stilles i hverdagssituationer. 
 
Wisconsin Card Sorting Test-R (WCST-R) 
Sprog: engelsk   normer:   
Målgruppe:  6-89 år 
Testen bruges til undersøgelse af de højere planlæggende funktioner. Den er nonverbal. Testen fås 
også i en computerudgave.  
 
Sceno-testen,  1991* 
sprog: tysk/engelsk  normer: ingen 
målgruppe: fra 3 år 
Testen kan anvendes til en kvalitativ vurdering af evnen til planlægning og organisering. 
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2.7.  Den motoriske funktion 
 
Det motoriske system kan opdeles i to overordnede systemer: 
 
1) Det pyramidale system, der er ansvarlig for initiering af frivillig bevægelse og for kontrol af  
      ekstremiteterne.  
       
2) Det ekstrapyramidale system, der varetager ændringer og justeringer af stillinger samt  
      modificerer og koordinerer bevægelser initieret af det pyramidale system. 

 
Pyramide banerne går fra motorisk korteks ved den præcentrale gyrus ned i capsula interna gennem 
midthjernen, medulla og ned i rygmarven. 
 
Ekstra pyramidal banerne involverer dele af cerebellum, basal ganglia og nogle områder af 
hjernestammen. 
 
Motorisk funktion er et udtryk for resultatet af den aktivitet, der finder sted i det anatomisk 
definerede system. Den motoriske funktion opdeles i forhold til muskelgrupper. 
 
Grovmotorik omfatter de store muskelgrupper der kontrollerer hoved, krop, arme og ben. 
Den neuropsykologiske undersøgelse kan omfatte en vurdering af dominant side, koordination og 
balance.  En grundigere undersøgelse af grovmotorik foretages af fysioterapeut og neurolog. 
 
Finmotorik omfatter mindre muskelgrupper, der kontrollerer hænder/fingre, øjne og mund. 
Håndens og fingrenes bevægelser indgår ofte i neuropsykologiske undersøgelser.  Undersøgelsen 
omfatter hånddominans, greb og samvirken af hænderne.  Håndens motorik er ofte relevant at 
undersøge i forbindelse med koordinationen af motorik og syn - den visuomotoriske funktion. 
 
Neuropsykologisk undersøgelse af motorik kan omfatte evnen til at udføre bevægelserne, 
koordination og grad af automatisering.  Evne til at planlægge, igangsætte og hæmme bevægelser 
undersøges under andre funktioner, som kontrol og eksekutivfunktioner. 
 
Mundens motorik - oral motorik - indgår ofte i undersøgelser af sprog/tale ved 
udtalevanskeligheder.  Dette undersøges ofte af talepædagog. 
 
Tests: 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge. 
 
Bayley Scales of Infant Development (Motor Scale Record Form), 2. udgave 1993. 
sprog:   engelsk             normer:  amerikanske 
målgruppe: 0 - 42 mdr. 

 
 
PEP-R (Psychoeducational Profile Revised), 1997. 
sprog:  delvis på dansk   normer: amerikanske 
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målgruppe: 1-7 år 
Prøven måler sansemotorisk funktion og sprog. 

 
 

Finmotorik: 
 
NEPSY (Neuropsykologisk undersøgelse af børn) afsnit 3, ´Sansemotorisk funktion`. 
sprog: delvis på dansk  normer: svenske 
målgruppe: 4-7 år 
Denne del af testen måler håndmotorik, øje-hånd koordination og kinæstetisk perception. 
Involverer også: visuel/visuo-spatial bearbejdning. 
 
Screening for håndethed og lateralitet. Special Pædagogisk Forlag; Herning. 
sprog: dansk  normer: 
målgruppe: fra 3 år 
Prøven måler samarbejde mellem højre og venstre hånd og hånd-dominans. 
 
Movement ABC, Assessment Battery for Children (finmotoriske prøver), 1997 *# 
sprog: dansk     normer: danske 
målgruppe: 4-12 år 
Prøven vurderer finmotorik v. hurtige hhv. langsomme bevægelser, koordination ved arbejde med 
begge hænder og øje-hånd-koordination. 
 
Mundmotorik: 
 
NEPSY, afsnit 2, `Tale- sprog funktioner` (delprøven 2.6 Oral kinæstetisk praksis). 
sprog: delvis på dansk  normer:   svenske 
målgruppe: 4-7 år 
Prøven måler barnets mundmotorik. 
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2.8.  Social kognitiv funktion: 
 
Social kognition er evnen til at percipere, fortolke og reagere på sociale signaler i omgivelserne. 
Sociale signaler er flygtige og ændrer sig løbende. Disse kan være sproglige signaler – tale og lyde 
– eller ikke sproglige signaler – som ansigtsmimik og kropssprog. Dette stiller store krav til 
forarbejdningen af signaler, der skal være hurtig og præcis. Adskillige kognitive evner indgår i 
denne forarbejdning, herunder opmærksomhed, hukommelse, sprog, abstrakt tænkning med flere. 
For at tolke og handle korrekt på sociale forhold kræves at signalerne analyseres og at denne 
analyse fastholdes i arbejdshukommelsen for dér at danne grundlag for handling. 
Som nævnt er alle områder indenfor kognition nødvendige for at den sociale kognition kan fungere 
optimalt. Dette vanskeliggør fastlæggelsen af et anatomisk område i hjernen, hvor denne proces 
finder sted. Det er dog anerkendt at især de præfrontale områder har en særlig regulerende funktion 
i forhold til social adfærd og personlighed. Moduleringen af emotionelle reaktioner og adfærd 
foregår desuden i det limbiske system. 
Det limbiske system består af indersiden af primitiv cortex i temporallappen (hippocampus og den 
hippocampale gyrus), indersiden af frontallappen og parietallappen i en halvring omkring corpus 
callosum (gyrus cingularis) samt amygdala, septum og hypothalamus, der er forbundet med 
fibersystemer. Amygdala er især kendt for at ”tilføje en følelsesmæssig” kvalitet til det oplevede 
og/eller tænkte. 
 
Social kognition kan defineres som evnen til at opfatte og forstå andres intentioner, følelser og 
ønsker og kunne indgå i et konstruktivt og afstemt samspil med andre. 
 
De konkrete områder indenfor social kognition, der kan belyses ved en neuropsykologisk 
undersøgelse er f.eks.  
 
     - empati/kognitiv fleksibilitet 
     - evne til at aflæse følelsesmæssige udtryk 
     - kommunikation/ samspil 
 
Den sociale funktion hænger nøje sammen med opfattelsen, forståelsen og anvendelsen af sproglige 
og ikke-sproglige udtryk. Undersøgelsen må derfor suppleres med iagttagelser fra barnets/den 
unges naturlige omgivelser og beskæftigelser dvs. situationer hvor det handler ud fra egne 
interesser, intentioner og behov, samtidig med at det skal være opmærksomt på andres intentioner, 
interesser og behov. 
 
Man kan i den børneneuropsykologiske undersøgelse udskille dele af den social kognitive funktion 
og teste disse. 
 
De følgende tests er ikke psykometriske, ej heller standardiserede tests, der kan opgøres 
kvantitativt.  Tolkningen af den enkelte test beror på en kvalitativ vurdering og dermed på 
psykologens erfaring.  Dog er der i TEMAS og ADOS-G mulighed for kvantitativ opgørelse af 
svarene. 
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Tests: 
 
*  angiver at testen kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at testen er standardiseret på danske børn/unge.  
 
CAT (Children’s Apperception Test), 1991 * 
sprog: engelsk    normer: ingen 
målgruppe: 3 - 10 år 
Prøven måler personlighed og behovsdispositioner. 
 
TAT, Thematic Apperception Test, 1935 * 
sprog:  engelsk   normer: ingen 
målgruppe: fra 10 år 
Prøven måler personlighed og behovsdispositioner. 
 
Sceno-testen,  1991* 
sprog: tysk/engelsk  normer: ingen 
målgruppe: fra 3 år 
Materialet afdækker emotionelle problemer. 
 
TEMAS (Tell me a Story) 1986* 
sprog: engelsk   normer: amerikanske 
målgruppe: 5-13 år 
Prøven er velegnet til at identificere både styrke og svaghed indenfor kognitive, affektive, 
intrapersonelle og interpersonelle funktionsområder. 
 
ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Scale), 1994. Kan købes på Videnscenter for Autisme. 
sprog: engelsk    normer: amerikanske 
målgruppe: fra 3 år 
Prøven måler aspekter ved sprog, kontakt, kommunikation samt stereotyp adfærd. 
 
Sally & Anne; Ref.: Cohen, Simon B., Lesley, A. &  Frith, U.: “Does the Child have a Theory of 
Mind”. An advanced test of Theory of Mind: Understanding of Story Characters, Thoughts and 
Feelings by able autistic, mentally handicapped, normal and Adults. Cognition, vol. 21, 1985,  
p. 37-46. 
Materialet består af en lille tegneserie, der kan bruges til at vurdere barnets evne til at “sætte sig i en 
andens sted”. 
 
Sære historier; Ref.: Happé, Francesca; ”En introduktion til autisme. Psykologisk teori. Hans 
Reitzel 1994 eller Journal of Autism and developmental Disorders, vol. 24, 1994, p. 129-154. 
Materialet består af en række små historier, der kan bruges til at vurdere barnets indlevelse.
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3. Testbatteri ved børneneuropsykologiske undersøgelser 
 
I det følgende angives forslag til testbatteri for forskellige aldersgrupper. Ved udvælgelsen er taget 
højde for at alle funktionsområder, såfremt de er relevante for aldersgruppen, er beskrevet. De 
enkelte tests er udvalgt i prioriteret rækkefølge fra omstående liste. 
 
 
1. Småbørn 0-3 år: 
  
Generelt funktionsniveau:  Bailey Scales of Infant Development, 1993 
Opmærksomhedsfunktion: Leiter-R (2-3 årige) 
Hukommelsesfunktion:      Leiter-R (2-3 årige) 
Sprogfunktion:                   Reynell (1-3 årige) 
Visuel/spatial funktion:      Leiter-R (2-3 årige) 
Eksekutiv funktion: 
Den motoriske funktion 
Social kognitiv funktion 
 
 
2. Førskolebørn 3-6 år: 
 
Generelt funktionsniveau:  WPPSI-R, 1989 
 
Opmærksomhedsfunktion: NEPSY, 1990: Opmærksomhed, kontrol mv. (fra 5 år) 
                                           eller T.O.V.A.; DEP (fra 4 år); Leiter-R  
 
Hukommelsesfunktion:     Rivermead Behavioral Memory Test, 1997 (fra 5 år);  
                                           DEP (fra 4 år); Leiter-R (fra 4-6 år) 
 
Sprogfunktion:                   NEPSY, 1990: Tale- Sprogfunktioner (fra 5 år);  
                                            DEP (fra 2½ år) 
 
Visuel/spatial funktion:     TVPS-R, 1996 (fra 4,8 år), Leiter-R (fra 3 år) 
 
Eksekutiv funktion:            Wisconsin Card Sorting Test (6 årige); Sceno (fra 3 år) 
 
Den motoriske funktion:    Movement ABC 
 
Social kognitiv funktion: 
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3. Skolebørn 6-15 år: 
 
Generelt funktionsniveau:   WISC III, 1999 
 
Opmærksomhedsfunktion:  TEA-Ch eller T.O.V.A. eller d2 test 
 
Hukommelsesfunktion:       Rivermead Behavioral Memory Test, 1997 eller 
                                            TOMAL Test of Memory and Learning, 1994  
 
Sprogfunktion:                    Sætningsspændvidde: Schmidt Thomsen (fra 8 år), eller 
                                            Token Test, 1969; NEPSY (6-7 årige) 
 
Visuel/spatial funktion:     TVPS-R, 1996; Leiter-R; TVMS-R 
 
Eksekutiv funktion:             Rey-Oesterreith og/eller Tower of London; D2 
 
Den motoriske funktion:     Movement ABC 
 
Social kognitiv funktion:  
 
 
4. Unge 15 år - voksne: 
 
Generelt funktionsniveau:   WISC III, 1999 eller WAIS-R, 1981 
 
Opmærksomhedsfunktion:   T.O.V.A. eller TEA-Ch eller d2 test 
 
Hukommelsesfunktion:        Rivermead Behavioral Memory Test, 1997 eller 
                                              TOMAL Test of Memory and Learning, 1994  
 
Sprogfunktion:                     Token Test, 1969 
 
Visuel/spatial funktion:       TVPS-R, 1996; Leiter-R 
 
Eksekutiv funktion:              Rey-Oesterreith og/eller Tower of London 
 
Den motoriske funktion: 
 
Social kognitiv funktion: 
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4. Retningslinier for anamnese 
 
Af hensyn til forståelsen af barnets samlede problematik er det vigtigt at have kendskab til hele 
barnets udviklingsforløb. Anamnesen er et vigtigt supplement til de øvrige oplysninger fra tidligere 
undersøgelser og beskrivelser. Det følgende er ment som en checkliste for væsentlige områder, der 
bør spørges til: 
 
Familiære dispositioner: kendte vanskeligheder/afvigelser i den nærmeste familie; f.eks. sociale 
afvigelser, psykiske lidelser, udviklingsforstyrrelser, dysleksi m.m. 
 
Graviditet og fødsel: forløb og komplikationer, indlæggelser, forbrug/misbrug af medicin, alkohol, 
tobak, fødselsvægt og  –længde, Apgarscores. 
 
Neonatalperioden: forløb (herunder amning) og evt. komplikationer. 
 
Somatiske forhold: f.eks. medfødte eller tidligt opståede defekter og lidelser, evt. infektioner 
opstået under eller efter fødslen. Sygdomme: f.eks. feberkramper, kramper, epilepsi, hovedtraumer, 
allergier, hospitalsindlæggelser og skadestuebesøg. Barnets syn og hørelse. 
 
Udvikling: barnets døgnrytme, kontakt og samspil, barnets temperament, renlighed. 
Motorisk udvikling: milepæle for at sidde, kravle, gå og evt. senere færdigheder f.eks. at cykle, 
svømme.  
Sproglig udvikling: pludren, ord, sætninger, brug af sproget kommunikativt, sprogforståelse 
Udvikling af andre funktioner: opmærksomhed/koncentration, hukommelse, visuospatiale 
færdigheder. 
 
Tidligere undersøgelser: f.eks. speciallæger, psykolog, fysioterapeut eller talepædagog. 
 
Barnets sociale situation: familiemæssige baggrund, skole-, institutionsliv. 
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5. Eksempler på spørgeskemaer 
 
*  angiver at spørgeskema kan købes hos Dansk Psykologisk Forlag, København. 
#  angiver at spørgeskema er standardiseret på danske børn/unge. 
 
 
Child Behaviour Check List (CBCL) 4-16 år, Achenbach, T.M. 1995 # 
 
Youth Self Report (YSR) 11-16 år, Achenbach, T.M. 1995 # 
 
Teacher’s Rating Scale (TRS),  4-18 år til brug for lærere, Achenbach, T.M. 1995 # 
 
(Ovenstående skemaer kan rekvireres hos børne- ungdomspsykiater Niels Bilenberg)  
 
Nordisk spørgeskema om børns udvikling og adfærd (5-15 år); Trillingsgaard, A. 
 
Conners Rating Scale. 
Anvendes til vurdering af opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Udfyldes af forældre, 
lærere o.a. 
 
Opmærksomhedsproblemer - en checkliste for symptomer; * i: Levine, M.: ‘Arbejdsark og 
neuropsykologiske oversigter..’,  
 
Child Attention Problems; Barkley, R. 
 
Leiter-R; spørgeskemaer (er under udarbejdelse på dansk *) 
Der er fire social-emotionelle rating scales: undersøger, forældre, lærere og barnet selv. De omfatter 
barnets aktivitetsniveau, opmærksomhed, impulskontrol og andre emotionelle karakteristika. 
 
Tvangstanker – checkliste i: Thomsen, Per Hove; ‘Når tanker bliver til tvang’..  
 
Children’s Yale Brown obsessive compulsive Scale (CY-BOCS), Goodman, m.fl. 
 
Checkliste for hukommelse; fra Rivermead Behavioural Memory Test * 
 
SVKS (Skema til vurdering af kommunikation og sprog). England 1987 /Danmark 1990 * # 
Velegnet til udviklingshæmmede, hvor den verbale sprogproduktion er svært forsinket og man skal 
i gang med at lære tegn eller symoler. 
 
CARS (Child Autism Rating Scale); Videnscenter for Autisme
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