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Instruksjon for administrasjon og skåring

TMT- A - NR3

1.  Øvelse
Legg øvelsesarket foran PAS, si: 
Her er sirkler med tall du skal binde sammen i rekkefølge så fort du kan.  
Start på 1 (pek på 1), tegn en sammenhengende strek fra 1 til 2 (pek på 2), så til neste tall  
(pek på 3) og så videre til Mål (pek på Mål). Tegn streken så fort du kan, når jeg sier Start.  
Er du klar? (vent på bekreftelse) Start! Fullføres øvelsen korrekt uten behov for korrigering,  
gå til selve testen.

Forklaring ved rekkefølgefeil: 
Feil. Du hoppet over dette tallet (pek). Bind sammen tallene i rekkefølge fra 1 til 2 (pek),  
2 til 3 (pek), og så videre til Mål (pek på Mål).

Fullfør alltid øvingsforsøket. Ved feil/behov for korrigering, start øvingsforsøk 2 på nytt ark,  
si: Vi tar det en gang til. Gjenta instruksjon fra øvelsen over.  

Mestres ikke øvingsoppgaven ved forsøk 2, gjenta øvelsen. Mestres heller ikke forsøk 3,  
avbryt testen og utfør ikke TMT-B-NR.

2. Test 
Legg testarket foran PAS, si:
Her er det tall fra 1 (pek på 1) til 25 (pek på 25). Gjør som i øvelsen.  Start på 1 (pek på 1), tegn 
streken fra 1 til 2 (pek på 2), 2 til 3 (pek på 3), og så videre til Mål (pek på Mål). Streken skal 
gjennom tallene i riktig rekkefølge. Gjør du feil, sier jeg ifra. Dette skal ikke være pent, bare 
tegn streken så fort du kan. Er du klar? (vent på bekreftelse) Start! Start tidtaking. Stopp tidtaking 
når PAS kommer til Mål. Notér tid i antall sek. Avbrytes testen, utfør ikke TMT-B-NR.

Forklaring ved rekkefølgefeil: 
Feil. Du hoppet over tall. Fortsett streken herfra (pek på siste riktige tall) så fort du kan.



TMT-B-NR3

1. Øvelse
Legg øvelsesarket foran PAS, si: 
Si alfabetet høyt, for det skal vi bruke i denne oppgaven. Vurder grad av ev. alfabetiserings-
vansker. Si: Her er det sirkler med tall og bokstaver. Du skal annenhver gang og i rekkefølge 
binde sammen tall og bokstaver, tall–bokstav–tall–bokstav, til en sammenhengende kjede  
så fort du kan. Start på 1 (pek på 1). Tegn streken til første bokstav i alfabetet A (pek på A), 
skift fra A til neste tall 2 (pek på 2), skift så til neste bokstav B (pek på B), så til neste tall 3 
(pek på 3), så til neste bokstav C (pek på C) og så videre tall–bokstav–tall–bokstav, til Mål 
(pek på Mål). Er PAS usikker på alfabetet, pek på bokstavrekken på toppen av arket, si: Blir du 
usikker på alfabetet underveis, bruk bokstavrekken her (pek), men klarer du deg uten, går det 
raskere. Tegn streken så fort du kan, når jeg sier Start. Er du klar? (vent på bekreftelse) Start! 
Fullføres øvelsen korrekt uten behov for korrigering, gå til selve testen. 

Forklaring ved rekkefølgefeil: 
Feil. Du hoppet over dette tallet/denne bokstaven (pek). Bind sammen tall og bokstaver 
annenhver gang og i rekkefølge tall–bokstav–tall–bokstav, fra 1 til A (pek), A til 2 (pek),  
og så videre til Mål (pek på Mål). 

Fullfør alltid øvingsforsøket. Ved feil/behov for korrigering, start øvingsforsøk 2 på nytt ark,  
si: Vi tar det en gang til. Gjenta instruksjon fra øvelsen over, men uten å si alfabetet på nytt.  

Mestres ikke øvingsoppgaven ved forsøk 2, gjenta øvelsen. Mestres heller ikke forsøk 3,  
avbryt testen. 

2. Test
Legg testarket foran PAS, si:
På dette arket er det flere sirkler med tall og bokstaver. Gjør som i øvelsen. Start på 1  
(pek på 1). Tegn streken til første bokstav i alfabetet A (pek på A), skift fra A til neste tall 2  
(pek på 2), skift så til neste bokstav B (pek på B), så til neste tall 3 (pek på 3), så til neste 
bokstav C (pek på C) og så videre tall–bokstav–tall–bokstav, til siste tall ved Mål (pek på Mål). 
Tegn streken sammenhengende gjennom sirklene i riktig rekkefølge. Gjør du feil, sier jeg ifra. 
Dette skal ikke være pent, bare tegn streken så fort du kan. Er du klar? (vent på bekreftelse). 
Start! Start tidtaking. Stopp tidtaking når PAS kommer til Mål. Notér tid i antall sek.

Forklaring ved rekkefølgefeil:
•   Glemte PAS å veksle mellom tall og bokstav, si: Feil. Skift annenhver gang mellom tall og 

bokstav i rekkefølge. Fortsett fra X (pek på siste riktige sirkel og si tallet eller bokstaven PAS 
hadde kommet til), tegn streken til riktig tall (dersom siste riktige sirkel var en bokstav), tegn 
streken til riktig bokstav (dersom siste riktige sirkel var et tall).

•   Har PAS gått fra tall til feil bokstav, si: Feil. Fortsett herfra (pek på siste riktige tall), tegn  
streken til riktig bokstav. 

•   Har PAS gått fra bokstav til feil tall, si: Feil. Fortsett herfra (pek på siste riktige bokstav),  
tegn streken til riktig tall. 

•   Ved tydelig usikkerhet på alfabetsekvens, si: Du kan bruke bokstavrekken (pek på 
bokstavrekken).

•   Stopper PAS mer enn 15 sek på L og leter etter M før vedkommende vil gå til 13 (Mål),  
si: Du er ferdig med bokstavene, fortsett til neste tall.



Håndtering av feil for både TMT- A - NR3 og TMT-B-NR3

Er PAS svært nøye med strektegning og bruker lang tid på øvelsen, si: Se her, dette skal ikke  
være pent, bare raskt og riktig gjennom sirklene (TL trekker streken raskt gjennom sirklene). 
Trekk blyanten langs streken min så raskt du kan (pek). Gå til selve testen når PAS er ferdig. 

Går det klart frem at PAS tegnet streken like utenfor riktig sirkel, regnes ikke dette som feil,  
si: Fortsett videre, tegn streken gjennom sirklene.

Treffer strek tilfeldige sirkler på vei mot intendert sirkel, regnes ikke dette som feil. 

Krysser PAS tidligere tegnet strek, regnes ikke dette som feil.

Rotering av arket er ikke tillatt. Skjer dette, si: Det er ikke lov å rotere arket. TL må holde på 
testarket om nødvendig. 

Dekker PAS over en sirkel som letes etter i mer enn 15 sek,  
si: Ikke dekk over sirkler med hendene. Gjenta instruksjon ved behov.  

Stopper PAS opp mer enn 15 sek, si: 
(for TMT- A -NR3): Hvilket tall skal du til nå? 
(for TMT- B - NR3): Skal du til tall eller bokstav? 
Om fortsatt ingen framdrift, si: Nå er du på X (si tallet eller bokstaven PAS hadde kommet til).  
Skal du til tall eller bokstav? Svarer PAS korrekt, si: Fint, fortsett så fort du kan.  
Svarer PAS feil, si: Annen hver gang tall og bokstav, fortsett videre herifra (pek på siste  
riktige sirkel) så fort du kan.

Snakker PAS underveis, si: Fortsett videre så fort du kan!

Løfter PAS blyanten fra arket, si: Det går raskere om du holder blyanten på arket.  
Tegn en sammenhengende strek. Gjenta instruksjon ved behov. 

Ved reversert streking (2-1, 3-2, 4-3 osv., eller A-1, 2- A , B-2 osv.), si: Stopp! Tegn streken 
sammenhengende gjennom sirklene i riktig rekkefølge. Fortsett fra X (pek på siste riktige  
sirkel og si tallet eller bokstaven PAS hadde kommet til).

Korreksjon av feil: Gjør PAS umiddelbart oppmerksom på feil og forklar denne. Se aktuelle 
forklaringer under testene. Ved rekkefølgefeil, sett kryss over feilstrek. Det skal korrigeres 
umiddelbart i det streken settes i feil sirkel, ikke underveis til sirkel. Ikke stopp tidtaking mens  
feil rettes opp.

Tidsgrenser og skåring: Har ikke PAS fullført TMT-A i løpet av 180 sek eller TMT-B i løpet av 360 
sek, avbryt testen. Mulige unntak: Videre utførelse vurderes å gi klinisk relevant informasjon eller 
svært lite av testen gjenstår ved tidsgrense. Hvis det er åpenbart at PAS ikke vil klare testen, kan 
denne avbrytes før øvre tidsgrense. Ikke utfør TMT-B dersom TMT-A avbrytes. Notér tid i antall sek 
PAS brukte på å fullføre testen, eller til denne ble avbrutt og hvor langt PAS hadde kommet.  
Beskriv ev. korrigeringer/feil (antall/type) og årsak(er) til testavbrudd i rapport/vurdering. 




