
Rey- Auditory Verbal Learning Test (RAVLT, Wordlist 3) - Swedish Version

Upprepa ovanstående anvisningar för de återstående inlärningstesten. 

Anvisningar: Efter att ha fått deltagarens fulla uppmärksamhet skall granskaren säga: "Jag kommer att läsa en lista med ord. Lyssna noga för när jag har slutat 

läsa skall du upprepa alla ord som du kommer ihåg. Ordens ordning spelar ingen roll, försök bara komma ihåg så många ord som möjligt." Granskaren läser 

sedan de 15 orden högt med en sekunds paus mellan varje ord. Genast efter att alla orden har lästs upp, upprepar deltagaren så många ord som möjligt, och 

varje ihågkommet ord dokumenteras av granskaren.

Test II-V

När deltagaren meddelar att han/hon inte minns fler ord, skall granskaren säga: "Nu kommer jag att läsa samma ord igen och när jag läst färdigt  skall du åter 

upprepa så många ord du minns, också ord du mindes första gången. Det har ingen betydelse i vilken ordning du återger orden, försök bara upprepa så många 

som du kommer ihåg, oberoende om du sagt dem förut eller inte." Genast efter att orden är upplästa skall deltagaren upprepa så många som möjligt och 

granskaren dokumenterar varje ihågkommet ord. Se till att betona att ord som återgavs i föregående test bör upprepas igen i det här testet.

Första gången som en deltagare återger ett ord räknas det som korrekt. Om deltagaren under samma test upprepar ordet igen räknas det inte på nytt. Ifall

deltagaren återger ett ord som inte fanns på listan beaktas ordet inte heller.

Test med störningsmoment

Efter att test V är avslutat introducerar granskaren listan B genom att säga: " Nu läser jag en annan lista med ord. Den här gången skall du återge så många ord 

som du minns från den här listan. Precis som tidigare, har ordningen som du återger orden i ingen betydelse. Försök bara komma ihåg så många ord som 

möjligt." Dokumentera varje  ord som återges från listan B.
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Omedelbar fördröjning: Genast efter att ha avslutat listan B, säg: "Berätta nu för mig alla ord du kan minnas från första listan, inte den andra listan, endast 

från den första listan." Försäkra dig om att deltagaren förstår att du endast vill att han/hon återger ord från den första listan, inte från den andra listan. 

Dokumentera varje ord som återges. 

Återkallelsetest

Efter en tidsperiod på ca 20 minuter (under tiden som andra test har utförts) sedan test V och testet med störningsmoment avslutades, ombeds deltagaren 

att återge så många som möjligt av de 15 ursprungliga orden. Granskaren bör säga: "För en stund sedan läste jag upp en lista med ord för dig flera gånger och 

du återgav orden. Upprepa nu alla orden som du kan komma ihåg från den listan." Dokumentera alla ord som deltagaren minns. 



___________ ___________ ___________

Huvudlistan
Huvudlistans, 
minnestest 1

Huvudlistans, 
minnestest 2

Huvudlistans, 
minnestest 3

Huvudlistans, 
minnestest 4

Huvudlistans, 
minnestest 5

Listan med 

störnings-
moment

Listan med 

störnings-
moment, 

minnestest 1

Huvudlistans, 
minnestest 6

Docka Måltid

Spegel Narr
Spik Kulle

Sjöman Jacka

Hjärta Verktyg

Öken Skog

Ansikte Parfym

Brev Stege

Säng Flicka

Maskin Fot

Mjölk Sköld

Hjälm Paj

Musik Insekt

Häst Boll

Väg Bil

Antal rätt 

svar
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