
OSPAN beskrivelse 

Operation Span Task eller OPSAN brukes til å teste arbeidsminnekapasitet. Dette gjører ved at 

deltagerne blir bedt om å huske bokstaver i korrekt rekkefølge mens de samtidig løser enkle 

regneoppgaver. Oppgavene blir presentert for hver deltager på følgende måte: 

• Steg 1 – Bli presentert en matteoppgave. For eksempel «5 + 8 =?» 

• Steg 2 – Neste skjerm vil vise et mulig svar på matteoppgaven. For eksempel «15». Deltageren 

vil bli bedt om å indikere om det riktig eller galt at 15 er svaret på «5 + 8 =?». 

• Steg 3 – Deltageren ser en bokstav på skjermen som må huskes.  

• Steg 4 – Repeter steg 1-3 for x antall bokstaver. 

• Steg 5 – Deltager blir bedt om å gjenkalle alle bokstavene som har blitt vist i den rekkefølgen de 

ble vist.  

Steg 1 til 3 bli repetert mellom 2 til 6 ganger før deltagerne blir sendt til steg 5. Når deltagerne har 

fullført steg 5 vil syklusen begynne på nytt fra steg 1. Hver deltager fullfører en full syklus ca. 20 ganger.  

Når hele OSPAN testen er gjennomført så vil deltageren få to skårer. En – «absolute score» og en «total 

correct score».  

Absolute score er antallet sett gjenkalt i korrekt rekkefølge, vektet etter bokstaver i settet. Hvis 

deltageren har sett fire bokstaver «H, K, P, S», og svarer «H, K, P, S» vil absolute score øke med 4. Hvis 

deltageren skriver «H, K, J, S» teller det som 0 fordi en av bokstavene er feil.     

Total correct score er antallet bokstaver gjenkalt i riktig posisjon. Hvis vi fortsetter med bokstavrekken 

«H, K, P, S» så vil et perfekt svar fortsatt øke total correct score med 4, men nå hadde deltageren også 

fått 3 poeng for svaret «H, K, J, S» fordi tre av bokstavene er i riktig posisjon.  



Figuren over er hentet fra referansen på slutten av dokumentet. Den inneholder god representasjon av 

hvordan de forskjellige stegene vil se ut på skjermen for hver deltager. Referansen inneholder også en 

mer utfyllende beskrivelse av OSPAN-testen.  

Bokstavene i bruk vil være - F, H, J, K, L, N, P, Q, R, S, T, Y 

Eksempel på noen av matteoppgavene som kan bli brukt er:  

10 – 8 = 2 

5 + 8 = 15 

4 + 7 = 11 

8 – 4 = 4 

1 + 4 = 5  



7 * 3 = 23 

8 * 2 = 16 

2 * 2 - 1 = 3 

5 * 6 – 4 = 22 
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