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Kajsa Mårtensson 

Sammanfattning 

Tidigare forskning om identifiering av fragment och ordigenkänning visar att resultaten ökar om 

deltagare har sett orden de ska identifiera tidigare eller om ordfragmenten presenteras i sin rätta 

kontext. I den här studien undersöktes påverkan av kontexten vid identifiering av svenska fragment 

genom att använda primingparadigm. Svenska talare blev indelade i två grupper, Priming och Kontroll 

och testades med online-enkäter. I Priming fick deltagarna läsa en text och sedan fylla i fragment från 

texten medans deltagarna i Kontroll endast fyllde i fragmenten. Resultaten visade motsatsen till 

tidigare forskning. Deltagarna i kontrollgruppen presterade bättre och lyckades identifiera fler korrekta 

fragment än de deltagare som fick läsa orden i en komplett text innan de blev ombedda att fullfölja 

fragmenten. En möjlig orsak till detta kan vara att texten var för lång vilket ledde till en frustration hos 

deltagarna som hämmade dem från att få ett bra resultat. Resultaten visade även att män, överlag 

lyckades identifiera fler korrekta fragment än vad kvinnor kunde. Detta kan bero på faktorer som 

koncentration eller förmåga att komma ihåg detaljer. Vid identifiering av verb och substantiv visade 

det sig vara enklare att identifiera verb när de presenterades i isolation och substantiv när de 

presenterades i sin rätta kontext. Detta stämmer överrens med tidigare forskning som visade att verb 

och substantiv är representerade på olika platser i hjärnan och påverkas därför annorlunda vid 

processning. Vidare forskning med fler deltagare uppmuntras för att kunna undersöka ytterligare 

aspekter som kan ha påverkat resultatet.  

Nyckelord 
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Identifying Swedish Fragments: 

Does the Context have any 

Meaning? 

Kajsa Mårtensson 

Abstract 

Previous research on identification of fragments and word recognition showed that results increased if 

participants had seen the words that they were supposed to identify previously, or if the fragments 

were presented in their accurate context. In this study, the influence of context was investigated in 

identification of Swedish fragments by using priming paradigm. Swedish speakers were divided into 

two groups, Priming and Kontroll and were tested with online surveys. In Priming the participants 

read a text and then filled in fragments to create words, whilst the participants in Kontroll only filled 

in the fragments. The results in this study contrast with previous research on context priming. 

Participants in the control group performed better and were able to identify more accurate fragments 

then the participants that read the words in their right context before they were asked to complete the 

fragments. A possible reason for this could be that the text they read was simply too long which lead 

to frustration among the participants which had an inhibitory effect. The results also showed that men 

were able to identify more accurate fragments than women, over all. Factors like concentration or the 

ability to remember details could be a reason for this. Identification of verbs and nouns showed that it 

was easier to identify verbs when they were presented in isolation and nouns when they were 

presented in their right context. This corresponds with previous research that showed that verbs and 

nouns are presented in different places in the brain and hence, affected differently when processed. 

Further research, with more participants is encouraged in order to investigate additional aspects that 

could have influenced the results.  
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1 Inledning 

Att studera ordigenkänning, kontext och identifiering av fragment anses vara viktigt för att förstå hur 

hjärnan processar nya och bekanta ord. För att ett ord ska kunna identifieras korrekt bör det vara 

bekant sedan tidigare och all information som finns tillgänglig när ett ord presenteras, det vill säga hur 

det uttalas, dess semantiska mening, vilken ordklass det tillhör och så vidare, anses vara av stor vikt 

för att lyckas identifiera det korrekt. 

Priming är en del av minnet som kan aktiveras utan att vi är medvetna om det när minnet utsätts för en 

typ av stimuli och som i sin tur kan väcka respons för efterföljande stimuli. Priming handlar således 

om associationer som väcks när man blir presenterad för ett ord, en bild eller ett fragment. Den 

aktuella studien ämnar ta upp vilken påverkan kontexten kan ha vid identifiering av isolerade 

fragment, om det finns några lingvistiska skillnader hos kvinnor och män när de ska identifiera 

svenska isolerade fragment och om det finns några skillnader i hur man identifierar verb och 

substantiv. Baserat på tidigare forskning av bland annat Warrington & Weiskrantz (1970) anses det 

vara enklare att identifiera ett ord om man har sett det tidigare, jämfört med om man inte har det och 

detta ligger som grund för studiens huvudsakliga hypotes.   

Primingparadigm som används i den här studien är en idealisk metod för att undersöka bearbetning av 

lexikala objekt online eftersom det visar utvecklingen av flera lexikala aktiviteter parallellt. Ämnet 

fångade mitt intresse då jag finner det intressant hur hjärnan processar information, bearbetar stimuli 

och sedan producerar ett ord. Priming är starkt kopplat till vårt beteende även om det sker i det 

undermedvetna vilket är intressant. Ännu en intressant aspekt är att priming tycks vara ett relativt 

outforskat ämne för svenskans del, vilket gör denna studie väldigt motiverande.  
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2 Bakgrund 

Forskare anser att minnet är en process som innehåller olika system där lång- och korttidsminnet ingår. 

Långtidsminnet är i sin tur uppdelat i det explicita och implicita minnet (Voss & Paller, 2008). Det 

explicita minnet, även kallat det förklarande eller förutsatta minnet kan ytterligare bli uppdelat 

i episodiskt och semantiskt minne och inkluderar information och händelser som framkallas medvetet. 

Det implicita minnet kallas även för det underförstådda eller omedvetna minnet och har en effekt på 

individens beteende utan att det framkallas medvetet. Olika typer av inlärningsprocesser som 

repetition och procedurinlärning hanteras i det implicita minnet (Tulving & Schacter, 1990). Det finns 

olika tester för identifiering av minnes-systemen och för att undersöka aspekter som repetition, 

ordigenkänning och ordförståelse. För att undersöka priming-effekten kan man bland annat använda 

sig av semantiska primingtest som kan handla om ord som har en relaterande betydelse eller koppling 

till varandra. Man kan också undersöka priming-effekten genom associationstest som kan innefatta en 

presentation av ett ord som i sin tur ska väcka respons för ett korresponderande ord genom association. 

Priming-effekten kan även undersökas genom fragment-priming som involverar identifiering av 

fragment för att sedan kunna skapa hela ord av dem. Fragment-priming är den metoden som används 

och diskuteras i den här uppsatsen. I nästa del presenteras olika primingtest i detalj med fokus på 

fragment och association.  

2.1 Primingtest 
Priming är som nämnt i inledningen en aktivitet i hjärnan som sätter igång när man utsätts för en viss 

typ av stimuli och som sedan kan väcka respons för efterföljande stimuli. Om det efterföljande stimulit 

är samma som det föregående stimulit kallas det för direkt priming. Är det efterföljande stimulit 

relaterat till det föregående stimulit kallas det för indirekt priming (Tulving, Schacter, & Stark, 1982). 

Ett exempel på simpel semantisk priming kan vara ord som relaterar till varandra och uppgiften är att 

svara på vilket ord som har semantisk koppling till det presenterade ordet. Till exempel: doktor – 

sjuksköterska, hund – valp eller äpple – päron. I associationstest kan ord eller bilder presenteras och 

uppgiften är då att svara så fort som möjligt på vad man ser eller tänker på. Fragment-priming innebär 

att man blir presenterad för en liten del av ett ord, till exempel de två första bokstäverna och sedan ska 

ordet försöka identifieras, till exempel: hu _ _ (hund). Fragmenten kan bli presenterade med eller utan 

sin kontext och uppgiften är att försöka identifiera dem så snabbt som möjligt med det första ordet 

man kommer på och som passar in med de presenterade bokstäverna.  

I en studie av Tulving et al. (1982) blev deltagare presenterade för en lång lista av målord där de skulle 

svara ja eller nej om de kände igen orden och en lista med grafemiska ordfragment som 

korresponderade med målorden, som till exempel: A__A__IN. Här blev deltagarna ombedda att 

fullfölja fragmentet med ett meningsfullt ord genom att fylla i de saknade bokstäverna. Deltagarna 

blev testade först en timme efter att de sett listan med målord och även sju dagar senare för att 

undersöka deras igenkänning av ord som förekom i listan, och för deras förmåga att komplettera 

ordfragmenten. Resultatet visade att ordigenkänning minskade stort efter sju dagar men att deltagarnas 

förmåga att fullfölja ordfragmenten var i princip oförändrade. I båda testen var priming uppenbar och 

Tulving et al. (1982) kom fram till slutsatsen att ordigenkänning och komplettering av ordfragment är 

oberoende av varandra baserade på resultaten som de åstadkom.  

Associationstest används i avseende att mäta priming-effekter av ordigenkänning i bland annat 
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implicita minnestest. I ett associationstest av Zeelenberg, Pecher, Shiffrin, & Raaijmakers (2003) blev 

deltagare presenterade för en ledtråd (till exempel sand) och blev sedan ombedda att svara med det 

första ordet de kom att tänka på som relaterade till ledtråden (till exempel strand). Flera studier har 

kommit fram till att deltagare som tidigare har sett målordet (i detta fall strand) har störst chans att 

lyckas urskilja ordet än de deltagare som inte har sett det tidigare (Shimamura & Squire, 1984; 

Weldon & Coyote, 1996; Zeelenberg, Shiffrin, & Raaijmakers, 1999). Att få se och studera målorden 

innan kan ge en ökad effekt av ordets styrka och tillgänglighet i minnet. Till exempel kan ordet strand, 

om det har studerats tidigare, öka tillgängligheten och därmed vara enklare att generera än andra ord 

som inte har studerats tidigare när en deltagare får ledtråden sand. Priming-effekten som framkallas av 

denna typ av ordassociationer beror också på hur minnet har lagrat informationen som rör ledtråden 

och målet. Den troligaste förklaringen bakom priming-effekten vid ordassociationer är att deltagare 

generar ordparen (ledtråd och målord) vid ett eventuellt studerande av målordet innan (Humphreys, 

Bain, & Pike, 1989). Resultatet av detta blir att associationen mellan ledtråd och målord stärks. Detta 

kan utvisas när en deltagare blir presenterad för ordet sand och associationen till strand finns nära, 

orden lagras då tillsammans som ett par i minnet.  I ett senare associationstest är sannolikheten stor att 

genereringen av korrekt mål framkallas av ledtråden eftersom det är lagrat som ett par i minnet.  

2.2 Priming i kontext
Tidigare studier har gjorts om priming där försökspersoner har fått se bilder, ord, fraser eller fragment 

av ord och sedan blivit ombedda att svara på vad de såg, vilka associationer de fick eller att 

komplettera ord-fragmenten. I en studie av MacLeod (1989) undersöktes det bland annat om den 

lingvistiska kontexten hade en inverkan på hur väl deltagare hade förmågan att känna igen en 

semantisk avvikelse i en fras. Deltagare fick här läsa 14 meningar som alla innehöll en semantisk 

avvikelse och deras uppgift var att identifiera och sedan stryka över den. En fras kunde se ut så här: 

”During the past two decades the methods of teaching in our schools have changed rapidly and profoundly. The 

critics of our schools think that our newer methods give children too much freedom, and especially that they 

substitute the use of the hand which should be sprinkled with cinnamon, for the exercise of the brain.” 

Resultaten visade att över 80 % av fraserna var korrekt identifierade och överstrukna av deltagarna och 

detta var tack vare kontexten som fraserna presenterades i. Hade endast den avvikande frasen 

”sprinkled with cinnamon” presenterats hade den inte betytt något och inte heller varit avvikande. 

Detta betyder att i studien av MacLeod (1989) var kontexten en viktig faktor som bidrog till det höga 

resultatet hos deltagarna.  

I en studie av Warrington & Weiskrantz (1970) undersöktes det bland annat vilken påverkan det kunde 

ha att deltagare fick läsa ord innan de skulle identifiera de som fragment. Deltagarna i studien fick 

genomföra ett ordinlärningstest där materialet bestod av en lista med åtta ord, bestående av fem 

bokstäver vardera och som presenterades med två sekunders mellanrum. Orden var skrivna med stora 

svarta bokstäver på ett vitt kort och deltagarna blev ombedda att läsa upp orden högt. Deras förmåga 

att komma ihåg orden testades efter en minuts fördröjning och efter att de fått räkna baklänges. Sedan 

presenterades de tre första bokstäverna av varje ord och deltagarnas uppgift var att identifiera 

fragmenten. Resultaten visade att deltagarna med största sannolikhet lyckades identifiera fragmenten 

korrekt om de hade sett ordet nyligen, jämfört med om de inte hade gjort det. MacLeod (1989) menar 

att till och med när inget är sagt till deltagare om orden de studerar i ett fragment-priming test och när 

det inte finns några misstankar om att deltagare försöker framkalla de utvalda orden, är priming 

uppenbar. 

För att en person ska kunna genomföra ett test av denna typ och kunna identifiera ett ord korrekt bör 

det vara bekant sedan tidigare. All information som finns tillgänglig när ordet presenteras, det vill säga 

hur ordet uttalas, dess semantiska mening, vilken ordklass det tillhör och så vidare, anses vara av stor 

vikt för att lyckas identifiera det korrekt. Gulan & Valjerjev (2010) definierar kontext som ord som 

följer ett målord och påverkar dess betydelse och responstid. De argumenterar även för förmågan att 
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producera grammatiskt korrekta meningar och därmed förmedla vad man tänker är något som sker 

automatiskt hos människan.   

I implicita minnestest kan deltagare bli ombedda att fullfölja en uppgift med det första de kommer att 

tänka på. Detta kan antingen vara att identifiera det presenterade stimulit eller att svara så snabbt som 

möjligt på vad de såg framför sig. Priming-effekten aktiveras starkt i hjärnan när deltagare blir utsatta 

för en uppgift av denna kategori (Rajaram, Roediger, & Srinivas, 1998). Rajaram et al. (1998) 

genomförde ett implicit minnestest baserat på påståendet att kontextens effekt är känslig vid 

identifiering av ordfragment. Detta undersöktes med hjälp av homografer (ord som stavas likadant 

men som uttalas olika, till exempel: tómten och tòmtèn) som manipulation. Resultaten visade däremot 

att lite eller ingen effekt av varierande kontext kunde observeras på den aktuella uppgiften och därmed 

anses kontextens effekt inte vara känslig i den här undersökningen. 

Öppna ordklasser kategoriseras som ordklasser som kan öppnas upp och släppa in nya ord allt 

eftersom språket förnyas och växer. Verb och substantiv placeras i den öppna ordklassen och det 

verkar råda konsensus kring att de finns representerade på olika platser i hjärnan (Fiebach, Friederici, 

& Maess, 2002). Verb och substantiv är relativt enkla att kategorisera och forskning om barns 

språkutveckling tyder på att barn lär sig substantiv fortare än vad de lär sig verb (Arunachalam, Fu, 

Geraghty, Leddon, Song, & Waxman, 2013). Bearbetning av verb och substantiv-processning har även 

studerats i priming för att undersöka vilka skillnader det finns och vad de i så fall kan bero på. Bland 

annat har priming-effekten undersökts genom semantiska likheter där verb och substantiv jämfördes i 

ett bildtest (Edmond, Gonzalez-Rothi, & Park, 2012). En studie av Fiebach et al. (2002) undersökte 

hypotesen om att skillnader i verb och substantiv-processning i hjärnan påverkas av närvaron eller 

bristen av en syntaktisk kontext. Materialet i studien bestod av verb, presenterade med och utan sin 

kontext och substantiv, presenterade med och utan sin kontext. Orden var inspelade och presenterades 

på en datorskärm för deltagarna. Resultaten visade att substantiv genererade en starkare signal än verb 

i vänstra cortex när orden presenterades med en minimal kontext bestående av endast ett annat ord. I 

kontrast till detta visade verb en något starkare signal än substantiv i den högra hjärnhalvan när orden 

presenterades i isolation. Verb går alltså att uppfatta och identifiera utan en kontext medans substantiv 

med fördel presenteras i en kontext. Resultaten i studien stödjer tidigare upptäckter och modeller som 

påstår att verb och substantiv är representerade på olika platser i hjärnan och påverkas därför 

annorlunda vid processning.  

2.3 Könsskillnader  
Förhållandet och jämförandet mellan kvinnor och män gällande minnet är ett relativt outforskat och 

försummat område. Bäckman, Herlitz, & Nilsson (1997) genomförde en studie för att bland annat testa 

kvinnors och män semantiska minne. De genomförde en rad olika undersökningar där en av dem 

handlade om ordförståelse. Deltagarna blev här presenterade för en lista med 30 målord med fem 

tillhörande alternativ till varje ord. Ett av alternativen var en passande synonym till målordet och 

deltagarnas uppgift var att markera den passande synonymen. De fick sju minuter på sig att genomföra 

undersökningen. De genomförde även ett primingtest där deltagarna fick se de två första bokstäverna i 

ett efternamn och deras uppgift här var att säga det första efternamnet de kom att tänka på som passade 

in med de första två bokstäverna.  32 namn presenterades för deltagarna, i tur och ordning. I både 

ordförståelse och priming kunde inga signifikanta skillnader hittas mellan könen. Det visades inte 

heller någon effekt mellan kvinnor och män gällande generell kunskap, ordförståelse och priming. 

Även Hultsch, Masson, & Small (1991) har undersökt könsskillnader i det semantiska minnet och 

priming. De demonstrerade att männen presterade bättre i ett semantiskt ordförståelsetest men att det 

inte fanns några skillnader mellan könen i det episodiska minnet.  

I en studie av Lorenzi, Giunta, & Stefano (2006) blev deltagare presenterade för ordstammar 

bestående av tre bokstäver. De blev ombedda att fullfölja stammarna med det första substantivet på 

fem bokstäver som de kom att tänka på. Metadata som deltagarnas utbildningsnivå, ålder, hur mycket 

böcker de läser eller om de löser korsord på fritiden samlades in och togs i beräkning. Resultatet 
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visade att kvinnor generellt lyckades komplettera ordstammarna bättre än män i detta implicita 

minnestest. Resultatet visade även att de deltagare som hade en hög utbildningsnivå och läser mycket 

böcker och/eller löser korsord på fritiden uppnådde ett högre resultat. Baserat på detta resultat 

genomfördes en studie av Cervantes & Ramos (2015) där de undersökte könsskillnader mellan att 

komplettera ordstammar och ordfragment under hypotesen att kvinnor överlag skulle lyckas bättre. 

Resultatet visade dock att inga tydliga skillnader kunde hittas mellan kvinnor och mäns utförande 

gällande att komplettera ord och därmed visade resultaten motsatsen till hypotesen.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur svenska fragment lyckas identifieras när de 

presenteras isolerat, med och utan sin kontext. Med detta som utgångspunkt är studiens huvudsakliga 

forskningsfråga följande: vilken inverkan har kontexten vid identifiering av ett specifikt fragment på 

svenska? Studien har även två underfrågor: (i) Finns det några lingvistiska skillnader i hur kvinnor och 

män lyckas identifiera svenska fragment? (ii) Anses det vara enklare eller svårare att identifiera 

isolerade verb eller substantiv, med eller utan sin kontext? 

Studien har tre hypoteser som bygger på frågeställningarna: (i) Baserat på tidigare forskning anses det 

vara enklare att identifiera ett ord som man nyligen har läst och som presenteras i sin rätta kontext, 

jämfört med om man inte har det.  (ii) Kvinnorna som deltar i studien kommer att prestera bättre och 

lyckas identifiera fler korrekta fragment än vad männen kommer kunna. (iii) Enligt tidigare forskning 

är verb och substantiv representerade på olika platser i hjärnan och påverkas därför annorlunda. 

Studiens tredje hypotes är därför att verb anses vara enklare att identifiera i isolation och att substantiv 

anses vara enklare att identifiera när de presenteras i sin rätta kontext.  
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4 Metod 

Valet av metod baseras på inspiration hämtad från Warrington & Weiskrantz (1970) och Tulving et al. 

(1982). I den aktuella studien är ingen metod replikerad utan endast inspirerad av tidigare forskning 

om fragment-priming och igenkänning av ord. Initialt var enkäterna som ingår i den här studien 

utskrivna på papper där deltagarna skulle fylla i sina svar för hand med penna. Efter noggrann 

övervägning och ett par genomförda piloter ansågs det med fördel vara bättre att flytta över enkäterna 

till datorn. Materialet i piloten bestod av en text och hela meningar där ett ord var utbytt mot ett ord-

fragment. Materialet ändrades sedan och bestod endast av texten och fragment som presenterades i 

isolation. Enkäterna är skapade via SurveyMonkey
1
 enligt rekommendation av Bell (2016; kap 9,

s.170). Allt material för att kunna replikera studien finns bifogade som bilagor i slutet av uppsatsen.

4.1 Deltagare 
20 deltagare, 10 kvinnor och 10 män i åldrarna 22-30, var utvalda att delta i denna undersökning om 

fragment-priming och identifiering av ett specifikt fragment på svenska. Alla deltagare var 

modersmålstalare av svenska. Deras yrke, utbildningsnivå, inkomst och så vidare anses som icke 

relevant för just den här studien. Deltagarna blev tillfrågade om de har läst boken Tid av Alex 

Schulman och Sigge Eklund som fungerar som det huvudsakliga materialet i enkäterna (s.29-32). Om 

svaret var ja, blev de exkluderade från att delta i undersökningen.  

4.2 Material 
Materialet består av två enkäter, Priming och Kontroll, skapade via SurveyMonkey. I enkäten Priming 

förekommer ett utdrag från boken Tid av Alex Schulman och Sigge Eklund på två sidor. Från utdraget 

är 40 meningar innehållande 20 betydelsefulla verb och 20 betydelsefulla substantiv utvalda att 

fungera som fragment. Ord-fragmenten består av fem till sju bokstäver. I orden som består av fem 

bokstäver är två av dem utskrivna och i orden som består av sex-sju bokstäver är tre av dem utskrivna. 

Till exempel: l _ p _ _ (löper) och t _ c k _ _ (täcket). Fragmenten består i sin tur av en blandning av 

vokaler och konsonanter eller enbart konsonanter och är placerade på olika platser i orden. Orden som 

användes som fragment anses vara hög-frekventa i det svenska språket. Materialet består även av en 

distraktionsuppgift
2
 med två bilder där deltagarna ska hitta fem saker som skiljer bilderna åt (se 

bilaga). Enkät Kontroll består endast av de 40 isolerade fragmenten och precis som namnet tyder på 

fungerar enkäten och dess deltagare som en kontrollgrupp för studien. Eftersom de inte blir primade 

för orden innan finns det inget rätt eller fel svar för dem. Deras resultat är till för att jämföras med 

resultaten från Priming. 

4.3 Procedur 
Deltagarna behövde endast en dator med internet för att kunna genomföra studien. De fick en länk 

skickade till sig via mail innehållande en av de två enkäterna, Priming eller Kontroll. Testledaren hade 

inga förutfattade meningar om deltagarnas intelligensnivå eller kompetens för att kunna genomföra 

studien. Med detta i åtanke blev deltagarna tilldelade sin enkät efter en slumpmässig ordning så att 

deltagare nummer 1 fick Priming, deltagare nummer 2 fick Kontroll, deltagare nummer 3 fick Priming 

och så vidare. Att skicka ut enkäterna via mail ansågs vara smidigt både för deltagarna och för 

1 https://sv.surveymonkey.com/ 

2 Läroplattform, http://www.ifokus.se/ 
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testledaren. Fem kvinnor fick svara på Priming och fem kvinnor fick svara på Kontroll. Detsamma 

gällde för de tio männen. I Priming blev deltagarna först ombedda att läsa utdraget från boken Tid. 

När de var färdiga klickade de sig vidare och kom till distraktionsuppgiften där de skulle skriva ner 

fem saker som skilde två nästan identiska bilder åt. Tanken med denna uppgift är att deltagarna inte 

ska tänka på vad de precis har läst. Deltagarna blev sedan presenterade med instruktioner om att de 

skulle skapa hela ord med hjälp av fragmenten och skriva ner det första ordet de kom att tänka på som 

passade in med bokstäverna som presenterades på skärmen. Innan den riktiga studien började visades 

två exempel för att deltagarna skulle förstå hur fragmenten såg ut och vad de skulle göra. Sedan följde 

40 isolerade fragment, presenterade en i taget på skärmen. Deltagarnas uppgift var att fylla i och skapa 

ord av fragmenten, en i taget och sedan gå vidare till nästa fragment. Det var inte möjligt att gå tillbaka 

och ändra eller fylla i ett eventuellt missat fragment. Om deltagarna inte kunde fylla i ett fragment så 

kunde de ändå gå vidare och fortsätta med nästa fragment. De utvalda fragmenten presenterades inte i 

samma ordning som de förekom i den lästa texten, utan de presenterades i en randomiserad ordning på 

skärmen.  

I Kontroll blev deltagarna direkt informerade om instruktionerna som sedan följdes av samma två 

exempel och 40 isolerade fragment som i Priming. Precis som i den föregående enkäten skulle 

deltagarna fylla i och skapa ord av fragmenten, en i taget med det första ordet de kom att tänka på och 

som passade in med de andra bokstäverna som presenterades på skärmen. På sista sidan av enkäterna 

skulle deltagarna svara på om de var män eller kvinnor, deras ålder samt deras modersmål innan de 

skickade in enkäten. När enkäterna skickades ut till deltagarna blev de tilldelade ett nummer i 

kronologisk ordning från 1-20. På så sätt kunde testledaren kontrollera vilka som hade genomfört 

studien och vilka som eventuellt behövde bli påminda. Vid en eventuell påminnelse skickade 

testledaren iväg ett nytt mail till deltagaren med samma länk till enkäten som i föregående mail.  
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5 Resultat 

För att räkna ut signifikansnivån på resultaten användes ett independent sample T-test som 

genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Först presenteras resultaten från Priming-enkäten, resultaten 

från Kontroll-enkäten, följt av resultaten mellan kvinnorna och männen och till sist presenteras 

resultaten och skillnaderna mellan verb och substantiv.  

5.1 Resultat Priming 
Den genomsnittliga tiden för Priming där deltagarna först läste en text på två sidor, genomförde en 

enkel distraktionsuppgift och sedan fyllde i fragmenten var ca 45 minuter. Alla deltagare lyckades 

identifiera alla fem saker i distraktionsuppgiften korrekt. Deltagarna som genomförde Priming läste 

orden i en löpande text och blev på så vis primade för orden innan de skulle identifiera fragmenten. 

Medelvärdet för deltagarnas korrekt identifierade fragment var (M = 8,5). Resultaten av Priming-

gruppens svarsfrekvenser presenteras i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1: Svarsfrekvens över kvinnor och mäns ifyllda och ej ifyllda fragment, deras antal korrekta fragment 
samt antal korrekta verb och substantiv i Priming.  

Deltagare Ifyllda fragment Ej ifyllda fragment     Korrekta   Verb   Substantiv 

1 27 13   4   2   2 

2 37 3    12  6   6 

3 33 7  7  3   4 

4 32 8  5  0   5 

5 25 15  3  1   2 

6 22 18  7  3   4 

7 35 5  9  3   6 

8 40 0   18   6   12 

9 29 11  6  3   3 

10 38 2   14    8  6 

5.2 Resultat Kontroll 
Den genomsnittliga tiden för Kontroll där deltagarna endast fyllde i fragmenten var ca 23 minuter. 

Deltagarna blev inte primade för de utvalda orden från en löpande text utan deras uppgift var endast att 

skapa ord av de isolerade fragmenten. Resultaten visar att deltagarna som genomförde Kontroll 

lyckades urskilja fler fragment korrekt (M = 10,3) än de deltagare som genomförde Priming. 

Resultaten i den här studien visar alltså att kontexten inte hade någon större påverkan vid identifiering 

av ett specifikt fragment på svenska. I ett independent sample T-test mellan Priming-gruppen och 

Kontroll-gruppen framkom det ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p = 0,388). Trots 
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avsaknaden av ett signifikant resultat går det att uppfatta en skillnad mellan grupperna och det 

presenteras i Figur 1. Resultaten av Kontroll-gruppens svarsfrekvenser presenteras i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Svarsfrekvens över kvinnor och mäns ifyllda och ej ifyllda fragment, deras antal korrekta fragment 
samt antal korrekta verb och substantiv i Kontroll. 

Deltagare Ifyllda fragment Ej ifyllda fragment   Korrekta   Verb   Substantiv  

1 34 6  9    6   3 

2 37 3  8   4  4 

3 39 1  16   10  6 

4 40 0  11    5   6 

5 36 4   9    4  5 

6 40 0  14  8   6 

7 38 2  15  7  8 

8 39 1  13   9  4 

9 29 11  3  2  1 

10 21 19   5  2    3 

5.3 Resultat kvinnor och män
Resultaten visar att männen sammanlagt i Priming och Kontroll lyckades identifiera fler svenska 

fragment (M = 10,9) än vad kvinnorna kunde (M = 7,9). Resultaten av de totalt identifierade 

fragmenten och skillnaderna mellan kvinnorna och männen presenteras i Figur 1 nedan. I ett 

independent sample T-test framkom det ingen signifikant skillnad mellan kvinnorna och männens 

korrekta svar (p = 0,413). Trots avsaknaden av ett signifikant resultat mellan könen går det att uppfatta 

en skillnad mellan deras korrekta svar i Figur 1 där männen har fler korrekta svar i både Priming- och 

Kontroll-gruppen.  
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Figur 1: Y: Y-axeln visar resultatet, det vill säga antal korrekt identifierade fragment, 

sammanlagt för kvinnorna i Priming respektive Kontroll och sammanlagt för männen i 

Priming respektive Kontroll.  

X: X-axeln visar indelningen i Priming- och Kontrollgrupp, det vill säga grupperingen 

av deltagarna. 

5.4 Resultat verb och substantiv 
Resultaten från Priming visar att kvinnorna respektive männen lyckades identifiera fler substantiv än 

verb korrekt. Resultaten från Kontroll visar däremot att både kvinnorna och männen lyckades urskilja 

fler verb än substantiv korrekt. Resultaten presenteras i Figur 2 och 3 nedan. Efter ett independent 

sample T-test visar resultaten att det inte finns någon signifikant skillnad (p = 0,091) (Priming och 

Kontroll, verb) och (p = 0,522) (Priming och Kontroll, substantiv). I ett T-test mellan alla identifierade 

verb och substantiv i båda grupperna framgick det inte heller en signifikant skillnad (p = 0,278). Från 

de korrekt identifierade verben och substantiven räknades även medelvärdet ut för kvinnorna och 

männens sammanlagda svar i respektive enkät: Priming verb (M =3,6), Priming substantiv (M =4,9), 

Kontroll verb (M =5,7) och Kontroll substantiv (M =4,6). Det högsta medelvärdet uppnåddes av 

verben i Kontroll-enkäten och resultaten presenteras i Figur 4 nedan.  
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Figur 2: Y: Y-axeln visar antal korrekt identifierade fragment.  

X: X-axeln visar fördelningen av verb/substantiv, kvinnor/män. 

Figur 3: Y: Y-axeln visar antal korrekt identifierade fragment.  

X: X-axeln visar fördelningen av verb/substantiv, kvinnor/män. 
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Figur 4: Y: Y-axeln visar medelvärdet. 

X: X-axeln visar fördelningen av verb och substantiv i respektive enkät. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion
Enkäterna skickades som nämnt tidigare ut via mail till deltagarna. När en deltagare hade fullföljt 

enkäten fick testledaren en notifikation om detta och kunde då gå in och se efter vilket resultat 

deltagaren hade uppnått. Tiden som deltagarna hade på sig att genomföra studien gick dessvärre inte 

att kontrollera då det inte var möjligt att lägga in en maxtid i enkäterna för deltagarnas svar. Endast 

den totala tiden de la ner på enkäten framgick och den varierade kraftigt mellan deltagarna. Det 

framgår tydligt att vissa deltagare har skyndat sig och vissa har tagit god tid på sig. Tiden varierade 

även mellan enkäterna eftersom Priming bestod av en två sidor lång text, en distraktionsuppgift och 

sedan de 40 fragmenten medans Kontroll endast bestod av de 40 fragmenten. För att uppnå en jämnare 

tidsdistribution mellan enkäterna hade deltagarna i Kontroll kunnat få läsa en annan text som inte 

innehöll någon av de utvalda målorden för att på så sätt kunna jämföra tidsaspekten mellan deltagarna. 

Distraktionsuppgiften var endast till för att distrahera deltagarna så att de inte funderade på texten och 

varför de precis hade läst den. Den anses vara enkel att genomföra då alla deltagare kunde identifiera 

de fem saker som saknades på den högra bilden.  

För att kunna kontrollera tiden mellan de två enkäterna i delen där deltagarna fyllde i och skapade hela 

ord av fragmenten hade den två sidor långa texten från Priming behövt finnas på en enskild enkät som 

deltagarna läste först, innan de gick vidare till nästa enkät för att skapa ord av fragmenten. Den miljö 

som deltagarna befann sig i när de genomförde studien gick dessvärre inte heller att kontrollera då de 

fick enkäterna skickade till sig via en länk. Om deltagarna gjorde något annat samtidigt som de 

svarade på enkäten kan detta ha påverkat resultatet negativt. För att kunna kontrollera miljön och tiden 

som deltagarna fick på sig hade de behövt sitta tillsammans med testledaren under kontrollerade 

former, under hela studiens gång.  

De utvalda fragmenten som förekommer i materialet är hämtade från ett utdrag från boken Tid som 

deltagarna i Priming läste . Utdraget kan ha varit för långt för att den skulle hålla deltagarnas 

koncentration hela tiden och även detta kan ha påverkat resultatet på ett negativt sätt. Dessvärre 

behövde texten vara så lång för att kunna innehålla 20 betydelsefulla verb och 20 betydelsefulla 

substantiv som var i liknande längd, det vill säga fem till sju bokstäver långa. I enkäten Priming anses 

det finnas rätt och fel när det gäller att identifiera och skapa ord av fragmenten. Däremot är det inte 

möjligt att påstå det om Kontroll eftersom de deltagarna inte fick läsa de utvalda orden innan de skulle 

skapa ord av fragmenten. Deras resultat fungerar alltså endast som en kontrollgrupps. När en deltagare 

valde ett annat ord än det som söktes, till exempel ögonen istället för öronen tyder det på att det ordet 

var lättare tillgängligt för den personen och därmed producerades det ordet fram genom priming. 

Styrkan med den valda metoden var att det var smidigt för deltagarna att genomföra studien. De 

behövde inte befinna sig på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle utan kunde genomföra enkäten 

var de ville. Detta är även en nackdel och svaghet med metoden eftersom aspekter som tid och miljö 

inte kunde kontrolleras och kan därför ha påverkat resultatet på ett negativt sätt. Även om metoden har 

sina nackdelar så har alla studiens frågeställningar lyckats besvaras, trots att det inte är det resultatet 

som förväntades. 

6.2 Resultatdiskussion
Studiens huvudsakliga frågeställning var att svara på vilken inverkan kontexten har vid identifiering 

av ett specifikt fragment på svenska och resultaten tyder på att i just den här studien spelade kontexten 

ingen roll för att lyckas identifiera fragmenten korrekt. Resultaten visar alltså ingen signifikant 

skillnad (p = 0,388) mellan deltagarna i Priming och Kontroll. Det förefaller alltså vara så att denna 
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typ av priming inte har någon effekt i den här sortens uppgift och att priming-effekt i hjärnan därför 

inte har kommit till sin fulla rätt.  

Tidigare studier om identifiering av fragment (Warrington & Weiskrantz, 1970) visade att deltagare 

med stor sannolikhet lyckades identifiera fragmenten korrekt om de hade sett orden innan, jämfört 

med om de inte hade gjort det. Att läsa ord i sin fulla kontext anses vara viktigt för att förstå dess fulla 

innebörd och all information som finns tillgänglig när ett ord presenteras, det vill säga hur det uttalas, 

dess semantiska mening, vilken ordklass det tillhör och så vidare, anses vara av stor vikt för att lyckas 

identifiera det korrekt (Gulan & Valjerjev, 2010). En av studiens hypoteser var därför att deltagarna 

som läste texten där orden förekom och på så sätt blev primade för orden, skulle lyckas bättre än de 

deltagarna som inte läste texten innan. Resultaten visade att det inte blev så vilket är intressant. Både 

kvinnorna och männen som genomförde Kontroll lyckades urskilja fler korrekta fragment än vad 

kvinnorna och männen som genomförde Priming kunde, trots att det inte uppvisades några statistiska 

skillnader mellan grupperna. Detta kan bero på att enkäten var för lång för de deltagare som skulle läsa 

texten på två sidor, genomföra distraktionsuppgiften och till sist fylla i och skapa ord av fragmenten, 

jämfört med att endast fylla i och skapa ord av fragmenten som kontrollgruppen gjorde. Deltagarna 

kan ha känt en viss frustration över att enkäten tog så pass lång tid och därför ha tappat sin 

koncentration och slarvat med vissa ord för att påskynda processen. 

Baserat på forskningen av Lorenzi et al. (2006) och Cervantes & Ramos (2015) var det intressant att 

leta efter eventuella könsskillnader vid identifiering av isolerade svenska fragment. Med tidigare 

forskning om att kvinnor hade lyckats komplettera ordstammar bättre än män i ett implicit minnestest 

som bakgrund, var den andra av den aktuella studiens hypoteser att kvinnorna skulle lyckas identifiera 

fler korrekta fragment än vad männen skulle. Denna hypotes infriades inte då resultatet visade att det 

var männen som lyckades identifiera flest korrekta fragment, både i Priming och i Kontroll, trots 

avsaknaden av ett signifikant resultat (p = 0,413). Vad detta resultat beror på är svårt att svara på men 

det kan vara så att männen som deltog i den här studien helt enkelt hade bättre koncentrationsförmåga 

och ansträngde sig mer än vad kvinnorna gjorde. Det kan även ha varit så att männen visade mer 

engagemang eftersom de generellt är mer tävlingsinriktade än kvinnor och de kände därför en starkare 

vilja att prestera, något som Niederle & Vesterlund (2007) diskuterar. En annan aspekt kan vara 

bristen på metadata. Ingen information om hur mycket deltagarna läser på sin fritid eller om de löser 

korsord samlades in. Enligt resultaten av Lorenzi et al. (2006) visade det sig att deltagarna som läser 

mycket böcker uppnådde ett högre resultat. En möjlig faktor till att männen lyckades bättre i den 

aktuella studien kan vara för att de läser mycket på sin fritid och har därför lättare tillgång till att 

identifiera ord. Hultsch et al. (1991) demonstrerade i sin studie att det var männen som presterade 

bättre än kvinnorna i ett semantisk ordförståelsetest. Baserat på detta går det att dra slutsatser till 

varför männen lyckades bättre i den aktuella studien.  De utvalda männen kan ha haft lättare för 

ordförståelse och semantik och därför uppnått ett högre resultat. Det kan även vara så att männens 

hjärna uppfattade fler detaljer i texten som lästes i början och som de sedan kom ihåg och hade hjälp 

av när de skulle fylla i fragmenten. Detta förklarar däremot inte varför männen som genomförde 

Kontroll lyckades bättre än männen som gemomförde Priming. Svaret på studiens andra frågeställning 

visar att det finns skillnader i hur kvinnor och män lyckas identifiera svenska fragment men även här 

visar resultaten inga signifikanta skillnader.  

Skillnader mellan identifiering av verb och substantiv varierar mellan de två enkäterna. I Priming 

lyckades kvinnorna respektive männen identifiera fler substantiv än verb korrekt och i Kontroll 

lyckades kvinnorna respektive männen urskilja fler verb än substantiv korrekt. Detta går att urskilja 

trots avsaknaden av signifikanta skillnader (p = 0,091) (Priming och Kontroll, verb) och (p = 0,522) 

(Priming och Kontroll, substantiv). (p = 0,091) är det närmsta resultatet till att vara signifikant i hela 

studien och anledningen till att det inte är signifikant borde bero på en för liten insamlad datamängd. 

Deltagarna som blev primade för de utvalda orden innan de skapade fragment lyckades identifiera fler 

substantiv än verb och deltagarna som inte blev primade för orden lyckades med motsatsen. Detta 

resultat relaterar till resultaten från Fiebach et al. (2002) där deltagarna visade en starkare signal vid 

substantiv som presenterades i en mindre kontext och en starkare signal vid verb som presenterades i 

isolation. Studiens tredje frågeställnig kan besvaras med att det verkar vara enklare att identifiera verb 
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när de presenteras utan sin kontext och substantiv verkar vara enklare att identifiera när de presenteras 

med sin kontext. Hypotesen om verb och substantiv infriades och det var den enda av de tre 

hypoteserna som faktiskt gjorde det. En intressant aspekt i detta är att både kvinnorna och männen 

uppnådde liknande resultat i båda enkäterna, därmed är det inte möjligt att påstå att det finns några 

skillnader mellan könen i den här frågan. 

6.3 Validitet, Reliabilitet & Generaliserbarhet
Fragmenten som presenterades i meningar i piloten presenterades istället i isolation i den faktiska 

studien. Instruktionerna behövde inte ändras då ingen av deltagarna hade svårt att förstå dem. Det som 

initialt ville mätas i studien var deltagarnas svar, om det förekom skillnader mellan identifikationen 

mellan kvinnor och män, om det ansågs vara enklare eller svårare att identifiera verb eller substantiv 

och hur lång tid varje deltagare spenderade på varje enskilt fragment. Alla dessa aspekter kunde mätas 

korrekt förutom tiden. Eftersom endast den totala tiden visades gick det inte att se hur lång tid varje 

deltagare spenderade på varje fragment. Det är svårt att svara på om studien skulle generera samma 

resultat och därmed vara reliabel om den upprepades några veckor senare. Eftersom resultaten var 

lägre och inte stämde överrens med förväntningarna skulle det troligtvis se annorlunda ut om nya 

deltagare genomförde studien. Framförallt skulle det se annorlunda ut om fler deltagare genomförde 

studien. Kontrollgruppen visade sig vara en otroligt viktig och nödvändig faktor för att kunna jämföra 

och diskutera resultaten i den här studien. Populationen i studien är de 20 svenska deltagarna i åldrarna 

22-30. Urvalet anses dessvärre vara för litet för att kunna säga att resultaten går att generaliseras till 

alla personer i åldrarna 22-30 i Sverige. Hade studien haft fler deltagare hade det varit möjligt att 

generalisera resultaten. 

6.4 Etikdiskussion 

Deltagarna blev informerade om att resultaten skulle användas för forskningssyfte innan de 

genomförde studien. Metadatan som samlades in kodades och hölls konfidentiell. Endast testledaren 

hade tillgång till datan. Ytterligare metadata som deltagarnas yrke, utbildningsnivå, inkomst med mera 

ansågs som icke relevant för den aktuella studien. Dessa faktorer kan dessvärre ha haft betydelse för 

studiens resultat och om mer metadata hade samlats in, hade ytterligare aspekter kunnat diskuteras och 

analyserats. 
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7 Slutsats 

Resultaten från den här studien visar bland annat att det inte spelar någon roll att deltagare har blivit 

primade för utvalda ord när de ska skapa betydelsefulla ord av isolerade svenska fragment. Kontexten 

hade inte heller någon påverkan på deltagarnas förmåga att identifiera fragment. Detta bevisades med 

hjälp av en kontrollgrupp som inte fick läsa de utvalda orden i sin rätta kontext innan de genomförde 

studien. Tidigare forskning om ordigenkänning och identifiering av fragment visar motsatsen till den 

aktuella studiens resultat. Resultaten visar även att männen lyckades identifiera fler korrekta fragment, 

överlag, än vad kvinnorna kunde. Vid identifiering av verb och substantiv visade resultaten att verb 

identifierades enklare när de presenterades i isolation och substantiv identifierades enklare när de 

presenterades i sin rätta kontext. Även om inga av resultaten visar några signifikanta skillnader så 

finns det skillnader som syns i figurerna i resultatet (se Figur 1-4). För att resultaten skulle ha varit 

signifikanta så hade det krävts att fler deltagare deltog i studien. Miljö- och tidaspekten för studiens 

genomförande hade även behövt kontrolleras bättre för att uppnå bästa möjliga resultat. En likvärdig 

text som förekom i materialet hade kunnat läsas av deltagarna i Kontroll för att bättre kunna jämföra 

resultaten av enkäterna sinsemellan.  

Vidare forskning, med fler deltagare, om priming och identifiering av isolerade svenska fragment, med 

och utan sin kontext anses vara viktigt och nödvändigt för att kunna undersöka lingvistiska skillnader 

hos deltagare och varför kontexten anses vara viktig.  
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Bilagor 

Enkät, Priming 

Du ska nu få läsa ett utdrag på två sidor från boken Tid av Alex Schulman och Sigge Eklund. När du 

är färdig, klicka dig vidare för ytterligare instruktioner. 

– Jag vaknar av ett primalskrik. Det är djuriskt. Någonting vill döda mig. Snart är jag på fötter,

springer genom mörkret till min sons rum. Han har haft en mardröm igen, och nu kryper jag ner hos 

honom. Det tar flera minuter att lugna honom. Så stor är den skräck han upplever. För det är just 

skräck det är frågan om, eller – för att använda den korrekta termen – ”nattskräck”. Till skillnad från 

mardrömmen finns nattskräcken kvar i kroppen länge, och barnet är lika rädd efter uppvaknandet som 

innan. Det hjälper knappt att man tänder lampan, eftersom det är själva natten som är det stora hotet, 

snarare än mörkret. Jag är expert på den skräcken. Den löper som en kedja genom hela mitt liv.  

Jag är fem år gammal. Mitt i natten vaknar jag, och tror att jag ska drunkna. Mörkret pulserar och 

lever. Jag är så rädd att jag till varje pris vill ropa på mina föräldrar – men samtidigt så panikslagen att 

jag inte vågar ropa alls. Nattskräcken och mörkrädslan blir inte bättre av att bo i Akalla. Skogarna i 

och runt förorten kan te sig kompakta och hotfulla efter mörkrets inbrott. Ändå hamnar jag i dem jämt 

och ständigt. Dessa tysta tall- och granskogar, inklämda mellan radhusen och höghusen, som trots hot 

om blottare och tonårsgäng alltid frestar med sina genvägar. Om jag korsar dem, på väg hem från 

centrum eller lekar på skolgården, kan jag tjäna in flera minuter. Men de upptrampade stigarna är 

svåra att upptäcka efter mörkrets infall, och då är jag tvungen att förlita mig på minnet för att ta mig 

framåt. Ibland kan det hända att jag plötsligt blir så överväldigad av rädslan att jag stannar upp, mot 

min vilja, liksom fryser fast, och bara står där handfallen och lyssnar till knak och prassel. Då har jag 

ett knep, som fungerar för det mesta. Jag motar bort skräcken med en berättelse. Jag viskar en saga för 

mig själv, om en pojke i en skog som har begåvats med en övermänsklig kraft: Han kan bli osynlig, 

om han vill. 

Jag minns det nu, när jag ligger och håller om min son och viskande berättar samma saga, känner hur 

hans kropp långsamt slutar darra. Det var en gång en pojke som bar på en hemlighet… 

Efter en stund somnar han, men jag ligger kvar på rygg i mörkret och ser upp i taket, på de svepande 

långa ljusstrimmorna från bilar som passerar utanför. Tonårens nattskräck var värre än barndomens. 

Ännu en länk i den svarta kedjan. Natt efter natt i pojkrummet, på rygg längst ner i en brunn som var 

omöjlig att komma upp ur. Nu fungerade inte längre knepet med sagan om pojken som kunde bli 

osynlig. Det som pågick på övervåningen var för otäckt. Jag trodde inte på sagor längre. Ibland 

pressade jag händerna mot öronen det hårdaste jag kunde, men rösterna hördes ändå, de mumlande 

malande rösterna från två människor som slogs för sina liv. Och ibland öppnades dörren och min 

pappa stod där, hans siluett svart och väldig. ”Sover du?” viskade han, och jag ljög: ”Nästan.” Då 

stängde han försiktigt dörren bakom sig och satte sig på min sängkant, och sedan började berättelsen 

igen. Varje natt, timslånga monologer av en man som befann sig i fritt fall, som använde sin 

fjortonårige son som öra, när han nu rannsakade sitt liv. Jag låg tyst, med täcket uppdraget till ögonen, 

som för att skydda mig mot floden av bekännelser. 

Min mamma var mer återhållsam de nätter hon kom ner till mitt rum. Hon framstod som starkare, satt 

rakryggad och berättade leende om mannen som hon hade träffat – och jag uppfattade henne som 

osårbar, onåbar. Hon satt på min sängkant, men hade mentalt lämnat lägenheten, förälskad i en 

arbetskamrat. Han var ”mjukare” än min pappa, berättade hon. Han lyssnade på henne och såg henne. 

Han kunde baka blåbärskaka tydligen, och gillade jazz. De satt på min sängkant och pratade till mig, 

men trots att jag bara var fjorton kände jag starkt att det egentligen var till sig själva de talade. De 

befann sig båda i en brytpunkt i sina liv, och behövde sätta ord på krisen. Sedan lämnade de mig 
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ensam i mörkret och där låg jag kvar, sömnlös, omsluten av skräcken inför det som var på väg att 

hända, och betraktade ljusspelet i taket från bilarna utanför.  

Nu ligger jag på rygg igen, många år senare. Vanligtvis brukar jag kunna somna om tillsammans med 

min son, men just denna natt går det inte. Kanske är det minnena som väcks, kanske är det 

arbetsdagens stress som fortfarande sitter kvar i kroppen. Det har varit en tuff höst med pendlandet till 

Göteborg, där jag och Alex stått på scen varenda helg i två månader. Dessutom har barnen varit sjuka i 

omgångar, och nu – när jag ligger där intill min slumrande son – kan jag höra en inre röst förbanna 

livet, det orättvisa livet, som till råga på allt skänkt mig en son med nattskräck. Att tvingas ligga i en 

barnsäng i en obekväm kroppsställning är i sig frustrerande, men att dessutom vara berövad 

möjligheten att beklaga sig över det för någon, gör att frustrationen växer. Det finns ingen klagomur 

att ringa, ingen överhet att förbanna, ingen chef att knyta näven mot när det gäller klagomål över att 

vara förälder. Det är inte heller lönt att kritisera min fru, för vi har skapat ett schema och i natt är det 

min tur att ta hand om nattskräcken. Detta – att vara utsatt för något plågsamt utan möjlighet att skylla 

det på någon – är kanske det enskilt värsta med att ha barn. Vi lider men erbjuds ingen möjlighet att 

lyfta på locket. 

Dessutom har en annan känsla börjat gro i mig senaste halvåret. En tanke som gnagt i mig under 

hösten: Jag saknar en vuxen närvaro i mitt liv, en vuxen famn att gråta ut i. I takt med att pressen från 

barn och jobb ökat har det känts som ett allt större problem. Hur jag än anstränger mig kan jag inte 

betrakta någon i min närhet som vuxen. Tvärtom: Ju närmare de är mig, desto mer ser jag deras 

bräcklighet, deras förvirring, och jag kan omöjligt betrakta dem som beskyddare. På en middag för en 

tid sedan såg jag en liten flicka på andra sidan rummet. Hon satt vid ett av de andra borden och till min 

förvåning drack hon vin och hade på sig vuxenklänning.  

Finn 5 fel! 

Var god skriv ner fem saker som saknas på den högra bilden. 

Var god skapa hela ord med hjälp av fragmenten. Skriv ner det första ordet du kommer att tänka på 

som passar in med bokstäverna som visas på skärmen.  

När du är färdig, klicka på nästa för att komma till nästkommande fragment. Om du inte kan fylla i 

fragmentet så går du vidare till nästa ändå. Efter två testexempel så börjar studien på riktigt när du 

klickar på nästa. När du är färdig så klickar du på klar. Lycka till! 
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Exempel 1: s _ v a Exempel 2: b o _ l 

1. ö _ o_ _ n 2. l _ p _ _ 3. t _ c k _ _

4. _ o _ k e _ 5. s _ ä _ g _ _ 6. f _ t t _ _

7. _ å n _ d _ _ 8. d _ u _ k _ _ 9. s _ _ o _

10. h _ s _ e _ 11. _ ä m _ _ t 12. s _ _ n _

13. _ å l l _ _ 14. l _ _ g e _ 15 ._ _ d d a _ 

16. k _ d _ _ n 17. _ r _ s e _ 18. i _ b _ _ _ t

19. _ a k _ _ r 20. s _ y l _ _ 21. v i _ _ _ d _

22. s _ _ k _ 23. _ a n n _ _ 24. p _ _ _ e

25. _ r y _ e _ 26. _ t _ n n _ _ 27. p_ a _ _ d _

28. k _ _ p _ t 29. _ _ i n g _ _ 30. m _ _ _ a

31. v _ _ k a _ 32. s _ t _ e _ 33. _ a t t _ _

34. _ c h _ m _ 35. e _ _ _ m 36. k _ o _ p _ _

37. _ ö _ r e _ 38. l _ g _ _ 39. c _ _ t _ u _

40. m _ _ k _ e _

Är du..? 

Kvinna/Man 

Ålder? 

Modersmål? 
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Enkät, Kontroll 
 

Var god skapa hela ord med hjälp av fragmenten. Skriv ner det första ordet du kommer att tänka på 

som passar in med bokstäverna som visas på skärmen.  

När du är färdig, klicka på nästa för att komma till nästkommande fragment. Om du inte kan fylla i 

fragmentet så går du vidare till nästa ändå. Efter två testexempel så börjar studien på riktigt när du 

klickar på nästa. När du är färdig så klickar du på klar. Lycka till! 

Se exempel och fragment från Priming. 
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Facit fragment, Priming och Kontroll

Exempel 1 = sova Exempel 2 = boll 

1. öronen 2. löper 3. täcket

4. locket 5. stängde 6. fötter

7. månader 8. drunkna 9. sagor

10. hösten 11. lämnat 12. somna

13. håller 14. ligger 15. middag

16. kedjan 17. krisen 18. inbrott

19. vaknar 20. skylla 21. viskade

22. sjuka 23. mannen 24. pojke

25. kryper 26. stannar 27. pratade

28. knepet 29. tvingas 30. mamma

31. viskar 32. sitter 33. natten

34. schema 35. ensam 36. kroppen

37. dörren 38. lugna 39. centrum

40. mörkret

Facit Finn 5 fel 

Ett morrhår, ett finger, bilden på namnbrickan, ett hjul på vagnen och en tå. 
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