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Grundsyftet med denna experimentella minnesstudie var att jämföra 

två minnesteknikers effektivitet på associativt minne hos en icke-

klinisk population. Vidare undersöktes hur minnesteknikerna i 

kombination med divergent tänkande eller genereringseffekten 

påverkar associativt minne. 32 psykologstudenter genomförde hela 

testet där de först utförde alternate uses task för att mäta individuella 

skillnader i divergent tänkande. Testpersonerna studerade sedan 89 

ordpar antingen genom tekniken enhetskapande där ett enhetligt 

objekt gjordes av ordparet (ex. fruktlampa) eller satsbyggande där 

orden sattes in separat i en mening tillsammans med ett opassande 

verb (ex. frukten skrek åt lampan). Oavsett minnesteknik 

manipulerades ordparsinkodningen genom att vartannat ordpar 

bearbetades aktivt av testpersonen (självgenerering) och vartannat 

ordpar bearbetades passivt (externt generering).   Resultaten i fri 

återgivning pekade på att enhetsskapande var effektivare än 

satsbyggande. Samma utfall kunde ses i stödd återgivning dock endast 

för de ordpar som testpersonerna aktivt kodade in. Resultaten 

diskuteras bl.a. utifrån neuropsykologiska teorier om 

minnesbearbetning. Framtida replikerande studie bör t.ex. utöka 

deltagarantalet, testa på annan målgrupp inom icke-klinisk population 

samt finna en god kontrollmetod för minnestekniksutförande. Flera 

studier behöver göras för att styrka resultaten från detta experiment. 

I Svenska Dagbladet inleder Lina Wennersten (2012)  sin artikel ”Minnet ur glömskan” med 

meningen ”memoreringstekniker har gått från högaktad konst till ett nördstämplat partytrick.” 

Wennersten (2012) beskriver hur det har skett en kulturell förändring i samhället angående 

hur man ser på minnet och minnestekniker. Under antikens tid förväntades goda talare ha 

förmågan att minnas långa och ofta invecklade tal utantill.  Minnestekniker ansågs vara ett 

värdefullt verktyg för den viktiga förmågan att kunna tala fritt utan manus. Idag är sådana 

utantillkunskaper inte lika högt värderade som under antiken. Vi är inte heller lika bundna av 

att hantera information ur minnet då det ofta finns tillgång till yttre hjälpmedel. Användandet 

av minnestekniker står därför inte lika högt i kurs idag och förknippas istället med obetydliga, 

om än imponerande, förmågor som att på kort tid minnas ordningen i en lång radda 

sifferkombinationer (Wennersten, 2012). 

 

Minnesteknikernas nedåtgående trend kan även betraktas ur forskningsperspektiv. Medan 

minnesforskningen har växt till att bli ett av de centrala områdena inom den psykologiska 

vetenskapen har studier om minnestekniker varit begränsade. Bland annat lyfter Worthen och 

Hunt (2011) fram att antalet publicerade vetenskapliga studier om minnestekniker de senaste 

tre årtiondena har minskat. Författarna menar att detta kan bero på att minnestekniker har 
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stämplats som plojverktyg för att skapa olika minnestrick och att forskare har svårt att se 

någon praktisk nytta av minnestekniker. 

 

Med detta sagt har ett av de utstående områdena i minnesforskningen varit att undersöka hur 

minneskapaciteten kan förbättras när denna förmåga börjar svikta. Forskning har bland annat 

gjorts på patienter med selektiva hjärnskador för att ta reda på hur dessa skador påverkar 

minnet och hur man med hjälp av olika minnestekniker och strategier kan stärka det 

försämrade minnet (Derwinger, 2003). Dessa vetenskapliga studier om minnestekniker utgör 

grunden för denna uppsats.  

 

Eftersom flertalet av de tidigare studierna är gjorda på kliniska grupper är ambitionen med 

denna uppsats att undersöka om de beprövade minnesteknikerna även kan vara effektiva i 

icke-klinisk population. Den teknologiska utvecklingen i samhället har ställt högre krav på 

minnesförmågan. Inte minst datoranvändandet och internet har bidragit till att 

informationshanteringen har ökat i form av användarnamn och lösenordsanvändning för 

tillgång till exempelvis bankkonton, mail och betalning via nätet. Idag är det inte bara 

portkoden som består av en rad slumpade siffror och bokstäver. Det faktum att människan är 

så pass beroende av den nya teknologin och de medföljande kraven som den ställer på henne 

tycker vi är en god anledning för att undersöka om minnestekniker kan hjälpa människor att 

bearbeta information i det moderna samhället. Dessutom kan studier gällande minnesteknikers 

effektivitet kasta nytt ljus på hur minnesprocesser fungerar. I förlängningen kan detta även 

bidra till effektivare metoder för att hjälpa människor med nedsatt minnesförmåga samt öka 

kunskapen om pedagogiska metoder och instuderingstekniker.    

  

Denna uppsats behandlar en experimentell minnesstudie vilken syftat till att, i icke-klinisk 

population, jämföra två minnesteknikers effektivitet gällande associativt minne. Vidare 

kommer denna studie särskilt undersöka två faktorer som eventuellt kan inverka på 

minnesteknikerna och minnesprestationerna. Den ena är genereringseffekten, en väl beforskad 

process inom minnesforskningen och den andra är divergent tänkande, ett mer outforskat 

område när det kommer till minnesforskning.   

 

Minnestekniker 

Minnestekniker definieras som aktivt inlärda kognitiva hjälpstrukturer för att komma ihåg 

information. Minnestekniker bidrar till ökad koncentrationsförmåga, struktur och organisation 

samt ökad förståelse av innehåll av materialet som ska memoreras. Teknikerna har framförallt 

dragit nytta av människans förmåga att associera, det vill säga att exempelvis skapa olika 

symboler för människor, platser, händelser och att binda ihop dessa olika former av 

information (Derwinger, 2003). Så vitt vi vet har ingen litteratur hittats angående hur många 

minnestekniker som finns idag. Av dem som är väl beprövade i vetenskaplig forskning kan 

man finna de så kallade formella minnesteknikerna. Kännetecknande för dessa är att de 

innehåller tydliga instruktioner kring hur minnesteknikerna ska användas. Ett välkänt exempel 

på formella minnestekniker är loci-metoden. Denna metod går ut på att koppla ihop 

minnesinformation med redan befintlig kunskap. Till exempel, för att minnas en lång matlista 

för inköp kan dessa varor placeras ut i olika ställen i ens lägenhet. Vid framplockning av 

listan görs en mental rundvandring i lägenheten. Loci-metoden använder på så sätt flera olika 

processer som visualisering, strukturering och associationsskapande för att skapa bestående 

minnen (Worthen & Hunt, 2011).  

 

Forskningen av minnestekniker har visat att effekten av minnestekniker är specifik snarare än 



4 

 

generell. Detta betyder att var och en av de beprövade metoderna leder till förbättringar inom 

sitt område. Exempelvis har loci-metoden visat sig vara effektiv för längre ordlistor. Med 

andra ord bör hänsyn tas till vad för slags information som ska kodas in i minnet vid val av 

minnesteknik. Andra viktiga faktorer som bör uppmärksammas vid minnestekniksanvändande 

är individuella skillnader, till exempel skicklighetsnivå (beroende av intressen, utbildning 

m.m.) samt vad för slags krav som ställs när minnet ska plockas fram (Worthen & Hunt, 

2011). 

 

Worthen och Hunt (2011) menar att minnestekniker bör betraktas i ljuset av den omfattande 

forskning som tidigare gjorts om minnet. Författarna lyfter bland annat fram den basforskning 

som undersökt och lyckats isolera de bakomliggande processerna till hur minnet stärks. 

Forskningen kring dessa principer är således en god utgångspunkt för att återupptäcka, 

utvärdera, och skapa minnestekniker kopplade till de studerade processerna.    

 

En modell som kan anses som särskilt viktig för forskningen om minnestekniker är 

minnesprocessmodellen (Worthen & Hunt, 2011). Denna process brukar beskrivas utifrån de 

tre stegen inkodning, lagring och framplockning. Inkodning definieras som den inledande 

processen där ny information ska tas in via våra sinnen. Lagring är förloppet för hur minnet 

behålls över tid och framplockning är hur specifik information tas fram när det ska återges 

(Passer & Smith, 2007). Minnesteknikernas funktion är att förstärka samtliga tre led för att ett 

minne ska skapas. Forskning om minnestekniker har dock haft särskild fokus på de mentala 

processer som krävs vid inkodning och framplockning med anledning av att man funnit ett 

starkt samband mellan dessa och minnesteknikers effektivitet (Worthen & Hunt, 2011).  

 

Med utgångspunkt från Worthen och Hunts (2011) ställningstagande kommer vi i den 

fortsatta teoretiska bakgrunden att redogöra för två block gällande basforskningen om minnet 

kopplat till minnestekniker. För att använda en metafor från datavärlden kommer det första 

blocket beskriva tidigare forskning på minnets ”hårdvara” och det andra blocket beskriva 

tidigare forskning på minnets ”mjukvara”.  Det första blocket kommer att bestå av studier 

kring hur hjärnans nätverk ser ut i förhållande till hur information bearbetas i 

minnesprocessen. Det andra blocket kommer att beskriva forskning på minnets ”mjukvara”. 

Där redogörs för de bakomliggande processerna som bidrar till att minnestekniker som 

program fungerar för att öka minneskapaciteten. Vidare kommer den teoretiska bakgrunden 

förklara de två faktorerna genereringseffekt och divergent tänkande samt de olika 

testförfarandena som kommer att användas i experimentet.  

 

Neuropsykologiska studier av minne 

Ett flertal neuropsykologiska studier (bl.a. Aggleton & Brown, 1999; Davachi, 2006; Squire 

& Zola-Morgan, 1991) har undersökt hur information i episodiska minnen, det vill säga 

minnen knutna till personliga erfarenheter, bearbetas i hjärnan. Resultat från dessa studier 

indikerar på att olika hjärnområden aktiveras för olika delelement i episoders 

minnesinkodning. Två nyutvecklade teorier som behandlar detta är bindande av objekt och 

kontext-modellen samt domän dikotomi teorin.  

 

Bindande av objekt och kontext-modellen. 

Bindande av objekt och kontext (BOK)-modellen (Eichenbaum, Yonelinas & Ranganath, 

2007) beskriver hur inkodningsprocesser binder samman olika delar i sinnesinformation till 

hela episodiska minnesrepresentationer. Episodiska minnen, vilka är minnen av händelser hos 

en individ, består av flera olika element; bl.a. specifika objekt, kontexter och 

händelsesekvenser utsträckta i tid och rum samt annan sinnesinformation som ljud, lukter och 
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känslor. Kort sagt kan ett episodiskt minne beskrivas som en sammanbunden ”hel” 

representation av dessa olika ingående element (Ranganath, 2010a, b). För att skapa en episod 

av flera olika delar är episodminnet beroende av den associativa förmågan. Denna behövs 

också för att särskilja en särskild unik händelse från andra liknande episoder (Baddeley, 

Eysenck & Anderson, 2009).   

  

I övergripande termer är det sedan länge väl etablerat i forskningsvärlden att de mediala 

temporala loberna (MTL) spelar en viktig roll i skapandet av episodiskt minne (Squire & 

Zola-Morgan, 1991). Generellt kan sägas att MTL mottar information från hela hjärnbarken. 

BOK-modellen utgår dock mer specifikt från det faktum att olika regioner i MTL är 

specialiserade på att behandla skilda informationstyper från hjärnbarken (fig.1). I detta 

avseende är tre MTL-områden speciellt viktiga för minnet; hippocampus, perirhinala cortex 

samt parahippocampala cortex. Regionen perirhinala cortex (PRC) tar emot och processar 

minnesdata gällande kvaliteter av ett element eller objekt (dvs. ”vad-information”).  Regionen 

parahippocampala cortex (PRH) får istället input och processar minnesdata, gällande spatial 

information (dvs. ”var-information”). PRC och PRH skickar därefter informationen vidare till 

hippocampus (H) där dessa två informationsströmmar enligt BOK-modellen binds ihop till att 

bli hela representationer av händelser vilka sedan kan lagras och hanteras som episodiska 

minnen (Eichenbaum et al., 2007). Hippocampus huvudfunktion är således att sätta samman 

separata objekt och egenskaper genom att placera dessa i samma kontext och därmed bilda 

associativa minnen medan PRC och PRH är viktiga för att sätta ihop egenskaper inom ett 

objekt så att det bildas en enhet (Quamme, Yonelinas & Norman, 2007). Idén att PRC och 

PRH samt H på dessa olika sätt processar inkodad sinnesdata i formationen av episodiska 

minnen ligger även i linje med Davachis (2006) förslag att PRC bearbetar enhetliga 

semantiska element medan PRH ansvarar för spatial/kontextuell information. Informationen 

skickas sedan till H som sätter ihop informationen till enhetliga representationer. 

 

Forskningsfynd som stödjer BOK-modellen är bl.a. att skador begränsade till hippocampus 

ger svårigheter att associera och koda in relationer mellan flera olika objekt (associativa 

minnen) men att det däremot inte påverkar ens förmåga att inkoda enhetliga objekt (Dougal, 

Phelps & Davachi, 2007). Dock har studier visat att patienter med hippocampusskador i vissa 

fall kan uppvisa intakta associativa minnen mellan objekt (Quamme et al., 2007). Detta skulle 

kunna säga emot BOK-modellens tes att utomhippocampala regioner endast kan processa data 

för enskilda objekt (PRC) eller kontextuellt specifik data (PRH) och inte associationer/ 

relationer mellan objekt.  Detta kan emellertid förklaras genom att PRC även kan hantera 

associationer mellan objekt, under villkoret att minnesobjekten blivit processade som om de 

vore en enda enhet eller ett enda ”objekt” utan några medierande element emellan dem 

(Eichenbaum et al., 2007). Om patienter med nedsatta funktioner i hippocampus skulle vilja 

minnas en association, exempelvis ordparet ”bord” – ”matta”, bör dessa patienter då, enligt 

BOK-modellen, försöka inkoda orden som ett enda sammansatt ord (dvs. ”bordmatta”) och 

inte via medierande element som exempelvis i satsen; ”Bordet stod på mattan”, där ”stod på ” 

blir det medierande elementet. Hos hippocampusskadade patienter blir, via denna 

minnesteknik, alltså den inkodade associationen mellan ordparen istället processad i PRC, 

vilket gör att dessa associativa data fortfarande kan inkodas trots att H ”saknas”. 

  

Något som är tongivande i BOK-modellen är att kontexter blir nyckelkomponenter för 

inkodning och lagring av episodminnen och även för återkallanden av minnen. Det som gäller 

som principer för att definiera kontextuella variabler i episoder är enligt Ranganath (2010a, b) 

att kontexter ska vara utdragna i tid och rum, att objekt är separerade och att kontexten 

fungerar som en bakgrund mot vilken processer sker (dvs. att något är i fokus i förgrunden 
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medan annat, som inte är lika aktuellt, ligger i bakgrunden av kontexten). 

 

Många neuropsykologiska studier har fokuserat på en aspekt av episodminnet som kallas för 

igenkänning. Denna typ av minne definieras som förmågan att avgöra om man har stött på ett 

stimulus tidigare. För igenkänningsprocesser föreslår BOK-modellen att specifika processer 

för minnesdata i PRC endast är tillräckliga för att leverera en vag känsla av igenkänning av 

objekt. Processer i H ligger istället bakom medvetna detaljrika episodiska framplockningar av 

minnen, i vilka detaljer om hur objektet såg ut och var och när det tidigare objektet påträffats 

kan återges. BOK-modellen är på detta sätt då också konsistent med den så kallade 

dualprocessteorin. Denna teori föreslår att igenkänningsminnet är uppdelat i två separata 

processer; återkallande, vilket kan beskrivas som medvetet återkallanden av minnen (var och 

hur något påträffats förut), samt familjär igenkänning, vilket kan beskrivas som känslan eller 

den vaga aningen att ha sett objektet förut (Aggleton & Brown, 1999; Mandler, 1980; 

Yonelinas, 1994). Stöd för BOK-modellens överrenstämmande med dualprocess teorins 

antaganden har getts genom hjärnavbildningsstudier (Haskins, Yonelinas, Quamme & 

Ranganath, 2008) och minnesexperiment involverande patienter med hippocampusskador 

(Quamme et al., 2007). 

 

Domän dikotomi teori. 

Domän dikotomi teorin (Mayes, Montaldi & Migo, 2007) lägger tonvikten på att det 

episodiska minnet essentiellt är associativt, dvs. att den länkar/associerar ihop olika inkodade 

företeelser till hela minnesrepresentationer.  

 

Domän dikotomi teorin (DDT) delar in associationer in i tre kategorier; mellan-domäner, 

inom-domäner samt inom-objekt. Vissa associationer sker mellan objekt eller skeenden som 

skiljer sig åt i en viss mening (t.ex. ljud-ansikte). Dessa associationer sker då mellan-domäner. 

Andra associationer sker mellan saker och händelser som liknar varandra (t.ex. ansikte-

ansikte). Här sker således associationerna inom-domäner. Associationer kan även gälla saker 

som finns inom ett objekt (t.ex. associationen mellan ”ratt” och ”däck” inom objektet “bil”). 

Här sker associationerna istället inom-objekt. 

 

DDT för fram idén att inom-objektsprocesser och inom-domänsprocesser sker i PRC medan 

mellan-domänsprocesser sker i H (fig. 1.) (Mayes et al., 2007; Montaldi & Mayes, 2010). 

Enligt DDT ligger H högst upp i processhierarkin för associationer inom MTL där endast 

information mellan-domäner strålar samman, medan associativ information inom-objekt och 

inom-domäner strålar samman i PRC, dvs. längre ner i processhierarkin (Montaldi & Mayes, 

2010). Något som blir intressant i detta sammanhang är att viss yttre kontroll kan utövas 

gällande var i MTL-hierarkin data först förs samman. Likt BOK-modellen postulerar DDT att 

detta låter sig göras genom olika sätt att inkoda information. Exempelvis kan information 

processas i PRC först om den inkommande informationen paketeras som om den tillhör 

samma domän eller finns inom samma objekt. Om associationer mellan två objekt kodas in 

genom ett indirekt sammanhang, exempelvis med en mening (mediator), kommer processerna 

istället ske i H. DDT ligger på detta sätt i linje med BOK-modellens förklaringar om att 

associationer mellan-domäner även kan processas i PRC, men endast under villkoret att dessa 

inkodas som om de vore en enhet (dvs. att mellan-domänsinformationen konceptualiseras ihop 

direkt utan några medierande element mellan dem).  

 

DDT för även fram idén att mellan-domänsassociationer (vilka processas i H) ligger till grund 

för kvalitativa återkallanden av minnen, medan inom-domänsassociationer och inom-

objektsassociationer (vilka processas i PRC) endast kan ge upphov till en familjär känsla av 
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igenkänning (Mayes et al., 2004; Mayes et al., 2007). DDT är i och med detta, i likhet med 

BOK-modellen, i linje med dualprocessteorins antagande att igenkänningsminnet är uppdelat i 

de två separata processerna; medvetet återkallande och familjär igenkänning (Mandler, 1980; 

Yonelinas, 1994; Aggleton & Brown, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattning av BOK modellens samt DDT’s funktionsbeskrivningar gällande 

strukturerna perirhinala cortex, parahippocampala cortex samt hippocampus. 

 

Minnesteknikerna enhetsskapande och satsbyggande. 

Quamme med flera (2007) genomförde ett experiment där syftet var att undersöka om 

igenkänningsminnet kunde förbättras hos patienter med selektiv hippocampusskada med hjälp 

av minnesstrategin enhetsskapande (unitization). Testpersonerna skulle minnas ordpar som 

var arbiträrt ihopsatta, det vill säga att ingen tidigare association fick existera mellan orden 

(exempelvis ordparet hand – duk skulle uteslutas). Testpersonerna fick antingen lära sig 

ordparen genom strategin enhetsskapande (unitization) eller satsbyggande (non–unitization). I 

enhetskapande studerades ordparen som sammansatta begrepp med en definition som 

kopplade ihop orden till ett nytt koncept (”motor ”och ”björn” -> motorbjörn = elektroniskt 

gosedjur). Enhetsskapande var PRC – driven då tekniken syftade till att koda in associationer 

mellan ord som en enda enhet utan några medierande element. I satsbyggande studerades 

ordparen som separata enheter inom samma mening (”rök” och ”gräsmatta” -> röken kunde 

ses från gräsmattan). Satsbyggande var med andra ord hippocampusdrivet då ordparet 

kodades in som två separata objekt där satsen fungerade som en mediator för ordparet. 

Resultaten visade på att patienter med selektiva hippocampusskador gynnades mer av 

enhetskapande än satsbyggande för detta minnestest. Flera andra studier (Barense et al., 2005, 

Giovanello, Keane & Verfaellie, 2006) har undersökt minnesteknikerna på liknande sätt där 

ordpar använts som testmaterial och där studierna inriktat sig mot klinisk population och 

funnit liknande fynd. Dock har så vitt vi vet inga studier hittats gällande hur dessa 

minnestekniker skulle fungera i icke-klinisk population.  

Perirhinala cortex 

(PRC) 

 Inkodning för objekt 

 Inom-objekts egenskaper 

 Kvaliteter hos objekt 

 Objekts förstärkningshistoria 

 Inom domäns associationer 

 Intra objektuella associationer 

 Familjär igenkänning 

 Objektsminne 

 ”vad” information 

 

Parahippocampala Cortex 

(PRH) 

 Inkodning gällande spatial layout 

 Kvaliteter hos kontexter 

 Kontext – kontext associationer 

 ”var” information 

 

 

 

Hippocampus 

(H) 

 Binder samman objekt och kontext 
till hela episodiska representationer 

 ”vad” och ”var” information binds 
samman. 

 Mellan domänsassociationer 

 Episodminne 

 Återkallande av minnen 
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Bakomliggande processer i  minnestekniker 

Basforskningen på processmodellen har lyckats finna ett antal bakomliggande skeenden till 

varför information kan kodas in och leda till bestående minnen. Som nämnts tidigare kan 

dessa processer vara en grund för att utvärdera och upptäcka effektiviteten i minnestekniker.   

 

Elaborering. 

Elaborering är en kognitiv process där inkodningen präglas av innehållsbearbetning och att 

skapa mening av det som man vill minnas. Effekten av elaborering är att minnesobjekten 

sticker ut jämfört med övriga konkurrerande objekt, då unika ledtrådar bildas till 

minnesinformationen. Forskningen om elaborering skiljer på meningsfull elaborering och 

icke-meningsfull elaborering. Craik och Tulving (1975) undersökte meningsfull elaborering 

och fann att ju djupare minnesinformationen har blivit behandlad desto bättre mindes 

testpersonerna informationen. I deras experiment skulle tespersoner minnas ord utifrån tre 

elaboreringsnivåer. Den ytligaste nivån var strukturell (hur ordet såg ut) följt av mellannivån 

som var fonologisk (hur ordet lät) och den djupaste nivån var semantisk (vad ordet betydde). 

Forskarna fann att testpersoner mindes flest ord under betingelsen semantisk inkodning och 

minst antal ord under strukturell inkodning. I denna studie likställdes djupa minnesprocesser 

med att testpersoner fokuserat på innebörden av orden. Andra studier har dock utforskat icke 

meningsfull elaborering och funnit indikationer på att det är en utökad bearbetningsprocess 

och inte nödvändigtvis innebördsbearbetning som leder till ett starkt minne. Kolers och 

Perkins (1975) fann att testpersoner mindes fler meningar som presenterades upp och nedvänt 

jämfört med meningar som presenterades som vanligt. 

 

Visualisering. 

Aktiv visualisering är en inkodningsprocess där individen föreställer sig minnesobjekten för 

sitt inre. Visualisering kan upplevas genom samtliga sinnen i flera olika kombinationer. Ju 

mer levande en upplevelse kan konstrueras med hjälp av sinnena desto mer lagras den i 

minnet (Paivio, 1969). De flesta minnestekniker använder främst visualisering via synen, det 

vill säga förmågan att föreställa sig hur minnesobjekten ser ut för att skapa ett bestående 

minne. Tidigare studier (bl.a. Paivio, 1969) stödjer teorin om att visualisering genom 

synförmågan förbättrar minnesprestationen. Vidare visade studierna att interaktiv 

föreställning av hur minnesobjekten ser ut är effektiv vid minnesinkodning. Interaktiv 

visualisering förklaras som att huvuddelarna i ett minnesobjekt binds ihop i en och samma 

föreställning. En interaktiv visualisering av ordparet frukt - bord skulle innebära en 

föreställning av att frukt ligger på ett bord. Detta skulle bidra till ett mer varaktigt minne än 

att försöka minnas frukt och bord separat. Vidare menar Paivio (1991) att visualisering bidrar 

till ett varaktigt minne på grund av att det skapar fler ledtrådar till minnesobjektet vid 

framplockning. Om till exempel inkodning av ord genomförs både visuellt och verbalt finns 

då två potentiella ledtrådar som kan användas vid framplockning istället för den ena eller den 

andra ledtråden. 

 

En annan aspekt av visualisering är användandet av så kallade bisarra föreställningar. Bisarr 

visualisering är extrema och ovanliga föreställningar.  Grundprincipen i denna syn är att 

individer minns objekt som är ovanliga bättre än objekt som är vanliga (Worthen & Hunt, 

2011). Den empiriska forskningen har dock visat på begränsad effektivitet om minnestekniker 

enbart baseras på denna inkodningsprocess. Bland annat har man funnit att bisarr visualisering 

endast är överlägsen vanlig visualisering om testpersoner inom samma grupp använder båda 

inkodningssätten när informationen ska tas in. Vid ett sådant inkodningsförfarande har man 
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också sett att testpersoner minns informationen från de bisarra visualiseringarna på bekostnad 

av de normala föreställningarna. Med andra ord bidrar inte bisarr visualisering till att man 

minns fler minnesobjekt utan snarare att det leder till en ökad sannolikhet att man minns 

specifika minnesobjekt (McDaniel, Delosh & Merritt, 2000). 

 

 

Trots begränsningarna med att endast använda bisarr visualisering som inkodningsprocess 

lyfter Worthen och Hunt (2011) fram att bisarr visualisering tillsammans med en interaktiv 

visualisering kan vara en god grund för en effektiv minnesteknik och att bristerna med bisarr 

visualisering skulle kunna elimineras. Dock har så vitt vi vet inga studier hittats gällande 

bisarr visualisering tillsammans med interaktiv visualisering.  

 

 

Minnestestning 

 

Testfaktorer. 

Som tidigare nämnts har minnesforskningen haft särskild fokus på inkodning och 

framplockning. Vid framplockningsprocessen är det viktigt att ta hänsyn till om minnet testas 

utifrån minnesfunktionerna igenkänning eller återgivning.       

 

Igenkänning är som tidigare beskrivits en aspekt av episodminnet som handlar om ens 

förmåga att avgöra om man tidigare har stött på ett stimulus. Ett av de vanligaste 

metodförfarandena i igenkänning är associativa igenkänningstest. En version av detta test 

innebär att testdeltagare ombes urskilja par av objekt som är intakta (har visats tillsammans i 

inkodningen), omarrangerade (objektpar som inte har visats tillsammans men objekten har 

funnits med i inkodningen i andra objektparskonstellationer) samt nya (har inte funnits med i 

inkodningen överhuvudtaget) (Baddeley et al., 2009). Noterbart är att samtliga studier vi har 

funnit där enhetsskapande har applicerats på kliniska grupper har använt sig av associativt 

igenkänningstest (bl.a. Quamme et al., 2007). Testförfarandet kan göras svårare genom att en 

tidsbegränsning införs och kallas då för tidsbegränsad associativt igenkänningstest.     

 

Återgivning innebär framplockande av informationen direkt från minnet. Detta kan göras i 

form av fri återgivning där testpersoner uppmanas att ange så många av de presenterade 

minnesobjekten som möjligt utan att behöva återge det i samma ordning eller form som under 

inkodning. En annan version är stödd återgivning där testpersoner får en ledtråd för att plocka 

fram minnesinformationen (Baddeley et al., 2009). 

 

Så vitt vi vet har inga experiment gällande enhetsskapande och satsbyggande hittats där 

designen består av fri eller stödd återgivning. En anledning till detta kan vara att det generellt 

anses lättare att testas på igenkänning än återgivning (Worthen & Hunt, 2011). Med tanke på 

att det är kliniska grupper som har testats förefaller det rimligt att använda sig av igenkänning 

för minnestestning. Angående svårighetsgrad gällande fri återgivning och stödd återgivning 

anses fri återgivning vara den mest utmanande då testpersoner uppmanas att på egen hand 

plocka fram minnet. Dessutom har tidigare studier visat att episodiska minnen gynnas av 

ledtråden som man får i stödd återgivning vilket sänker svårighetsgraden i denna testform 

(Worthen & Hunt, 2011).      

 

Faktorer som påverkar minnesprestationer. 

Tidigare studier om minnet har funnit att det finns ett antal faktorer som man bör beakta vid 

all form av minnestestning. Dessa är bland annat att det finns en skillnad i minnesprestation 
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mellan yngre och äldre grupper. Studier tyder på att yngre uppvisar bättre episodisk 

minnesprestation framförallt vid testtillfällen då deltagare har möjlighet att träna på sin 

strategi för att optimera testpersonernas prestationsförmåga. Dock ska det noteras att 

regelbunden minnesträning leder till bättre minne även för äldre. Vidare har tidigare forskning 

hittat en könsskillnad där kvinnor har lättare att komma ihåg episodisk information och män 

minns spatial information bättre. En ytterligare slutsats som dragits är att utbildning påverkar 

minnesprestation på så sätt att de med längre utbildning har ofta bättre minnesresultat än de 

med kortare utbildning (Derwinger, 2003).  

 

Bakgrundsfaktorer 

 

Divergent tänkande. 

Divergent tänkande (DT) som begrepp myntades av J. P. Guilford (1950, 1967) som ett led i 

hans arbete med att förstå kreativitet och intellektets struktur. DT tänks vara en delfaktor i 

kreativitet och kan beskrivas som förmågan att “brainstorma” fram många olika, och 

originella idéer på öppna frågor eller problem. I motsats till divergent tänkande ställs 

konvergent tänkande vilket kan beskrivas som koncentration på en eller ett fåtal logiskt 

deducerade konventionella idéer och problemlösningar (Guilford, 1968). DT är således en 

kognitivt associativ process som producerar en kvantitativ mångfald av idéer kopplade till 

något område (Mednick, 1962; Runco, 2011) 

 

Ett test för divergent tänkande är alternate uses task (Merrifield, Guilford, Christensen & 

Frick, 1962) som ingick som ett delmoment i ett vidare testbatteri för divergent tänkande. I 

testet ska testpersonerna komma på så många användningar för en tegelsten som möjligt. Här 

kan svaren variera mellan dimensionerna flöde (antal idéer), originalitet (antalet ovanliga eller 

unika idéer) och flexibilitet (antal kategorier som impliceras av idéerna) (Runco, 2007). 

 

Enligt en studie gjord av Benedek, Neubauer och Könen (2012) var associativa kognitiva 

processer en viktig bakomliggande faktor till testresultat på alternate uses task (AUT) samt till 

att höga testresultat även indikerade på snabbare associativa processer mellan element som ej 

liknar varandra. Detta kan innebära att associativa inkodningsprocesser för minne på något 

sätt eventuellt var påverkade av DT. Litteratur har dock inte hittats som direkt kopplats till 

denna frågeställning.    

 

Genereringseffekten. 

Genereringseffekten innebär att självgenererade elaboreringar är överlägsna externt 

genererade elaboreringar vid inkodande och skapande av minne. Toyota (1998) har i sin 

litteraturgenomgång av detta fenomen sökt förklaringar till generingseffekten. I sin 

genomgång definierar Toyota (1998) externt genererad elaborering som att testpersoner ska 

minnas ett färdigbearbetat material skapat av testledaren medan självgenererad elaborering 

innebär att testpersoner ska minnas ett material som de själva bearbetar. Toyota (1998) 

hänvisar till en studie gjord av Pressley med flera (1987, refererad i Toyota, 1998) där 

forskarna förklarar generingseffekten med att självgenererad elaborering leder till ett starkare 

minne då testpersoner använder sin egen kunskapsbas vilket gör att minnesmaterialet mer 

överensstämmande med vad man faktisk kan. I denna studie kommer självgenererad 

elaborering benämnas som aktiv inkodning medan externt genererad elaborering benämnas 

som passiv inkodning.  
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Syfte 

Enligt BOK-modellen och DDT kan inkodade associationer, vilka paketeras som enheter, få 

karaktären av objektsdata/inom-objektsdata/inom-domänsdata, och då få sin process-start 

tidigare i MTL’s processhierarki, närmare bestämt i PRC. Om den associativa informationen 

istället kopplas samman via medierande element kommer den inkodade informationen 

processas som mellan-domänsdata mot en kontext, och då börja processas först i toppen av 

MTL hierarkin, närmare bestämt i H. Vår uppsats avsåg att explorativt undersöka och jämföra 

effekten av dessa två olika tekniker att minnas, genom de tre olika minnestesten; fri 

återgivning, stödd återgivning, samt tidsbegränsad ordparsigenkänning, vilka på olika sätt och 

i olika svårighetsgrader (fri återgivning är svårast och tidsbegränsad igenkänning är lättast) 

mäter associativt minne. Våra motiv att göra undersökningen på associativt minne var som 

nämnt tidigare, att minnestekniker ofta riktar sig in på denna typ av minnesinkodningar, samt 

att associativa processer enl. DDT är viktiga för minnesbildande generellt. Ett bra sätt att mäta 

associativt minne som vi avsåg att använda var ordparsassociationer. Tidigare studier av 

associativt minne har även använt liknande inkodningsmaterial. Vi ville även att mätningen av 

effekten på minnestekniker skulle ske i normalpopulation (d.v.s. när H är intakt) eftersom H-

aktivering enligt våra teorier ska ge upphov till att minnen kvalitativt kan återkallas. I och 

med detta blir det då intressant att se vilka effekter ”pre-H processande”, där associationer 

strålar samman innan H, ger i relation till minnesstyrka och kvalitativt återkallande.  

 

Den ena av de två minnesteknikerna benämns som ”enhetsskapande”. Denna minnesteknik 

syftade till att inkoda associationer mellan ord som sammansatta enheter eller ”paket” utan 

några medierande element mellan dem. Den andra minnestekniken benämns som 

”satsbyggande” och syftade till att inkoda associationer som separata enheter med ett 

medierande element. Minnesteknikerna har dessutom tidigare använts inom forskning på både 

BOK modellen och DDT (b.la Graf & Schacter 1985; Quamme et al., 2007).  

 

Syfte 1. I studentpopulation  undersöka de eventuella huvudeffekterna  för någon 

av de två minnesteknikerna ”enhetsskapande” och ”satsbyggande” i 

minnesprestationer för minnestesten fri återgivning, stödd återgivning samt 

tidsbegränsad ordparsigenkänning 

 

Eftersom våra minnestekniker behandlade associativa inkodningsprocesser och divergent 

tänkande enligt våra teorier kunde kopplas till kognitiva associativa processer fanns en 

möjlighet att DT kunde vara en eventuell bakgrundsfaktor till hur väl en individ 

minnesinkodar associativa länkar.  Vi avsåg att mäta detta genom att undersöka eventuella 

huvudeffekter samt interaktionseffekter med minnesteknik i minnesprestationerna i våra valda 

minnestest. 

 

Syfte 2. Mäta nivån för divergent tänkande hos testpersonerna för att klarlägga 

de eventuella huvudeffekterna och/eller interaktionseffekterna med minnesteknik 

gällande minnesprestationer för minnestesten fri återgivning, stödd återgivning 

samt tidsbegränsad ordparsigenkänning 

 

Enligt genereringseffekten är självgenererad elaborering överlägsen externt genererad 

elaboration vid skapande av minne. Därför undersöktes jämförelsen av strategierna i ljuset av 

de två minnesmåtten gällande självgenererade ordparsassociationer, vilken benämns som 

aktiv inkodning respektive externt genererade ordparassociationer, vilken benämns som 

passiv inkodning.  
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Syfte 3. Undersöka hur genereringseffekten inverkar på minnesteknikerna i 

minnestesten fri återgivning, stödd återgivning samt tidsbegränsad 

ordparsigenkänning i de två minnesmåtten; aktivt inkodade 

ordparsassociationer respektive passivt inkodade ordparsassociationer. 

 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt rekryterades 40 testpersoner från Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet 

där genomsnittsåldern var 24,3år. I studien genomförde 25 kvinnor och 7 män hela testet 

vilket ger ett totalt deltagarantal på 32 personer. Således fanns ett bortfall på 8 testdeltagare 

vilken uppkom mellan första och andra testtillfället. Bortfallet resulterade i att uppdelningen 

av undergrupperna enhetsskapande och satsbyggande blev 17 respektive 15 testdeltagare.  

Undergruppsindelningen baserades på testpersonernas resultat från alternate uses task. 

Testpersonerna rangordnades först i en lista från högst till lägst poäng på testet. Ett 

medelvärde för testresultatet beräknades. Deltagare som hamnade under medelvärdet 

klassades som låg divergent tänkande medan deltagare som hamnade över medelvärdet 

klassades som hög divergent tänkande. Nästa steg var att sätta ihop deltagarna i par.  

Testpersonen med högst poäng från hög divergent tänkande bildade par med testpersonen 

med lägst poäng från lågt divergent tänkande och hamnade i grupp X, testpersonen med näst 

högst poäng från hög divergent tänkande bildade par med testpersonen med näst lägst poäng 

från låg divergent tänkande och placerades i grupp Y, det tredje paret hamnade i grupp X och 

det fjärde paret i grupp Y o.s.v. När samtliga par hade delats in i grupp X eller Y 

randomiserades dessa till antingen enhetsskapande eller satsbyggande. Gällande utbildning 

hade 17.4% av deltagarna ingen tidigare eftergymnasial utbildning, 37.9% hade ettårig 

eftergymnasial utbildning, 23.3% hade över ett år eftergymnasial utbildning, samt 20.7% hade 

över två års eftergymnasial utbildning. Ett bekvämlighetsurval har genomförts där deltagarna 

i studien bestod enbart av psykologistudenter. Studenterna gick antingen grundkurs 1 i 

psykologi eller första terminen av psykologprogrammet. 

 

Information om studien skickades ut via mail samt genom att en undersökningslista sattes upp 

på Psykologiska institutionens anslagstavla. Åtgärder vidtogs för faktisk frivillighet då 

testpersonerna självmant fick anmäla sitt deltagande genom att skriva upp sig på listan eller 

att komma dit under testtillfällena. Vidare betonades det under testtillfällena att deltagarna när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Med hänsyn till testdeltagarnas integritet 

hölls personuppgifter samt testresultat konfidentiella. Testpersonernas namn har endast 

använts i samband med undergruppsindelning efter första testtillfälle. För deltagandet i 

studien arvoderades tid för undersökningsdeltagande (UD – tid).  

 

Material och Apparatur 

För merparten av experimentet användes Powerpoint på projektionsduk i klassrum på 

Psykologiska institutionen. Samtliga testsvar skrevs ned i ett färdigtryckt testprotokoll 

konstruerat av testledare bestående av frågor, anvisningar och plats för svar (se appendix 1).      

 

Förtest. 

Alternate uses task (Merrifield, Guilford, Christensen & Frick, 1962) användes som ett förtest 

gällande divergent tänkande. Testet gick ut på att under 3 min komma på så många 
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användningsområden som möjligt av en tegelsten. Svaren skrevs ned i testprotokoll. 

Rättningen av testet skedde efter 3 olika variabler; flöde (antal idéer), originalitet (antalet 

ovanliga eller unika idéer) och flexibilitet (antal kategorier som impliceras av idéerna). 

Poängen i dessa kategorier summerades därefter till en totalpoäng för varje individ.  

Reliabilitetsstudier av det vidare testbatteriet som testet tillhörde visade en intern reliabilitet 

som var acceptabel, med Spearman-Brown split- half koefficienter liggandes mellan 0.48 - 

0.83 för AUT.   

 

Under förtestet användes även första delen av testprotokollet där frågor ställdes angående 

ålder, kön samt utbildning. Den sistnämnda variabeln delades in i 4 kategorier: ingen tidigare 

eftergymnasial utbildning, upp till ettårig eftergymnasial utbildning, ett till två års 

eftergymnasial utbildning, samt över två års eftergymnasial utbildning.  

 

Ordparsinkodning. 

Till ordparsinkodningen i minnestestet användes 178 svenska substantiv på mellan 3-8 

bokstäver. Ordens frekvensomfång var mellan 5-15 förekomster per miljon ord enligt 

språkbankens Korpus på nätet (Språkbanken Korp version 1.0; revision 51839) vilken bl.a. 

innefattade texter från bloggar, dagstidningar, akademiska texter och svenska Wikipedia. 

Endast konkreta substantiv (t.ex. spindel och stadion) valdes ut då dessa är lättare att 

föreställa sig än abstrakta substantiv (t.ex. glädje och avundsjuka). Orden skulle även komma 

från flera olika domäner för att öka variationsgraden och således undvika eventuella fördelar 

av specifik domänexpertis hos testdeltagarna. Orden producerades slumpmässigt av 

testledarna och kontrollerades med ovannämnda kriterier. När samtliga 178 substantiven hade 

producerats randomiserades orden parvis och bildade 89 ordpar. Kontroll av pre-

experimentell association genomfördes och korrigerades för att skapa en arbiträr ordparslista. 

Deltagarna fick koda in samtliga 89 ordpar under en instuderingsperiod. Instuderingsperioden 

delades upp i 5 inkodningslistor med 18 ordpar i varje lista förutom den sista, vilken innehöll 

17 ordpar. Den sista listan bestod ursprungligen av 18 ordpar men vid sista genomgången 

innan testningarna började upptäcktes att 1 ordpar i den sista listan förekom tidigare, och 

raderades därför från den sista listan. Samma ordparslista användes oberoende av vilken 

minnesteknik testdeltagarna skulle använda sig av. Samtliga ordpar visades upp i en 

powerpointpresentation där varje bild i inkodningen innehöll 1 ordpar med teckensnitt Calibri 

och teckenstorlek 44. Ordparet placerades i mitten av bilden med 4 rutnätsenheter (utifrån 

rutnäts- och stödlinjefunktionen i Powerpoint) mellan orden. För de bilder där information 

fanns utöver ordparet, placerades informationen 1 rutnätsenhet längre ned i bilden. Denna 

information var i teckensnitt Arial och teckenstorlek 18.  

 

Gemensamma rättningskriterier för samtliga testförfarandena. 

De 4 första och 4 sista ordparen (totalt 8 ordpar) från ordparsinkodningen togs bort vid 

rättningen för att undvika primacy - och recency effekter (dvs. starkare hågkomst för de första 

och de sista ordparen) (Passer & Smith, 2007). Eventuella bokstavstillägg som -s eller -n samt 

pluralangivelser av ordparen eller orden godkändes. 

 

Fri återgivning. 

Med tanke på testförfarandets art behövdes endast en bild innehållandes instruktion till fri 

återgivning (fig.2). Instruktionen var i teckensnitt Calibri och teckenstorlek 32. 

 

Deltagarna skulle skriva ner de inkodade ordparen i testprotokollet där understreck samt 

bindestreck var ordnade för att underlätta nedskrivning och rättning. Vid rättning av fri 
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återgivning fick deltagarna 1 poäng för varje rätt angivet ordpar. För varje rätt ordpar erhölls 

också om ordparet tillhörde kategorin aktivt eller passivt inkodade.  

 

Stödd återgivning. 

Av de tidigare 81 inkodade ordparen användes 25 ordpar för stödd återgivning (fig.2). 5 

ordpar randomiserades från varje inkodningsfas. Av de 25 ordparen var det planerat att 13 

skulle vara aktivt inkodade och 12 ordpar passivt inkodade. Slumpningen gav fler passivt 

inkodade ordpar och testledare korrigerade detta med att ersätta ett antal passiva ordpar med 

randomiserade aktiva ordpar från samma inkodningsfaser. I stödd återgivning användes de 25 

ordparen i Powerpoint genom att varje bild relaterades till 1 ordpar. Men jämfört med 

inkodningsprocessen stod endast ett av orden i ordparet med i bilden. De orden som stod med 

var uteslutande de som placerades till vänster i inkodningsbilderna sett från testpersonens 

perspektiv. Varje bild förekom endast 1 gång i stödd återgivning. Orden visades i teckensnitt 

Calibri och teckenstorlek 44. En blå övergångsbild användes mellan varje bild för att markera 

att en ny bild skulle presenteras.  

 

Testpersonerna fick skriva sina svar i en numrerad lista i testprotokollet. Vid rättning av 

stöddåtergivning fick testdeltagarna 1 poäng för varje rätt angivet ord. För varje rätt erhölls 

även ett separat mått vilka avsåg om ordparet var aktivt eller passivt inkodat. 

 

Tidsbegränsad igenkänning. 

Resterande 56 ordpar användes därefter för tidsbegränsad igenkänning (fig.2). 28 av dessa 

ordpar behölls som intakta medan de resterande 28 omarrangerades inom respektive 

ordparsgrupp. De omarrangerade ordparen hade alltså enbart satts ihop med ord som har 

funnits med tidigare i inkodningen exklusive de intakta ordparen. Av de 28 intakta ordparen 

var 14 stycken aktivt inkodade och 14 stycken passivt inkodade. Samtliga ordpar blandades 

slumpmässigt för att få en ny ordningsföljd och varje bild förekom endast en gång. Samtliga 

ordpar i tidsbegränsad igenkänning visades upp i en Powerpoint där varje bild innehöll 1 

ordpar med teckensnitt Calibri och teckenstorlek 44. Vidare infogades en rosa svarsbild med 

tillhörande instruktioner mellan varje bild för att uppmana testpersonen att svara. 

Instruktionen visades i teckensnitt Arial och teckenstorlek 66.  

 

Testpersonerna fick skriva ner sina svar i ett testprotokoll med en numrerad lista där 

svarsalternativen ja eller nej fanns för varje ordpar. Vid rättningen av den tidsbegränsade 

igenkänningen fick testdeltagarna 1 poäng för varje angivet rätt. Ytterligare mått som togs 

var; totala antalet rätta svar, antalet rätta intakta ordpar avseende aktivt inkodade respektive 

passivt inkodade ordpar, antalet felaktiga svar och antalet felaktiga svar avseende intakta 

respektive omarrangerade ordpar. 
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Figur2. Bildspelen för de olika testmetoderna  

 

 

 

 

 

Pilotstudie. 

En primär utvärdering av material och design genomfördes på 21 personer för att komma 

fram till det aktuella upplägget. Huvudsakligen undersöktes och bearbetades materialet för att 

uppnå tre kriterier. 

 

En av dessa var att svårighetsgraden i testmaterialet skulle matcha icke-klinisk population. 

Det noterades att testpersoner i icke-klinisk population inte blev tillräckligt utmanade av 

tidsbegränsad igenkänning i form av gammalt (fanns med i inkodningen) eller nytt ordpar 

(fanns inte med i inkodningen). Takeffekter uppnåddes och för att undvika dessa utökades 

antalet ordpar vilka skulle kodas in och minnestestas. Vidare höjdes svårighetsgraden i 

tidsbegränsad igenkänning genom användning av intakta och omarrangerade ordpar (samtliga 

ord var med i inkodningen) istället. Svårighetsnivån utökades också med införandet av stödd 

återgivning och fri återgivning då dessa utifrån tidigare minnesforskning klassas som svårare 

testförfaranden än tidsbegränsad igenkänning. Testledare provade även att manipulera 

tidslängden för samtliga testförfaranden och undersöka hur snabb inkodnings- och 

framplockningsfaserna kan genomföras för att bli lagom utmanande för testpersoner.  

 

Ett annat kriterium var att det skulle vara jämn processgrad mellan minnesteknikerna. Den 

främsta utmaningen med minnesteknikerna var att det fanns en risk att satsbyggande var 

alltför processlätt jämfört med enhetsskapande.  För att utöka processnivån i satsbyggande 

och utjämna denna faktor mellan strategierna konstruerade testledarna ologiska och bisarra 

skeenden för satsbyggande där deltagarna fick använda opassande verb till att skapa skeenden 

(till exempel frukten skrek åt lampan). Detta för att undvika att testpersonen skulle skapa 

alldagliga och enkla skeenden och därmed bearbeta informationen ytligt. Ta ordparsexemplet 

stol – katt. Utan verbet skulle risken varit stor att testpersonen skapade skeendet ”katten 

hoppar upp på stolen”. Med ett opassande verb som ”förhandla” blev självformuleringen mer 

processkrävande.  

 

Ett ytterligare kriterium var att varje ordpar ska kunna kodas in utifrån de olika 

instruktionerna för minnesteknikerna. I pilotstudien kontrollerades att testpersoner i 

enhetsskapande kunde koda in ordparen som nya koncept och definitioner medan testpersoner 

i satsbyggande kunde studera ordparen utifrån ett bisarrt och kreativt skeende.  Ordpar som ej 

uppfyllde detta raderades och ersattes med nya ordpar. En del av detta kriteriearbete var att 

konstruera förståeliga och lättfattliga instruktionerna samt införande av genomgång och 

träning med ordparsexempel innan inkodningen började.           

 

Design och Procedur 

 

Förtest gällande divergent tänkande och bakomliggande variabler. 
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Testningsproceduren delades upp i två tillfällen (fig.4). Under första testtillfället 

administrerades testet gruppvis i en föreläsningssal på Psykologiska Institutionen. Deltagarna 

erhöll information om att detta var ett kreativitets- samt visualiseringstest där de skulle få göra 

en rad olika uppgifter. De upplystes även om deltagarvillkoren med betoning på frivilligt 

deltagande.  

 

Därefter fick deltagarna en kort muntlig instruktion om att komma på så många olika 

användningsområden för en tegelsten som möjligt inom 3 min och att skriva ner dessa i 

testprotokollet. Tegelstenstestet användes som ett mått för divergent tänkande för att se om 

det finns en koppling mellan associationskapande i tegelstensuppgiften med det kommande 

associativa minnestestet.   

 

Sedan ombads deltagarna fylla i enkäten gällande demografiska variabler. Svaren på enkäten 

användes för att undersöka om det finns möjliga bakomliggande variabler för 

minnestestresultatet i detta experiment I samband med enkätgenomförandet informerades 

deltagarna särskilt om att namn endast togs för att underlätta gruppindelningen till andra 

tillfället. Sammanlagt tog första testtillfället ca 15 minuter.   

 

Rättningen av AUT genomfördes av båda testledarna. Proceduren bestod av att testledarna 

rättade hälften av testningsprotokollen för AUT var för sig, för att sedan fullfölja samtliga 

resultat tillsammans för kriteriekontroll. Därefter räknades ett medelvärde ut för testresultatet 

och deltagare som hamnade under medelvärdet klassades som låg medan deltagare som 

hamnade över snittet klassades som hög. Testpersonerna delades upp i en 

enhetsskapandegrupp bestående av 50 % hög- samt 50 % lågpresterande och samma 

uppdelning gjordes för satsbyggandegruppen (se under rubriken undersökningsdeltagare för 

utförlig beskrivning av gruppuppdelning). Angående enkäten bearbetade testledarna svaren 

endast var för sig då data var lätthanterlig.  

 

Uppdelning av grupper. 

Vid andra tillfället samlades testpersonerna i helgrupp för att delas in i enhetsskapande- och 

satsbyggandegrupp. Varje deltagare erhöll också en sifferkod som skulle skrivas ned i 

testprotokollet och ersätta namnen för avidentifiering av deltagarna. Deltagarna ombads sedan 

att gå till sin grupps föreläsningssal vilken aviserades av testledarna. 

 

Instruktion av minnesteknik.  

De två testledarna ledde varsin minnesstrategigrupp. Testdeltagarna ombads att sätta sig på 

förutbestämda platser i salarna och deltagarna satt mellan 3 - 6 meter från den projektionsduk 

som användes. Testinstruktionerna presenterades både muntligen och i powerpointbildspelet 

på projektionsduken. Båda grupperna informerades om; att en rad ordpar skulle visas upp ett 

efter ett, att varje bild skulle visas i 7 sekunder, att det mellan varje ordpar skulle komma en 

mellanrumsbild som visades i 3 sekunder samt att deras uppgift var att visualisera ordparen 

med hjälp av en strategi de fick.   

 

Instruktionen för enhetsskapandegruppen var att strategin gick ut på att testpersonen skulle 

göra ett enhetligt objekt av varje ordpar. Detta skulle utföras genom att sätta ihop orden och 

skapa en definition av det sammansatta ordparet. För vartannat ordpar fick testpersonen en 

färdig definition att visualisera och för vartannat ordpar skulle testpersonen skapa sin egen 

definition för att visualisera (fig.3). Denna grupp hade således den betingelse som kodade in 

associativ information utan några medierande element. Vidare kan man utifrån instruktionen 



17 

 

urskilja att det rådde två ytterligare förhållanden i designen då ordparen bearbetades i form av 

aktiv (skapa sin egen definition) eller passiv (får en färdig definition) inkodning.  

 

Instruktionen för satsbyggandegruppen var att testpersonen skulle sätta in båda orden i 

ordparet i en och samma mening. Meningen återspeglade en händelse/skeende som 

testpersonen skulle visualisera för sitt inre. För vartannat ordpar fick testpersonen en färdig 

formulerad händelse att visualisera och för vartannat ordpar fick testpersonen skapa sin egen 

händelse att visualisera. Vidare informerades satsbyggandegruppen om att de färdiga 

händelserna var kreativitetspräglade och fria från logiska begränsningar. De informerades 

även om att den egna händelsen skulle skapas utifrån ett verb som gavs. Verbet stod med i 

den aktuella bilden tillsammans med ordparet. Testpersonerna uppmanades att använda sin 

fantasi och kreativitet, i bildandet av satserna (fig.3). Satsbyggandegruppen blev följaktligen 

den grupp som kodade in associativ information som separata enheter med ett medierande 

element. Även denna grupp bearbetade ordparen utifrån aktiv (skapa sin egen händelse) eller 

passiv (färdig formulerad händelse) inkodning.  

 

 

Inkodning. 

Efter genomgång av instruktionerna gick samtliga testpersoner igenom 4 ordparsexempel 

bestående av två aktivt och två passivt inkodade ordparen. På de aktivt inkodade exemplen 

skulle testpersonerna skriva ner sina visualiseringar i testprotokollet. Därefter fick de 

möjlighet att ställa frågor om något var oklart innan inkodningen började. Det betonades att 

testpersonerna skulle visualisera ordparen för sitt inre och alltså inte skriva ner dessa. 

Inkodningsperioden bestod av 5 instuderingsfaser där varje fas var 3 minuter lång. Mellan 

varje fas fick deltagarna 30 sekunders paus. Sammanlagt tog inkodningsfasen ca 18 minuter 

att genomföra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Inkodningsbildspelen för de olika minnesteknikerna 

 

Testförfarandena i framplockningsfasen. 

Därefter fick testpersonerna anvisningen om att komma på så många användningsområden av 

ett gem som möjligt. Deltagarna fick 3 minuter på sig att skriva ner förslagen i testprotokollet. 

Gemtestet användes som ett distraktionstest för att ta bort eventuell framplockning av ordpar 

med hjälp av kontinuerlig repetition i arbetsminnet.  Distraktionstestet följdes sedan av 1 

minuts paus.  

 

Testningen inleddes med fri återgivning eftersom en annan ordning eventuellt skulle medfört 

att resultaten i fri återgivning inte blev fritt återkallade utan baserade på ledtrådar från 

föregående testförfaranden. Testdeltagarna fick till att börja med anvisningen om att skriva 
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ner så många av de föregående ordparen som de kan komma ihåg. Deltagarna fick 3 minuter 

på sig att skriva ner ordparen i testprotokollet.  

 

Efter detta genomfördes stödd återgivning. Deltagarna instruerades om att ett antal ordpar från 

inkodningen skulle visas där de fick se ett av orden i de ordpar som presenterats. De 

uppmanades att skriva ner det andra ordet i ordparet i svarspappret och chansa i de fall de var 

osäkra. Testpersonerna informerades också om att varje bild visades i 10 sekunder och om att 

en mellanrumsbild skulle visas i tre sekunder. Testledarna gick därefter igenom ett exempel 

med deltagarna vilka sedan fick möjlighet att ställa frågor.  Sammanlagt tog stödd återgivning 

ca 4 minuter att genomföra. Paus på 1 minut erhölls efter denna testning.  

 

Därefter genomfördes tidsbegränsad responstestning där deltagarna instruerades om att de 

skulle få se ett antal ordpar och att de inom en kort tidsrymd skulle ange om de kände igen 

ordparen. Deltagarna informerades om att varje ordpar visades i 2 sek och att det därefter 

visades en mellanrumsbild då testpersonen hade 2 sek att snabbt svara genom att stryka ett 

streck över alternativen ja eller nej på svarspappret. Testledarna gick igenom två exempel 

med deltagarna vilka sedan fick möjligheten att ställa frågor. Testpersonerna informerades 

också om varje ordpar var numrerat och att testledarna skulle ropa upp numret för ordparet så 

att inte deltagarna tappade bort sig. Testpersoner uppmanades att bestämma sig fort och att 

chansa i de fall de var osäkra. Den tidsbegränsade ordparsigenkänningen tog ca 4 minuter att 

genomföra. Valen av de olika testförfarandena baserades på att metoderna varierade i 

svårighetsgrader. Fri återgivning var svårast följt av stödd återgivning och slutligen 

tidsbegränsad svarsigenkänning. 

 

Slutligen fick testdeltagarna redogöra skriftligen för sin minnesteknik utifrån två av de första 

och sista ordparen som fanns i inkodningsmaterialet. Sammanlagt tog andra testtillfället ca 45 

minuter att genomföra och den sammanlagda tiden för hela experimentet blev således 1 

timme. Första och andra testtillfället fick göras om ytterligare en gång för rekrytering av fler 

testdeltagare.  För att undvika testledareffekter bytte testledarna grupper när proceduren skulle 

genomföras igen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Testprocedur. Testtillfälle ett markerad med textrutan streckad. Tillfälle två markerat 

med textrutorna heldragna. 

 

Databearbetning. 

Vid den statistiska dataanalysen användes SPSS v.20. För varje minnesmått (förutom för 

måtten avseende genereringseffekten) gällande de tre minnestesten utfördes en 2-vägs 

ANOVA mellan grupper där testfaktorerna var; minnesteknik och divergent tänkande (DT). 

Därtill genomfördes en 2-vägs ANOVA, för genereringseffekter där testfaktorerna var 

minnesteknik och genereringseffekt (med nivåerna passivt samt aktivt inkodade 

ordparsassociationer). Värt att notera här är alltså att nivåerna för genereringseffekterna inte 
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var ordnade som testgrupper (som minnesteknik och DT) utan istället fanns som specifika 

minnesresultat för passivt och aktivt inkodade ordparsassociationer, vilket föranledde 

användningar av två olika ANOVOR.  

 

 

Resultat 

 

I varje resultatdel nedan kommer det först redovisas deskriptiva data för att belysa tendenser i 

datamaterialet. Därefter redogörs signifikanta huvudeffekter. Vid redogörelser för signifikans 

och värden nära signifikans inkluderas även effektmått (η
2
). Till signifikanta och nästan 

signifikanta effekter redovisas även grafer. I slutet redogörs även powernivåerna för 

minnesmåtten i minnestesten, samt bakgrundsvariabler till datamaterialet. 

  

Alternate uses task 

Antalet testpersoner som gjorde testet var initialt N=40. Från dessa 40 bortföll sedan 8 

personer till huvudtestet. Testgruppens medelvärde på det totala testresultatet var 16,9 p samt 

hade en standardavvikelse på 6,91 p. Resultatspannet låg mellan 4 - 33p. Deltagare under 

totalsnittet i testpoäng grupperades som ”låg”, samt de över snittet som ”hög” i avseende till 

DT. Gruppen ”hög” (N=19) hade medelvärdet 22,9 p samt en standardavvikelse på 3,66 p. 

Gruppen ”låg” (N=21) hade medelvärdet 11,47 p samt en standardavvikelse på 4,0 p. 

Skillnaden mellan gruppernas medelvärden var 11,43 p (fig.5). Vid t-test av skillnaden i 

medelvärdespoäng erhölls signifikans, t(28) = 7,869, p < 0.05, vilket togs som indikation på att 

grupperna ”hög” och ”låg” kunde behandlas som skilda i den efterkommande analysen av 

resultaten från huvudtestet. Dessutom t-testades ”hög” och ”låg” DT mot varandra i mellan 

minnesteknikgrupperna för att säkerställa att grupperna inte blivit skevt fördelade med 

avseende till extremvärden dvs så att medelvärdena för ”hög” och ”låg” i båda grupperna var 

likadana. Analysen visade att ingen skev fördelning förelåg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figur.5. Spridningar i resultat i alternate uses task 

 

 

 

Fri återgivning 

Tre olika mått på minnesresultat togs ut för analys; totalt antal rätt återgivna ordpar och antal 

rätt på aktivt inkodade samt passivt inkodade ordparsassociationer. Medelvärdena för 
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minnespoäng avseende minnestekniken enhetsskapande var konsekvent högre i alla mått 

jämfört med minnestekniken satsbyggande (tab.1).    

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) i minnespoäng för friåtergivning.   

Minnesteknik Total poäng Aktiv  Passiv 

Enhetsskapande (N=17) 6,0 (3,22) 3,88 (2,47) 2,12 (1,86) 

Satsbyggande     (N=15) 3,06 (2,63) 2,27 (2,28) 0,8 (0,744) 

 

Två huvudeffekter fanns. Dessa gällde totalpoäng, F(1, 28) = 5,265, p  < 0,05 η
2
 = 0,158 (fig.6), 

samt passivt inkodade ordparsassociationer, F(1, 28) = 5,061, p  < 0,05, η
2
 = 0,153 (fig.7), i 

vilka minnestekniken enhetsskapande producerade bättre minnesresultat jämfört med 

satsbyggande.  

 

Gällande aktivt inkodade ordparsassociationer hamnade skillnaderna mellan teknikerna nära 

signifikans F(1, 28) = 3,656, p < 0,05, η
2
 = 0,109. Inga signifikanta huvudeffekter gällande DT 

eller interaktionseffekter DT*minnesteknik fanns. Inga signifikanta interaktionseffekter 

mellan minnesteknik och genereringseffekt, kunde utläsas ur datamaterialet. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur.6. Medelvärden för totalresultat fri åter.               Figur.7. Medelvärden för genereringseffekt, fri åter                    

 

 

Stödd återgivning 

Fyra olika mått på minnespoäng togs ut i testet för analys; totalt antal rätta svar, totalt antal 

felaktiga svar och antal rätta svar gällande aktivt och passivt inkodade ordparsassociationer. 

Minnestekniken enhetsskapande var högre i minnespoäng jämfört med satsbyggande i alla 

mått förutom passivt inkodade ordpar, där satsbyggande istället var marginellt bättre (tab.2).  

 

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) i minnespoäng för stöddåtergivning.    

Minnesteknik Rättsvar  Felsvar Aktivt  Passivt 

Enhetsskapande (N=17) 9,64 (5,39) 5,58 (3,14) 5,64 (3,16) 3,88 (2,89) 

Satsbyggande     (N=15) 6,53 (6,25) 4,33 (4,30) 2,53 (2,89) 4,0 (3,54) 

 

En tydlig tendens till interaktionseffekt (dock endast nära signifikans) kunde utläsas i måttet 

felsvar mellan minnesteknik och DT. Omvända förhållanden förelåg mellan 

minnesteknikerna. I enhetsskapande producerade hög DT flest felsvar jämfört med låg DT. 

Det omvända förhållandet förelåg i satsbyggandegruppen. Interaktionseffekten var nära 

signifikans, F(1, 28) = 3,502, p = 0,072 > 0,05, η
2
 = 0,111 (fig.8).  
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En tydlig interaktionseffekt gällande genereringseffekter fanns, F (1, 30) = 17,482, p < 0,05, η
2
 

= 0,368. I denna interaktionseffekt gynnades enhetsskapande mest av aktivt inkodade 

associationer, medan passivt inkodade associationer gynnade minnesteknikerna ungefär lika 

mycket (fig.9). Inga andra signifikanta interaktionseffekter kunde utläsas ur datamaterialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Figur 8.Medelvärden för felsvar                     Figur  9. Medelvärden för genereringseffekter             

 

Tidsbegränsad ordparsigenkänning 

Fem mått för minnespoäng togs ut för analys; antal rätta svar, antal rätta svar på ”sanna” 

ordpar (d.v.s. gällande icke omarrangerade ordpar), antal rätta svar på ”falska” ordpar (d.v.s. 

ordpar som blivit omarrangerade) och antal rätta svar på ordparsassociationer som varit aktivt 

och passivt inkodade (dessa gällde endast icke omarrangerade ordpar d.v.s. ”sanna” ordpar).   

Inga tydliga trender kunde ses i den deskriptiva datan. Medelvärdesskillnaderna var inte 

konsekvent större för någon strategi och var endast marginella i alla mått. (Tabell.3).  

 

 Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) i minnespoäng för tidsbegränsad 

ordparsigenkänning. 

Minnesteknik Rättsvar Rätt 

”sanna” 

Rätt ”falska” Aktivt  Passivt 

Enhetsskapande 

(N=17) 

44,94 

(7,41) 

20,5(11,43) 24,11(3,51) 12,41 (2,64) 8,3 (2,68) 

Satsbyggande 

(N= 15) 

44,0 

(6,85) 

20,8  (4,6) 23,3(3,86) 11,73 (2,28) 8,9 (2,09) 

 

Som indikerats av de små skillnaderna i den deskriptiva datan ovan, påträffades inga 

signifikanta huvudeffekter eller interaktionseffekter i datamaterialet. De tendenser till 

huvudeffekter och interaktionseffekter som hittades var för marginella för att betraktas som 

intressanta. 
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Power-analys 

En post hoc analys av powernivåerna utfördes. Powernivåerna för minnestesterna de olika 

måtten varierade mellan 0,050 – 0,571. För de signifikanta huvudeffekterna, som gällde 

strategi, var powernivårna för fri återgivning total poäng; 0,571, fri återgivning externt 

formulerad; 0,522, stödd återgivning självformulerad; 0,563. För den nära signifikanta 

interaktionseffekten mellan strategi och DT i stödd återgivning antal fel var powernivån 0,359 

(tab.4).   

 

 

 

 

Tabell 4. Powernivåer för minnesmått. Signifikanta mått i fet stil.  
Minnestest Minnesmått Minnes- 

strategi 

DT Minnes 

-strategi 

*DT 

Minnes- 

Strategi 

*genereringseffekt 

 
Fri återgivning 

Total poäng 0,571 0,344 0,052 0,61 

Aktivt 0,278 0,329 0,054 - 

Passivt 0,522 0,113 0,050 - 

 
Stödd återgivning 

Rätt svar 0,133 0,054 0,077 0,981 

Fel svar 0,208 0,167 0,359 - 

Aktivt 0,563 0,135 0,138 - 

Passivt 0,097 0,055 0,063 - 

 
Tidsbegränsad- 

ordparsigenkänning 

Rätt svar 0,052 0,115 0,051 - 

Rätt ”sanna” 0,215 0,061 0,086 0,246 

Rätt ”falska” 0,100 0,138 0,108 - 

Aktivt 0,074 0,089 0,050 - 

Passivt 0,167 0,079 0,231 - 

 

 

Utbildningsnivå som bakgrundsvariabel 

Den övergripande tendensen fanns att gruppen med eftergymnasial utbildning över två (N=6) 

år fick de bästa minnesresultaten. I övrigt fanns ingen proportionerlig ordning avseende  

utbildningslängd och minnesresultat. Inga signifikanta huvudeffekter av utbildning kunde ses 

i något av minnestesten. Inte heller kunde några signifikanta interaktionseffekter utläsas ur 

vårt datamaterial.  

 

Övriga bakgrundsvariabler 

Testdeltagarna fick även fylla i information om ålder, kön, yrke och hobby. Yrke och hobby 

undersöktes i syfte för att utröna bakgrundsvariabler till AUT. Dessa grupperades efter 

bedömningarna ”erfarenhet av tegelstenar” och ”icke erfarenhet av tegelstenar”, då testet 

byggde på att hitta användningsområde till tegelstenar. Exempelvis blev yrken och hobbys 

som på något sätt berörde konstruktion och byggnad eller på annat vis implicerade konkret 

handhavande av byggmaterial såsom tegelstenar, grupperades i den förstnämnda gruppen. 

Andra yrken såsom kontorist, vårdare eller fotograf blev grupperade i den sistnämnda 

gruppen. Endast två yrken bland i vår testgrupp blev grupperade i den första gruppen. Dessa 

var trädgårdsarbetare samt säljare på byggvaruhus. När dessa individer jämfördes mot resultat 

på alternate uses task sågs inget samband med höga resultat dvs. att de hamnade inom 

gruppen ”hög”. Dessutom var dessa individer så pass få att testresultaten ändå skulle vara 

marginellt påverkade om detta samband fanns. Inom hobbys blev ingen grupperad i den första 

gruppen.  
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Analys av kön som bakgrundvariabel visade inga signifikanta skillnader. Inte heller ålder 

kunde statistiskt tolkas som en bakgrundsvariabel i datamaterialet då detta inte kovarierade 

med något resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

 

Grundsyftet med detta experiment var att jämföra effekterna av två minnestekniker för 

associativt minne. Vidare undersöktes hur starkt de två bakgrundsvariablerna divergent 

tänkande och genereringseffekter kunde påverka de olika minnesteknikerna. De tre 

huvudsyftena och resultaten till dessa var: 

 

1. I studentpopulation  se om eventuella huvudeffekter fanns för de två minnesteknikerna 

”enhetsskapande” och ”satsbyggande” i minnesprestationer för minnestesten fri 

återgivning, stödd återgivning samt tidsbegränsad ordparsigenkänning.  

 

Det fanns signifikanta huvudeffekter gällande minnesteknik i minnestestet fri 

återgivning för minnesmåttet total rätt. Dessa huvudeffekter visade att individer som 

inkodat ordparen enligt minnestekniken enhetsskapande, mindes fler associationer 

jämfört med de som utfört minnestekniken satsbyggande vid fri återgivning. Vid stödd 

återgivning hittades ingen huvudeffekt gällande totalt antal rättsvar, inte heller i 

tidsbegränsad igenkänning.  

 

2. Mäta nivån för divergent tänkande hos testpersoner för att se om eventuella 

huvudeffekter och/ eller interaktionseffekter med minnesteknik fanns gällande 

minnesprestationer på minnestestet fri återgivning, stödd återgivning samt 

tidsbegränsad ordparsigenkänning.  

 

Inga signifikanta huvudeffekter och interaktionseffekter kunde hittas gällande 

divergent tänkande i något av testen. I experimentet verkade därmed inget samband 

finnas mellan den associativa processförmågan bakom divergent tänkande, och våra 

två associativa minnesinkodningsstrategier.     

 

3. Undersöka hur genereringseffekten påverkade minnesteknikerna i minnestesten i fri 

återgivning, stödd återgivning samt tidsbegränsad ordparsigenkänning i de två 

minnesmåtten självgenererade ordparsassociationer respektive externt genererade 

ordparsassociationer.  

 

Ingen signifikant interaktionseffekt kunde hittas gällande minnesteknik och 

genereringseffekt i fri återgivning. I stödd återgivning fanns däremot en 

interaktionseffekt i detta avseende där enhetskapande gynnades mer av aktivt 

inkodade ordpar medan passivt inkodade associationer inte gav skillnad i någon 

minnesteknik.  
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Enhetsskapande var som nämnts ovan, signifikant bättre än satsbyggande i fri återgivning; 

totalt antal rätt och passivt inkodade ordparsassociationer, samt stödd återgivning; aktivt 

inkodade ordparsassociationer. Att signifikans uppnåddes vid fri återgivning; passivt 

inkodade ordparsassociationer ger stöd för teorin att enhetsskapande kan vara ett bra sätt att 

”paketera” information så att individer minns den, åtminstone om man jämför mot 

satsbyggande vid fri återgivning gällande ordparsassociationer. Något som ytterligare kan 

tänkas peka på att enhetsskapande generellt är bättre jämfört med satsbyggande i fri 

återgivning är att inga interaktionseffekter fanns mellan genereringseffekt och minnesteknik i 

detta test, dvs. att oavsett genereringseffekt fick enhetsskapande konsekvent bättre resultat.  

 

Den enda signifikanta fördelen för enhetsskapande i stödd återgivning fanns i aktivt inkodade 

ordparsassociationer. Detta kan istället ge stöd åt synen att enhetsskapande, när 

framplockningen av ordparen får ske med hjälp av ledtrådar, endast blir effektiv när individer 

själva aktivt använder denna minnesteknik. 

 

Övergripande tendenser i datamaterialet visade att minnestekniken enhetsskapande eventuellt 

kan vara effektivare än satsbyggande för associativ minnesinkodning men för att dra liknande 

slutsatser krävs fler studier med fler testdeltagare, ytterligare jämförelser mot en 

kontrollgrupp samt fler minnesmått. 

 

Diskussion kopplat till neuropsykologiska teorier 

Många möjliga förklaringar till resultatet kan formuleras.  En möjlig neuropsykologisk 

förklaringsmodell, som kan formuleras utifrån BOK-modellen och DDT, är att inkodnings - 

och framplockningsprocesser i H förstärks och effektiviseras genom att associationer 

bearbetas djupare, när minnesstrategin enhetsskapande används. Enligt BOK–modellen och 

DDT, inkodas associativ information tidigare i MTL-hierarkin, dvs. i PRC, när 

enhetsskapande används som minnesteknik (Eichenbaum et al., 2007; Mayes, et al., 2007). 

Enhetskapande tillför eventuellt på så sätt ”färdigprocessade” associationer till H, där 

associationen eventuellt processas ytterligare ett steg till genom att kontexter tillförs. På detta 

sätt kanske inkodade associationer får ett större processdjup i H om enhetskapande används. 

Om satsbyggande istället används sker de associativa inkodningsprocesserna först i toppen av 

MTL-hierarkin (i H), och sker endast då i ett steg. Eftersom H enligt BOK-modellen ses som 

mycket viktig för medvetna kvalitativa återkallanden av minnen (Eichenbaum et al., 2007), 

finns möjligheten att djupare bearbetningar av associationer i H, också ger upphov till bättre 

minnesåterkallanden, vilket då skulle reflekteras i våra testresultat. Denna förklaringsmodell 

skulle även kunna tänkas vara logisk med tanke på MTL’s hierarkiska processtruktur och att 

testet utfördes i studentpopulation (d.v.s. att processad information förr eller senare når ett 

intakt H där informationen ytterligare kan processas). Dessutom är förklaringsmodellen även i 

linje med forskning gjord av Staresina & Davachi (2008), vilka fann att processer i PRC 

bidrog till korrekta minnesåterkallanden gällande associativa inkodningar (objekt-färg) samt 

Carr med flera (2009) vilka fann att starkare PRC-aktivering korrelerade med konsistent 

korrekta episodiska återkallanden en vecka efter inkodningstillfället (interagerande 

objektspar). O’Kane med flera (2005 refererad i Staresina & Davachi, 2008) föreslår att PRC- 

processer eventuellt kan vara vitala för återkallanden av minnen då de upprätthåller de 

separata objektsrepresentationer som är viktiga för H-processerna. Sett genom denna modell 

producerar minnesstrategin enhetsskapande tydliga, separata, sammansatta enheter vilka 

ytterligare efterbearbetas och förtydligas i H, med hjälp av PRC. Denna efterbearbetning i H 

skulle eventuellt kunna gälla de definitioner som varje enhetsskapat ordpar i vårt test fått, då 

sammanbindandet av objekt-kontext i H (dvs. efterbearbetningen) enligt BOK-modellen även 
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kan gälla semantiska kontexter/betydelse kontexter (Ranganath, 2010a, b). Möjligheten finns 

då att enhetskapandet i testet, tillfört associationerna ytterligare bearbetningsdjup, vilket skett 

genom att H sammanbundit de enhetskapade ordparen, (vilka redan processats i PRC) med 

deras semantiska kontext/betydelse kontext, som utgjordes av definitionerna till de 

enhetsskapade ordparen. 

  

En annan neuropsykologisk koppling som fokuserar på minnesstrategin satsbyggande och 

användandet av udda verb som mediatorer, kan även diskuteras utifrån BOK-modellen. 

Teorin postulerar att associativa minnesinkodningar, vilka involverar medierande element, bör 

ha dessa i bakgrunden/kontexten (Ranganath 2010a, b). I vårt test finns då risken att 

mediatorerna, vilka gällde udda verb, istället hamnade i förgrunden och att det då var dessa 

som försökspersonerna främst kom ihåg, vilket  sänkte resultaten för satsbyggande. Något 

som även skulle kunnat förstärka denna risk var att våra verb i inkodningen var fetstilade. 

Dock, om detta varit en genomgående effekt i datamaterialet skulle kanske minnesresultaten 

varit ännu lägre i satsbyggande gruppen, vilket möjligen tyder på att detta inte var någon stor 

förklarande faktor.   

 

Andra alternativ till de ovanstående neuropsykologiska förklaringarna kan hittas utifrån den 

informationskaraktär och informationsmängd som våra två minnestekniker skapade. Davachi 

och Staresina (2010), vilka jämförde liknande minnestekniker som denna studie, påpekade att 

enhetsskapande skapar nya koncept/nya ord (elefant- brödrost =elefantbrödrost) medan 

satsbyggande endast skapar nya meningar med intakta konventionella element och ”gamla” 

ord (elefant-brödrost = elefanten trampade på brödrosten) och att nya koncept och nya ord 

generellt är lättare att komma ihåg (de är mer utstickande) än meningar med konventionella 

element ”med ”gamla” ord. Vidare påpekar de också att informationsmängden, dvs. antalet 

ord, är lägre i enhetsskapande, jämfört med satsbyggande som använder hela satser, vilket i 

sig effektiviserar minnesinkodningen. Dessa två perspektiv skulle därmed kunna vara 

ytterligare alternativa förklaringar till resultaten, och särskilt den senare om man betänker att 

den minnesinkodande delen var tidsbegränsad och eventuellt då gynnade den snabbaste och 

effektivaste minnestekniken.  

 

Ett annat möjligt förklaringsperspektiv är att enhetskapande innebär mindre risk för 

sammanblandningar av andra inkodade minnen.  Enligt Cowell med flera (2006) kan 

enhetsskapande innebära att ihopsatta enheter blir mer motståndskraftiga mot störningar från 

andra minnen (interferens). I denna studie kanske enhetsskapande medförde en minskad risk 

för ihopblandade av andra inkodade ord. Att satsbyggande dessutom innehöll fler ord jämfört 

med enhetsskapande kan möjligen bidragit till en större risk för sammanblandningar av andra 

inkodade ord (dvs.  icke relevanta ord) i denna minnesteknik.  

 

Diskussion kopplat till bakomliggande inkodningsprocesser 

Att enhetsskapande var signifikant bättre än satsbyggande i fri återgivning total rätt kan också 

diskuteras utifrån bakomliggande inkodningsprocesser vid minnesteknik. Craiks och Tulvings 

(1975) studie angående meningsfull elaborering indikerade på att djupt bearbetad information 

är överlägsen ytlig informationsbearbetning vid minnesinkodning. I deras experiment bestod 

den djupaste inkodningsnivån av att testpersoner bearbetade minnesmaterialet utifrån 

innebörd och semantik.  Andra studier (exempelvis Kolers och Perkins, 1975) har studerat 

icke meningsfull elaboration. Resultaten indikerade på att det var en utökad 

bearbetningsprocess och inte innebördsbearbetning som ledde till ett starkare minne. Utifrån 

dessa tidigare studier och teorier kan strategin enhetskapande betraktas som en meningsfull 

elaborerad strategi då betydelse skapas av de sammansatta orden. Satsskapande kan däremot 
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ses som en icke-meningsfull elaboration då relationen byggs upp av en språklig sats som är 

godtycklig. I detta testförfarande visar sig den meningsfulla elaborationen vara mer effektiv i 

jämförelse med den icke-meningsfulla, vilket är i linje med Craiks och Tulvings teori. 

 

Resultaten kan även diskuteras utifrån inkodningsprocessen visualisering. Interaktiv 

visualisering förklararas som att man binder ihop objekten i en och samma föreställning vid 

inkodning av minne. Interaktiv visualisering har visat sig vara mer effektiv än att minnas 

objekten separat i associativa minnestest (Paivio, 1969). Med hänsyn till detta kan en 

spekulativ tolkning vara att betrakta strategierna utifrån två grader av interaktiv visualisering. 

Satsskapande består av en föreställning där orden binds samman i ett skeende medan 

enhetsskapande är en föreställning av ett objekt (det sammansatta ordet) och ett skeende 

(definitionen). En starkare interaktiv visualisering i enhetsskapande kan ha bidragit till 

resultatet.  

 

Vidare kan en något spekulativ tolkning av experimentets resultat göras utifrån bisarr 

visualisering. Fenomenet förklaras som skapandet av ovanliga och originella föreställningar. 

Bisarr visualisering utgår från grundtesen att det är lättare att minnas ovanliga objekt än 

vanliga (Worthen  & Hunt, 2011). I enhetsskapandet finns det en inbyggd bisarrhet i och med 

skapandet av nya ordkonstellationer och definitioner. I satsbyggandet konstruerade testledarna 

bisarrhet i form av att testpersonerna skulle koda in ologiska och kreativa skeenden utifrån 

udda verb. Resultaten indikerar på att bisarrheten i satsskapandet möjligen varit alltför 

irrelevant och bidragit till en försämrad interaktion mellan orden. Något som eventuellt kan 

motsäga dessa två förklaringsmodeller skulle kunna vara att visualiseringskomponenten inte 

var stark i vårt test och att den semantiska konstruktionen i minnesteknikerna spelade större 

roll. 

 

Divergent tänkande 

Våra data indikerade att DT inte var en bakgrundsfaktor till minnesprestationer i 

minnesteknikerna. Detta eftersom det var gruppen med låg DT som oftast representerade de 

högsta resultaten. En möjlig förklaring till dessa resultat är att minnesteknikerna, dvs. de 

associativa inkodningsstrategierna inte återspeglar de kognitiva processerna för divergent 

tänkande.  Divergent tänkande reflekterar kvantitativ idégenerering på öppna frågor (Guilford, 

1968) och detta minnestest handlade om en utifrån instruerad associativ process vilken endast 

syftade till att producera en association per ordpar. I och med denna skillnad fanns eventuellt 

en diskrepans mellan DT-processer och våra minnesinkodande processer.  Med andra ord 

fanns inte det otyglat fria idégenererandet som karaktäriserar DT representerat i 

minnesinkodningsinstruktionerna så som det gör i AUT. Då våra 

minnesinkodningsinstruktioner endast förordade en “lösning” (en skapad association per 

ordpar), även om denna inte behövde vara konventionell, finns möjligheten att testet 

eventuellt istället varit relaterat till konvergent tänkande (Guilford, 1968). Detta skulle 

möjligen även kunna förklara varför låg DT representerade högre minnesresultat jämfört med 

hög DT i vårt test, då låg DT kanske indikerade på mer konvergenta kognitiva stilar hos 

försökspersonerna. Detta förutsätter dock tanken om att divergent tänkande och konvergent 

tänkande representerar ändpunkter på en kontinuerlig skala, eller åtminstone vara motsatt 

korrelerade, vilket vi inte hittat litteratur för och således inte kan styrka.   

 

Vi fann heller inga signifikanta interaktionseffekter mellan DT och minnesteknik. I stödd 

återgivning gällande felsvar fanns dock en tydlig tendens till interaktionseffekt, vilken också 

var nära signifikans. Här verkade hög DT i enhetsskapande leda till fler felsvar (dvs. fel 

tillhörande ord till det givna ordet) och tvärtom i satsbyggande. Låg DT i enhetsskapande 
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verkade alltså föra med sig att individer i mindre utsträckning mindes fel, medan samma 

effekt uppnåddes i satsbyggande men istället med hög DT. Vi har inga förslag till varför olika 

grader av DT påverkar de olika minnesteknikerna i avseende till felsvar. Faktumet, att detta 

resultat inte var signifikant samt att ingen litteratur har hittats som behandlar dessa frågor, gör 

att vi väljer att inte diskutera detta vidare.  

 

Genereringseffekten 

I resultaten i fri återgivning fanns tendenser till huvudeffekter för minnesteknik, oavsett nivå 

på genereringseffekt och signifikanta huvudeffekter till enhetsskapandets fördel när ordparen 

var externt formulerade. Dessa resultat pekar på att enhetsskapande som minnesteknik, 

åtminstone för fri återgivning, inte är beroende av att individer själva måste utföra tekniken 

för att den ska vara effektiv, utan fungerar även när information externt ”paketerats” enligt 

enhetsskapandets principer och mottas passivt av individer. 

 

I stödd återgivning pekade resultatet istället starkt på att aktivt inkodade associationer 

förstärkte effekterna av enhetsskapande mer än satsbyggande, medan passivt inkodade 

ordparsassociationer inte nämnvärt förstärkte någon av minnesteknikerna mer (men var bättre 

än aktivt inkodade ordparsassociationer i satsbyggande). En möjlig orsak till detta är att en 

ordningseffekt uppkommer genom att den friaåtergivningen föregått de stödda återgivningen. 

I fri återgivning framplockas de spontant ihågkomna ordparen medan det i stödd återgivning 

framplockas ordpar utöver de som är spontant ihågkomna. Dessa ordpar är då de som är aktivt 

inkodade, vilka även då  fått  starkare associativa länkar mellan ordparen. Dessa länkar skulle 

då vid presentation av det första ordet i ordparet aktivera ett återkallande av det andra ordet 

såsom det görs i stödd återvinning.  En annan orsak till denna interaktionseffekt är att 

motivationsgraden i satsbyggandegruppen var lägre vilket skulle medfört att minnesstrategin 

inte utfördes i samma omfattning som i enhetsskapande gruppen. Detta skulle i så fall kunna 

reflektera de lägre resultaten i satsbyggande för aktivt inkodade ordparsassociationer. 

 

Dock är alla dessa ovanstående förklaringar högst spekulativa och ingen litteratur har funnits 

som kan kasta ljus på detta resultat vilket gör att vi därför avstår att behandla denna fråga 

ytterligare, trots att detta fynd är intressant och eventuellt kan tillföra en ny inblick i minnets 

beskaffenhet. 

 

Tidsbegränsad ordparsigenkänning 

Resultaten från den tidsbegränsade igenkänningen visade på väldigt små skillnader mellan 

minnesteknikerna i alla testbetingelser (minnesteknik, DT, genereringseffekt) och därmed 

blev det ointressant att undersöka och diskutera eventuella tendenser till huvudeffekter och 

interaktionseffekter från detta test. En eventuell spekulativ orsak till dessa skillnader är att 

båda minnesteknikerna ger lika hög familjär igenkänning eftersom familjär igenkänning är 

snabbare än återkallande av minnen (Aggleton & Brown, 1999; Mandler, 1980; Yonelinas, 

1994) och igenkänningen av ordparen var tidsbegränsad. En annan, mer trolig orsak, vilket 

också reflekteras av de låga powernivåerna för detta test, är att takeffekter nåddes pga. antalet 

ordpar var otillräckliga i testet. Detta stöds även av Yonelinas (2002) som påpekade att 

ordparsigenkänning lätt kan få takeffekter om inte ordparsantalet är över 60. Eftersom denna 

siffra gällde klinisk population och detta testsampel var studenter, kan det eventuellt ha 

inneburit att takeffekterna nåddes ännu snabbare pga. studenters studievana, vilket skulle 

innebära att ännu fler ordpar än 60st hade behövt användas. Trots att dessa indikationer fanns 

i åtanke innan testet via litteraturen och förtestningarna, gjordes bedömningen att ordparen i 

testet inte kunde utökas pga. att fler ordpar i inkodningsdelen skulle gjort att 

försökspersonerna blivit för uttröttade, något som även blev fallet under våra förtestningar.   
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Validitet och reliabilitet 

Gällande testets ekologiska validitet undermineras denna eventuellt av det faktum att vi inte 

haft tillgång till normeringsdata för normalpopulation för AUT. Testets uppdelning i hög och 

låg DT blev genom detta endast representativt för testpersonsgruppen. Något som möjligen 

sänker testets reliabilitet är att testledare inte med säkerhet kunde veta i vilken utsträckning 

minnesteknikerna faktiskt genomfördes av testpersonerna, då dessa utförde minnesteknikerna 

kognitivt och då blev svåra att kontrollera. Vår enda kontroll för att undersöka detta 

genomfördes efter testet (testpersonerna fick förklara hur de använt minnesteknikerna för fyra 

ordpar). I denna kontroll beskrev de flesta testpersonera hur de utfört minnesteknikerna. Dock 

var denna kontroll ändå otillförlitlig pga. risken att testpersonerna kanske efterkonstruerade 

sina beskrivningar.    

För att så långt som möjligt eliminera distinkta och utstickande ord, vilka skulle varit lättare 

att komma ihåg, valde vi, som tidigare nämnt, därför ut konkreta ordpar med ett 

frekvensomfång på 5-15 förekomster per miljon ord ur språkbankens Korpus på nätet 

(Språkbanken Korp version 1.0; revision 51839). Vidare säkerställdes en jämn nivå i 

associerbarhet mellan orden i ordparen. Dessa valdes ut för att i möjligaste mån undvika att 

orden varit associerade innan testet, vilket då skulle underminera en av testets grundläggande 

idéer; att jämföra associativa minnestekniker för ordpar som inte hänger samman på något vis. 

Materialarbetet har på så sätt varit utförligt och är en av de främsta styrkorna med designen.   

 

Enligt Kolers och Perkins (1975) är en omfattande processgrad för det man vill minnas 

tillräcklig för att minnas bättre. Under förtestningarna märkte testledarna att processgraden 

(elaboreringsgraden) för de självformulerade ordparen (där fp i högre grad får använda 

minnesteknikerna själva) var högre i enhetsskapande än i satsbyggande, vilket kunde föra med 

sig att de förra blev lättare att minnas. För att säkerställa jämn processgrad mellan 

minnesteknikerna i självformulerad association utformades satsbyggande ordpar i 

självformulering så att ett opassande verb användes för att skapa en mening. Det opassande 

verbet skulle bidra till att utöka processgraderna för satsbyggande i självformulerad 

betingelse. Trots detta försök att utjämna processgraderna är det mycket svårt att veta om 

enhetsskapande och satsbyggande blivit “helt” jämlika i detta avseende vilket kan tänkas 

underminera testets validitet i detta hänseende.  En annan risk med denna höjning av 

elaboreringsgraden är att tekniken blivit forcerad och därmed tyngre att utföra för 

testpersoner, vilket är negativt för motivationsgraden i satsbyggandegruppen och därmed 

också implementerandet av minnesteknikerna. 

 

Powerdiskussion 

Experimentets powernivåer visade sig vara påverkande på resultatbilden. För de signifikanta 

resultaten i fri återgivning; totalrätt, externt formulerade ordparsassociationer samt stödd 

återgivning; självformulerade ordpar och genereringseffekt*minnesteknik, var powernivåerna 

medel till mycket bra (0,522 – 0,981). För många andra icke signifikanta mått var 

powernivåerna dock låga till mycket låga, särskilt i tidsbegränsad igenkänning med nivåer ner 

mot 0,286 - 0,052. Detta kan eventuellt ha lett till att vissa effekter missades eller 

överskattades, även om det senare eventuellt är mindre troligt pga. de goda effekterna i de 

signifikanta måtten. Till de resultat som var nära signifikans (fri återgivning; aktivt inkodade 

ordparsassociationer, samt stödd återgivning; felsvar) var powernivåerna små (0,278 resp. 

0,359) vilket eventuellt kunde ha medfört att dessa resultat blev icke signifikanta. 

Sammanfattningsvis var alltså experimentets powernivåer varierande vilket kan ha medfört att 

effekter i vissa fall missades eller överskattades och att experimentet skulle behövt fler 

deltagare för att mer tillförlitlig data skulle producerats. 
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Eftersom vi endast utförde en post hoc analys av testets power, tillfördes inte en tillräcklig 

mängd testdeltagare till testet. Detta är naturligtvis en brist i testförfarandet, men pga. tidsnöd 

fanns ej avsikt att utöka deltagarantalet. Dessutom, trots att vissa powernivåer blev mycket 

låga till låga, anser vi att detta åtminstone är en god indikation på hur testet kan utföras bättre.  

 

Eventuella bakgrundsvariabler gällande alternate uses task 

Våra data indikerade att yrken och hobbys som bakgrundsvariabler till AUT inte agerade som 

påverkansfaktorer till testresultaten. Dock är det möjligt att andra bedömningsmallar gällande 

vilka yrken som är relevanta för testresultaten på AUT skulle kunnat resultera i andra 

slutsatser. Exempelvis skulle man kunnat ta med kreativa yrken generellt (ex, konstnärliga, 

dans, arkitekt, fotograf, etc.) som en riktlinje för att se om dessa möjligen skulle kunnat agera 

resultat påverkande och dylika omarrangemang är sannolikt något som eventuella framtida 

studier får ta i hänseende.     

 

Eventuella bakgrundsvariabler till minnestestet 

Till minnestestet tänktes utbildningsnivå vara en eventuell bakgrundsvariabel till 

testresultaten. Detta visade sig stämma såtillvida att de med längre eftergymnasial utbildning 

hade de högre resultaten i båda grupperna. Vid analys av data sågs en tendens till fördel hos 

gruppen med eftergymnasial utbildning över två år (20.7% av testpersonsgruppen) i avseende 

till minnesresultat oavsett strategi. Dock var det därefter inte entydigt att utbildningsnivå på 

något sätt skulle vara proportionell till minnestestresultaten då det var blandat vilka 

utbildningslängder under tvåårig eftergymnasial som presterade bra respektive dåligt. 

Tendensen, att våra data visade på möjligheten till att utbildningsnivå till viss del korrelerade 

med högre minnestestresultat, är överrensstämmande med tidigare studier som påvisat 

liknande fynd (Derwinger, 2003). Dock återfanns vid den statistiska analysen inga 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna och minnestestresultaten, vilket föranledde 

att ingen närmare undersökning gällande resultaten utifrån längd på utbildning företogs. Om 

man dock beaktar testets låga power finns risk att signifikanta skillnader uppkommer i båda 

dessa avseenden när testpersonsantalet ökar vilket då blir viktigt att belysa. 

 

Icke berörda bakgrundsvariabler till minnestestet 

Motivationsnivåer generellt skulle kunna ha varit en viktig bakgrundsfaktor vilket vi redan 

berört ovan, då testet i sig var resurskrävande och särskilt minnesinkodningsdelen. Detta 

kunde ha lett till att vissa testpersoner ej genomfört minnesteknikerna i hög omfattning pga. 

uttröttning. Detta till trots hoppas vi att den generella fördelningen angående dessa effekter på 

datamaterialet var relativt låg och jämn.  

  

Designåtgärder och förslag för framtida studier  

Om detta experiment genomförs i framtida forskning behöver antalet testpersoner utökas för 

att höja powernivån. Vidare behöver testsamplet ändras till att vara mer representativ för 

normalpopulation. I denna studie har ett bekvämlighetsurval genomförts då det är enbart 

psykologistudenter som har deltagit i studien. Minnesresultaten bör därför ses i ljuset av att 

undersökningen gjordes med universitetsstudenter och frågan är om resultaten ser annorlunda 

ut för en annan målgrupp inom normalpopulation. Ytterligare en åtgärd är att finna en lämplig 

metod för att kontrollera graden av utförande gällande minnesteknikerna hos testpersonerna. 

Detta skulle exempelvis kunna utföras genom skattningar efter varje inkodat ordpar. En annan 

möjlighet vore att datorisera inkodningsfasen och att testdeltagarna får skriva in sina 

inkodningar i datorn. Vidare skulle det eventuellt vara lämpligt att i satsbyggande byta ut de 

medierande verben till mer konventionella verb, för att undvika att dessa verb hamnar i 
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förgrunden och på så vis stör ut minnet av ordparet. Dessutom bör verbet inte vara fetstilat i 

bildspelen under inkodningen. Andra ändringar som behöver göras är att förlängaden 

tidsbegränsade ordparsinkodningen för att undvika takeffekter.  I detta fall bör dock 

utmattningsrisken hos tespersonerna betänkas.  Senare framtida forskning skulle eventuellt 

också kunna undersöka konvergent tänkande i samband med divergenttänkande för att utröna 

om någon av dessa faktorer är större än den andra i påverkan av associativ inkodning. 

Motivationsnivåer är också lämpliga att undersöka som möjliga bakgrundsfaktorer 

minnesresultaten.  

 

 

Huvudslutsatser 

I resultaten ses fördelar med enhetsskapande jämfört med satsbyggande som minnesteknik. I 

fri återgivning gällde detta, även när individer endast passivt mottog färdig enhetsskapad 

information. I stödd återgivning var enhetsskapande effektiv endast när individer själva fick 

använda strategin.  

 

Att enhetsskapande var bättre än satsbyggande skulle eventuellt kunna förklaras av hypotesen 

att användandet av enhetsskapande hos normalpopulation orsakar djupare bearbetning av 

associationerna, då dessa processas i ”två steg”, först i PRC och därefter i H. Detta skulle 

även vara i linje med andra studier som påvisat liknande fynd och liknande förklaringar (Carr 

et al, 2009; Staresina & Davachi, 2008).  

 

En annan eventuell orsak till att satsbyggande var sämre än enhetsskapande, skulle kunna vara 

att testpersonerna i satsbyggande, istället för ordparen, kommit ihåg de medierande 

elementen, dvs. verben då dessa eventuellt hamnat i förgrunden pga. att de var udda (och inte 

varit i bakgrunden som medierande element).  

 

Andra möjliga orsaker är att enhetsskapande skapar nya koncept och att dessa är lättare att 

komma ihåg, samt att mängden information som produceras i denna minnesteknik är lägre 

och därmed lättare att inkoda, jämfört med satsbyggande. Om man diskuterar resultaten 

utifrån elaboration finns även möjlighet att strategin enhetskapande kan betraktas som en 

meningsfull elaborerad strategi då betydelse skapas av de sammansatta orden. Satsskapande 

kan däremot ses som en icke-meningsfull elaboration då relationen byggs upp av en språklig 

sats som är godtycklig. Ytterligare spekulativa men tänkvärda orsaker är att enhetsskapande 

involverar högre interaktiv visualisering då detta visat sig vara mer effektiv än att minnas 

objekten separat i associativa minnestest (Paivio, 1969) samt att enhetsskapande eventuellt 

även involverat en inbyggd bisarr visualisering som var mer effektiv än den testledarskapade 

bisarrheten i satsbyggande.  

 

Divergent tänkande bedömdes inte vara en bakgrundsfaktor till minnestestresultaten då låg 

DT konsekvent var högre i båda minnesteknikerna. En tänkbar orsak till detta är att 

instruktionerna till minnesteknikerna istället gynnar individer med högt konvergent tänkande 

något som eventuellt kan tänkas avspeglas i våra resultat där låg DT tenderade att ha högre 

minnestestresultat jämfört med hög DT. Dock förutsätter detta ett samband mellan låg DT och 

högt konvergent tänkande vilket vi inte kan finna grund för i teorier.  

 

Gällande genereringseffekten som bakgrundsfaktor sågs inga konsistenta tendenser mellan 

minnestesten. I fri återgivning gav passivt inkodade ordpar signifikanta skillnader i 

enhetsskapandets fördel, medan det i stödd återgivning var aktivt inkodade ordpar som gjorde 

detta. Förslag till detta skulle kunna vara att en ordningseffekt uppkommit där det i stödd 
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återgivning framplockades icke-spontant ihågkomna ordpar( de spontana framplockades i fri 

återgivning). Dessa icke spontant ihågkomna ordpar fick via den aktiva inkodningen starkare 

associativa länkar vilka aktiverades i den stödda återgivningen. Ett annat förslag är att lägre 

motivationsnivåer i satsbyggandegruppen bidragit till resultatet.    

 

Avslutande ord 

Resultaten från detta experiment kan ha betydelse för förståelsen av associativt minne. Mer 

specifikt bidrar studien med ökad kunskap om hur de två minnesteknikerna enhetsskapande 

och satsbyggande påverkar associativt minne hos icke-klinisk population. Det innebär att 

studien har gett en första inblick i hur dessa minnestekniker funkar hos en målgrupp som till 

vårt vetande, tidigare inte har utforskats på. Resultaten tyder på att minnestekniken 

enhetsskapande i jämförelse med satsbyggande kan vara till nytta även för en 

studentpopulation där det associativa minnet är intakt. Enhetsskapande visade sig till och med 

vara effektiv när individer kodade in ordparen passivt. Om framtida studier styrker resultaten 

från detta experiment och det finns större möjligheter att generalisera resultaten till övrig icke-

klinisk population är den passiva inkodningen av enhetsskapande mycket intressant. I 

förlängningen skulle enhetsskapande t.ex. kunna användas när budskap ska förmedlas till 

stora massor. Dock behöver fler studier genomföras innan generaliseringar kan göras.  
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