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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att se vilket sinnesintryck, visuellt, 
auditivt eller kombinationen av dessa som bidrog till flest hågkomna 
objekt, samt eventuell skillnad mellan åldersgrupperna i minnes-
prestation. En explorativ tvärsnittsstudie genomfördes. Sammanlagt 
deltog 119 personer, 70 kvinnor samt 49 män, från 4 till 80 år (M = 
34,3 år). Undersökningsdeltagarna presenterades för 12 olika objekt av 
auditivt, visuellt eller auditivt/visuell form under 24 sekunder, för att 
sedan fritt återge dessa. Undersökningen genomfördes vid förskola, 
högstadieskolor, vid träffar med pensionärer samt vid hembesök hos 
vuxna. Icke slumpmässigt urval användes. På basen av resultaten 
drogs slutsatsen att visuellt korttidsminne genererade den bästa 
hågkomsten. Vidare befanns vuxna personer ha det bästa minnet i 
genomsnitt. Visuella inslag vid hågkomst bör tillämpas. 
   
Nyckelord: korttidsminne, arbetsminne, the magical number seven, 
minnesspann, sinnen, fri återgivning  

 
 

Abstract 
 

The aim of the present study was to investigate the effect of sensory 
modality on short-term memory recall. An exploratory, cross-sectional 
study was performed.  A total of 119 individuals participated. There 
were 70 female and 49 male subjects, aged 4 to 80 years (M=34,3). 
The participants were presented with 12 different objects in auditory, 
visual or auditory/visual mode over a period of 24 seconds.  The 
participants were then asked to recall as many of the 12 objects as 
possible in any order. The study took place at a day nursery, junior 
high schools, meetings with elderly and adults with house calls. Non-
probability samples were used. The conclusion was that visual short-
term memory generated the highest recollection and that adults had the 
highest mean on the different stimuli. A visual element is 
recommended at recollection.  

 
 
Keywords: short-term memory, working memory, the magical number 
seven, memory span, senses, free recollection  
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Minnet är livsavgörande för människan, utan minne skulle vi inte kunna höra, se, tala eller 
tänka. Känslan av någon personlig identitet skulle inte finnas, kort sagt skulle individen vara 
intellektuellt död (förf. anm.). Flertalet hypoteser om minnet utgår från Atkinson-Shiffrins 
modell från år 1971. Utifrån denna modell sker all inlärning och hågkomst genom att olika 
intryck från omgivningen inkorporeras av individen. Informationen från omgivningen hamnar 
i individens sensoriska register, vilket endast kan hålla kvar information i några få sekunder. 
För att intrycken ska föras över till korttidsminnet måste individen koda in, samt vara 
uppmärksam på, vad det är för olika intryck som registrerats se figur 1. Korttidsminnet 
(KTM) har en mycket begränsad kapacitet och den mesta information som hamnar där 
försvinner inom en minut. KTM är det minne vilket människan använder när hon till exempel 
ska komma ihåg ett tillfälligt telefonnummer vilket består av ett antal siffror. I KTM sägs 
människan kunna komma ihåg ungefär 7 -+  2 siffror (Hamilton, 1859; Jacobs, 1887; Miller, 
1956). Andra forskare menar att kapaciteten hos KTM endast kan återkalla 4 -+  1 siffror 
(Cowan, 2000). I tidigare forskning är detta minnesspann på 7 -+  2 inriktat helt på siffror, 
bokstäver eller ord. Utgångspunkten i detta arbete har varit hågkomst av olika objekt, alltså 
inte siffror, bokstäver eller ord. 
 
 
Yttre stimuli 
 
 
 
 
Figur 1. Informationsflödet genom minnessystemet. (Efter Atkinson och Shiffrin, 1971.) 
 
Den (troligen) tidigaste upptäckten om korttidsminnets omfång gjordes av Sir William 
Hamilton under mitten av 1800-talet. Han observerade att om man kastade en handfull 
marmorkulor på marken skulle det maximala antal som kunde uppfattas rätt vara omkring sju 
stycken (Hamilton, 1859). Ett av de första experimenten som handlade om minnesspannet 
utfördes av en skollärare i London 1887. Han upptäckte att minnesspannet var omkring sju, 
med individuella skillnader (Jacobs, 1887). Den person som blivit mest känd för det magiska 
talet sju plus minus två är Miller (1956), även om han inte var först. Han fann att maximalt 
antal saker som människan kan hålla i medveten uppmärksamhet vid ett tillfälle i tiden är fem 
till nio, förutsatt att det inte föreligger någon kontinuitet i materialet som ska återges, t.ex. att 
siffror presenteras i ordningsföljd 1 2 3 4 5 osv.  Miller medgav senare att hans slutsats var en 
grov förenkling eftersom det var möjligt att öka hågkomsten signifikant genom olika 
inkodningsstrategier där man klumpar ihop det man ska komma ihåg i större enheter eller 
liknande t.ex. genom chunking eller mnemonics (e.g. Baddeley, 2004; Carlsson, Martin & 
Buskist, 2004; Esgate & Groome, 2005; Radvansky, 2006).    
 
I en artikel i Psykologtidningen (2002/3) menar professor Lars-Göran Nilsson att dåligt minne 
kan spåras till våra gener. Det är framför allt det episodiska minnet (förmågan att komma ihåg 
händelser) som försämras med stigande ålder, medan det semantiska minnet (generell 
kunskap samt språk) förbättras upp till ungefär 65 år för att sedan vid 75-80 år försämras. 
Försämringen beror framför allt på att uppmärksamhet och koncentration försämras. Nilsson 
menar att försämringen bland annat beror på att det blir svårare att fokusera på uppgiften, att 
störningsmoment blir mer påtagligt samt att egna tankar tar över prestationen. Nilsson menar 
vidare i artikeln att undersökningen inte kunnat påvisa några påtagliga åldersskillnader när det 

Sensoriskt minne 
• Visuellt 
• Auditivt 
• Taktilt 

Korttidsminne 
och 

Arbetsminne 

 
 
Långtidsminne 
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gäller korttidsminne eller perceptuellt minne. Flera andra studier stöder det att minnet 
försämras i hög ålder (e.g. Tulving & Craik et al., 2000).  
  
Under mitten av förra århundradet dominerades utvecklingspsykologin av idéer som kom från 
en schweizisk psykolog, Jean Piaget. Piaget menade att ett barn utvecklas genom en serie av 
distinkta stadier. Han baserade sina hypoteser på undersökningar där det framgick att barn 
uppträdde ologiskt (Crain, 2005). Efterföljande forskning har dock föreslagit att barn inte är 
ologiska utan att deras oförmåga istället beror på en mängd olika orsaker. Dessa orsaker kan 
till exempel vara oförmåga att förstå den lingvistiska framställningen av frågor, 
misstänksamhet till den sociala istället för den logiska situationen, och begränsningar i 
minneskapacitet (Christianson, Engelberg & Holmberg, 1998). En inflytelserik teori inom 
detta område är Case, Kurdland och Goldbergs (1982) teori där barn utvecklar sina kognitiva 
förmågor genom utveckling i termer av en arbetsminnesmodell. Denna modell föreslår att ett 
begränsat kapacitetssystem är ansvarigt både för temporär lagring av information samt för en 
informationsprocess. Desto större lagringsgrad desto mindre kapacitet blir över för att 
bearbeta informationen och vice versa. Case et al., (1982) menar att den totala kapaciteten av 
detta arbetsminnessystem förblir konstant, men allteftersom barn blir äldre lär de sig olika 
inkodningsstrategier (e.g. Esgate & Groome, 2005; Carlsson, Martin & Buskist, 2004; Hwang 
& Nilsson, 1999), samt utvecklar kapaciteten att behandla information snabbare, och därmed 
utnyttjas deras tillgängliga arbetsminne mer effektivt. 
 
En modell som föreliggande studie utgått från utvecklades av Baddeley (e.g. Baddeley & 
Hitch, 1974; Baddeley, 2004) och medarbetare. I denna modell består arbetsminnet av två 
skilda system, den fonologiska loopen (phonological loop) och det visuella kladdblocket 
(visuo-spatial sketchpad), samt en central exekutiv enhet (CE) (central executive). Den 
fonologiska loopen är den del av arbetsminnet som behandlar verbal och auditiv information. 
Det visuella kladdblocket behandlar visuell samt spatial information. Dessa två system 
bearbetar information när CE är full (Caplan & Waters, 1998).  CE är den viktigaste enheten 
av dessa medan kladdblocket och fonologiska loopen är slavsystem. Enligt Baddeley är CE ett 
övervakningssystem och används vid mer krävande uppgifter, vid problemlösning, 
beslutsfattning samt att koordinera de två slavsystemen (se fig. 2). Hur CE fungerar är något 
oklart, men enligt Baddeley (2004) leder dock en allvarlig skada på frontalloben till en 
försämring av CE:s funktioner. Enligt Olsson et al (2007) leder skador på frontalloberna till 
en stor variation av symptom, t.ex. oförmåga att genomföra sammansatta beteenden. Den 
fonologiska loopen består i sin tur av två olika strukturer: det fonologiska lagret (FL) 
(phonological store) och ett artikulatoriskt kretslopssystem (AK) (articulatory loop). FL lagrar 
temporärt information medan AK är en aktiv upprepnings-komponent.  

 
 Centrala Exekutiven 
 - Låt mig tänka 

- Jag förstår 

 
 
 
 

 
Figur 2. Förenklad presentation av arbetsminnet. (från Araï, 2001) 
 

Kladdblocket - Jag förstår inte 
- På vilket sätt? 
- Hur?     
- Om och endast om 
- 

Fonologiska loopen 
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Det fonologiska lagret liknas vid ett inre öra vilket lyssnar till det vi säger till oss själva, samt 
det artikulatoriska kretsloppet vilket liknas vid en inre röst vilken talar om vad vi tänker. I 
detta system kommer först information till det FL. Denna information försvinner efter hand 
om den inte upprepas. För att förhindra att informationen mattas av och försvinner så träder 
AK in. Genom att upprepa information i FL håller sig informationen längre för att sedan träda 
in i långtidsminnet (Smith & Kosslyn, 2007). Enligt inlärningsteorier kommer individen ihåg 
saker bättre om information upprepas samt om informationen kodas in med fler sinnen och på 
olika ställen i hjärnan (e.g. Esgate & Groome, 2005; Carlsson, Martin & Buskist, 2004).  
 
En uppdelning av de många metoder som finns att tillgå inom minnesforskningen är den 
mellan återgivning och igenkänning. Både när det gäller återgivning och igenkänning måste 
först något material läras in och sedan ges ett test på det inlärda. När det är ett 
igenkänningstest presenteras exakt samma information som presenterats vid inlärnings-
tillfället samt mer eller lika mycket ny information. När det gäller återgivning får 
undersökningsdeltagaren återge så mycket information som möjligt av den information som 
presenterats tidigare. Det återgivningstest som använts i föreliggande arbete är fri återgivning 
(Radvansky, 2006). Vid fri återgivning får individen inga ledtrådar eller annat som kan vara 
till hjälp, utan instrueras att endast återge så mycket som möjligt av den information som gavs 
vid inlärningstillfället samt i vilken ordning som helst. 
 
Tidigare undersökningar eller forskning som behandlat barn i åldern 4-5 år och deras 
korttidsminne har inte varit relevanta för denna studie. Därför har inga hypoteser formulerats, 
det har i stället formulerats frågeställningar, utifrån vilka denna studie har författats.    
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur korttidsminnet påverkas av ålder och av 
vilka sinnesintryck information presenteras. En del nödvändiga avgränsningar måste dock 
göras i detta arbete. En första avgränsning som görs är att arbetet endast kommer att behandla 
psykologisk forskning om minnet. Sociologiska, medicinska, biologiska etc. aspekter kommer 
inte att behandlas. En andra avgränsning rör minnet, enligt minnesforskning består 
människans minne av tre större enheter: sensoriskt minne, korttids-/arbetsminne samt 
långtidsminne (e.g. Baddeley & Hitch, (1974); Passer & Smith, (2004)). I föreliggande arbete 
ligger fokus på korttidsminnet. Hur den kognitiva utvecklingen sker hos barn kommer att 
nämnas kort. 
 
Frågeställningarna var: 

• Påverkas minnet utifrån vilka sinnesintryck information presenteras? 
• Försämras korttidsminnet med ökad ålder? 
• Föreligger någon interaktion mellan ålder och presentationsform av stimuli vad gäller 

minnesprestation? 
 

Metod 
Undersökningsdeltagare (Udd) 
Sammanlagt ingick 119 individer, där 70 kvinnor samt 49 män valde att medverka i under-
sökningen. Åldern bland Udd varierade mellan 4 och 80 år med en medelålder på 34,3 år. En 
del av undersökningen genomfördes bland annat på en förskola där 29 barn, både flickor och 
pojkar, i åldrarna 4 och 5 år deltog (M = 4,5 år). En andra undersökning genomfördes på två 
högstadieskolor där sammanlagt 27 15-åriga elever deltog. I den tredje åldersgruppen ingick 
27 individer mellan 25-45 år (M = 32,7 år). I undersökningen ingick även 36 pensionärer där 
åldern varierade mellan 65-80 år (M = 74 år). Åldersfördelning och antal deltagare i 
respektive betingelse redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1   
Åldersfördelning i undersökningen samt fördelning i betingelse   
  

          Ålder Antal  Visuell    Auditiv  Visuell/Auditiv          % 
4-5 29          9            10             10               24,4 %   
15 27          8            11               8               22,7 % 
25-45 27          8            10               9               22,7 % 
65-85 
Totalt     

36 
119           

       16            10             10               30,3 % 
       41            41             37             100,0 %     

 
 
  
                      
 
 
 

 
Material  
Undersökningen genomfördes dels med hjälp av tolv stycken bilder ordnade i fyra vågräta 
rader och tre lodräta rader, och dels med hjälp av en bandspelare, penna och papper och ett 
tidtagarur. Bilderna bestod av varierande konkreta objekt, allt från en nalle till bil. Bilderna 
hade en vit bakgrund vilka i sin tur var klistrade på ett grönt A4-papper (se bilaga 6).  
 
Bilderna som användes till undersökningen kommer ursprungligen från ett barn-memory, 
bilderna valdes ut genom en pilotstudie. För att kunna fastställa att alla bilder som användes i 
undersökningen var igenkännbara och kunde namnges gjordes en pilotstudie (med föräldrars 
tillåtelse) på tio barn vilkas ålder var 3 år. Efter att alla 10 barn identifierat 12 stycken bilder 
användes dessa i undersökningen.  
 
Procedur 
För att komma i kontakt med barnen som deltog i undersökningen kontaktades en lokal 
förskola, samt rektorn för den aktuella förskolan. Efter godkännande från rektor samt personal 
på förskolan delades en förfrågan ut till de föräldrar vilkas barn var tänkbara 
undersökningsdeltagare. 
 
På förskolan fick Udd vistas tillsammans i ett rum från vilket undersökningsledaren (Ul) 
ledsagade barn efter barn till undersökningen. Efter att Ul blivit tilldelad 1 Ud, av aktuell 
personal, gick Ul och Ud in i ett angränsande rum där undersökningen genomfördes. Efter 
varje genomförd undersökning visades Ud ut genom en annan dörr än den han/hon gick in 
genom, för att på så sätt inte komma i kontakt med övriga Udd. Detta för att undvika 
eventuellt samtal mellan de olika Ud. Ul visade den första Ud A4 papperet med bilderna 
under 24 sekunder där Ud använde sig av sitt visuella sinne för att komma ihåg de olika 
bilderna. Den andra Ud fick lyssna till ett inspelat band där Ul läst in de olika bilderna, t ex 
nalle, gris, klocka osv., Ud fick där använda sig av sitt auditiva sinne. Uppspelningen varade i 
24 sekunder, där Ud hade cirka två sekunder på sig för att memorera det uppspelade. Den 
tredje Ud såg på papperet med bilderna samtidigt som denne fick lyssna till den inspelade 
rösten. Ud fick där använda sig både av sitt visuella och auditiva sinne. Undersökningen 
fortsatte i denna ordning. Alla Udd upplystes om att de fick avbryta undersökningen när de 
ville.  
 
För att komma i kontakt med 15-åriga ungdomar kontaktades två högstadieskolor i Dalarna 
där aktuell rektor gav sitt godkännande. Undersökningen genomfördes därefter under liknande 
förutsättningar som på förskolan och där Udd återgav de memorerade objekten genom fri 
återgivning.  
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I den tredje gruppen (vuxna) kontaktades Udd genom telefonsamtal, och undersökningen 
genomfördes i hemmiljö.  
 
Den fjärde gruppen (pensionärer) tog Ul kontakt med respektive ordförande i två 
pensionärsföreningar i Dalarna. Undersökningen genomfördes på två skilda ställen i Dalarna 
där det skulle hållas årsmöte i respektive pensionärsförening.   
 
Statistisk analys  
 
För att utföra den statistiska analysen användes dataprogrammet Statistical Package for Social 
Sciences 15.0 (SPSS). Den beroende variabeln (BV) i föreliggande arbete var antal hågkomna 
objekt, de oberoende variablerna (OV) var ålder samt betingelse. Resultaten analyserades med 
tvåvägs variansanalys med Tukeys post-hoc test för skillnader mellan de olika 
åldersgruppernas minneskapacitet när det gällde antalet hågkomna objekt samt vilken 
betingelse som genererade flest hågkomna objekt. Envägs variansanalys användes för varje 
åldersgrupp för att upptäcka skillnader i respektive betingelse. Det räknades även procenttal 
genom att dela antal hågkomna objekt med totala antalet objekt i en viss betingelse. Exempel: 
antal barn som deltog i undersökningen var 29 stycken, i betingelse ett deltog nio barn, i 
betingelse två deltog tio barn, i betingelse tre deltog tio barn. Max antal hågkomna objekt var 
12 stycken i varje betingelse, 12 multiplicerat med 29 ger 348. I betingelse ett var den totala 
hågkomsten i barngruppen 38 objekt av 108 möjlig (9 barn och sammanlagt 12 objekt). Det 
ger en hågkomst på 38/108=0,3518 %.   
 

Resultat 
 
En tvåvägs variansanalys för oberoende grupper användes för att undersöka effekterna av 
betingelse samt ålder vad beträffar grad av hågkomst. Interaktionseffekten mellan 
sinnesintryck och åldersgrupp var statistiskt signifikant, F (6,107) = 2,54, p < ,05. Effekten 
av ålder var signifikant, F (3,107) = 39,67, p < ,001, liksom effekterna av presentationsform, 
F (2,107) = 14,92, p < ,001 (se bilaga 3 & 4). I efterföljande post-hoc test analyserades 
skillnader mellan åldersgrupper.  Barngruppen skiljde sig på 1‰ från övriga grupper 
(p<,001). Ungdomsgruppen skiljde sig signifikant från pensionärer (p<,01). Vuxna skiljde 
sig på 1‰ från pensionärer (p<,001) (se bilaga 5). 
 
Tabell 2: minnesprestation beräknad som % hågkomna objekt av totala antalet presenterade 
objekt i respektive betingelse (d.v.s. 12 x antal individer)  
   
 
Ålder       visuell         auditiv  visuell/auditiv 
 
 N    antal objekt   % N  antal objekt   % N  antal objekt   % 
______________________________________________________________________ 
 
4-5 år 9        108    35 % 10      120      33 % 10      120      36 % 
15 år              8          96        73 %           11      132      56 %   8        96      60 % 
25-45 år         8          96        73 %           10      120      51 % 9 108      76 % 
65-85 år       16        192        59 %           10      120      43 %             10      120      50 % 
_______________________________________________________________________
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Lägst hågkomst var i alla grupper auditivt minne M=5,49, det visuella minnet var M=7,12 
och det visuella/auditiva minnet var M=6,54. I betingelse 1 fanns den högsta hågkomsten hos 
ungdomsgruppen och hos pensionärsgruppen. I åldersgrupperna vuxna samt barn var 
hågkomsten högst i betingelse 3 (se figur 3).  

 
Figur 3. Medelvärden och standardavvikelser av antal hågkomna objekt i 
respektive åldersgrupp samt betingelse. Barn (M=4,14 [SD=1,38]), ungdomar 
(M=7,44 [SD=1,55]), vuxna (M=7,89 [SD=1,67]), pensionärer (M=6,25 
[SD=1,97]).  

 
I figur 4-7 redovisas medeltal av hågkomna objekt i respektive åldersgrupp samt 
standardavvikelse i varje betingelse. 

   
         Figur 4. Standardavvikelse i barngruppen var i betingelse 1 (visuell) 

[SD=1,69], betingelse 2 (auditiv) [SD=1,19], betingelse 3 
(visuell/auditiv) [SD=1,49].   
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            Figur 5. Standardavvikelse i ungdomsgruppen var i betingelse 1 

(visuell) [SD=1,03], betingelse 2 (auditiv) [SD=1,44], betingelse 3 
(visuell/auditiv) [SD=1,45]. 

 
 
 

Figur 6. Standardavvikelsen i vuxengruppen var i betingelse 1 
(visuell) [SD=0,70], betingelse 2 (auditiv) [SD=1,19], betingelse 3 
(visuell/auditiv) [SD=0,78].  
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Figur 7. Standardavvikelse var i gruppen pensionärer i 
betingelse 1 (visuell) [SD=1,66], betingelse 2 (auditiv) 
[SD=2,45], betingelse 3 (visuell/auditiv) [SD=1,33].   
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Diskussion 
 
Resultaten från tvåvägs variansanalys för oberoende grupper gav resultatet att högst hågkomst 
förelåg i betingelse 1 (visuellt) M=7,1 mellan grupperna. Inom grupperna visade resultatet att 
högst hågkomst fanns i vuxengruppen i betingelse 3 (visuellt/auditivt) M=9,1. Barn och 
pensionärer hade lägst hågkomst i alla betingelser mellan grupperna. Barngruppen hade ett 
medeltal på 4,1 och pensionärsgruppen hade M=6,25.    
 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka hur korttidsminnet påverkades av ålder och 
av vilka sinnesmodaliteter informationen presenterades. Enligt resultatet av undersökningen 
framgår att lägst hågkomst, i alla betingelser, förelåg i barngruppen. Enligt Nilsson (2002) 
försämras minnet efter 75-års ålder. Detta berodde bland annat på att koncentrationsförmåga 
och uppmärksamhet försämras, det finns här likheter med barngruppen, men man kan då inte 
tala om en försämring av minnet hos barnen. Barnen verkade okoncentrerade, och hade svårt 
att fokusera på uppgiften under undersökningens gång, precis som Nilsson (2002) menade 
hände hos åldringar. När de flesta barn till exempel blev introducerade för betingelse 1 
(visuell) såg de flesta barnen på papperet med bilderna i sammanlagt ungefär 10-12 sekunder, 
för att sedan titta på undersökningsledaren eller något annat i rummet, undrande vad de skulle 
göra de följande 12 sekunderna. När barnen däremot blev presenterade för betingelse 3 
(visuell/auditiv) verkade deras koncentration öka och deras engagemang verkade vara högre 
samt att hågkomsten ökade i denna betingelse, om än marginellt.  
 
Att ungdoms-, vuxen-, och pensionärsgrupperna hade en högre hågkomst i alla betingelser än 
barngruppen kan bero på att barnen inte lärt sig några inkodningsstrategier ännu t.ex. 
chunking, mnemonics etc. (e.g. Esgate & Groome, 2005; Carlsson, et al, 2004; Hwang & 
Nilsson, 1999). Betingelserna 1 och 3 gav högre hågkomst i alla grupper jämfört med 
betingelse 2. Det kan förklaras av att i betingelserna med den högre hågkomsten fanns ett 
visuellt inslag där objekten kunde kodas in genom upprepning på ett helt annat sätt än i 
betingelse 2. I betingelse 2 hörde Udd vilka objekten var under en tidsrymd av 24 sek, utan 
någon möjlighet att höra objekten mer än en gång, alltså utan någon möjlighet till upprepning. 
Resultatet av studien visade att inslagen med visuell betingelse genererade högst hågkomst. 
Anledningen till detta kan vara att Udd hade möjlighet till upprepning av dessa bilder, vilket 
tycks bidraga till en högre hågkomst genom upprepning. Att hågkomsten var lägst i betingelse 
2 kan också bero på att Udd inte hörde vad som sades, eller att den inspelade rösten var 
otydlig. Att pensionärsgruppen hade lågt medeltal i betingelse 2 kan förklaras av att hörseln 
försämras i och med stigande ålder. Ingen av pensionärerna nämnde dock något om att deras 
hörsel var nedsatt eller att de i vanliga fall använde något hörselförstärkande hjälpmedel. 
Varför vuxna hade högst medeltal i hågkomst framkommer inte av studien. Bakomliggande 
faktorer som utbildning, längd på utbildning eller yrke etc. kan ha inverkat på resultaten.     
 
Om tidsrymden förkortats till hälften, hade kanske resultaten från ungdoms-, vuxen-, och 
pensionärsgrupperna hamnat på liknande nivå som hos barngruppen. För att föreliggande 
studie skulle överensstämma mellan de olika grupperna var de objekt som skulle memoreras 
utvalda genom ett samarbete med 3-åriga barn och deras förälder/föräldrar.  
 
Det något knappa antal Udd i de enskilda cellerna kan påverka reliabiliteten. Med ett större 
antal individer i de olika betingelserna skulle resultatet kunna påverkas. Ett annat problem 
med denna tvärsnittsstudie är att resultatet inte säger något om deltagarnas tidigare 
minnesprestationer. Man kan därför inte veta om pensionärernas, vilka hade ett något sämre 
resultat, minne försämrats eller förbättrats.  
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I inledningen skrevs att om individen förlorar minnet så skulle den personliga identiteten 
upphöra. Med detta menas att utan minne skulle individen inte veta något om sina tidigare 
upplevelser, erfarenheter, vänner, familj etc. Vidare diskussioner om den personliga 
identiteten är dock oerhört problematiskt och bör närmast lämnas till metafysiken.     
 
Förslag till fortsatt forskning är att enbart inrikta forskning på förskolebarn och kanske barn 
som är något år äldre. Syftet med det vore att undersöka vilket eller vilka korttidsminnen som 
utvecklas först, i någon större omfattning. Framtida forskning skulle även kunna undersöka 
vilka minnen som överförs till långtidsminnet och varför dessa förs över. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att föreliggande arbete fokuserade på vilket sinnes-
intryck det vill säga, visuellt, auditivt eller kombinationen av dessa som bidrog till den bästa 
hågkomsten av 12 objekt. Vidare undersöktes skillnader i minne mellan olika åldersgrupper. 
Det visade sig att visuellt korttidsminne genererar högst hågkomst samt att vuxna hade högst 
medeltal i de olika stimuli. Av resultaten från studien tycks det vara viktigt att ha någon form 
av visuellt inslag för att komma ihåg det som visats, tillsammans med högläsning för att på så 
vis aktivera den fonologiska loopen.   
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   071210 
 
Till målsman 
 
Jag är en student på psykologiutbildningen i Borlänge och ska genomföra en 
uppsats vilken ska leda till en kandidatexamen. Under detta arbete behöver jag 
komma i kontakt med yngre personer vilka kan tänka sig att deltaga i en 
undersökning om korttidsminne.  
 
Denna undersökning är en explorativ tvärsnittsstudie, vilket innebär en 
vetenskaplig studie i vilken man jämför individer eller grupper på olika stadier. I 
min undersökning ingår förskolebarn (4-5 år), ungdomar (15-16 år), vuxna (25-
45 år), samt pensionärer (65+ år). Hela undersökningen omfattar omkring 120 
individer.  
 
Syftet med undersökningen är att upptäcka hur korttidsminnet fungerar i relation 
till ålder, och med vilket minne (auditivt, visuellt) man kommer ihåg flest objekt. 
Undersökningsdeltagaren (barnet) kan avbryta undersökningen när helst de 
önskar. De personuppgifter som kommer att antecknas är endast ålder samt 
kön. 
 
Undersökningen kommer att ske så fort som jag får klartecken från Er. 
Undersökningen tar cirka fem minuter att genomföra och kommer att ta plats på 
förskolan Vallen. En bandspelare kommer att ingå i undersökningen, men enbart 
i uppspelningssyfte.  
 
Jag önskar därför att Ni fyller i nedanstående talong och lämnar denna till 
personalen på förskolan så snart som möjligt. 
 
Om Ni har några frågor är ni välkomna att ta kontakt med mig eller min 
handledare på högskolan. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Anders Hurtig Lena Linde 
Psykologistudent Handledare, Docent 
073-929 08 82 023-77 85 37  
h04andu@du.se lle@du.se 
 

Klipp här- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
О  Ja, mitt barn får medverka. 
О Nej tack, jag vill inte att mitt barn medverkar. 
 
Barnets namn:_____________________ Ålder:________  
 
Kön: О Flicka  О Pojke 
 
Avdelning på förskolan:____________________________ 
 
Målsmans underskrift:_____________________________ 



 15

 

  071210 
 
Jag är en student på psykologiutbildningen i Borlänge och ska genomföra en 
uppsats som ska leda till en kandidatexamen. Under detta arbete behöver jag 
komma i kontakt med äldre personer vilka kan tänka sig att deltaga i en 
undersökning om korttidsminne.  
 
Denna undersökning är en explorativ tvärsnittsstudie, vilket innebär en 
vetenskaplig studie i vilken man jämför individer eller grupper på olika stadier. I 
min undersökning ingår förskolebarn (4-5 år), ungdomar (15-16 år), vuxna (25-
45 år), samt pensionärer (65+ år). Hela undersökningen omfattar omkring 120 
individer.  
 
Syftet med undersökningen är att upptäcka hur korttidsminnet fungerar i relation 
till ålder, och med vilket minne (auditivt, visuellt) man kommer ihåg flest bilder. 
Undersökningsdeltagaren (Ni) kan avbryta undersökningen när helst ni önskar.  
 
Undersökningen kommer att ske så fort som jag får klartecken. Undersökningen 
tar cirka tre minuter att genomföra. En bandspelare kommer att ingå i 
undersökningen, men enbart i uppspelningssyfte.  
 
Om Ni har några frågor är ni välkomna att ta kontakt med mig eller min 
handledare på högskolan. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Anders Hurtig Lena Linde 
Psykologistudent Handledare, Docent 
073-929 08 82 023-77 85 37  
h04andu@du.se lle@du.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

http://www.du.se/Templates/StartPage____1622.aspx?epslanguage=SV�
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Bilaga 3 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: hågkomnaord

336,932a 11 30,630 14,435 ,000 ,597
4766,775 1 4766,775 2246,387 ,000 ,955

63,309 2 31,654 14,917 ,000 ,218
252,535 3 84,178 39,670 ,000 ,527

32,388 6 5,398 2,544 ,024 ,125
227,051 107 2,122

5405,000 119
563,983 118

Source
Corrected Model
Intercept
betingelse
Åldersgrupp
betingelse * Åldersgrup
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = ,597 (Adjusted R Squared = ,556)a. 
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Bilaga 4 

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: hågkomnaord
Tukey HSD

1,63* ,322 ,000 ,68 2,59
,58 ,330 ,188 -,40 1,56

-1,63* ,322 ,000 -2,59 -,68
-1,05* ,330 ,005 -2,04 -,07
-,58 ,330 ,188 -1,56 ,40
1,05* ,330 ,005 ,07 2,04

(J) betingelse
auditiv
visuell/auditiv
visuell
visuell/auditiv
visuell
auditiv

(I) betingelse
visuell

auditiv

visuell/auditiv

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
99% Confidence Interval

Based on observed means.
The mean difference is significant at the ,01 level.*. 
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Bilaga 5 

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: hågkomnaord
Tukey HSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3,31* ,390 ,000 -4,55 -2,06
-3,75* ,390 ,000 -4,99 -2,51
-2,11* ,363 ,000 -3,27 -,95
3,31* ,390 ,000 2,06 4,55
-,44 ,396 ,677 -1,71 ,82
1,19* ,371 ,009 ,01 2,38
3,75* ,390 ,000 2,51 4,99
,44 ,396 ,677 -,82 1,71

1,64* ,371 ,000 ,46 2,82
2,11* ,363 ,000 ,95 3,27
-1,19* ,371 ,009 -2,38 -,01
-1,64* ,371 ,000 -2,82 -,46

(J) Åldersgrupp 
ungdomar 
vuxna
pensionärer 
Barn 
vuxna
pensionärer 
Barn 
ungdomar 
pensionärer 
Barn 
ungdomar 
vuxna

(I) Åldersgrupp 
Barn 

ungdomar 

vuxna 

pensionärer 

Mean
Difference

(I-J) Std. avv. Sig. Lower Bound Upper Bound
99% Confidence Interval

Based on observed means. 
The mean difference is significant at the ,01 level.*. 
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