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Abstract 
I studien har två experiment utförts med tyngdpunkt på arbetsminnets 

komponenter. Experimenten utgår från Baddeleys teori om arbetsminnet 

som är uppdelat på exekutiva funktioner för kontroll av olika undersy-

stem, en fonologisk loop för auditiv information, ett visuospatialt skiss-

block för visuell information och en episodisk buffert för integrering av 

olika typer av information. För att testa dessa komponenter mot varandra 

utformades ett bildbaserat test för den episodiska bufferten. I experiment 

2 ingick även två väletablerade test för kontroll av chunking och Stroop-

effekten. Syftet var att kontrollera om det finns något samband mellan 

den episodiska bufferten och de andra komponenterna i Baddeleys min-

nesmodell. I experimenten deltog 25 studenter som frivilliga försöksper-

soner. Resultaten visar att det finns en korrelation mellan Stroop-testet 

och testet för den episodiska bufferten vilket tyder på att de exekutiva 

funktionerna spelar en stor roll i arbetsminnets episodiska buffert. 
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ATT HANTERA VAD OCH VAR SAMTIDIGT- ÄR DET 

BELAGT ATT FRAKTIONERA DEN EPISODISKA 

BUFFERTEN FRÅN DEN CENTRALA EXEKUTIVEN I 

ARBETSMINNET? 

Människans minne har länge varit ett intressant ämne för forskning. 

Minnet är väldigt viktigt för människans överlevnad, utan möjlighet att 

komma ihåg saker hade människan dött ut långt innan vi blev de kom-

plexa varelser vi är idag, förgiftade av något vi borde ha kommit ihåg är 

dödligt. Även idag är minnet en oerhört viktig komponent, vi behöver 

komma ihåg sådant som hur man ska gå för att komma från jobbet till 

hemmet, vad som skall inhandlas för kvällens middag, hur signalen på 

vår egen mobiltelefon låter och hur man gör när man cyklar. Även all-

mänbildning är viktig, att veta vad Finlands president heter, vem som 

skrev det kommunistiska manifestet och vad huvudstaden i Belgien heter 

gör att diskussioner med vänner blir mer intressanta och nyhetssändning-

ar mer lättförståeliga. För att skapa ett minne hos människan måste det 

först kodas för att passa i hjärnans system (Posner, 1969), sedan lagras 

minnet och därefter skapas vägar så att minnet kan plockas fram vid 

lämplig tidpunkt (Sternberg, 1966). Minneskodningar kan vara till exem-

pel akustiska, som mobilsignalen man måste känna igen, visuella som att 

känna igen vägen hem eller semantiska, faktakunskaper om Finlands pre-
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sident och det kommunistiska manifestets författare och de lagras i olika 

delar av minnet, som det episodiska minnet (skall dock inte förväxlas 

med den episodiska bufferten) för händelser i livet, det semantiska minnet 

för fakta eller ett proceduralt minne där kunskaper som att cykla eller trä 

en symaskin lagras (Reed, 1992). Olika sätt att hämta minnen till den 

medvetna nivån är igenkänning eller att helt enkelt erinra sig något utan 

några ledtrådar. Att känna igen är oftast lättare än att utan ledtrådar hitta 

ett svar i sitt minne (Standing, Conezio & Haber, 1970). Igenkänning är 

säkrare och går fortare än erinring som är mer krävande och därför tar 

längre tid. 

Minnesforskningen tog fart på 1960-talet då flera olika forskare 

(exempelvis Waugh & Norman 1965, Craik & Lockhart 1972) tog fram 

olika modeller för hur minnet fungerade utgående från studier på perso-

ner med minnesförluster, personer med exceptionellt bra minne och för-

stås personer med normalt minne. Minnet delades upp i olika kategorier 

då forskare började inse att minnet inte bara var en behållare som lagrade 

information utan att information även bearbetades i minnet. Waugh & 

Norman (1965) valde att dela upp minnet i kategorier som de kallade för 

primärminne och sekundärminne. En annan modell för minnet är till ex-

empel Craik & Lockharts (1972) teori om olika nivåer av processande av 

information såsom fysisk, akustisk eller semantisk nivå (levels of proces-

sing, LOP). LOP-modellen delar inte upp minnet i olika system utan me-
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nar att allt sker i samma del men på olika nivåer. Material som är proces-

sat på en djupare nivå är lättare att återkalla från minnet. 

Många olika teorier om arbetsminnet har lagts fram och ändrats un-

der årens lopp. I början benämndes minnet primärminnet eftersom det 

som finns i minnet stannar så kort tid, cirka 18 sekunder om det inte repe-

teras (Atkinson & Shiffrin 1968), men efterhand ändrades termen till ar-

betsminne då forskning av bland annat Baddeley (1986) visat att det är ett 

mycket komplext system som tillåter många mentala processer, inte bara 

lagrar information. Det finns neuropsykologiskt stöd för att skilja mellan 

olika typer av minne, såsom långtidsminne och arbetsminnet – olika delar 

av hjärnan är aktiverade vid olika tillfällen (Schacter 1989). 

Arbetsminnet tillåter oss att temporärt lagra och manipulera infor-

mation som är nödvändig för processer som inlärning, förståelse och för-

måga att resonera. Det finns flera olika modeller av arbetsminnet och 

1974 presenterade Baddeley & Hitch en modell med tre olika komponen-

ter för arbetsminnet. Baddeley ser Craik & Lockharts LOP som en variant 

av den arbetsminnesmodellen som han själv förespråkar (Baddeley & 

Hitch 1974). Modellen består av den fonologiska loopen för det auditiva 

minnet, ett visuospatialt skissblock för visuellt minne och en central exe-

kutiv som styr över slavsystemen och fördelar uppmärksamheten. 
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Figur 1: Baddeleys tidigare modell av arbetsminnet 

(Baddeley 1986). 

Dessa ursprungliga delar av Baddeleys arbetsminnesmodell (1986) 

är de mest utforskade och här redogörs kort för varje del. 

Den centrala exekutiven 

Den centrala exekutiven (CE) är det viktiga system som styr de un-

derliggande slavsystemen genom uppmärksamhets- och vakenhetskon-

troll, och det kontrollerar samtidigt kodningen av informationen. Syste-

met koordinerar de underliggande systemen vid multipla uppgifter, kan 

rikta uppmärksamheten mellan uppgifter eller strategier och hanterar in-

hibition (hämmande av naturliga impulser eller pågående kognitiva upp-
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gifter). Den aktiverar representationer i långtidsminnet men är inte invol-

verad i temporär lagring av information. CE håller mentala resurser till-

gängliga så att undersystemen har lite extra att ta av till uppgifter som är 

svårare. CE sköter även beslutsfattande och planerande och dessutom 

uppgifter där habituerade eller frestande responser är involverade. CE 

stöds av neurala kretsar i frontalloberna (Baddeley 2000). 

Den fonologiska loopen 

Den fonologiska loopen (FL) är antagligen den mest utforskade 

komponenten i arbetsminnet. Den fungerar som ett tillfälligt lager för au-

ditiv information. Loopen stöds av en neural krets i den vänstra hemisfä-

ren av hjärnan, Brodmanns område 40 och 44 (Baddeley 2000). Sekven-

tiell ordnad information inordnas lättast i loopen vilket man undersöker 

genom ”memory span task” där en sekvens av till exempel siffror skall 

återges exakt som de presenterades. Minneskapaciteten är hågkomst av 

ungefär sju ”items” (Miller, 1956). Några olika fenomen påverkar presta-

tionen i den fonologiska loopen, till exempel fonologisk likhet: ord eller 

bokstäver som har ett liknande uttal är svårare att korrekt komma ihåg 

(Baddeley, 2003). Även ordlängden har betydelse, korta ord är lättare än 

långa. Om personen dessutom hindras från att för sig själv upprepa det 

som skall kommas ihåg sjunker prestationen ytterligare. Ett sätt att hindra 

personen från repetition är att be honom hela tiden upprepa ett icke-
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relevant ord under försöket. Ett annat fenomen är att det går snabbt att 

överföra information från inkodningspresentationen till ett annat sätt att 

presentera informationen i den fonologiska loopen för att lättare komma 

ihåg den (Baddeley 2003). Vuxna och äldre barn namnger visuellt presen-

terade föremål och genom detta lagras informationen i den fonologiska 

loopen (till exempel den utformning av chunkingtest som genomförts i 

denna studie) medan barn under sju år litar till sitt bildminne (Gathercole 

2004). Enligt Baddeleys (2000) modell fungerar den fonologiska loopen 

så att det är lättast att komma ihåg bilderna i den ordning de visas. 

Det visuospatiala skissblocket 

Det visuospatiala skissblocket (VS) hanterar visuospatial informa-

tion, det vill säga visuell, spatial (materiella bilder och deras inbördes re-

lationer) och antagligen kinestetisk (rörelse) information (Baddeley 

2003). Bilderna kan vara intryck från omvärlden men även skapade ur 

vårt eget minne. Vid uppgifter av visuell karaktär kan man se en ökning 

av aktiviteten i den högra hjärnhalvan. Systemet är avpassat för ett 

ensamt komplext mönster men klarar inte flera mönster samtidigt, exem-

pelvis kan man hålla en kartbild i huvudet men inte flera kartor samtidigt 

(Baddeley 2003). VS håller kvar information temporärt och kan utföra vi-

suella sökningar. VS är skilt från FL så att en sekundär verbal uppgift inte 

stör om den primära uppgiften är visuell, och tvärtom, medan den primära 
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uppgiften störs om även den sekundära uppgiften är visuell (Brooks 1967, 

1968). Det visuospatiala skissblocket är tillsammans med den episodiska 

bufferten de områden av Baddeleys minnesmodells slavsystem som är 

minst utforskade. 

Problem med modellen 

Modellen blev väldigt populär och används fortfarande flitigt inom 

många av psykologins områden, exempelvis inom kognitiv psykologi, 

neuropsykologi och utvecklingspsykologi (Baddeley 2000). På senare år 

har det dock blivit tydligt att det finns fenomen som inte passar in i mo-

dellen då den är så pass generellt utformad. Något som till exempel är 

svårt att förklara är att minnet inte alls påverkas så negativt som man trott 

trots att man genom att upprepa nonsensord stör repeterandet av visuellt 

presenterad information. Det visuospatiala skissblocket passar inte för se-

riell hågkomst och nonsensorden borde göra prestationen känslig för vi-

suella likheter. Det indikerar att de olika slavsystemens information kan 

kombineras på något sätt (Baddeley 2000). 

Ännu ett problem med den tidigare modellen är lagringsutrymmet i 

den fonologiska loopen. Med hjälp av chunking (gruppering) kan min-

nesprestationen utvidgas betydligt, vilket tyder på att meningar och logis-

ka grupper av information lagras någon annanstans än i det begränsade 

system som den fonologiska loopen erbjuder (Baddeley 2000). Hjärnska-
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dade patienter med minskad kapacitet i den fonologiska loopen har visats 

prestera bättre på minnestest med meningar än med enskilda ord. Detta 

har lett till utvecklingen av Baddeleys (2000) minnesmodell. 

Baddeley (2000) presenterade vidare ett nytt förslag, nu även inne-

hållande en fjärde komponent kallad den episodiska bufferten. Den epi-

sodiska bufferten integrerar information i olika delar av hjärnan, från sen-

sorisk input, från arbetsminnets andra delar och från långtidsminnet. Det-

ta gör att vi kan hämta information, reflektera över den samt manipulera 

och modifiera information som kommer från flera olika ställen samtidigt 

för att skapa en begriplig helhet. Bufferten fungerar som ett gränssnitt 

mellan olika system i hjärnan och erbjuder en större lagringskapacitet. 

Innan den episodiska bufferten kom med i modellen föreslogs det att det 

är den centrala exekutiven som sköter interaktion mellan information, 

men den har inget lagringsutrymme för så komplexa representationer. En-

ligt Baddeley (2000) kan man se den episodiska bufferten antingen som 

en helt ny komponent eller som en uppdelning av den centrala exekuti-

ven. 
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Figur 2: Baddeleys utvidgade modell av arbetsminnet 

(Baddeley 2000). 

Den episodiska bufferten 

Den episodiska bufferten (EB) är ett multidimensionellt representa-

tionssystem vars uppgift är att integrera information från olika kognitiva 

system och de andra delarna av arbetsminnet eller långtidsminnet 

(Gathercole, 2004). Den fungerar som ett gränssnitt (buffert) mot de 

andra minnessystemen och integrerar representationen så att den passar 

för den medvetna processen (Alloway, Gathercole, Willis & Adams, 

2003). Dessutom kan EB hålla information och manipulera den i en tids-

rymd som överstiger de andra slavsystemens kapacitet. Bufferten kan kal-
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las episodisk då den innehåller kortvariga episoder med information som 

är integrerade mellan olika utrymmen och även över tid (Baddeley, 

2000). 

Neurologiskt stöd för den episodiska bufferten 

Prabhakaran, Narayanan, Zhao & Gabrieli (2000) har visat i en 

fMRI-studie att den prefrontala cortexen aktiveras mer och uppgifter lö-

ses snabbare och med färre felsvar vid integrerad visuospatial representa-

tion än vid separerad. Prabhakaran et al. menar att hjärnan har särskilda 

processer för integrerad information vilket kan ses som ett stöd för att det 

som Baddeley menar är den episodiska bufferten existerar. 

Tidigare test för den episodiska bufferten 

En metod för att mäta kapaciteten i den episodiska bufferten ut-

vecklades av Alloway, Gathercole, Willis & Adams (2003). Metoden går 

ut på återkallande av meningar som involverar integration mellan tempo-

rära minnessystem, dels ordens ordning, dels semantisk och dels syntak-

tisk analys av språkcentrat. Varje mening har olik grammatisk struktur 

där subjekt och objekt varierar. Meningen läses upp av testledaren och 

ska därefter omedelbart upprepas. I resultatet framkom att en förmåga att 

upprepa meningsfulla meningar var separerad från förmågan att återge 

sekvenser av verbala ”items” eller delta i mer komplexa uppgifter som 

involverar både processande och lagrande. 

 10



 Alloway et al. menar att undersökningen visar strukturer som skil-

jer den episodiska bufferten från den centrala exekutiven och den fonolo-

giska loopen och att detta existerar hos barn från fyra år.  
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PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

På grund av att den nya teorin kring arbetsminnet är så ny, bara ett 

par år gammal (Baddeley 2000), finns det ännu inte mycket forskning 

kring det, och följaktligen inte så många tester för att testa den episodiska 

bufferten. Än mindre har det forskats på barn och test utformade för barn.  

Den forskning som hittills gjorts har handlat om att integrera ord i 

meningar (Alloway et al, 2003) vilket förutsätter läsförmåga och ett väl 

utvecklat språk, något som kanske inte alla har, speciellt inte barn och 

särskilt inte barn med kognitiva svårigheter.  

Syftet med detta arbete är att utveckla ett test för den episodiska 

bufferten som inte är beroende av språklig förmåga. I förlängningen är 

målet är ett test för den episodiska bufferten som går att använda på barn 

med kognitiva svårigheter. Detta arbete begränsas till att utveckla en pro-

totyp och att testa på vuxna. 

Frågeställning 

I detta arbete görs ett försök utveckla ett test utan höga krav på 

språklig förmåga genom att kombinera visuell och spatial information, 

istället för syntax och semantik i meningar (som i Alloway et al. 2003). 

Den fråga som ställs är om denna design är användbar som mätverktyg 

för den episodiska bufferten. För att svara på frågan görs två experiment 

med ett sådant test och resultatet jämförs med test av den centrala exeku-
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tiven och den fonologiska loopen. Den centrala exekutiven spelar en stor 

roll för de andra delarna av minnesmodellen enligt Baddeley (2000) där-

för bör testresultat av ett sådant test och ett test för den episodiska buffer-

ten korrelera. En jämförelse görs även med ett test av den fonologiska 

loopen för att utesluta att det nyutvecklade testet testar denna förmåga. 
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EXPERIMENT 

Två experiment genomfördes. I det första ingick en variant för ett 

test av den episodiska bufferten. I det andra experimentet användes det 

vidareutvecklade testet för den episodiska bufferten. Dessutom användes 

ytterligare två test, ett chunkingtest för den fonologiska loopen och ett 

Stroop-test för den centrala exekutiven. 

Material och apparatur 

Testet för den episodiska bufferten utformades som ett visuellt test 

med färgfotografier utvalda från bilddatabasen Photo Hemera Objects, 

tillsammans 28 bilder, hälften föreställande djur och hälften möbler. Två 

bildtyper finns i testet, bildtyp A visar ett urklippt fragment av en större 

bild tillsammans med en röd ruta som positionsangivelse. Ett exempel vi-

sas i figur 3 nedan. Bildtyp B visar en bild där ett hörn är bortklippt, det 

bortklippta hörnet är markerat med röd ram för att visa positionen. Ex-

empel på bildtyp B finns i figur 3. Bilderna visades på en bärbar dator 

och svaren avgavs genom datorns tangentbord. 
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A   B 

 

 

Figur 3: bildtyp A och B. 

Experiment 1 

Försöksdeltagare 

I det första experimentet deltog tio personer mellan 20-30 år med 

medelåldern 23 år, fem kvinnor och fem män. Alla deltagare hade viss 

datorvana och de flesta gick sin första termin vid universitetet medan ett 

par av försöksdeltagarna helt saknade studievana. En lugn miljö fri från 

störningar valdes för testningens genomförande. Försökspersonerna ställ-

de upp frivilligt efter förfrågan. I det första experimentet ingick endast 

det kognitiva testet för den episodiska bufferten. 

Kognitivt test 

Testet utformades så att testdeltagaren först får se bildtyp A som ef-

ter 2 sekunder byts ut mot bildtyp B. Uppgiften är att avgöra om bild-

fragmentet i bild A går att infoga i den position som den röda rutan anger 
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i bild B. Bild A visas i två sekunder innan bild B dyker upp på skärmen. 

Svaret ges genom att trycka på tangenten F om svaret är ja och tangenten 

J om svaret är nej. Reaktionstiden registreras automatiskt. Under experi-

mentet var tangenterna märkta med hjälp av postit-lappar med texten ja 

och nej tydligt utskrivet, samma placering för alla deltagare. Deltagarna 

instruerades till att använda båda händerna på tangentbordet då vänster-

handens pekfinger vilar på tangenten F under korrekt fingernedsättning 

och högerhandens pekfinger vilar på J. Ingen hänsyn togs till höger- eller 

vänsterhänthet. 

Resultat 

På grund av dataförlust efter datorhaveri finns inte några resultat 

från experiment 1. Genom observation under testet kunde man dock se 

takeffekter hos vissa deltagare och golveffekter hos andra. För att analy-

sera testresultatet gavs poäng, ett felaktigt svar gavs noll poäng och rätt 

svar gav en poäng. Även tiden innan avgivet svar noterades. 

 

Diskussion 

 I det första experimentet blev det för lätt att avgöra om bildfrag-

mentet passade med den större bilden och därför sågs takeffekter under 

experimetets gång. Även golveffekter uppstod, till synes beroende på att 

instruktionerna inte förklarade uppgiften tillräckligt väl. Därför planera-
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des en omarbetning av testet samt ytterligare ett experiment, förklarat 

nedan. 

Experiment 2 

I experiment 2 ingick tre tester, ett för den episodiska bufferten, ett 

chunkingtest samt ett Stroop-test. 

Försöksdeltagare 

I studien deltog 15 studenter (åtta kvinnor och sju män) vid Linkö-

pings Universitet. Åldern på försökspersonerna låg mellan 20-30 och me-

delåldern var 25 år, de hade i medeltal studerat 2,3 år vid testets genom-

förande. Testning genomfördes i lugn miljö fri från störningar som kunde 

påverka testresultatet. Försökspersonerna ställde upp frivilligt efter för-

frågan. Alla försöksdeltagare beskrev sig själva som datorvana. 

Material och apparatur 

Testet för den episodiska bufferten var en utveckling av experiment 

1 men utvidgades till 36 bilder, hälften föreställande djur och hälften 

möbler. Förändringar som gjordes till experiment 2 var att byta ut vissa 

bilder som gett takeffeketer samt att omarbeta instruktionerna för testet 

för att underlätta uppfattningen av hur testet ska genomföras. 

Som chunkingtest användes ISR (Rudner, 2005) med 36 bilder av 

lätt identifierbara föremål. För Stroop-testet (Muhonen) användes namn 
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på en färg i en av fyra färger. Alla tre test presenterades på en bärbar da-

tor. Responser till testet för EB och Stroop-testet gavs genom 

knapptryckningar medan respons till chunkingtestet antecknades på pap-

per. 

Kognitiva test 

Testet för den episodiska bufferten 

Till detta efterföljande experimentet omarbetades testet för den 

episodiska bufferten något då vissa bilder från testet i experiment 1 

visade sig allt för enkla och positionsangivelsen inte stämde i alla bil-

der.  
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A   B 

 

 

Figur 4: Alldeles för enkelt att avgöra att fårhuvudet i 

bild A inte hör till björnkroppen i bild B. 

I figur 4 och 5 visas ett exempel på hur testet omarbetades till expe-

riment 2. Fårhuvudet i bild A visade sig alltför olikt björnkroppen och 

dessutom visar positionen fel i bild B, figur 4. Istället för en brunbjörn 

valdes en isbjörn som har färger liknande fåret. Det korrekta svaret för 

uppgifterna i figurerna 4 och 5 är båda nej, det går inte att foga ihop bild-

fragmentet i A med bilden i B. 
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Figur 5: Inte lika lätt att komma ihåg eftersom fär-

gerna liknar varandra. 

Förutom de skriftliga instruktionerna i testet instruerades försöks-

personerna till att använda båda händerna på tangentbordet så att vänster-

handens pekfinger vilade på ”ja”-knappen och högerhandens pekfinger på 

”nej”-knappen. Detta eftersom testet går på tid och det då påverkas om 

personen måste flytta sina händer för att svara.  

Chunkingtest 

Chunkingtestet (Rudner, 2005) är utformat så att nio bilder visas i 

snabb följd och försökspersonen ska efter att ha sett bilderna i en sekund 

vardera skriva ner så många som möjligt på papper. Exempel på vad som 

förekom på bilderna kan vara en svamp, en hammare, en fisk, en byrå och 

liknande föremål, lätta att identifiera och namnge. 
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Figur 6: Exempel på bilder ur chunkingtest. 

Varje person genomförde fyra set med nio bilder i varje där två av 

seten bestod av bilder med semantisk likhet (klädesplagg i det ena och 

mat i det andra) och två set som inte uppvisade någon semantisk likhet. 

De fyra seten visades i slumpvis ordning. I rättningen av testet delades se-

ten upp så att varje typ av set rättades för sig, det vill säga set med seman-

tisk likhet och set utan semantisk likhet. Dessutom kontrollerades det 

även om försöksdeltagaren namngett bilderna i samma ordning som de 

visats eller om svaren gavs i annan ordning. Maxpoäng är således 9 po-

äng i varje set, en ny rättning gjordes för att kontrollera ordningsföljden i 

svaret, även då är maxpoäng 9. 

Stroop-test 

Det avslutande Strooptestet (Muhonen) hade instruktioner enbart på 

engelska och därför diskuterades detta innan start så det var helt säkert att 

försökspersonen förstått uppgiften rätt. Testet visar namn på färger 

(green, blue, red, yellow) och slumpar vilken färg ordet har, ordet ”green” 

kan stå med grön text, eller i någon av de andra färgerna, blått, rött eller 

gult. Uppgiften är att så snabbt som möjligt klicka på knappen med fär-
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gen som det visade ordet har. Antalet feltryckningar och tiden reaktions-

tid för kongruent och inkongruent färgade ord registreras automatiskt. 

 

Figur 7: Exempel på hur Strooptestet kan se ut. 

 

Procedur 

Experiment 2 inleddes med det omarbetade testet för den episodis-

ka bufferten, följdes av ett chunkingtest och avslutades med ett Stroop-

test. Sammanlagt tog hela experimentet ungefär 20 minuter att genomfö-

ra. För testet för den episodiska bufferten gavs skriftliga instruktioner vid 

datorn, för de andra två testen gavs muntlig information av testledaren. 

Vissa funderingar uppstod runt instruktionerna till testet, flera försöksper-

soner försökte ställa frågor till testledaren som höll sig passiv. Det verka-

de dock som om instruktionerna klarnade efterhand och att försöksperso-

nerna varit lite väl ivriga med att ställa frågor. Sett utifrån prestationerna i 
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experiment 2 så har ingen försöksperson totalt missuppfattat hur testet 

skulle gå till. Kanske bör det göras ändå tydligare att instruktionerna be-

står av många sidor, eftersom försökspersonen bara kan se en sida i taget. 

Dock varierade prestationen väldigt mycket i testet för EB, allt från 1 till 

14 felaktiga svar från olika försökspersoner. 
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RESULTAT 

När man ser till försöksdeltagarnas sammantagna prestation på tes-

tet för den episodiska bufferten korrelererar det med Strooptestet och kor-

relationen uppgår till r = 0,61 (p < 0,05). De försökspersoner som preste-

rade bra på Strooptestet klarade svarstypen med rätt bild-rätt position bra, 

korrelationen uppgick till r = 0,57 (p < 0,05). Även svarstypen med fel 

bild-rätt position korrelerar med prestationen på Stroop, r = 0,54 (p < 

0,05). Även mellan Stroop-testet och chunkingtestet finns en korrelation 

på prestationen (r = 0,62, p < 0,05), de försökspersoner som presterade 

bra på Strooptestet presterade alltså högt på alla olika test. 

Tiderna i testet för den episodiska bufferten korrelerar starkt (r = 

0,7–0,9) positivt mellan svarstyperna. De som svarade snabbt gjorde det 

på alla delar och tvärtom. 

Prestationen mellan svarstyperna korrelerar starkt för fel bild-fel 

position och rätt bild-fel position, fel bild-fel position och rätt bild-fel po-

sition och fel bild-rätt position och rätt bild-fel position, däremot korrele-

rar inte prestationen på rätt bild-rätt position med någon av de andra 

svarstyperna. I figur 8 nedan visas medelvärden för de olika svarstyperna. 
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Figur 8: Skillnader i prestation mellan olika svarsty-

per. FF= fel bild-fel position, FR= fel bild-rätt position, 

RF= rätt bild-fel position, RR= rätt bild-rätt position. 

 

Det finns en signifikant skillnad mellan prestationstiderna för sva-

ren på fel bild-rätt position och rätt bild-fel position. Medelvärdet för ti-

den var högre för svarstiden då bilden passade men positionen var fel mot 

medelvärdet då bilden var fel men positionen stämde (MD = 477, p< 0,05 

Bonferroni adjustment for multiple comparisons). Skillnaden i tid till de 

andra svarstyperna är inte signifikant. Svarstiderna visas nedan i figur 9. 
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Figur 9: Skillnader i tid mellan olika svarstyper. FF= 

fel bild-fel position, FR= fel bild-rätt position, RF= rätt 

bild-fel position, RR= rätt bild-rätt position. 

 

Inom det episodiska bufferten-testet varierade prestationen ganska 

kraftigt, den försöksperson som presterade högst hade endast ett felaktigt 

svar medan den som gjorde mest fel avgav 14 felaktiga svar. 

Chunkingtestet visade ingen signifikant effekt av semantisk likhet. 

Alla försöksdeltagare kunde räkna upp ganska många bilder ur minnet 

(prestationen varierade från 3–8 föremål av 9 möjliga) men att komma 

ihåg dem i rätt ordning verkade svårare (2–3 st. i ordning). 

I experiment 2 deltog sju kvinnor och åtta män, det finns inga signi-

fikanta resultat som skiljer prestation mellan kön på testet för den episo-

diska bufferten från varandra  
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DISKUSSION 

Den centrala exekutiven (CE) svarar för hög prestation på Stroop-

testet då det är där sådant som uppmärksamhetskontroll och beslutsfat-

tande och även inhibition (förhindrande) vid frestande responser sköts 

(Baddeley 2000). Strooptest mäter hur bra en person är på inhibering 

(McLeod et al. 1991). Då prestationen på just Strooptestet korrelerar med 

prestationen på de andra typerna av test kan det antas att CE spelar en 

stor roll även i de andra testens minnesdelar. Det styrker hypotesen att CE 

har stor betydelse för EB. Någon korrelation mellan chunkingtestet och 

testet för EB kunde dock inte styrkas. Den fonologiska loopen verkar där-

för inte ha något större samband med den episodiska bufferten. 

Sambandet mellan EB och CE kan förklaras med att det i testet för 

EB krävs mycket beslutsfattande, något som den centrala exekutiven är 

specialiserad på. CE är även den del av arbetsminnet som styr vakenhet 

och uppmärksamhet, något som är nödvändigt då testet för EB går ganska 

fort, bilderna visas endast två sekunder. Den episodiska bufferten kan ses 

som en uppdelning och utvidgning av CE (Baddeley, 2000) vilket verkar 

rimligt då CE har så stor betydelse för prestation på test av EB. 

Att det inte finns någon signifikant korrelation mellan Stroop-testet 

och de båda svarstyperna där positionen visar fel kan tyda på att bilden 

bearbetas i hjärnan innan positionsangivelsen gör det. Det skulle kunna 
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antas vara beroende på att det är lättare att namnge bilden än positionen 

och att den fonologiska loopen skulle vara inblandad i högre grad än det 

visuospatiala skissblocket. Enligt Gathercole (2004) skulle barn under sju 

år i högre grad lita till sitt bildminne medan vuxna gärna namnger visuellt 

presenterade föremål. Det skulle alltså vara av intresse att testa yngre 

barn och sedan jämföra med det nu genomförda testet. 

I testet för den episodiska bufferten finns två olika svar,  ja och nej, 

men fyra olika svarstyper: fel bild-fel position, rätt bild-fel position, fel 

bild-rätt position och rätt bild-rätt position (för närmare presentation av 

svarstyperna se metodkapitlet). Resultaten visar att prestationen mellan 

de olika svarstyperna korrelerar, utom svarstypen rätt bild-rätt position, 

vilket är den enda svarstypen där svaret ja ska avges. För att svara ja ska 

alltså både bilden och positionen överensstämma vilket bör vara en mer 

kognitivt krävande process än att svara nej då bara det ena kriteriet är 

uppfyllt. Detta eftersom information från två olika input måste integreras 

och bearbetas innan ja-svar kan avges. Vid ett nej-svar räcker det med att 

avgöra att det ena kriteriet inte är uppfyllt för att direkt veta vad svaret 

blir. 

Att prestationen i experimenten är jämn kan bero på att urvalsgrup-

pen är homogen, alla försökspersoner var studenter mellan 20 och 30 år 

och kan antas ha en viss grad av analytiskt tänkande då de läser vid uni-

versitetet.  

 28



Anledningen till att tidsåtgången under testet för EB är så varieran-

de mellan svarstyperna kan tänkas bero på att återkallningen sker på olika 

sätt. För att återkalla föremålet på bilden, djuret eller möbeln, kan igen-

känning användas då man tidigare sett ett fragment av föremålet och kan 

koppla ihop det till bilden där fragmentet skurits ut. För att återkalla posi-

tionen krävs dock erinring, det finns färre ledtrådar för att komma ihåg 

var i bilden fragmentet skulle placeras. Enligt Standing et al. (1970) tar 

erinring längre tid och är osäkrare än igenkänning. På detta sätt kan man 

förklara skillnaden i tidsåtgången mellan bilderna där prestationstiden är 

högre när bilden är rätt men positionen visar fel. 

Slutmålet för utvecklandet av detta nya test för den episodiska buf-

ferten är att det ska användas för att testa barn och ungdomar med kogni-

tiva svårigheter, testresultaten ska då kunna användas för att utveckla rätt 

typ av hjälpmedel för att klara både skola och vardag bättre. Resultatet av 

de experiment som gjorts under denna studie visade att prestationerna 

från försöksdeltagarna var väldigt jämn och hög, något som man kan anta 

inte skulle hända om deltagarna skulle ha olika kognitiva funktionshin-

der. Dock är detta ett första försök med testet för den episodiska bufferten 

och därför valdes försöksgruppen till att bara innehålla studenter på grund 

av tillgänglighet. En utvidgad studie bör göras med barn i olika åldrar och 

även barn med olika kognitiva problem. En studie med olika grupper 
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skulle antagligen ge mer varierande resultat och prestationer och därmed 

tydligare skilja ut de olika komponenterna i minnet. 

Av praktiska skäl valdes det engelska Strooptestet. Då Strooptestet 

administrerades på engelska var det mycket viktigt att gå igenom testet 

noga innan så alla försökspersonerna förstod instruktionerna. Alla för-

söksdeltagare sade sig vara ”hyfsat duktiga” på det engelska språket och 

resultaten från testet visar att Stroop-effekt uppstår även vid ett test som 

inte är utformat på försökspersonernas modersmål. Detta var enligt för-

sökspersonerna det roligaste testet eftersom feedbacken var omedelbar. 

Tävlingsmomentet med tidtagning blev tydligt genom många utrop från 

personerna under testets gång. 

Vad gäller testet för den episodiska bufferten verkade bilderna i ex-

periment 2 ha fyllt sin funktion att ”lura” försökspersonerna genom att 

vara tillräckligt svåra. Ett fåtal bilder genererade rätt svar från alla för-

sökspersoner, 8 bilder av 36. Det fanns ingen bild som alla försöksperso-

ner gjorde fel på, vilket hade tytt på att just den bilden var för svår genom 

att förvilla försökspersonerna för mycket. En av de bilder som flest per-

soner (8 av 15) svarade fel på var denna: 
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A   B 

 

Figur 10: Ödlesvansen i bild A lurade många försöks-

deltagare att tro att den hörde till ödlan i bild B. 

Försökspersonerna borde ha svarat nej då varken positionen eller 

bilden passar ihop men flera blev antagligen lurade av likheten i ödle-

svansarna och glömde då positionsangivelsen. 

Även nedanstående bild lurade åtta försökspersoner till att avge fel 

typ av svar. Även detta bildfragment har ungefär samma färger som bil-

den den ska passa in på och här stämmer även positionen vilket gör bil-

den svårare att analysera. 
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A   B 

 

Figur 11: Färgerna i bild A och bild B liknar varandra 

vilket lurade flera försöksdeltagare. 

Då hälften av försökspersonerna hanterade dessa bilder korrekt kan 

det inte anses som ett alarmerande problem för testets användbarhet i 

denna typ av försöksgrupp. På resten av bilderna varierade antalet felak-

tigt avgivna svar från ett till sex på varje bild. 

I testet för den episodiska bufferten avges svaren med hjälp av tan-

gentbordet. Enligt korrekt fingernedsättning vilar vänsterhandens pek-

finger på bokstaven F och högerhandens på bokstaven J, varför dessa 

valdes för att avge svaren. Dock visade det sig under försökets gång att 

de flesta valde att använda endast höger hand. Då tangenterna F och J 

ligger nära varandra på tangentbordet uppstår inga problem i att nå mel-

lan tangenterna och de flesta valde att ha ett finger på var tangent. Det 

bästa vore att ha endast två större knappar, en för ja och en för nej, för-

slagsvis grön knapp för ja och röd knapp för nej. 
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Ett problem som kan ses med testet för EB är att det går att före-

komma testet och lista ut vad man ska svara redan när man ser den första 

bilden, till exempel bild A i figur 13. Eftersom ödlesvansen ser ut som 

den gör och positionsangivelsen anger att den skall sättas in nere till hö-

ger kan man redan när man ser bild A avgöra att svaret som skall avges är 

nej, eftersom det är omöjligt att få plats med resten av ödlan på skärmen 

om svansen är nere till höger. Detta är något att ta i beaktande vid vidare-

utveckling av testet. 

Slutsats 

Experimentet visar att en korrelation finns mellan testet för den epi-

sodiska bufferten och Strooptestet, ett samband mellan den centrala exe-

kutiven och den episodiska bufferten finns när det gäller beslutsfattande 

och uppmärksamhet. Mellan den episodiska bufferten och den fonologis-

ka loopen kan dock inget samband påvisas. 

För att vidareutveckla testet behöver det naturligtvis testas på per-

soner närmare den slutliga målgruppen, barn och personer med kognitiva 

svårigheter. För att kunna göra detta är det viktigt att instruktionerna for-

muleras så att det är enkelt att förstå hur testet skall utföras och att det är 

lätt att få en överblick. 

I fortsatta studier kan även tänkas att man modifierar testet för den 

episodiska bufferten. Exempelvis kan djurbilderna bytas ut mot mönster 
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för att än mer komma ifrån språkanvändandet och namngivandet av sedda 

föremål. Man skulle även kunna göra tester där försökspersonen först ex-

poneras för en positionsangivelse för att sedan få se en bit av en bild och 

först därefter få fram bilden där svar ska avges. 
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