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Patient H.M 

Havde svær epilepsy, som forhindrede ham I at arbejde. Medicinen hjalp ikke. 

Fik foretaget temporal lobectomy hvilket er en bilateral fjernelse af temporallapperne.  

Fik amnesi i form af manglende evne til at huske nye informationer. Kunne fint huske hvem han var 

og begivenheder i sit liv. 

Medial temporallapskade. 

 

Teorier om læring og hukommelse 

 
Sammenhængen mellem læring og hukommelse 

Læring er tilegnelse af nye informationer og hukommelse er output af denne proces. Hukommelse 

er noget der persisterer over tid. 

 

Læring og hukommelse – hypotetisk stadieinddeling 

1. Indkodning er processering af indkommende informationer som kan lagres. 

De er inddelt i 2 stadier: Tilegnelse registrerer input fra sensoriske buffere og sensorisk 

analyse stadier. Konsolidering skaber en stærkere repræsentation over tid. 

2. Lagring er resultatet af tilegnelse og konsolidering. Repræsenterer den permanente udgave 

af informationen. 

3. Retrieval (hentning) bruger lagrede informationer til at skabe en bevidst repræsentation 

eller udføre en tillært adfært fx en motorisk handling. 

 

 

Sensoriske og korttidshukommelses mekanismer 

 

Endel Tulving  

Én af de førende inden for hukommelsesforskning. 

Hukommelse er en mental tidsrejse. 

 

Sensorisk hukommelse: Varighed er i millisekunder til sekunder og afspejler når vi kommer i 

tanke om noget én sagde til os for et øjeblik siden, men som vi ikke lagde mærke til på det 

pågældende tidspunkt. 

 

Korttidshukommelse (STM): Rentention - varighed i sekunder til minutter. Fx at kunne huske et 

tlf nr. vi har fået til det er anvendt. 

 

Langtidshukommelse (LTM): Varighed: dage til år. Hændelse fra barndom til noget der skete i 

sidste uge. 
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Sensorisk hukommelse 
Et eksempel på sensorisk hukommelse er, når børnene står og taler ved siden af mig mens jeg læser 

kognitionspsykologi og jeg ikke rigtig giver dem fokuseret opmærksomhed. På et tidspunkt 

udbryder en af dem, at jeg overhovedet ikke hører efter. Her er det muligt for at gengive den sidste 

sætning: jo du sagde, at du gerne ville lege med bratz i eftermiddag. Som om vi holder et ekko inde 

i hovedet ganske kort tid. 

 

Sensorisk hukommelse  for lytning: ekkoisk hukommelse, for syn: ikonisk hukommelse. 

 

Lagring og varighed af ekkoisk hukommelse 

ERP studier viser, at den sensoriske hukommelse for lyd varer op til 10 s. inden den forfalder. 

Når input i den ekkoiske hukommelse adskiller sig, fx en standard lyd og afvigende lyd, holdes de 

forskelligt i hokummelsen… 

Forstår ikke dette helt……  

Gazz, s. 314. 

MMN: mitmatch negativity - Elektrisk 

MMF: Mismatch field – magnetisk modpart til MMN 

 

MMN og MMF genereres I auditivcortex (superior temporallap) 

 

Ekkoisk hukommelse lagres I sensorisk cortex og lagres kortlivet som et neuralt spor. 

 

Ikonisk hukommelse har kun 300-500 ms. Varighed. Lagring??? 

 

Short-term memory (STM) 
Meget begrænset kapacitet: 7+- 2. 

 

Atkinson & Shiffrins (1968) modalmodel for hukommelse.  

 
Information lagres først i sensorisk hukommelse. Elementer udvalgt at opmærksomheds processer 

kan bevæge sig over i korttidslagret. Når det er i STM og øves kan det overføres til LTM.  
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Atkinson og Shiffrins model påpeger at der mellem hvert stadie kan tabes information ved decay 

eller inferens (ny info indblandes) eller en kombination af begge. 

Denne model var den første? Til at antyde, at disse diskrete processer var adskilte og havde 

forskellige karakteristika.  

Modellen har en stærk seriel struktur.  

En stor debat inden for dette område er hvor vidt info kan lagres i LTM uden først at være lagret i 

STM. 

Atkinson og Shiffrin kommenterede selv, at deres model ikke nødvendigvis afspejler at STM og 

LTM lagres forskellige steder i hjernen, men nærmere at STM er en midlertidig aktivering af dele af 

langtidslageret.  

 

Kognitiv neurovidenskabelig evidens for STM – dissociation ml. LTM-evne og STM-retention 

 

1. Shallice & Warrington og Pt. K.F. 

berettede om en patient K.F. som havde skader i det venstre preisylvanske cortex (området 

omkring sylvanian fissure). 

I test havde han et meget begrænset digit span på 2 imodsætning til normal med 5-9.  

Måling af digitspan sker ved at FP får læst en liste af ord på 3, 4, 5 eller flere ord og skal gengive 

dem der kan huskes. Antallet der kan huskes er digitspan. 

K.F. udviste imidlertid evne til at danne nye LTM erindringer der kunne vare meget mere end nogle 

sekunder, hvilket tyder på en dissociation mellem STM og LTM. 

Implikation for Modal-modellen: det lader ikke til at vi først skal lagre info i STM for at kunne 

lagre den i LTM, hvilket modalmodellens hierarkiske struktur bestemmer.  

 

 

2. Markowitz et al og pt. E.E. 

Havde en hjernesvulst som blev bortopereret med efterfølgende skader i venstre angular gyrus 

påvirkende inferior parietalap og posterior temporallap. Områderne ligner pt. K.F. men er 

alligevel forskellige. 

Efter operationen udviste han symptomer i form af under normal normal STM evne men bevaret 

LTM. Selektiv deficit i STM, dårlig STM for verbalt abstrakte ord og ved tal.  

Visiospatial STM og LTM for verbale og nonverbale normal. 

 

Evidens for adskillelse af STM og LTM 

K.F og E.E. giver evidens for at STM ikke er gateway til LTM. 

 

Evidens for dobbeltdissociation mellem STM og LTM 

Pt. H.M. havde i modsætning til K.F. og E.E. skader der gjorde at han ikke kunne huske nye 

informationer, mens hans STM var intakt. De 2 patienttyper udgør en dobbeltdissociation, hvilket 

giver stærke indikationer på en adskillelse mellem STM og LTM.  

Dobbelt dissociation mellem medial temporallapskader (H.M.) og venstre perisylvansk 

cortexskader (K.F og E.E.). 

 

Dobbeltdissociation 

Er den stærkeste mønstereffekt der kan findes for, at to mentale processer er adskilte.  

 

Kritik af dobbeltdissociation mellem STM & LTM 
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Det har været kritiseret at de 3 patienter ikke kan bruges som evidens for en stærk 

dobbeltdissociation, fordi der ikke bruges ensartede test til at teste STM hhv. LTM. 

Selv K.F og E.E. viser skader i LTM når de testes grundigt og med equatien retention for kort og 

lang tid.  

 

  

Working memory (WM) 
Nogle teoretikere skelner mellem STM og WM  Gazziniga gør. 

WM har begrænset kapacitetslager som holder informationer for en kortere periode (maintenance) 

og hvor der udføres mentale operationer på indholdet i lageret (manipulation). 

Indholdet i WM kan stamme fra sensoriske input eller LTM, hvilket er én af de grundlæggende 

forskelle mellem STM og WM. 

I alle tilfælde gør WM noget ved den information den holder og ikke som STM som blot øver 

indholdet.  

 

Baddeley & Hitch (1974) 

 

 
 

Baddeley og Hitch mente, at den unitære STM var utilstrækkelig til at beskrive maintenance og 

infoprocessering over korte perioder.  

De konstruerede en hukummelsesmodel for WORKING MEMORY bestående af 3 dele:  

Central executive mekanisime som kontrollerer de to subsystemer, der øver forskellig typer info: 

Fonologisk og visiospatial. 

 

Central executiv mekanismen er et command-and-control center som styrer interaktionen mellem 

de to undersystemer (visiuspatial sketchpad og fonologisk loop) og LTM. 

CE er ikke specifik for nogen sansemodalitet men er et kognitivt system der koordinerer processer i 

WM. 

 

Det fonologiske loop 
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Er en hypotetisk mekanisme, som antages at arbejde med akustiske kodningsinformationer i WM og 

er dermed modalitetsspecifik.  

Evidens for modalitetsspecifik var forsøg med word strings hvor ord der lyder ens huskes bedre end 

ord der i formen er ens fx Q og G, mens det er lydene Kyu og gee der huskes bedst fordi deres lyd 

ligner hinanden. 

Det fonologiske loop har dele: Et kort-livet lager for lydinput og en artikulatorisk komponent som 

har en del i subvokal øvelse af visuelt præsenterede items som skal huskes på kort sigt. 

Anden evidens for at det er akustisk kodning der finder sted i WM nærmere end semantisk er et 

forsøg hvor immediate recall lister udføres dårligere når ordene lyder ens end dissimilære. Fundene 

antyder at det er en akustisk kode og ikke en semantisk, da de ens lyde interfererer mens ordenes 

mening (smenatik) ikke gør. 

 

Den visiuspatiale sketchpad 

Parallelt til fonologisk loop. 

Tillader lagring af info enten rent visuelt eller i visiospatiale koder. 

Evidens kommer fra dissociation ml. verbale og visiuspatiale koder. Antagelsen er at hvis to koder 

er forskellige bør de ikke interferere med hinanden. Akustiske og visiospatiale koder findes adskilte 

og performans i én opgave interfererer ikke med performans i en den anden i retention interval.  

 

Evaluering af WM-modellen  

Modellen rummer forklaringer af interaktion mellem STM og LTM. Den taler ikke om et unitært 

STM lager men giver mulighed for lagring af forskellige typer info. 

 

Kognitiv neurovidenskabelig evidens for WM-mekanismer 

Evidens for Baddeleys WM-model kommer fra undersøgelse af hjerneskadede pt. Og begge 

subsystemer korresponderer med underliggende funktioner som kan skades. 

 

Skader i fonologisk WM 

Skader i supramarginal gyrus resulterer i deficits i fonologisk WM. Pt med denne skade har 

deficit i evnen til verbal/auditivt hukommelsesspan og pt. Kan ikke holde ord i wordstrings i WM.  

Rehearsal delen af det fonologiske loop involverer det venstre præmotoriske område (BA 44). 

Et venstre hemisfærisk netværk bestående af lateral frontal og inferior parietallappen er 

involveret i den fonologiske arbejdshukommelse. 

Deficit i disse områder associeres ikke med deficit i taleperception eller produktion. 

 

ADSKILLELSE mellem afasier og deficit i auditiv-verbal WM 

Vigtig at holde for øje. 

 

Skader i visiospatial WM 

Skader i parito-occipitale regioner i begge hemisfærer associeres med den visiospatiale sketchpad. 

Skader i højre hemisfære giver sværere skader i visiospatiale WM.  

Pt. Med skade i parito-occipitale områder af cortex har vanskeligheder ved nonverbale visiospatiale 

hukommelsesopgaver. Disse opgaver er opgaver hvor FL rører ved forskellige klodser i en bestemt 

rækkefølge hvor pt. Skal gentage rækkefølgen af klodser.  

Lignende i skader i venstre hemisfære fører til decifit i visuelt præsenteret lingvistisk materiale! 

 

Evidens for adskillelse af fonologisk og visiospatial WM i normale 
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Evaluering af evidens 

Skader i WM associeres med diskrete (betyder det mindre eller lokaliserede skader?) skader i 

forskellige hjerneområder. Men der findes begrænset evidens for adskillelse af WM og LTM. Når 

ovenstående pt. Med STM-beskadigelser (skader i perisylvanian cortex og parito-occipital regioner) 

undersøges grundigt, viser det sig at de tillige har deficits i LTM (ligesom som ovenstående studier 

med dobbeltdissociationer ml. STM & WM). 

 

OBS yderligere info om WM i kap. 13 – kognitiv kontrol. 

 

 

Modeller for LTM 
Distinktion af deklarativ hukommelse  episodisk og semantisk. 

Distinktionen er foretaget af Endel Tulving i 70’erne.  

 

Nondeklarativ hukommelse 
Procedural hukommelse - evner 

Læring af en stor variatet af motoriske evner (at lære at cykle) og kognitive evner (at lære at læse). 

 

Perceptuelt repræsentationssystem (PRS) 

Nondeklarativt hukommelsessystem som agerer inden for det perceptuelle system. 

Ord og objekters struktur kan primes af tidligere oplevelser. De genkendes lettere (hurtigere) end 

forme og objekter vi ikke tidligere har set (ikke primede). 

 

Klassisk betingning – Pavloviansk betingning 

Hundesavl 

 

Nonassotiativ læring 

Læring som ikke er en forbindelse mellem to stimuli men nærmere en simpel læring som 

habituering (responsformindskelse ved gentagen præsentation af en stimulus) og sensitivering ( 

som er responsforøgelse ved gentagen præsentation af stimulus).  

 

 

Hukommelse og hjernen 

 
Amnesi 

Deficit i hukommelsen som funktion af hjerneskade, sygdom eller psykologiske traumer kaldes 

samlet amnesi. 

Amnesi kan resultere i manglende evne til at lære nye informationer eller tab af gamle info elelr en 

kombination af begge. 

Amnesi kan ramme hhv. STM, WM og LTM. 

 

Hjernekirurgi og hukommelsestab 

I 40’erne og 50’erne forsøgte man at behandle neurologiske og psykiatriske lidelse med operationer. 

Frontal lobotomi (fjernelse eller adskillelse af præfrontallappen), corpus callosotomi (kirurgisk 

adskillelse af corpus callosum, som forbinder de to hemisfærer), amygdalectomi (fjernelse af 

amygdalaen), temporallap resection (fjernelse af temporallappen). 

H.M. og tempollap resection 
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Fik fjernet temporallappen inklusiv dele af den hippokampale struktur.  

Bilateral medial temporal resection.  

Udviklede dense? Amnesi. Havde epilepsi men ellers ingen skader, var normal intelligent og havde 

ingen psykiske lidelser. Han udviklede efter operationen svær og permanent manglende evne til at 

tilegne sig nye informationer. Efter operationen havde H.M. normal STM (sensorisk register og 

WM), normalt digit span, men kunne ikke holde nye information i digitspan øvelser. Hans digit 

span forberedredes ikke ved øvelse. Det lod til at han havde fået beskadiget den del af hjernen, der 

var ansvarlig for overføring fra STM til LTM.  

40 år efter operationen, foretaget af scoville, blev H.M. gebnundersøgt med MRI (bange for at clips 

i hans hjerne var ferromagnetiske). MRI scanningen viste, at H. M. kun havde fået fjernet de 5 

forreste cm af hippocampus, men de 3 posterioer cm var intakte, men atroffiserede (forkrøblede).  

 

H.M. kan fx tilegne sig nye informationer, enkelte. Fx kan han tegne en grundplan af et hus han har 

boet i efter operationen – dvs ny info han ikke havde før operationen. Han kunne navne og ansigter 

på kendte personer tilegnet efter operationen. Undersøgelser af Corkin indikerer, at H.M. har nogle 

offentlige semantiske erindringer og inkluderer info fra efter skaden og årtier frem, selvom hans 

niveau er under kontrolgruppens. Info lagret i H.M.s hukommelse er fragmentret og ukomplet for fx 

offentlige figurer. 

 

Medial temporalt område: 

Inkluderer amygdala, hippocampus, enthorhinal cortex (hvor), omgivende parahippocampale 

områder og perirhinal cortex (hvor!!!!!) 

 

Patient R.B. – anterograd og retrograd amnesi 

R.B mistede sin hukommelse i forbindelse med en iskæmisk episode i 1978 under en bypass 

operation. 

Studeret af Zola, Squire & Amaral.  

R.B. udviklede svær anterograd amnesi som lignede H.Ms. Han kunne ikke forme nye LTM 

erindringer. Han udviklede desuden retrograd amnesi for en periode på 1-2 år før operationen. 

Mindre svær end H.M.s tab.  

R.B.s skade er unik fordi den er isoleret til hippocampus viser postmortem anayser. Ved gross 

undersøgelser af medial temporallappen, lader hippocampus til a være intakt, men histologiske 

analyser viser, at område CA1 pyramidale celler i hippocampus er forsvundet. CA1 er særligt 

sensitiv over for iskæmiske episoder (midlertidig tab af blodforsyning). 

Evidens disse fund støtter ideen om, at hippocampus er afgørende vigtig for formationen af nye 

LTM erindringer.  

 

Korsakoffs syndrom og dienchefallisk amnesi 

Beskadigelse af midline strukturen i dienchefallonen (thalamus og hypothalamus) associeres med 

amnesi. 

De primære strukturer er dorsolateral nucleus i thalamus og mammillary bodies.  

Skaderne kan forårrsages af stroke, tumor og metabolske problem fx ved kronisk alkoholisme. 

Sergei Korsakoff rapporterede om anterograde og retrpgrad amnesi ifm alkoholisme.  

Langvarigt alkoholmisbrug kan føre til vitaminmangel, B1 eller thiamin, hvilket forårsager 

hjerneskade. Pt. Som lider af korsakoffs syndrom har degeneration i diencephalonen, særligt 

dorsolateral nucleus i thalamus og mammillary bodies. Det er uvist om amnesi nødvendigvis må 

involvere disse strukturer. 
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Korsakoffs syndroms amnesi minder om amnesi forårsaget af skade i medial temporallappen. 

Begge typer bevarer den nondeklarative hukommelse men mister den deklarative.  

Amnesi forårsaget af Korsakoffs syndrom har ikke skader i medial temporallappen, men kan være 

forbindelser mellem diencephalonen og medial temporallappen, der er forstyrret og deficitten 

fremstår af kompromittering af kredsløbet der involverer hippocampus. 

 

 

 

Alzheimers disease 

Tysk psykiater: Alzheimer berettede i starten af det 20. århundrede om en 51 årig kvinde med 

signifkant korttidshukommelsestab og forværredes slemt over de 5 følgende år. 

Postmortem histologiske studier viste, at hendes hjerne var fyldt af amyloide plaques (klumper af 

uopløselig protein mellem neuroner) og neurofibrillary tangles (tangles af proteinfibre inden for 

cortikale neuroner) som er karakteristiske for Alzheimers disease. Neuronale deterioration. 

Alzheimers er ikke en almindelig del af det at blive ældre men en sygdom hvis risiko stiger markant 

med alderen. 

Selvom der er vidtspredt deterioration i hjernen, menes Hippocampus at forringes væsentligt 

hurtigere end ved normal aldring hos Alzheimer pt. Plagues og tangles mødes i det mediale 

tamporalområde.  

Undersøgelser viser, at atrofi i medialtemporallappen hos Alzheimer pt. Relateres til deficit i 

episodisk hukommelse. 

Der er desuden et stort tab af Acetylcholinceller (Ach), som forbinder hippocampus med præfrontal 

cortex. Dette tab associeres med det progressive tab af evnen til at forme nye episodiske erindringer 

hos Alzheimers pt. 

 

Stress og hukommelse 

Stress trigger udskillelse af hormonet cortisol, som produceres af adrenal cortex i de adrenale kirtler 

(over nyrerne). I små doser forøger cortisol opmærksomhed og koncentration, men i større doser 

som ved kronisk stress har cortisol detrimental effekt. Receptorer binder sig til cortisol kaldes 

glucocorticoide receptorer og findes i overtal i hippocampus, særligt område CA1 og dentate gyrus. 

Område CA1 er oprindelsesstedet for forbindelser mellem hippocampus og præfrontal cortex som 

er vigtig for konsolidering af episodiske hukommelse. Kredsløbet kan afbrydes ved øgning af 

cortisolniveauet, måske ødelægger det long term potentiation. 

Forsøg med udefra tilført cortisol ved recall test en time tidligere viste markant dårlige resulateter 

for FP der havde fået cortisol end placebokontrolgruppen. 

 

Hukommelseskonsolidering, hippocampus og neocortex 
Konsolideringsfaser: Initial hurtig konsolideringsproces efterfulgt af en langsommere, mere 

permanent konsolideringsproces.  

Behandling med elektrokonvulsiv terapi (ECT) viser at der efter behandlingen ses amnesi for 6 

mdr før (retrograd) og 2 mdr efter terapien (anterograd). Det lader til, at de items der var tillært lige 

inden operationen, kun havde gennemgået den initiale hurtige konsolideringsproces og ikke den 

langsomme permanente.  

Hvordan konsolideres ny information i hjernen? 

I nogle hukommelsesformationsmodeller antages neocortex at være afgørende for lagring af fuldt 

konsoliderede lang-term erindringer.  

Medialtemporallappen, særligt hippocampierne er essentielle for den initiale hurtige 

konsolidering og initial lagring af info for semantisk og episodisk hukommelse. 
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Langsom konsolidering - kontroversiel 

Mekanismerne for den langsomme konsolidering er kontroversiel!!!! 

Squire et al. Har foreslået at hurtig konsolidering i medial temporallappen bliver genplaceret af 

permanent spor i neocortex, som stammer fra en form for interaction mellem medialtemporallappen 

og neocortex.  

Nadel & Moscowittch har foreslået, at kun langtidslager for semantisk hukommelse af hænger af 

neocortex, mens nogle aspekter af episodisk hukommelse fortsat afhænger af mediale 

temporallapstrukturer.  

Temporal neocortex er særligt interessant for konsolidering af semantisk hukommelse. Læsioner i 

den lateral cortex af anterior temporallappen fører til svær amnesi, inklusiv svær retrograd 

amnesi. Enthorhinal cortex og parahippocampal cortex kan være involveret. 

 
 

Den retrograde amnesi kan gå mange årtier tilbage. Kan forårsages af Alzheimers disease, i senere 

stadier, og herpes simplex encephalitis. 

Isoleret retrograd amnesi er amnesi hvor pt. Med svær retrograd amnesi stadig kan forme nye 

langtids minder. Denne skade associeres med den anteriore del af temporallappen, som således ikke 

kan associeres med tilegnelse af nye informationer. 

 

Anteriore og laterale dele af temporallapen er vigtige for retrieval af info i langtidslagre.  

 

Hvor lagres hukommelse?? Nyere neuroimaging forsøg tyder på en distribueret repræsentation over 

hele neocortex, involverende dele der oprindeligt indkoder perceptuelle informationer og regioner 

der associeres med indkommende informationer?? Medial temporallepen kan have en 

koordinerende funktion for konsolidering af info over tid.  

Konnektionistisk model. Mere herom senere. 
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Amnesi og tilegnelse af nye deklarative informationer 
H.M. og andre pt. Med skader i medial temporallappen samt diencephalliske skader. Indikerer 

amnesi i forbindelse med tilegnelse af nye informationer.  

Skader her associeres med manglende evne til at lære nye informationer i modsætning til tab af 

ældre erindringer som er tilegnet før skaden (med undtagelse af tidsafgrænsede retrograd amnesi). 

Påvirker skader i medialtemporallappen (og diencephalisk) både semantiske og episodiske 

hukommelsessystemer? 

Kan pt. Lære info om verden selvom episodiske erindringer ikke kan tillæres? 

H.M. kan fx tilegne sig nye informationer, enkelte. Fx kan han tegne en grundplan af et hus han har 

boet i efter operationen – dvs ny info han ikke havde før operationen. Han kunne navne og ansigter 

på kendte personer tilegnet efter operationen. Undersøgelser af Corkin indikerer, at H.M. har nogle 

offentlige semantiske erindringer og inkluderer info fra efter skaden og årtier frem, selvom hans 

niveau er under kontrolgruppens. Info lagret i H.M.s hukommelse er fragmentret og ukomplet for fx 

offentlige figurer. 

 

 

K.C. amnesipatient – motorcykelulykke 
Udviklede amnesi som 30 årig som følge af motorcykelulykke. Han fik svære kvæstelser i hovedet 

og subdural hematomi (blødning under dura mater) som bliver fjeret kirurgisk. 

Scanninger af hans hjerne viser, at han havde omfattende skader i medial temporallappen, venstre 

dorsolateral præfrontalcortex, præmotor cortex, parietal og occipital cortices samt 

forstørrelse af ventriklerne (særligt venstre) og diffus kortikal atrofi.  

K.C. blev vurderet normal intelligent på trods af deficit i test af frontallapfunktioner og verbal 

fluency test. Normal ST, digit span 8-9. K.C.s score for Wechslers Memory Scale var under normal 

for forsinket genkaldelse af info(?), hvilket er almindeligt for amnesikere.  

 

K.C. havde svær anterograd amnesi og retrograd amnesi. Den retrogrrade amnesi involverede 

samtlige episodiske erindring, han huskede ikke én eneste begivenhed fra sit liv. Heller ikke ved 

fremvisning af billeder fra episoder fra sit liv – som om han så dem for første gang.  

Han havde svær episodisk og kildeamnesi (Kildeamnesi er at pt. Kan huske enkelte semantiske 

ting, men ikke kilden hvorfra han har denne viden).  

K.C.s semantisk hukommelse for general viden om verden tilegnet før ulykken var intakt. Han 

havde ikke glemt almindelige hverdags ting og hvordan verden er strukturet. 

Han var i stand til at lære enkelte nye ting, men kunne ikke huske hvordan han havde lært dem.  

 

Testning af K.C. – udført af Endel Tulving 

K.C. blev testet for sine hukommelsesevner løbende. Fx ved at blive vist 3-4 ords sætninger med et 

associeret billede til teksten. I hver sætning var det sidste ord det kritiske at huske.  

Ved testningen (et år senere) blev K.C. præsenteret for et konceptuelt clue fx Medicine cured _____ 

Eller et billede. Denne test er konceptuel fordi den ikke giver nogen perceptuelle clues til det 

konkrete ord. Et perceptuelt clue kunne være _IC_ _P. 

K.C. var i stand til at lære ny fakta  semantisk viden. 

Han kunne bedst lære ordene når de var associerede med billeder. Han var langsommere end 

normale kontrolgrupper til at lære ordene, men når først de var tillært var hans erindringskvote 

normal. 
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Distinktion mellem semantisk og episodisk hukommelse – EVIDENS 

K.C. bliver brugt som evidens for, at semantisk og episodisk hukommelse har forskellige 

underliggende hukommelsessystemer, i det hans semantiske hukommelse var delvist intakt mens 

han episodiske er helt væk. 

Strukturerne kan dissocieres i amnesiske patientent.  

 

Cases som evidens for dissociation mellem episodisk og semantisk: Kate, Jon & Beth 

Vargha-Khadem et al. Præsenterede 3 cases med pt. Som alle havde fået bilateral skade i 

hippocampus med ikke perirhinal, entorhinal og parahippocampale cortices. 

Alle 3 havde fået skader tidligt: én ved fødslen (Beth), Jon 4 år og Kate 9 år. Det specielle var disse 

cases var, at børnene havde fået skader inden deres semantiske hukommelse var særlig tilegnet. 

De gik i mainstream skoler og udviste gode semantiske hukommelsesfærdigheder.  

EVIDENS: Disse 3 cases bliver delvist betragtet som evidens for, at episodisk og semantisk 

hukommelse er dissociable. Det er kun episodisk hukommelse der afhænger fuldt af 

hippocampus. 

  

Evidens/kritik imod ovenstående 

Squire beskrev en pt- E.P som havde svære medial temporallapskader bilateralt som følge af herpes 

simplex. Han kunne ikke som K.C. og de 3 børn lære nye informationer semantisk. Han kunne 

foretage kategorivurderinger, hvilket betragtes som at nogle amnesikere kan lære nye info som kan 

konceptualiseres ved en bevarelse af deres evne til at genkende på basis af signalstyrke. Amnesikere 

kan reliabelt indikere at de har hørt et ord selvom de ikke har episodisk hukommelse for det.  

 

 

Konnektionistisk model for hukommelse 
Hvordan lagres hukommelse i hjernen??? 

Mange bud: 

Som items – når items er skabt, bliver de arkiveret fint i hjernen et sted. 

Netværksmodeller: Netværk bestående af diskrete nodes som interforbindes via associative links 

som relaterer bidder af info sammen for lagring.  

Symbolske og associative nodes bliver tættere interforbundne ved læring.  

 

Konnektionistiske modeller 

Antager i modsætning til ovenstående, at hukommelse lagres som forandringer i de instruktioner 

neuroner sender til hinanden. 

Ny info inducerer et møsnter af aktivitet hen over en population af neuroner og dette møsnter 

repræsenterer informationen.  

Distribueret repræsentation 

Minder om sparse coding? 

Konnektionistiske modeller afhænger også af koncepter som Hebbian learning, hvori 

forbindelserne mellem enheder i en population kan ændre sin styrke som afspejler en ændring i 

instruktionen.  

Det er aktiveringsmønsteret  på tværs af de samme items , ikke bestemte aktiverede neuroner som 

varetager lagringen af fx visuelle eller olfaktoriske informationer om en rose.  

 

Konnektionistiske modeller kan være simple (som dette eksempel) eller komplekse. De er 

formaliseringer af koncepter, som er udledt fra eksperimantelt arbejde. 
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Konnektionistiske modeller er stærke metoder til at teste biologiske og kognitive teorier fordi de 

kan implementeres i computer simulationer.  

 

Amnesi og tilegnelse af ny nondeklarativ viden 
 

Procedural læring i amnesi 

En test til at måle proceural læring er seriel reaktions-tids opgaver. 

FP bliver præsenteret for en skærm med 4 prikker der kan lyse. De skal trykke på 4 knapper, der 

afspejler prikkernes position, når de ser en prik lyse. Der er en tendens til, at RT falder som FP øver 

sekvenser der gentages og ikke er tilfældige. Dette sker uden FPs erkendelse af at der finder et 

mønster sted – implicit. FP lærer evnen til at demonstrere opgaven uden at have nogen eksplicit 

viden om at de lærer det. Det bliver brugt som EVIDENS for adskillelse af procedural læring i 

deklarativ videns fravær.  

Forsøg med amnesi pt. Som H.M. og anterograd amnesi 

Forsøg som tester den procedurale hukommelse, hvor fastigheden for en gentagen ikke tilfældig 

rækkefølge stiger. Dette ses lignende hos amnesipt.  

Procedural hukommelse kræver derfor ikke de samme hukommelsesstrukturer som episodisk 

hukommelse.  

Denne dissociation ml deklarativ og nondeklarativ hukommelse for procedural læring gør sig også 

gældende pt med diencephalisk amnesi og korsakoffs syndrom. 

 

Neuralt grundlag for procedural læring 

Associeret med basal ganglia (og cerebellum). Pt. Med skader i basal ganglia eller input til 

subkortikale strukturer har vanskeligt ved at gennemføre procedural læringstasks. Fx Parkinsons 

syge hvor celledød i substantia nigra afbryder dopaminerge projektioner til basal ganglia eller 

Huntingsons disease som medfører degeneration i neuroner i basal ganglia.  

Pt som ikke er amnesiske men er påvirkede får beskadigelse af deres evne til at tilegne og 

vedligeholde motoriske evner. 

 

Perceptuel priming i Amnesi 

Er en del af implicit, non-deklarativ hukommelse.  

Priming taks bruges til demonstration af af lagring af info i hjernen involveret i perceptuel 

processering. Priming er forbedring i identificering eller processering af en stimulus som resultat af 

at have været observæret forudgående.  

I eksplictte hukommelsestest forsøger FP bevidst at identificere tidligere sete stimuli. FP 

præsenteres for en ordliste. Efter et delay på timer eller dage præsenteres FP for en ny ordliste som 

indeholder nye og tidligere sete ord som skal identificeres. Performance forfalder over tid. 

I implicitte hukommelsestest anvendes gn ord fragment completion tasks, hvor FP vises udvalgte 

bogstaver fx Th__g_s for ordet thoughts. FP får ikke at vide at ornene kan være fra tidligere 

præsenteret liste men teste både i nye og gamle. Performance forfalder ikke over tid.  

FP er væsentlig bedre til implicitte hukommelsesopgaver end eksplicitte, hvilket indikerer at 

priming effekter ikke afhænger af deklarativ, eksplicit hukommelse.  

Perceptuel priming beskadiges ikke ved amnesi. Fx K.C. er i stand til at lære nye semantiske ord 

og kan huske dem ved word fragment completion task et helt år efter. Perceptuel priming trækker 

således ikke på episodisk hukommelse.  

H.M. udviste tillige priming for tidligere sete ord. Perceptuel priming afhænger således ikke af 

medial temporallappen men af perceptuelle hjernesystemer (hvor??). 
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Dyremodeller for hukommelse og Medial temporallappen 
 

Mortimer Mishkin (1978) – Abeforsøg 

Ville undersøge hvilke strukturer i medial temporallapen som reelt havde betydning for LTM. 

Undersøgelse af hhv amygdala og hippocampus, hvor strukturerne enten blev læderet én af dem 

eller begge. Hukommelsen blev testet vha afDelayed nonmatch-to-sample test og viste 

umiddelbart, at det kun var når begge strukturer var læderet at aberne viste 

hukommelsesbeskadigelse i LTM. Det var en fejlagtig antagelse. R.B. som havde svær anterograd 

amnesi forårsaget af læsion som var afgrænset til CA1 neuroner i hippocampus men intakt 

amygdala.  

 

Zola-Morgan – fortsættelse af Mishkin 

Fandt på tilsvarende måde men med inklusion af yderligere læderede områder, at amygdala ikke var 

en del af hukommelsesstrukturen for LTM. 

De læderede fx enthorhinal cortex, periprhinal cortex og parahippocampal cortex. Læsioner i disse 

områder, særligt de to sidste fører til sværere amnesi end hvis det kun er hippocampus der er 

beskadiget. Perirhinal cortex og parahippocampal gyrus modtager projektioner fra visuelle, 

auditive og somatosensorisk associationscortex og projicerer til enthorhinal cortex som projicerer 

til hippocampus som projicerer til øvrige kortikale områder. Dette understøtter de fund der ses ved 

R.B. som selvom han kun har skader i hippocampus beskadiges de omkringliggende områder da 

modtagelse ikke er den samme længere.  

 

Konklusion fra dyre data 

Data fra dyrestudier er meget konsistente med fund fra pt. Med hjernelæsioner og amnesi som fx 

R.B. og H.M. som implicerer det hippocampale system i medial temporallappen og associerede 

cortexområder er kritiske for formationen af LTM hukommelse. Læsioner der skader hippocampus 

direkte (formationen af nye LTM minder) eller læsion til input-output relationer til hippocampus 

med neocortex producerer svære hukommelsesskader. Amygdala er ikke afgørende for LTM men 

emotionelle erindringer (kap. 9.). 

 

Medialtemporallappen er ikke afgørende for STM og WM (dette ses ved forværring af Nonmatch-

to-sample testen over tid).  

 

Medialtemporallappen er ikke lager for LTM. Skader producerer ikke svær retrograd amnesi, men 

anterograd amnesi. Medial temporallappen er nøglekomponent i organisering og konsolidering af 

LTM. Lagring af hukommelse finder sted på en distrubueret måde ud over neocortex. 

 

 

Imaging af den menneskelige hjerne og hukommelse 
 

LTM Encoding og retrieval 

 

Encoding  Konsolidering  LTM  retrieval 

 

fMRI (funktionel magnetic resonance imaging) 

 

Hvornår er hippocamous aktiv? Under encoding af nye info eller under retrieval af info fra LTM 

eller begge dele? 
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Evidens viser at hippocampus er aktiv under begge processer men forskellige former for 

hukommelse afhænger af forskellige subregioner i medial temporallappen under encoding og 

retrival. Under retrieval reaktiverer det mediale temporallapsystem cortikale områder der var vigtige 

under den originale encoding af info.  

 

Encoding og hippocampus 

Hippocampus er aktiv under encoding hvilket ses ved MRI med normale kontrolpersoner.  

Hippocampus og posterior parahippocampal cortex aktiv under encoding for korrekt genkaldte ord. 

Fitter evidens fra dyrestudier og læsioner hos amnesipt.  

 

Ranganath lavede forsøg hvor FP skulle foretage kildehukommelsesvurderinger relateret til 

episodiske erindringer. Farver indikerede om FP sklulle vurdere størrelse eller om det var 

animate/inanimate. Der ud over skulle FP vurdere på en skala fra 1-6 hvor sikre de var på at have 

set dette item tidligere. Perfekt opgave til undersøgelse af familiaritet. 

Områder af frontal cortex var også aktiv under encoding. 

 

Hippocampal skade  manglende evne til at indkode info korrekt initialt.  

 

Retrieval og hippocampus 

Studier hvor event-related  fMRI som ovenstående blev brugt til at vise at hippocampus er aktiveret 

når info huskes korrekt. Hippocampus var dog kun aktiv for de items der var korrekt huskede 

(imodsætning til items siom virkede bekendte, slet ikke kunne genkendes eller fejltagelse af at have 

set ordet før). 

Stemmer overens med amnesi fund, hvor retrieval af episodiske erindringer er intakt hos pt med 

skade i hippocampus? Ja fordi over tid sker der er konsolidering af erindringer som trækker dem 

væk fra hippocampal indflydelse som fx H.M. som kunne huske episodiske minder fra et par år før 

læsionen. Hmm forstår ikke helt… 

 

Encoding, retrieval og medial temporallappen 

 

Double dissociation i medial temporallappen 

Encoding 

Hippocampus og hippocampal gyrus aktiv ved korrekt genkaldelse af items. Enthorhinal cortex ikke 

aktiv. 

 

Ved familiaritetsbaseret genkendelseshukommelse (Ranganath) ses Enthorhinal cortex aktiv mens 

hippocampus og hippocampal gyrus ikke er aktive. 

 

Retrieval af LTM 

Gælder double dissociationen også her? Ja! 

Studier som undersøger erindring (recollection) og familiaritet ved anvendelse af fMRI viser det 

selvsamme mønster som for encoding.  

 

 

Medialtemporallappen supporterer altså flere forskellige former for hukommelse.  

 

Falske erindringer og medial temporallappen 
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Studier hvor FP præsenteres for ordliste og bagefter præsenteres for lister med korrekte og falske 

ord, hvor de falske er nære associationer til de sande ord, viser at FP er meget tilbøjelig til på den 

ene side at erindre illusoriske ting og samtidig være i stand til ved nærmere indspørgen at 

differentiere dem. 

fMRI studier, hvor måling af blodgennemstrømning blev foretaget, viser at 

Hippocampus er involveret i retrieval af semantiske egenskaber mens harahippocampal gyrus er 

involveret i retrieval af sensoriske informationer. 

Hukommelsessystemet i medial temporallappen kan generere to forskellige typer beskeder når info 

præsenteres. Anterior hippocampal aktivitet antyder falske items er ligesom sande items (de har 

samme semantiske egenskab) mens parahippocampal gyrusaktivitet antyder at falske items er som 

nye items, de vil sige at de sensoriske er forskellige. 

 

Relationel hukommelse, genkendelse, familiaritet og temporallapen 

 

Relationel hukommelse 

Hvordan er det muligt, at medial temporallappen har forskellige subregioner der støtter forskellige 

processer; genkendelse og familiaritet? Anatomi… 

Neocortex giver forskellige informationer til forskellige dele af medial temporallappen.  

Informationer fra unimodale sensoriske regioner af neocortex om ’Hvad’ et item er kommer ind i 

enthorhinal cortex via den anteriore del af parahippocampale områder gennem perirhinal cortex. 

Imodsætning hertil kommer informationer ’Hvor’ et item er fra en anden del af enthorhinal cortex 

via mere posteriore dele af parahippocampal cortex. Disse informationer om et item forbliver delt i 

enthorhinal cortex men forenes i hippocampus, som kan relatere to elementer af det indi møder.  

 

Episodiske info som fører til genkendelses oplevelser er relationel. Vi kan både genkalde hvad og 

hvor – hvilken relation et item har til omgivelserne. Amnesi i medial temporallap  disorder af 

relationel hukommelse.  

 

Encoding, retrieval og frontal cortex 

Frontal cortex findes konstant involveret i såvel STM, WM som LTM processer. 

Cabeza, Tulcing og Nyberg fandt at venstre frontal cortex ofte er involveret i encoding af 

episodiske informationer. Højre frontal cortex er involveret i retrieval af episodiske info.  

Semantisk info venstre frontal cortex for både encoding og retrieval… 

Lateralisering – kan også afhænge af infotype spatial/objekt eller lingvistiske repræsentationer. 

 

Encoding og retrieval af procedural hukommelse 

Noget med evidens for hhv implicit og eksplicit læring og hvilke områder der er aktiveret ifm med 

de forskellige processer; implicit og aware. 

 

Hebbian learning 

Et præsynaptisk aktivitet fører til postsynaptisk aktivitet. 

Understøttes af Longtem potentiation 

 

Longterm potentiation (LTP) 

 

NMDA receptor 

 

 


