
Noter til Ashcraft kap. 2 – The Cognitive Science Approach 

 
Informationsprocesserings approach 

 

Tilgangen har udviklet sig til en mere bred, kognitiv tilgang. Initialt defineres den snævre, 

oprindelige informationsprocesseringstilgang introduceret af Atkinson & Shiffrin, (1968, 71), kaldet 

modal modellen. 

 

The Standard Theory 

 

 
 

Tilgangen afhænger af et eksternt input, fx et regnestykke, hvor hver kasse repræsenterer en mental 

aktivitet som er tidskonsumerende. Modellen er kritiseret for at være for kompleks til at forklare 

resultater ud fra (s. 39). 

 

En proces model 

Er en simpel model som giver en hypotese om de specifikke, mentale processer der finder sted 

mens en bestemt opgave udføres. 

 

 

Environmental 

input 

LTM 

Permanent 

hukommelseslager 

Short-term store 

Midlertidig WM 

Sensoriske 

registratorer 

Visuel 

Auditiv  

Haptisk? 

 

 

 

Respons out 

Kontrol processer: 

Øvelse 

Kodning 

Beslutning 

Retrieval strategier 

 



En generel procesmodel fra Sternberg, 

1969

 
 

Det førtse stadie i processen er indkodning af stimulus, som sendes til de holdende mekanismer i 

STM og WM. Stimulus er nu i det mentale system. WM tager kontakt til LTM for identifikation af 

om stimulus er kendt der gennem søgning i LTM lagret. Beslutningen vil afgøre om der skal 

forekomme en motorisk respons (fx trykke på en knap).  

 

Sternbergs lexical decision task viser at frekvenser ord anvendes har signifikant betydning for hvor 

lang tid det tager at vurdere i LTM. Word-frequency effect det tager signifikant længere tid at 

vurdere et lav- frekvens ord end high-frekvens ord. 

 

Indkodningsstadiet antages at være upåvirket af ordets frekvens. Det samme gælder beslutning og 

reponstiden, mens søgningsfasen antages at være den variable ift frekvens. Enhver faktor der kan 

påvirke LTM søgningen vil påvirke processens søgningsstadie og vil producere tids- og accuracy 

forskelle  på grund af stadiets ændrede operation???? 

 

 

En striks informationsprocesserings tilgang 

 

Sekvensiel stadieprocessering (både Atkinson & Sternberg?) 

 

Grundantagelser i den strikse informationsprocesseringstilgang: 

1. Sekvensiel stadieprocessering – one-by-one 

 

En sekvens af stadier og processer som opstår ved samtlige trials, et sæt af stadier som fuldstændig 

kan redegøre for opgavens involverede mentale processer. Oprindeligt mentes stadierne at være 

fikserede, hvor hvert forudgående stadie var en forudsætning for det næste. Stadierne klan ligeledes 

kun gennemgås på en efter hinanden kommende. Computeranalogien er meget tydelig her, hvor alle 

processer er serielle sekvenser.  

Kritikken: Der er ikke umiddelbart nogen grund til at antage at mennesket er begrænset af one-by-

one processer. 

 

2. Hver stadie/sekvens er uafhængig og ikke-overlappende 
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Hver enkelt stadie formodedes at fuldføre sin operation og afslutte denne før næste stadie kunne 

påbegyndes. Varigheden af hvert enkel stadie formodedes ikke at have indflydelse på 

efterfølgende stadier. 

Den samlede varighed af en operation mentes at kunne generaliseres til andre processer… Se s. 

42. 

 

Parallelprocessering 

Som følge af udviklingen af sekvensiel processering tyder mere og mere på, at mentale processer 

kan operere simultant, parallelt. 

 

Eksempel med typografer s. 43. 

 

Tema: seriel vs. Parallel processering. Der er tydelig evidens for parallel processering også inden 

for neurovdeinskaben.  

 

Kontekts-effekter 

 

Repitition-priming. Øvelser hvor ordet indgår igen og dets effekt på RT. 

 

Når ord indgår i en kontekst.  

 

Dette giver problemer for den simple processeringsmodel, fordi den ikke i modellen kan redegøre 

for processer som priming.  

 

Begrænsninger 

RT målinger er velegnede ved informationsprocesseringsmodeller, mens accuracy er mere 

udfordret, da det er vanskeligt at udlede.  

 

Procesmodeller er velegnede til simple, hurtige opgaver som oftest involverer måling af RT, fx 

lexical decision task, mens langsommere, komplekse mentale processer som problemløsning ikke 

kan studeres inden for den strikse tilgang men nærmere verbale protokoller. 

 

Den moderne kognitive tilgang: Kognitiv videnskab 
 

Måling af RT har ledt til kognitiv videnskab i en mindre restriktiv form. Kognitiv videnskab er 

studiet af tanker ud fra alle tænkelige videnskabelige undersøgelsesmetoder. Multidisciplinær 

tilgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revised informationsprocesseringsmodel – The standard Theory 

 

Neisser 

1976.

 
 

Modellen viser en større bidirektionel påvirkning mellem alle komponenter. Forskellige mentale 

komponenter kan operere simultant, i parallel (videreudvikling af parallelprocesseringsmodellerne). 

Konteksten har samtidig fået en større betydning idet info lagret i LT kan påvirke vores WM, fx når 

vi læser færdiggør vi sætninger selvom vi skimmer. 

 

Dissociationer og dobbeltdissociationer 

Når mentale processer indgår i en given kognitiv opgave kan graden af deres adskilliglighed 

opdeles. Når to processer indgår uafhængigt i en kognitiv opgave kaldes det en dissociation. Når to 

processer er fuldstændig afhængige kaldes det en dobbelt dissociation. Evidens for 

dobbeltdissociation kræver mindst 2 pt., med reciprokke deficitter. 

Fx Pt. X har en læsion i hjernen der som har givet skader i proces A, mens proces B er intakt. 

Pt. Y har en læsion som har skadet proces B mens proces A er intakt.  

 

Neurale net-modeller: Connectionisme 

 
Computerbaserede modeller/teknikker som skal modellere komplekse sammenhænge inden for 

kognitiv videnskab – særligt inden for neurokognition. 

Connektionistiske modeller kaldes ofte neurale net-modeller eller parallelt distribuerede 

processeringsmodeller (PDP).  

 

Et findamentalt princip inden for connektionistiske modeller er, at hvert enkelt enhed eller node er 

forbundet med alle andre. Simple forbundne enheder. Forbindelserne mellem enhederne kan være 

inhibitoriske eller eksitatoriske. Hver enhed modtager positiv (eksitatotisk) eller negativ 

(inhibitorisk) aktivering. Forbundetheden mellem enkeltenheder kaldes massiv fordi der ikke er 

nogen begrænsning på hvor mange enheder kan være en del af forbindelsen.  
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Modellerne rummer parallelprocessering, hvor flere processer opererer samtidig. Modellen 

beskrives som en excellent model for menneskelige mentale processer.  


