
Noter til Ashcraft kap. 6: Learning and Remembering 

 
 

 
 

 

  

Deklarativ (eksplicit) hukommelse: 

LTM baseret viden som kan hentes og reflekteres bevidst. 

Et biprodukt ved denne viden er at vi er i stand til at være bevidst om den. 

2 typer deklarativ: episodisk og semantisk. 

 

Nondeklarativ (implicit) hukommelse: 

Viden som influere tanker og adfærd uden involvering af bevidst opmærksomhed. 

 

Deklarativ hukommelse kan verbaliseres, det kan nondeklarativ ikke. 

 

Episodisk hukommelse: 

Personligt oplevede og erindrede begivenheder. 

Både erindring men også at genopleve oplevelser.  

Dette kunne fx være erindringer om at tage sit kørekort. 

Episodiske erindringer er integrerede mentale repræsentationer. Dette betyder, at forskellige bidder 

og informationer fra forskellige dele af vore bevidste og ubevidste mentale verden smeltes sammen 

til at udgøre den episodiske hukommelse. 

(Indebærer dette at vi ikke kan forudsige eller stole på elementet af vores episodiske hukommelse?) 

Den episodiske buffer (nævnt i kap. 5), en del af WM som integrerer forskellige typer viden til den 

episodiske hukommelse. 

Input til episodisk hukommelse er bl a,; sensoriske informationer, motoriske informationer, spatial 

viden, sprog, emotioner og narrativer samt andre encoding og retrival processer(?). 

 

Semantisk hukommelse: 
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Generel viden om verden. Fx hvad er et kørekort? 

Det er som et mentalt slide show, som kan hentes i LTM og kan blive bevidst om det. 

 

Repetition priming 

Når et ord fx bliver vist flere gange i teksten vil der opstå en priming i nondeklarativ hukommelse. 

Dette vil indebære at ordet læses hurtigere uden at vi nødvendigvis har været bevidste om at det 

stod skrevet.  

 

Mnemonics: 

Aktivt, strategisk indlæringsværktøj. Terpe-strategi. 

Typer: 1) Materialet som skal læres øves gentagent. 2) Materialet inkluderes i en eksisterende 

ramme. 3) Mne-metoden giver en konkret metode til at genkalde materialet. 

 

Klassiske mnemonics: 

Tilbage til Cicero. Method of Loci som er en teknik baseret på visuelle billeder og memorerede 

locations.  

I et velkendt rum placeres ord/billeder der skal indlæres. 

 

3 mnemoniske principper: 

1) Struktur for læring. 2) Anvendelse af visuelle billeder, rytmer som gør træningen former. 

Mnemonics hjælper varighedheden af erindringen. 3) Mnemonics guide ved genkaldelse ved at give 

effektive cues. Træning af genkaldelse er afgørende for succesfuld performans.  

 

Læring og hukommelse: 1) Indkodning. 2) Fastholdelse over tid. 3) Genkaldelse. 

Alle 3 faser skal gennemgås succesfuldt for en god performans.  

 

Ebbinghaus traditionen: 

1885 – studiet af nonsens syllables. Udviklede empiriske studier som den første. 

Studiet af nonsensstavelser fortsætte længe og var problematisk fordi den ikke tog højde for 

menneksers tendens til at tilføre mening ifm hukommelse. 

Overindlæring. 

Releaning tasks – saving scores. 

 

Den aktuelle position inden for hukommelsesforkningen: 

Episodisk long term memory (LTM). 

Nutidens view består af 3 dele: 

1) Ethvert menneske tilfører mening og hukommelsen afhænger af mening uafhængigt af det 

videnskabelige set-up (kontrast til Ebbinghaus traditionen). Dette bør videnskaben tage 

højde for. 

2) FP er aktive i forskningen og har intentionen om at anvende mentale ressourcer og strategier 

i en hvilken som helst situation. 

3) Økologisk validitet – resultater af meningsløse forsøg giver ikke megen praktisk anvendelse 

ude i virkeligheden. 

Forskningen er dog moderat da en del laboratorieforskning kan overføres til den virkelige 

verden. Men falske erindringer, autobiografiske erindringer etc er gode eksempler på 

erindringer som ikke kunne være efterforsket i et laboratorium. 

 

 



Metahukommelse 

Viden om ens egen (meta) hukommelse – hvordan den virker og har begrænsninger. Er en del ens 

selvbevidsthed – metakognition  ens egen bevidsthed om eget kognitive system og funktioner.  

Metakognitiv bevidsthed er væsentlig for personers evne til at evaluere deres egen indsats – 

vurdering af læring samt følelses af læring. Kan være risiko for under- eller overvurdering af egen 

læring/hukommelse.  

Dernæst er forskningen væsentlig for selv-regulering. Hvilke strategier sættes i anvendelse når vi 

konstaterer gennem metakognition, at vi fx ikke indlærer/erindrer tilstrækkeligt? 

 

The region of proximal learning 

Når studietid anvendes på en passende måde vil et positivt, fornuftigt forhold mellem monitorering 

og selvregulering udspringe! Ovenstående princip indebærer at vi læser/lærer det der er kun lige 

over vores grænse for sværhed og gemmer det rigtig vanskelige til senere… 

 

Udfordringen heri er at vi kan have meget vanskeligt ved selv at vurdere grænsen. 

 

 

Lagring af informationer i episodisk hukommelse – teknikker 
 

Dybde af indkodning (maintenance/elaborative rehearsal) 

Generering 

Enactment 

Distictiveness 

Organisering 

Visualisering 

Emotioner 

Overlevelsesværdi 

 

Frekvens er en fundamental variabel i læring/hukommelse. Informationer som præsenteres oftere 

lagres stærkere i hukommelsen.  

 

The isolation effect (von Restorff Effect) s. 194 

Den effekt at informationer, der adskiller sig fra informationer der omgiver den huskes bedre. Fx 

huskes et rødt ord i en sort tekst eller et ord skrevet med en anden skrift bedre. 

’Highlighting’. 

Et forsøg af Kishiyama et al viste, at amnesiske pt. Som havde fået påført skader i medial 

temporallappen og hippocampus ikke udviste isolationseffekten, fordi de ikke kunne huske de 

øvrige informationer og derfor ikke kunne se hvad der skilte sig ud. 

 

Rehearsal 

Teori: Shiffrin og Atkinson. Model for menneskelig hukommelse. 

Info i korttidshukommelsen udsættes for træning; en bevidst øvelse af indholdet i korttidslageret.  

Effekten er dels at info vedligeholdes i korttidslageret og dels desto længere infoen holdes i 

korttidslageret desto større sandsynlighed er der for at den overføres til LTM. 

Rehearsal menes at kopiere infoen ind i LTM. Styrken afhænger af graden af rehearsal.  

 

Frekvens af rehearsal 



Ebbingahus’ mange træningsforsøg viser at træning/øvelse virker. Nyere forskning tyder dog på, at 

det ikke er antallet af træning der virker, men antallet af gange infoen er forsøgt hentet i 

hukommelsen. 

 

Rehearsal og seriel positionseffekt 

Seriel positions effekten (primacy- og recencyeffekten) viser sig både i STM og LTM. Fx husker vi 

bedst starten og slutningen af en oplevelse fx en biograffilm, mere end midten. 

Øvelse er ansvarlig for primacyeffekten mens recencyeffekten opstår af genkaldelse fra STM. Se s. 

196. 

 

Vedligeholdelses øvelse (Maintenance rehearsal) 

Lav-niveau, repetetiv informationsgenbrug. 

Fx repetition af et telefonnr. Indtil det skal bruges.  

Ideen er at information kan genkaldes så længe den vedligeholdelses, men forsvinder herefter. Den 

lagres ikke permanent. 

 

Elaborativ øvelse (Elaborative rehearsal) 

Mere kompleks repetition, som bruger mening som hjælp til lagring og erindring. Info lagres mere 

dybt i hukommelsen. Bør være mere permanent tilgængelig i hukommelsen.  

Visualisering og mnemonics er eksempler på elaborativ repitition. Det indebærer strukturering af 

info. 

 

Dybdeprocessering 

Craik og Lockhart præsenterede en hukommelsesteori, som adskiller sig fra stadieteoretisk 

tænkning om hukommelse (som er repræsenteret ved???). 

Levels of processing – depth of processing. 

Der skelnes mellem incidental opmærksomhed på info (fx en dagdrømmers opmærksomhed under 

en forelæsning) og intentionel opmærksomhed  som indebærer meningsfuld processering, hvor 

informationen sættes ift allerede kendt info. Det er tale om overfladisk processering ved incidental 

opmærksomhed.  

Overfladisk processering kan fx være maintenance repetition.  

 

Teorien er udfordret af at det er yderst vanskeligt at definere på forhånd om der er tale om 

overfladisk processering eller elaborativ. Det viser sig først efterfølgende. Og selvom testningen 

kun gives på et overfladisk niveau, kan der have fundet elaborativ repetition sted. Det bliver 

cirkulært.  

 

Genkendelse versus genkald 

Genkendelse er væsentlig lettere end genkald. Genkaldelse lader ikke til at involvere bevidst 

retrieval. 

Ifm dybdeprocessering anvendtes umiddelbart genkaldelsestests. Når genkendelsestest blev anvendt 

havde maintenance rehearsal dog tillige en stor effekt på LTM som ellers ikke skulle være tilfældet. 

 

Generalt vil elaborativ repetition virker bedst på LTM men der er undersøgelser der viser at 

maintenance også kan give resultater.  

 

Generering og handlingsskabelse (enactment) 

Disse teorier er et alternativ til dybdeprocesseringsteorier og stadieteorier. 



 

Den grundlæggende tanke er hårdt arbejde lønner sig. 

 

The generation effect 

Information du selv genererer eller skaber huskes bedre end information, som læses eller høres. 

Et forsøg som viser dette er Slamecka og Graf, som gav to grupper opgaver med ordlister. Den ene 

skulle blot læse en liste og genkalde mens denne anden fik et ord fx Long – S og selv skulle 

færdiggøre (generere) et nyt ud fra konteksten). 

Der var klar evidens for at den genererende gruppe husker langt bedre.  

 

Desto større mental informationsprocessering som lægges i arbejde desto større genkald…. 

 

Pointe: Eksamenslæsningen skal foretages ved at generere ny viden ud fra det læste for bedre at 

huske det. 

 

The enactment effect 

Samme princip som oven for – blot fysisk udførelse. 

Ved fysik at lave øvelsen læres den bedre end hvis der læses om den.  

Denne effetk kunne skyldes dual coding – der er både en verbal og motorisk kodning af 

informationen, så den er dobbelt kodet. Men gør det IKKE. Nærmere tyder det på at være for 

specifikke handlinger (udført af personen selv), som hjælper med at organisere og strukturere viden 

som derved huskes bedre. 

 

Pointe: Kurser – aætid praksistræning i teknikker.  

Hvad med eksamenslæsning: Prøve forsøgene selv. 

 

Organisering i lagring 

Organisering 

Struktur eller restrukturering af informationer som det lagres i hukommelsen. 

Bousfields free recall  studier viser, at når mennesker bliver bedt om at genkalde en liste på 15 ord 

fx dyr, titler, navne eller grøntssager, genkaldes de i grupperinger, clusters.  

Måden det er lagret styret måden det genkaldes. 

 

Subjektiv organisering (Tulving) 

Individuel organisering og strukturering af info som skal huskes uden FLs indblanding.  

 

Visualisering 

Lagringsteknik (som organisering, enactment, generering, repetition etc). 

 

Visualisering er den stærkeste teknik. 

 

Paivio 

Paired-associate learning 

FP lærer at ord hænger sammen i par, hvor de visualiseres sammen. Der 80 % genkaldelse ved 

visualering end ved rote repetition som er 40 %. 

Visualisering er ikke en automatisk proces men kræver opmærksomhed og indsats, hvilket kan være 

med til at forklare den bedre genkaldelse. 

 



Paivio foreslog deraf Dual-coding Hypothesis. 

Ord som denoterer konkrete objekter kan indkodes dobbelt i hukommelsen, én gang i form af 

verbale atttributter og én gang i form af visuelle (imaginal) attributter. 

Konkrete ord har simpelthen fortrin i hukommelsen fordi de kan visualiseres. 

 

Emotioner og overlevelsesværdi 

Vi husker bedre emotionelle informationer end naturlige.  

Dette ses tillige i laboratorieforsøg, hvor emotionelt arousing billeder huskes bedre end neutrale. 

Særligt negative billeder. 

Emotionelle ytringer huskes tillige bedre end neutrale. 

fMRI-scanninger viser, at amygdala-hippocampus bnetværket er væsentligt for emotionel intensitet 

mens hippocampus-frontallap netværket er væsentlig for emotionel valens (vurdering af om 

emotionen er positiv eller negativ). 

 

Årsager til stærkere erindring af emotioner: 

Emotionelle informationer er ofte vigtige for os  informationen processeres grundigere. 

Emotionelle info kræver mere opmærksomhed ved indkodning. 

Emotioner er mere distiktive hvorved isolationseffekten kan opstå. 

 

Emotioner har desuden et overlevelseselement, da infoen vil forøge eller formindske 

sandsynligheden for overlevelse.  

Når informationer kan kobles med overlevelses ses markant bedre genkaldelse end ved andre 

teknikker. 

 

Implicit og eksplicit hukommelse (225) 

Det operative ord i denne sammenhæng er bevidst. Eksplicitte erindringer, episodiske eller 

semantiske, kommer til os med bevidst erkendelse og har derfor en eksplicit effekt på vores 

performance som kan verbaliseres.  

En generel form for implicit hukommelse er repitition priming som er når et tidligere møde med 

fx et ord/information faciliterer senere performance på samme info . endda ubevidst. 

Dette ses i fx word identification, lexical decision task, word and picture naming, rereading 

fluency.  
I alle disse eksempler ses en hurtigere performance når FP tidligere har set info uden egentlig 

bevidst genkendelse.  

Klassisk eksempel på repition priming – Dallas & Jacoby, 1981. 

FP skulle læse en liste af ord med bekendte ord hvor de skal besvare et spørgsmål om hvert ord 

undervejs. Spørgsmålene kan være til ordets fysiske form eller rytme eller semantik. Dette er en 

direkte manipulation af FPs dybdeprocessering. Ordets fysiske karakteristika er et overflade 

processering mens semantik er dybere processering. Graden af processering ud fra spørgsmålstyper 

påvirkede svarsucces i test af eksplicit hukommelse markant: fysisk: 50 %, rytme, endnu mere, 

semantik: 95%.  

Videre undersøgelse af implicit hukommelse vha perceptuelle test hvor ord bliver vist i 35 ms 

efterfulgt af en maske med senere genkendelse viser korrekt svarprocent på 80% på trods af at det 

ikke bevidst, hvilket er karakteristisk for primingstudier. Denne typer studier viser tydeligt 

primingeffekt uafhængigt af hvordan info er studeret.  

 

Implicit hukommelse kan også studeres vha motor tasks som hvordan vi ved hvordan vi skal cykle, 

spille et instrument, udøve sport etc. Her kaldes den implicitte hukommelse ofte Procedural 



hukommelse. Denne type hukommelse er meget vedholdende og når først tilegnet med en meget 

lille glemselskurve. Dette ses tillige ved svære eksempler på amnesi. Fx H.M. (anterograd 

amnesi) disse pt. Har typisk meget store tab i deres eksplicitte hukommelse men er stadig i stand til 

at udføre procedural viden som er intakt og deres evner forbliver for det meste intakte. De kan 

endda tilegne nye skills. Fx H.M. kunne tilegne sig ny performance i the mirror drawing task som 

er et eksempel på procedural hukommelse.  

 

At en hukommelse er implicit betyder ikke, at den ikke har indflydelse på bevidste oplevelser. Fx 

Deja vu oplevelser menes at være impliciret i implicit hukommelse. Fx kan et sted virke bekendt 

selvom vi aldrig har været der, fordi det ligner et sted vi tidligere har været.  

 

Pointe: 

Kognitionspsyk., LTM-teknikker til lagring er altafgørende for overlevelse som psykolog. 

Alle lagringsteknikker skal anvendes ved undervisning: 

Isolationseffekten (highlight)  anvend ved fremhævelse af eneklte ord i PP. 

Repetition: elaborativ – grundige øvelser i praksis hvor emnet reflekteres. 

Generering: Ved kurser omdan indholdet (teori) til relevans for praksis – hvad kan det omsættes til. 

Enactment  Fx kommunikationsøvelser hvor deltagerne selv prøver det. 

Organisering  AT materialet i PP er præsenteret i chunks. 

Visualisering  At materialet understøttes af visuelt materiale  Dual-coding hypo (Paivio). 

Emotioner og overlevelse  Meget stærkere erindringer – humor? I kurser. 

 

 

 


