
Minnet 

 
Att kunna komma ihåg, känna igen och dra slutsatser baserade på tidigare erfarenheter bygger samtliga på att 

vi har ett fungerande minne. Redan i den meningen du precis läste gjordes en uppdelning som visar att minnet 
kan vara olika saker. Titta på bilden til l  höger. Bekant eller hur? När såg du senast en tjugosedel? Kanske 
tidigare idag? Om du skulle få se en bild av en tjuga har du inte 

några problem att känna igen den. Det räcker med en liten bit för 
att du skulle dra en korrekt slutsats. Om jag däremot ber dig 
att berätta om hur en tjugosedel ser ut blir uppgiften genast 
svårare och innan du såg bilden til l  höger är chansen stor att du 

missat hästarna och vagnen. Vi är väldigt bra på att känna igen 
men att komma ihåg kräver mer resurser av hjärnan, alltså blir 
det också svårare.  
 

 
 

Minnet går att dela in i tre olika delar:  
 
 
Inkodning, den process som startar när vi ser, hör eller uppfattar något som vi sedan behandlar på en 
medveten eller omedveten nivå (det låter krångligt men behöver inte vara svårare än att jag ser en stol 
och nu tänker jag på stolen) 
 
Lagring, från den stund att jag slutar tänka på stolen utgår vi från att minnet av den lagras i  minnet. 
 
Ihågkomst, påbörjas när vi aktiverar ett minne som varit lagrat. 
 
Aktuell forskning visar att minnet är väldigt 
aktivt på alla tre nivåer och inte bara en passiv 
form av lagring. Håll det i huvudet så länge – vi 
återkommer till ämnet snart! 

 
En modell som används inom det kognitiva 

perspektivet för att förstå hur vårt minne fungerar är Multi-store model of memory. 
 
Tänk dig att du kommer in i  ett rum. I rummet står 
en stol (yttre stimuli). Du ser stolen (sinnesintryck) 

och genom att du sett stolen och du nu tänker på 
den så finns din tanke i ditt korttidsminne. Så 
länge du tänker på eller tittar på stolen och 
inte blir avbruten kommer stolen att finnas i  ditt 

korttidsminne. När du efter en stund lämnar 
rummet för att äta lunch tänker du inte längre 
på rummet eller stolen. Under tiden så lagras 

minnet av stolen i ditt långtidsminne och när 
du dagen efter får frågan ”fanns det några 
möbler i  rummet som du var i  igår?” så kommer du 
att hämta det i  långtidsminnet lagrade 

minnet av stolen til l  korttidsminnet (dvs tänka på vad du kommer ihåg) och besvara frågan. 
 
Korttidsminnet är begränsat. Hur stort det är kan du testa själv. Längst bak i  häftet finns en lista med 30 ord. 

Läs igenom listan en gång och lägg bort den. Gör något annat en kort stund och skr iv sedan ner så många ord 



som möjligt. Risken är ganska stor att du tappat bort de flesta orden. Korttidsminnet är den 

kapacitet som du har för att tänka på saker samtidigt. Det är alltså ditt arbetsminne. George 
Miller som gjorde upptäckten av korttidsminnets begränsning uttryckte det på följande sätt i  en 
uppsats: ”Mitt problem är att jag är förföljd av ett heltal. I sju år har detta tal följt efter mig, gjort 

intrång i mitt privatliv och attackerat mig från tidningssidorna i våra vanligaste publikationer . 
Talet har antagit flera olika förklädnader och är ibland lite större och ibland lite mindre än vanligt men det 
förändras aldrig så mycket att man inte känner igen det. Att detta tal pinar mig så ihärdigt är långtifrån någon 
slump. Det finns ett bakomliggande mönster. Antingen är det verkligen något speciellt med det här talet eller 

så l ider jag av förföljelsemani.”  
Faktum är att vi alla förföljs av det heltal som Miller talade om. Han hade upptäckt en grundläggande 
begränsning för att hantera information och fatta beslut. Vi kan bara håll a reda på 7±2 ”bitar” av information i 

KTM.  
 
 
 

Hur stor en ”bit” är avgörs av hur vana vi är vid att tänka på just den informationen. När du ska lära dig ett nytt 
telefonnummer så behöver du inte ödsla tre ”bitar” ti l l  att memorera riktnumret ti l l  Lund (046) det 
räcker med en bit av information eftersom du redan kan riktnumret utantil l . Om du ska lära 
dig riktnumret ti l l  Halmstad (035) kan du behöva tre platser om du inte kände til l  

informationen sedan tidigare.  
 
Vårt långtidsminne är nästintill obegränsat stort. Ändå kommer vi inte ihåg allt som vi hör, ser eller upplever. 

Anledningen til l  det är att vi inte har resurser nog til l  att bearbeta all  information genom KTM. All information 
lagras helt enkelt inte. Dessutom kan man se LTM som ett stort bibliotek där allt inte är organiserat på fina 
hyllor. Vissa minnen behöver vi hjälp för att hitta. Det kan vara en skolkamrat som du träffar under en 
semesterresa i  Asien. Det kan vara svårt att komma på vad personen heter eftersom du inte var beredd på att 

stöta på personen i den miljön. Om du träffat personen i skolan skulle du direkt komma på namnet.  
 
Stöd för att vi har ett KTM och ett LTM har testats genom ett antal minnesexperiment.  
 

Kommer du ihåg listan med 30 ord? Bra! Din uppgift var att komma ihåg så många som möjligt av orden. Vissa 
ord kommer du nästan säkert att komma ihåg och vissa är mer eller mindre omöjliga att minnas. Två stycken 
minneseffekter påverkar oss mer än vad vi tror. Företrädeseffekten (engelska: primacy effect) innebär att den 

första informationen vi möter är enklast att komma ihåg. De första orden på listan blir alltså enkla att minnas. 
Vi har tid och energi nog att hålla orden i KTM ett tag innan de skickas ti ll LTM för lagring. När vi ska minnas  
orden hämtar vi dessa i  LTM. Vårt KTM är som bekant begränsat och det innebär att efter ett tag blir vårt 
arbetsminne fullt. Orden i mitten på listan drabbas av detta och vi har ingen möjlighet att bearbeta all  

information så att den kan lagras i  LTM. Des sutom kommer det hela tiden ny information som gör det omöjligt 
att hålla kvar informationen i KTM. Den ersätts hela tiden av nya ord. Den andra minneseffekten kallas därför 
för nyligeneffekten (engelska: recency effect) och innebär att de ord som är de si sta på listan också är enkla att 

komma ihåg. Det är nämligen de orden som för ti l lfället finns i  KTM.  
 
Resultaten av ordtestet användes för att arbeta fram en modell över minnets struktur som brukar kallas  ”Multi-
store model of memory”. Forskarna fann stöd för att vi har ett KTM och ett LTM. Företrädeseffekten och 

nyligeneffekten kallas ti llsammans för ”the serial position effect.” 
 



 

 
Att vi lättare uppmärksammar saker 
som hände i inledningen eller mot 

slutet brukar användas fl itigt av de 
som skriver manus til l  fi lmer eller 
skönlitteratur. När vil l  de verkligen 
fånga den som tittar eller läser? 

 
Förutom att tänk på i  vilken följd 
något presenteras finns det andra 

avgörande faktorer som gör det 
lättare eller svårare för oss att 
minnas.  
 

Saker som sitter ihop är lättare att 
komma ihåg än lösryckta saker. Vi 
letar hela tiden efter sammanhang 

som gör orden meningsfulla. Med sammanhang och mening kommer också känslor. De ord du kommer ihåg 

bäst från övningen är de som du har en personlig, känslomässig koppling ti l l. 
Skrev du upp ”man”? Isåfall garanterar jag att du kom ihåg ”kvinna” också. 
Hur många hade med både ”snö” och ”kaka”? 

 
Det mesta som är konstigt eller udda kommer du att komma ihåg. Det är en gammal mekanism som har hållit 
l iv i  människan när en plöts lig förändring i  omgivningen kunde betyda liv eller död. 
Ett ord stod ut l ite extra bland orden ovan: Friedrich Nietzsche. Kom du ihåg det? 

 
Du har säkert märkt att det är svårt att komma ihåg de flesta av orden från listan. Om du tittar igenom listan 
igen kommer du däremot känna igen de flesta orden. Du kommer kanske ihåg exemplet med tjugan. Vårt 
minne är organiserat så att vi har lätt för att känna igen och svårare för att komma ihåg. Vårt minne för att 

känna igen verkar vara i  princip obegränsat. Forskning har visat att om en person får se 1000 slumpmässigt 
utvalda bilder och därefter får välja parvis mellan vilka bilder den nyss sett och vilken som inte presenterades 
tidigare har vi en enastående förmåga att känna igen rätt bild. Om vi däremot får fråga n: ”Berätta om de 1000 

bilder du nyss såg” har vi oerhört svårt att komma ihåg mer än ett par stycken. 
 
Multi-store model of memory är en tidig modell över hur minnet är organiserat. En senare modell, som också 
visar l ite hur invecklat minnesforskningen blivit att överblicka, finns här nedanför. Vilka är de största 

skil lnaderna enligt dig? 
  



 


