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Människor tenderar att minnas utförda uppgifter och återkalla 

dem bättre än när de enbart kodar samma uppgifter muntligt, 

även känd som enactment effekt. Syftet med den här studien var 

att undersöka om enactment effecten ökar under en ny inkodning 

som aldrig tidigare utförts inom paradigmet – Subject-

Experimenter-Performed-Task. Sammanlagt medverkade 56 

personer i studien, 32 killar och 24 tjejer i åldrarna 10-18. En 

grupp lågstadiebarn och en grupp gymnasieungdomar testades i 

VT, EPT, SPT och SEPT betingningar. Effekten av enactment 

har visat sig vara tydligast i SEPT inkodningen i både free och 

cued recall. Resultaten och eventuella köns- och 

åldersskillnader diskuteras utifrån episodic integration teorin. 
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Abstract 

 
 

People tend to remember enacted tasks and recall them better 

than when they encode the same information verbally, also 

known as the enactment effect. The purpose of this study was to 

investigate whether enactment effect increases under a new en-

coding condition that has never before been conducted in this 

paradigm - Subject-experimenter-Performed-Task. Altogether 

56 people participated in the study, including 32 boys and 24 

girls aged 10-18. A group of primary school children and a 

group of high school students were tested in VT, EPT, SPT and 

SEPT conditions. The effect of enactment was proven to be 

most clearly in SEPT encoding in both free and cued recall. 

Some age and sex differences were also found. The results are 

discussed from an episodic integration view. 
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SEPT IN EPISODIC INTEGRATION VIEW 

 

Subject-Experimenter-Performed-Task in Episodic Integration View 

 

Människor tenderar att minnas utförda uppgifter och återkalla dem bättre än när 

de enbart kodar samma uppgifter muntligt. Under 80-talet utvecklade Cohen, Engelkamp 

och Krumnacker, Saltz och Donnenwerth-Nolan en ny paradigm som de refererade till 

som Enactment paradigm eller subject performed task (SPT). Detta nya paradigm 

utvecklades bl.a. för att ta reda på under vilka omständigheter minnet kunde förbättras. 

Den nya metoden var lite annorlunda till skillnad från tidigare experiment som studerade 

verbalt minne och har även lett till diskussioner kring nya lagar, principer och regler som 

kan förklara minnesprestationen hos människor. Metoden innebär att en grupp individer 

utför handlingar enligt instruktioner som spelas upp av expermentledaren (t.ex. kasta 

bollen, skaka burken eller ge mig biljetten) som de skulle försöka komma ihåg. Kontroll 

gruppen får också lyssna på likadana instruktioner men utan att behöva utföra det som 

spelas upp, verbal task eller (VT). Typiska resultaten i sådana experiment var att 

individer som agerade i samband med instruktioner kom ihåg fler items än gruppen som 

endast lyssnade på dem, vilket även har blivit kallad the enactment effect. 

 

Episodic integration view 

 

I denna studie utgår jag från episodic integration teorin, introducerad av Kormi-

Nouri (1995). Denna teori går ut på att inkodning av action händelser är helt och hållet 

strategisk. I Kormi-Nouris teori är semantisk och episodisk integrering centrala begrepp. 

Semantisk integrering innebär tidigare förvärvad generell kunskap om verbet och 

substantivet i instruktioner under SPT experiment. Integreringen mellan items kan vara 

välintegrerad eller dåligt integrerad. I välintegrerade items (WI) finns det en stark 

konceptuell länk mellan verbet och substantivet, alltså tidigare förvärvad semantisk 
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kunskap. T.ex. ”läs boken” där ”läs” är starkt semantiskt associerad med ”boken”. I dåligt 

integrerade items (PI) finns det en svag konceptuell länk, som t.ex ”kasta pennan”, där 

”kasta” inte nödvändigtvis är kopplat till ”pennan”. Episodisk integrering innebär speciell 

kunskap om relationen mellan verbet och substantivet, och är förvärvad genom enactment 

eftersom individen inkodar en personligt upplevd händelse. Enligt Kormi-Nouri ökar den 

semantiska integreringen, p.g.a. generella kunskapen om verbet och substantivet, effekten 

av enactment, och enactment ökar i sin tur episodisk integrering mellan verbet och 

substantivet, alltså finns det en interaktion mellan semantisk och episodisk integrering. 

Enactment, genom att individen blir mer involverad i händelsen och därmed mer 

medveten om sin handling, förenar inkodningen av verbet och substantivet till en enda 

minnesenhet, vilket ger upphov till mer säregenhet till skillnad från nonenacted items och 

möjliggör därmed för en högre form av integrering som saknas vid verbal inkodning 

(Kormi-Nouri 1995). T.ex om instruktionen är ”öppna flaskan”, så blir handlingen att 

öppna, ett kännetecken för flaskan, och flaskan blir en del av handlingen ”öppna”. Därför 

registreras handlingen att öppna och flaskan som en enda minnesenhet, och inte separat. 

Motorisk inkodning utgör alltså en episodisk integrering genom förbättring av item-

specifik information. Semantisk och episodisk integrering är hittills den bästa 

förklaringen till den överlägsna minnesprestanda som man observerar i action 

minnesstudier (Kormi-Nouri & Nilsson 2001). 

 

Support för Kormi-Nouris teori kommer bl.a. från studien där han hittade likadana 

resultat för SPTs i cued recall test för både verb och substantiv, vilket visade att både 

action verb och substantiv är viktiga för SPTs och att endera av dessa komponenter kan, 
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genom episodisk integrering och förbättring av item-specifik information, producera cue-

target integrering vid en cued recall test. Försökspersonerna kom även ihåg fler 

välintegrarede items efter SPT än enbart VT, och SPT effekten var starkare för 

välintegrerade än för dåligt integrerade items (Kormi-Nouri 1995). Kormi-Nouri (2000) 

jämförde senare VTs i kontroll gruppen med fyra olika betingelser av SPT inkodning: 

verkliga rörelser med verkliga objekt, verkliga rörelser med imaginära objekt, imaginära 

rörelser med verkliga objekt och imaginära rörelser med imaginära objekt. I denna studie 

deltog tre grupper: seende försökspersoner, seende med ögonbindel och blinda. Resultatet 

i free recall visade tydligt att SPTs var bättre återkallade än VTs i alla fyra grupper. 

Förutom det fanns det inga skillnader mellan SPTs, förutom att blinda försökspersoner 

presterade lite sämre efter imaginära instruktioner. Kormi-Nouris studie visade att det 

inte är verkliga/overkliga rörelser och verkliga/overkliga objekt, taget separat, som leder 

till enactment effekten utan att det är integreringen mellan rörelsen och objektet som är 

avgörande. Han menar att enactment effekten beror uttryckligen på interaktionen mellan 

semantisk integrering och episodisk integrering (Kormi-Nouri 2000).  

Rollen av EPT 

 

Engelkamp och Zimmer argumenterade, i deras motor program teorin, att 

inkodning av SPTs är reglerad av motoriska, visuella och verbala program som är 

oberoende av varandra och har olika koder och egenskaper. Förutom det menade de att 

den motoriska koden är mer effektiv än den verbala och den visuella, vilket enligt dem, är 

förklaringen till enactment effekten.  Stöd för Engelkamps och Zimmers teori kommer 

från studier där vikten av den motoriska komponenten demonstrerades. De har flera 

gånger påvisat att försökspersoner mindes fler items även när de såg experimentledaren 



6 

SEPT IN EPISODIC INTEGRATION VIEW 

 

(Experimenter-performed-task eller EPT) utföra handlingen, jämfört med när de endast 

lyssnade på dem (Nilsson 2000). Senare studier av Kormi-Nouri (1995, 2000, 2003) och 

Kormi-Nouri & Nilsson (1998, 2001) visade att den motoriska komponenten inte är den 

avgörande faktorn. Den fysiska rörelsen verkar inte addera några specifika dimensioner 

till minnet, utan förbättrar minnet om det i sin tur leder till bättre integrering av verbet 

och substantivet i en TBR instruktion eller interaktion mellan person och miljö. 

 

Handlingar som utförs av experimentledaren men uppfattas av försökspersoner 

(EPT), kvarhålls inte i minnet lika länge som handlingar utförda av försökspersonerna 

själva (SPT). Men att se någon utföra en handling, främjar minnet mer än enbart verbal 

inkodning (Engelkamp 1998). Feyereisen (2009) var en av de få som, efter Engelkamp, 

jämförde SPT och EPT inte bara med varandra, utan också med VTs, och fann 

signifikanta förbättringar i minnesprestationen vid båda inkodningar jämfört med VTs. 

Mellan SPT och EPT var skillnaden inte signifikant. I SPT inkodningen är individen mer 

självinvolverad och i EPT inkodningen är det miljön som är mer inblandad. Det faktum 

att både SPT och EPT separat bidrar till bättre minnesprestation än enbart VT, leder till 

en hypotes att om man skulle kombinera dessa två inkodningar (SEPT) så skulle effekten 

bli ännu större. Det skulle finnas en möjlighet för mer integrering och interaktion mellan 

självet och miljön, vilket i sin tur skulle leda till ökad minnesprestation hos individer och 

därmed få en större effekt i SEPT än SPT och EPT.  

 

http://www.researchgate.net/researcher/27762650_Pierre_Feyereisen
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Eftersom försökspersoner i den här studien är barn i två olika åldrar så är det 

viktigt att lite kort ta upp tidigare forskning som behandlar ålders- och könsskillnader och 

rollen av verkliga/imaginära objekt vid studier av enactment effekten. 

 

Inom enactment paradigmet är forskarna oeniga vad gäller rollen av verkliga och 

imaginära objekt som används vid experimenten. Olika studier visat olika resultat och det 

finns just nu ingen förklaring till varför det är så (Nilsson 2000). Engelkamp och Zimmer 

visade tydligt att SPTs som använde sig av verkliga objekt hade signifikant förbättrat 

prestationen vid återkallningstillfället än EPTs (Nilsson 2000). Ratner och Hill (1991) 

hittade däremot inga signifikanta skillnader mellan SPT och EPT vid användning av 

imaginära objekt (Nilsson 2000). Det är viktigt att poängtera att rollen av verkliga objekt 

i studier av enactment effekten är olika för barn och för vuxna. Kormi-Nouri (2000) 

hittade inga skillnader mellan inkodningar med verkliga och imaginära objekt. Men i en 

senare studie (2003) fann han att barn i SPT med verkliga objekt kom ihåg fler items än 

barn i SPT med imaginära objekt. Den fysiska informationen hos ett objekt (som t.ex färg 

eller form) verkar vara viktigare för barn än för vuxna människor (Kormi-Nouri 2003). 

 

Ålderseffekten är också ett kontroversiellt tema bland forskarna. Bäckman och 

Nilsson (1984) var de första med att jämföra minnesprestationen i VTs och SPTs som en 

funktion av åldern. De fann en signifikant minskning för VTs i free recall, men för SPTs 

var minskningen inte signifikant. Minnesprestationen försämrades alltså inte i enacted 

inkodning hos äldre. Cohen och Stewart (1982) jämförde barn i tre olika åldrar och fann 

en förbättring hos äldre barn i VT men inte i SPT. Kormi-Nouri (2003) fann dock en 



8 

SEPT IN EPISODIC INTEGRATION VIEW 

 

signifikant förbättring av SPTs över olika utvecklingsstadier. Ingen har hittills föreslagit 

någon tydlig förklaring till de olika erhållna resultaten (Nilsson 2000).  

 

Könsskillnader har också observerats inom enactment paradigmet. Pojkar verkar 

förbättras i episodiskt minne med åldern, men inte tjejer. Och tjejer återkallar SPTs bättre 

än killar (Kormi-Nouri 2003). Bäckman och Nilssons studie (1997) visade likadana 

resultat och dessutom att tjejer är bättre än killar när de är unga. Men med åldern verkar 

effekten försvinna och både tjejer och killar presterar lika bra i episodiskt minne ju äldre 

de blir. En möjlig förklaring till detta är att tjejer är före killar vad gäller kognitiv 

utveckling i tidig ålder, och att pojkar hinner ifatt tjejer i utveklingen ju äldre de blir. Det 

finns teorier som föreslår både psykosociala och biologiska hypoteser, men det finns 

ingen konkret förklaring till könsskillnaderna (Kormi-Nouri 2003). 

 

Syfte 

 

Människor tenderar att komma ihåg verbala kommandon bättre om de samtidigt 

utför dessa handlingar. Många studier har belyst rollen av både verkliga/imaginära 

rörelser och verkliga/imaginära objekt under tre olika förhållanden: VT, SPT och EPT. 

Det har visats att prestationen hos individer i SPT gruppen alltid har varit bättre än hos 

VTs och oftast bättre än hos EPTs. EPTs har också oftast presterat bättre än VTs 

(Engelkamp 1985, Feyereisen 2009). I denna studie tar jag Kormi-Nouris episodisk 

integreringsteori som teoretisk utgångspunkt för mitt arbete. Huvudsyftet med denna 

studie är att ta reda på om enactment effekten förbättrar minnesprestationen ytterligare 

om man, förutom VT, SPT och EPT, inför en ny subtest i experimentet. Ett test som 

http://www.researchgate.net/researcher/27762650_Pierre_Feyereisen
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aldrig tidigare har utförts i samband med studier av enactment effekten, nämligen SEPT 

eller Subject-Experimenter-Performed Task. Detta subtest går ur på att försökspersonerna 

ska lyssna på instruktioner (items som t.ex. ”kasta bollen”, ”lyft pennan”) som spelas upp 

och utföra dessa instruktioner samtidigt som de ser experimentledaren utföra dem. I 

SEPT skulle det finnas en möjlighet för mer integrering och interaktion mellan självet 

och miljön, vilket i sin tur skulle kunna förbättra minnesprestation hos individer och 

därmed få en större effekt, än i SPT och EPT.  

 

Ett annat syfte med det här arbetet är att undersöka i fall denna effekt observeras i 

både free och cued recall, om den kan observeras hos två åldersgrupper, unga barn och 

äldre tonåringar och om det finns eventuella könsskillnader, samt försöka förklara dessa. 

Frågeställningar lyder alltså så här: 

1. Ökar effekten av enactment ytterligare under SEPT betingningen? 

2. Observeras enactment effekten i både free och cued recall? 

3. Finns det eventuella åldersskillnader? 

4. Finns det eventuella könsskillnader? 

 

Jag förutspår att effekten kommer att öka ytterligare i SEPT jämfört med både 

SPTs och EPTs. Det kan hända att resultatet inte kommer visa några signifikanta 

skillnader mellan SEPT, SPT och EPT men jag tror inte att minnesprestationen blir sämre 

hos SEPT än hos EPT och SPT. Vad gäller ålderseffekten så tror jag att äldre barn 

kommer att prestera bättre i både free och cued recall jämfört med yngre. Tidigare studier 

har visat att tjejer är bättre än killar på episodiskt, men inte semantiskt minne och jag tror 
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att jag kommer finna liknande resultat. Vad gäller SEPT så tror jag att det finns skillnader 

mellan tjejer och killar i ung ålder, men att effekten försvinner ju äldre barnen blir. 

 
Metod 

 

Design 

 

Vid studien användes en 2x2x4 design med två mellangrupps variabler (ålder och 

kön) och fyra inomgrupps variabler (inkodning: VT, EPT, SPT och SEPT). 

 

Deltagare 

 

Data samlades in på en lågstadie- och en gymnasieskola i Örebro. För att komma 

in på skolan och kunna genomföra undersökningen, kontaktades en rektor vid respektive 

skola. Av etiska skäl presenterades studiens procedur och syfte för rektorerna och båda 

ansåg att barnen inte skulle utsättas för någon fara alls och därmed att det inte fanns något 

behov av att informera barnens föräldrar om experimentet. Därefter skickade rektorerna 

ett mail till utvalda lärare som skulle informera klasserna om studien. Deltagarna valdes 

alltså med hjälp av lärarna som var ansvariga för respektive klass som kunde ställa upp 

vid undersökningstillfället. Alla deltagare informerades om studiens procedur och syfte, 

att det var helt anonymt och absolut frivilligt. Totalt deltog 56 personer i undersökningen, 

varav en grupp elever på en lågstadieskola (N=30, M=10,2 år) och en grupp elever på en 

gymnasieskola (N=26, M=16.92 år). Sammanlagt deltog 17 killar och 13 tjejer från 

lågstadiet och 15 killar och 11 tjejer från gymnasiet. Eleverna var mellan tio och arton år 

gamla med medelålder på 13,32 år. 
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Material 

 

Fyra listor bestående av tio korta meningar i varje (t.ex. kasta bollen, peka på 

tavlan) användes som att-komma-ihåg items (TBR-items). Meningarna spelades upp på 

hög volym via en dator och ett högtalarsystem, för att deltagarna skulle höra dem bättre 

och inte missförstå meningarna, vilket skulle kunna leda till fel svar i minnestestet. Vid 

inkodningstillfällen användes imaginära objekt och verkliga rörelser, deltagarna fick 

alltså i uppgift att genomföra kommandon som spelas upp och föreställa sig objekten för 

sig själva, t.ex. låtsas kasta en boll. Vid experimenttillfället användes också ett häfte som 

bestod av tre listor där deltagarna skulle genomföra ett distraktor test (mellan inkodnings- 

och återkallelsetillfället), att skriva så många bokstäver som de kommer på som börjar på 

bokstäverna F, A och S, samt en tom sida för free recall test och en sida med cued recall 

test som bestod av 20 ledtråd-verb och 20 ledtråd-substantiv.  

 

 

Procedur 

 

För att det skulle bli lättare att genomföra undersökningen och försäkra sig om att 

alla deltagare verkligen koncentrerade sig, delades de i fyra grupper. Två grupper på 15 

personer i lågstadieskolan och två grupper på tio respektive 16 personer i 

gymnasieskolan. Vid varje tillfälle fanns även minst en lärare på plats.  

 

Vid undersökningen informerades försökspersoner om att experimentet skulle 

vara helt anonymt och frivilligt. Deltagarna placerades på så sätt att de inte skulle kunna 

fuska under minnestestet, t.ex. skriva av varandra. Varje deltagare fick en penna och ett 

häfte som de bads att inte öppna förrän experimentledaren säger till dem. Det enda de 
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fick skriva på häftet innan experimentet var om de var kille eller tjej och hur gamla de 

var. Deltagarna fick därefter instruktioner innan varje tillfälle, alltså innan VT, EPT, SPT 

och SEPT samt innan F-A-S interaktionen och free respektive cued recall test. TBR-items 

spelades upp med tre sekunders intervall mellan varje item och två sekunders hastighet 

per item, vid varje inkodningstillfälle. 

 

Inför VT bads deltagarna att enbart lyssna på meningarna och försöka komma 

ihåg så många som möjligt. Vid EPT bads deltagarna att försöka komma ihåg meningarna 

samtidigt som de noggrant skulle observera experimentledaren utföra instruktioner som 

spelades upp. Vid SPT tillfälle bads de att utföra handlingarna själva och föreställa sig 

objekten. Vid SEPT bads de att utföra handlingarna och föreställa sig objekten samtidigt 

som de skulle observera experimentledaren utföra det som spelades upp. 

 

Efter att alla fyra listor hade spelats upp bads deltagarna att öppna häftets första 

sida och, under en minut, skriva så många ord som de kommer på som börjar på 

bokstaven F. Efter det fick de under en minut skriva så många ord de kan som börja på 

bokstaven A. Därefter samma procedur för bokstaven S. Syftet med denna interpolerade 

uppgift var att ha en mellanakt mellan inkodnings- och återkallningsfasen för att 

förhindra försökspersoner från att bygga ett korttidsminne och försöka skapa ett 

långtidsminne. 

 

Efter distraktorer fick de, under tre minuter, skriva ner så många meningar som de 

kom ihåg från alla fyra tillfällen. 
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Avslutningsvis fick de instruktionen att skriva i det rätta ordet som saknades i 

varje mening i en cued recall test där hälften av alla items i respektive inkodning (VT, 

EPT, SPT och SEPT) var substantiv som ledtrådar och verb som targets, och hälften var 

verb som ledtrådar och substantiv som targets. De skulle lämna in häftet till 

experimentledaren när de kände sig klara med cued recall testet. 

 

Experimentet avslutades med en kort dialog med deltagarna om förväntade 

resultat och synpunkter om experimentet från deras sida. 

 

VT, EPT, SPT och SEPT listorna ”roterade” ett varv under inkodningstillfällena 

för att göra en motbalansering med inkodningar. 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på om SEPT betingelsen skulle leda till 

ökad minnesprestation jämfört med VT, EPT och SPT betingelser, hos barn och 

ungdomar och om det fanns eventuella ålders- och könsskillnader.  
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Free recall data 

 

Data för free recall visas i tabell 1: 

 

 

Tabell 1. Antal ihågkomna items i procent, för lågstadiepojkar och flickor respektive 

gymnasiepojkar och flickor i free recall (Siffror i parantes är standardavvikelse) 

 

FR 

 VT EPT SPT SEPT 

Lågstadiet     

Pojkar 9 

(11) 

10 

(13) 

17 

(1) 

17 

(14) 

Flickor 9 

(9) 

9 

(8) 

25 

(24) 

32 

(16) 

Gymnasiet     

Pojkar 13 

(10) 

11 

(8) 

19 

(15) 

35 

(11) 

Flickor 7 

(8) 

9 

(9) 

31 

(13) 

35 

(9) 

 

 En 2 (alder) x2 (kön) x4 (inkodning) MANOVA för free recall data utfördes 

Huvudeffekten av inkodning var signifikant [F(2,53)= 9.82, p<.05] Försökspersonerna 

kom ihåg signifikant fler SEPT items (M= 29) än VT (M=10), EPT (M=10) och SPT 

(M=22) items (p< 0.05). De kom även ihåg signifikant fler (P<.001) SPT items (M=22) 

än EPT items (M=10) och VT items (M=10). Mellan EPT och VT fanns inga signifikanta 

skillnader (p>.70) Data för respektive inkodning i free recall visas i tabell 2. 
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Tabell 2. Medelvärden i procent för varje inkodning i  free recall data. 

 

 
 

 

Huvudeffekten av åldern var signifikant [F(3,52)= 3.99, p <.05] Elever på 

gymnasiet (M=20%) kom ihåg fler items i free recall än elever på lågstadiet (M=16%) 

Huvudeffekten av kön var inte signifikant (p >.10) 

Two-way interaktionen (ålder x inkodning) Elever på gymnasieskolan (M=35, 

SD=1.02) kom ihåg fler SEPT items i free recall [F(1,54)= 9,10, p < 0.05], än 

lågstadieelever gjorde (M=23, SD=1.65).  Tabell 2 visar antal ihågkomna items i procent, 

för respektive betingning hos lågstadie- och gymnasiebarn. Elever på gymnasiet kom 

ihåg fler items i alla betingningar, men denna effekt var mest tydlig i SEPT (se tabell 3). 
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Tabell 3. Antal ihågkomna items i procent, för elever på lågstadiet respektive gymnasiet i 

free recall (Siffror i parantes är standardavvikelse). 

 

 

FR 

 
VT EPT SPT SEPT 

Lågstadiet 
9 

(10) 

10 

(17) 

20 

(17) 

23 

(16) 

Gymnasiet 
10 

(10) 

10 

(8) 

24 

(15) 

35 

(10) 

 

 

Two-way interaktionen (kön x inkodning) visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan tjejer och killar [F(1,54)= 5.27, p< 0.05] där tjejer kom ihåg fler SPT 

items (M=28, SD= 1.94) än killar (M=18, SD=1.21).  Tjejer (M=33, SD=1.30) kom även 

ihåg signifikant fler (F(1,54)= 3.73, p< 0.05) SEPT items än killar (M=25, SD= 1.57).  

Trots att tjejer presterade sämre än killar i VT och EPT, kom de ihåg mycket fler items än 

killar i både SPT och SEPT. Tabell 4 visar antal ihågkomna items i procent, för 

respektive betingning hos pojkar och flickor. 

 

Tabell 4. Antal ihågkomna items i procent, för pojkar respektive flickor i free recall 

(Siffror i parantes är standardavvikelse) 

 

FR 

 
VT EPT SPT SEPT 

Pojkar 
11 

(10) 

11 

(11) 

18 

(12) 

25 

(16) 

Flickor 
8 

(8) 

9 

(7) 

28 

(19) 

33 

(13) 

 

 



17 

SEPT IN EPISODIC INTEGRATION VIEW 

 

Three-way interaktionen (ålder x kön x inkodning) var signifikant [F(3,52)= 6.41, 

p<.001]. Denna interaktion visade att, bland unga barn, kom tjejer signifikant fler SEPT 

items än killar. Bland äldre barn fanns det dock inga skillnader mellan tjejer och killar. 

 

Gabriels post hoc test visade att i free recall skilde sig killarna signifikant vad 

gäller SEPT items [F(3,52)= 6.41, p < 0.05] där gymnasiekillar kom ihåg fler items 

(M=35, SD=1.12) än lågstadiekillar (M=17, SD=1.45). Inga åldersskillnader 

observerades bland tjejerna. Gymnasietjejer skilde sig dock också signifikant från 

lågstadiekillar [F(3,52)= 6.41 p < 0.05] där gymnasietjejer kom också ihåg fler SEPT 

items (M=35, SD=.934) än lågstadiekillar (M=17, SD=1.45). Det fanns signifikanta 

skillnader även mellan lågstadietjejer och lågstadiekillar i SEPT [F(3,52)= 6.41 p < 0.05] 

där tjejerna kom ihåg fler items (M=32, SD=1.57) än lågstadiekillar (M=17, SD=1.45)  

 

Cued recall data 

 

Data för cued recall visas i tabell 5: 

Tabell 5. Antal ihågkomna items i procent, för lågstadiepojkar och flickor respektive 

gymnasiepojkar och flickor i cued recall (Siffror i parantes är standardavvikelse) 

 

CR 

 VT EPT SPT SEPT 

Lågstadiet     

Pojkar 14 

(14) 

21 

(20) 

52 

(27) 

70 

(17) 

Flickor 25 

(18) 

29 

(19) 

73 

(28) 

89 

(21) 

Gymnasiet     

Pojkar 31 

(17) 

31 

(15) 

69 

(23) 

85 

(36) 

Flickor 30 

(19) 

27 

(13) 

77 

(25) 

100 

(32) 
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 För att analysera data från cued recall test, utfördes en 2 (ålder) x2 (kön) x4 

(inkodning) MANOVA. Huvudeffekten av inkodning var signifikant [F(2,53)= 5,60, 

p<.05] Försökspersonerna kom signifikant fler (p<.001) SEPT items (M=85) än VT 

(M=24), EPT (M=27) och SPT items (M=66). De kom även ihåg signifikant fler (p< 

.001) SPT items (M=64) än både EPT (M=27) och VT (M=24). Mellan VT och EPT 

fanns det inga signifikanta skillnader (p>.20) 

 

Tabell 6. Medelvärden i procent för varje inkodning i cued recall data. 

 

 
 

Huvudeffekten av åldern var signifikant [F(3,52)= 6.59, p<.05]. Elever på 

gymnasiet (M=56, SD=1.34) kom ihåg fler items än elever på lågstadiet (M=46, 

SD=1.06) 

Huvudeffekten av kön var också signifikant [F(3,52)= 6.14, p<.05] där tjejer (M=56, 

SD=1.17) kom ihåg fler items än killar (M=47, SD=1.01) 

 

Two-way interaktionen (ålder x inkodning) var signifikant för VT i cued recall 

[F(1,54)=6.34, p < 0.05] gymnasieelever (M=30, SD=1.76) kom ihåg fler items än 
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lågstadieelever (M=19, SD=1.62). Gymnasieelever (M=72, SD=2.4) var även bättre i 

både SPT [F(1,54)= 2.36, p<.05] än lågstadieelever (M=61, SD=2.89). I SEPT kom 

gymnasieelever (M=92, SD=3.44) signifikant fler items [F(1,54)= 3,47, p<.05] än 

lågstadieelever (M=78, SD=2.07). I EPT fanns det inga skillnader mellan skolorna (Se 

tabell 7). Den största skillnaden mellan lågstadie- och gymnasiebarn observerades i 

SEPT. 

Tabell 7. Antal ihågkomna items i procent, för elever på lågstadiet respektive gymnasiet i 

cued recall (Siffror i parantes är standardavvikelse). 

 

CR 

 
VT EPT SPT SEPT 

Lågstadiet 
19 

(16) 

24 

(20) 

61 

(29) 

78 

(21) 

Gymnasiet 
30 

(18) 

30 

(14) 

72 

(24) 

92 

(34) 

 

 

Two-way interaktionen (kön x inkodning). I cued recall kom tjejer (M=75, 

SD=2.65) ihåg signifikant fler [F(1,54)= 4.50, p < 0.05] SPT items än killar (M=60, SD= 

2.60). Även SEPT items i cued recall test var bättre återkallade [F(1,54)= 5.22, p < 0.05] 

av tjejer (M= 94, SD= 2.69) än av killar (M=77, SD=2.80). Tjejer presterade bättre än 

killar i alla inkodningar men största könsskillnaden observerades återigen i SEPT. Tabell 

8 visar antal ihågkomna items i procent, för respektive betingning hos pojkar och flickor.  
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Tabell 8. Antal ihågkomna items i procent, för pojkar respektive flickor i cued recall 

(Siffror i parantes är standardavvikelse) 

 

CR 

 
VT EPT SPT SEPT 

Pojkar 
22 

(17) 

26 

(18) 

60 

(26) 

77 

(28) 

Flickor 
28 

(18) 

28 

(16) 

75 

(27) 

94 

(27) 

 

 

Three-way interaktionen (ålder x kön x inkodning) var signifikant för VT items 

[F(3,52)= 3.30, p<.05], och SEPT items [F(3,52)= 3.08, p<.05].  

 

En post hoc test (Gabriels) visade att det fanns signifikanta skillnader i cued recall 

i VT items mellan gymnasiekillar och lågstadiekillar [F(3,52)= 3.30 p < 0.05] där 

gymnasiekillar kom ihåg betydligt fler VT items (M=31, SD=1.67) än lågstadiekillar 

(M=14, SD=1.37). Det fanns även skillnader i SEPT items [F(3,52)= 3.08 p < 0.05] där 

gymnasietjejer kom ihåg fler items (M=100, SD=3.21) än lågstadiekillar (M=70, 

SD=1.70). I övrigt observerades inga skillnader.  

 

Vad gäller effekten av SEPT betingningen generellt, så var SEPT items alltid 

bättre återkallade än VT och EPT items (p<.05). I free recall för lågstadiebarn fanns det 

inga signifikanta skillnader mellan SPT (M=20, SD=.316) och SEPT (M=23, SD=.301) 

men båda visade sig vara betydligt fler återkallade än VT och EPT. För gymnasiebarn var 

SEPT items signifikant fler (p<.05) återkallade i free recall, än items från alla andra 
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betingningar. I cued recall var SEPT items alltid signifikant fler (p<.001) återkallade än 

VT, EPT och SPT. 

 

 

Diskussion 

 
Människor tenderar att komma ihåg fler kommandon (t.ex. kasta bollen, öppna 

pärmen) när de utför dem samtidigt som de ser någon annan göra samma sak (SEPT), än 

när de enbart lyssnar på dem (VT), ser någon utföra dem (EPT) eller utför dem själva 

(SPT). Huvudsyftet med denna undersökning var att ta reda på om enactment effekten 

ökar ytterligare under SEPT inkodningen. Ett annat syfte var att undersöka om effekten 

kan observeras i både free och cued recall och om det finns eventuella ålders- och 

könsskillnader.  

Enligt Kormi-Nouri (1995) uppstår enactment effekt på grund av interaktionen 

mellan semantisk och episodisk integrering. Semantisk integrering innebär tidigare 

förvärvad generell kunskap om relationen mellan verbet och substativet i en TBR 

instruktion. Episodisk integrering innebär speciell kunskap om relationen mellan verbet 

och substantivet, som är förvärvad genom enactment. Semantisk integrering ökar effekten 

av enactment, vilken i sin tur ökar integrationen mellan verbet och substantivet. En utförd 

handling integrerar inkodningen av verbet och substantivet till en enda minnesenhet, 

vilket gör den mer specifik än endast vid verbal inkodning. Tidigare studier av Kormi-

Nouri (1995, 2000, 2003) och Kormi-Nouri & Nilsson (2001) har visat att SPTs har alltid 

presterar bättre än VTs och detta berodde på att den semantiska integreringen hos SPTs är 

förstärkt av en personligt upplevd händelse där personen utför en handling. Den 
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motoriska handlingen är i sig inte den avgörande komponenten, men den förstärker 

minnet om den leder till bättre integrering mellan verb och substantiv i en instruktion.  

 

Enactment effekten hos SPT observerades i både free och cued recall men största 

effekten var ändå i SEPT. Free recall kräver mer minnesstrategier och för en bättre 

minnesprestation krävs därför både semantisk och episodisk integrering. I cued recall 

kompenserar enactment effekten för bristen på integrering och förbättrar därmed 

minnesprestanda (Kormi-Nouri 1995). Det faktum att både SPT och SEPT items alltid 

blev flest återkallade och att enactment effekten var störst i SEPT, ger stöd åt hypotesen 

att SPT och SEPT inkodningar är själv involverade. och dessutom att den episodiska 

integreringen är viktig för enactment effekten. Semantisk integrering ökar effekten av 

enactment och episodisk integrering vid SEPT inkodningen verkar förstärkas ytterligare. 

Det verkar som att förutom kombinationen mellan dels den motoriska komponenten som 

är kopplad till individen, och objektet, vare sig den är verklig eller inte, förstärks den 

episodiska integreringen av ytterligare en subjektivt upplevd händelse där 

experimentledaren samtidigt utför en likadan handling som individen. Enactment 

inkodningens funktion är att integrera verbet och substantivet till en enda minnesenhet 

episodiskt, och därmed framställa specifik information (Kormi-Nouri 1998). Miljön, som 

individen upplever subjektivt och påverkas av, är alltså viktig och verkar stärka effekten 

av enactment ju fler episodiska minnen skapas och integreras. Alltså, denna interaktion 

mellan själva individen som påverkar miljön (med sin motoriska handling) och miljön 

som i sin tur påverkar individen (med objektet och dessutom experimentledaren) 

förbättrar integreringen mellan verbet och substantivet till en enda minnesenhet på en 
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högre nivå, vilket gör att SEPT inkodningen skapar mer specifik information och främjar 

minnet till och med mer än SPT.  SPT innebär mer episodisk integrering än VT, men i 

SEPT har effekten visat sig som tydligast. I EPT är inte individen själv involverad och 

den episodiska integreringen blir därmed inte så effektiv. 

 

Vad gäller åldersskillnader så presterade gymnasiebarn alltid bättre på SPT och 

SEPT än lågstadiebarn i både free och cued recall. Dessutom var den största skillnaden 

mellan lågstadie- och gymnasiebarn alltid i SEPT items. Dessa data är i linje med Kormi-

Nours studie (2003) och stödjer episodisk integreringsteori eftersom SPTs och SEPTs, 

eller action minne i allmänhet, verkar involvera olika strategier. Den enda skillnaden är 

att i hans studie så fanns det inga skillnader i VTs mellan olika utvecklingsstadier, varav i 

den här studien observerades en signifikant skillnad i VTs mellan lågstadie- och 

gymnasiebarn i cued recall. Dessa resultat skulle kunna förklaras med det faktum att, 

trots att barn utvecklas och börjar använda strategier (t.ex. upprepning) för att minnas 

saker vid ungefär tio års ålder, bearbetar tonårsbarn informationen snabbare, förstår sina 

egna minnesprocesser bättre och har allmänt mer kunskap än lågstadiebarn. Resultatet 

blir att tonåringars arbetsminne fungerar mer effektivt. De överträffar lågstadiebarn vad 

gäller minnesprestation eftersom de helt enkelt är mycket bättre på att använda olika 

strategier som hjälpmedel för att komma ihåg olika slags information (Boyd & Bee 

2009). 

 

I den här studien observerades intressanta könsskillnader. I free recall presterade 

tjejer lite sämre än killar på verbalt minne (VT), men överträffade killarna i action minne 
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(SPT och SEPT). I cued recall var tjejer alltid bättre än killar i alla inkodningar men 

återigen presterade dem betydligt mycket bättre än killar i både SPT och SEPT. Med 

åldern förbättrades kilarna signifikant på action minne i free recall men tjejerna 

presterade lika bra oberoende av ålder och alltid bättre än killar. Dessa resultat är i linje 

med Nilsson & Bäckman (1997) och Kormi-Nouri (2003) som visade att kvinnor 

överträffar män signifikant i episodiskt action minne (SPT), men inte verbalt minne (VT). 

Denna överlägsenhet över killar skulle kunna bero på att tjejer ligger före vad gäller 

kognitiv utveckling i tidig ålder och att killar hinner ifatt tjejerna ju äldre de blir. 

 

I den här studien användes inomgrupssdesign d.v.s. båda grupperna genomgick 

alla fyra inkodningar. Nackdelen med en inomgruppsdesign är att det kan medföra någon 

slags ordningseffekt, men för att kontrollera för eventuella ordningseffekter gjordes en 

motbalansering vid olika tillfällen (Christensenn 2006). Ett annat hot mot validiteten i en 

inomgruppsdesign är maturation, vilket innebär att deltagarna, på grund av att de går 

igenom flera förhållanden, kan bli uttråkade eller omotiverade ju längre experimentet 

pågår. Det skulle vara lätt hänt speciellt med tanke på att en grupp barn var tio eller elva 

år gamla och kanske inte alls var lika motiverade som den äldre gruppen, och en sådan 

sak är det svårt att kontrollera för. Attrition innebär att vissa försökspersoner inte fullgör 

experimentet på grund av att de kanske kommer för sent eller helt enkelt hoppar av 

(Christensenn 2006). För att motverka detta, fanns det vid varje experimenttillfälle en 

lärare eller klassföreståndare på plats, för att intyga om att alla elever var där. Lärarna 

hjälpte även till vid minnestester och såg till att försökspersonerna inte skrev av varandra 

eller fuskade på något annat sätt. En svaghet som också skulle kunna påverka utfallet är 
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antalet deltagare i varje grupp, i lågstadiegruppen var det trettio elever och i 

gymnasiegryppen var det endast 26. Vad gäller kön så var det också olika många killar 

(N=32) och tjejer (N=24). Om man hade haft lika många försökspersoner i varje grupp så 

skulle det vara möjligt att resultaten skulle se ut på ett annorlunda sätt. På grund av så få 

deltagare i varje grupp är det väldigt svårt att generalisera resultaten över större 

population. Men det stora antalet deltagare i experimentet sammanlagt, ger denna studie 

en styrka. 

 

I den här studien medverkade lågstadiebarn och gymnasieungdomar i olika åldrar. 

Inom forskningen om enactment effekten finns det mycket litteratur som belyser rollen av 

verkliga och imaginära objekt. En del studier har visat att rollen av objektet inte är 

avgörande, i alla fall inte för vuxna människor. Men för barn verkar objektets fysiska 

egenskaper, som t.ex. form och färg, vara viktigare (Kormi-Nouri 2003). Det skulle 

kunna vara så att resultatet skulle bli annorlunda om verkliga objekt användes i den här 

studien. Lågstadiebarn skulle kanske prestera mycket bättre än vad de gjorde och kanske 

till och med lika bra som gymnasiebarn. Det finns en hel del litteratur om enactment 

effekten, som visar att olika aspekter kan ha en inverkan på utfallet. Det kan röra sig om 

den valda proceduren, vilket test som utförs (t.ex. recall eller recognition), användning av 

verkliga eller imaginära objekt och experimentella utformningar (t.ex. mellangrupps- 

eller inomgruppsdesign). Enactment effekten kan alltså studeras på olika sätt. För att 

verkligen kontrollera för ovannämnda hot mot validiteten skulle man kunna göra en 

studie som involverar VT, EPT, SPT och SEPT inkodningar i en mellangruppsdesign, där 
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fyra oberoende grupper ska genomgå en inkodning var och se om effekten fortfarande är 

störst i SEPT jämfört med alla andra inkodningar. 

 

Resultaten i denna studie skulle kunna tillämpas praktiskt på många olika sätt. Ett 

praktiskt sätt att använda enactment effekten på är t.ex i skolundervisning. Eftersom 

lärarna har den viktigaste rollen i elevernas undervisning så skulle de kunna tillämpa 

enactment effekten i någon av sina undervisningsmetoder. Om t.ex läraren visar eleverna 

hur någonting skall göras så är det så klart till för att barnen ska lära sig och försöka att 

komma ihåg det. Men om eleverna sedan tillsammans med läraren utför samma uppgift, 

skulle det kunna leda till att informationen lagras i minnet längre, vilket i sin tur skulle 

öka chansen att eleverna återkallar informationen bättre. 

 

Den här studien har bidragit med nya insikter till forskningen om enactment 

effekten och mer specifikt till frågan som ställdes i introduktionsdelen. Enactment 

effekten har visat sig vara som tydligast i SEPT inkodningen jämfört med VT, EPT och 

SPT i både free och cued recall. 
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