
Perceptionsprocessen 

Perception betyder enligt ordboken ”Upptagning i medvetandet av sinnesintryck” dvs det som 

sker när vi via våra sinnen tar emot intryck och överför dessa till hjärnan som i sin tur 

bearbetar och tolkar intrycken. 

 

Perception handlar alltså om hur vi mottar, kodar och bearbetar sinnesintryck och information 

och utifrån detta skapar en meningsfull enhet.  

 

Perceptionen följer tre steg.  

1. Först kommer själva retningen. Retningen brukar i perceptionssammanhang kallas stimuli. 

Doft, smak eller ett myggbett kan vara exempel på retningar.  

2. Sedan kommer upplevelsen eller känslan vi får av retningen. Vem reagerar inte på doften 

av choklad eller smaken av vanilj? Ett myggbett sticker till en smula, men på det här stadiet 

har vi inte ännu kopplat retningen till en reaktion.  

3. På det tredje stadiet tolkas sinnesintrycket och jämförs med tidigare erfarenheter av 

liknande situation, bild eller annat stimuli. Hjärnan försöker få den nya retningen att stämma 

helt och hållet med våra förväntningar, tidigare erfarenheter eller våra behov.  

 

Så här går det till rent fysiskt  

Speciella celler som kallas sinnesceller/receptorer, får information från ljus, ljud, läge, rörelse, 

smak, lukt och känsel. Receptorerna tar emot och gör om informationen till elektriska 

signaler. Signalerna förs vidare som nervimpulser i de nervtrådar som har kontakt med 

sinnescellerna. Nervsystemet skickar sedan signalerna vidare till hjärnan. Först när 

informationen når hjärnan blir man medveten om den, exempelvis ljud, smak eller smärta. 

Informationen gör att vi kan reagera på ett lämpligt sätt i olika situationer. Sinnescellerna 

finns utspridda i hudvävnaden och ligger samlade i olika sinnesorgan som t ex ögat eller örat  

Perceptionen i historien  

Intresset för hur människans perception fungerar har funnit ända sedan antiken. Då var det de 

grekiska filosoferna, Epikuros bl a, som arbetade med frågan.  

Först på 1600-talet började Leibnitz och Descartes att göra mer vetenskapliga studier på 

perception. Descartes ansåg att i varje människas tallkottskörtel fanns något som hette 

homunculus ("den lilla människan"). Det var som en liten ledningscentral som hade ansvar för 

människans perception. I början av 1800-talet insåg man att perceptionen handlar om en 

tolkning av sinnesintryck, man förstod att det var en mental process som via nervsystemet når 

medvetandet. I början av 1900-talet förstod man att perceptionen var en aktiv process där vi, 

både medvetet och omedvetet, bygger vår egen världsbild.  

 

Våra sinnen  

Man kan göra grupperingar av sinnena på olika sätt. Det ena sättet handlar om själva sinnena 

vi har:  

 

Syn  

Hörsel och balans  

Smak  

Lukt  

Känsel  

 

Det andra sättet att gruppera handlar om sinnesområden:  

 

Känselsinne (beröring, temperatur, smärta)  



Jämviktsinne (balans och kinetiskt sinne)  

Kemiska sinnen (lukt och smak)  

Hörsel  

Syn  

 

Retningströsklar  

För att vi skall kunna uppfatta ett stimuli (uppmärksamma någonting) måste det nå över en 

viss gräns. Man kallar det för retningströskeln. Om retningen inte kommer över tröskeln, kan 

vi inte uppfatta den. Men våra retningströsklar är ganska låga och därför lätta att komma över. 

Här är några exempel:  

En klar vinternatt kan vi se lågan av ett stearinljus på ungefär 46 kilometers avstånd.  

Vi kan känna smaken av en tesked socker i en tunna med 10 liter vatten.  

Vi kan känna lukten av en droppe bensin i en normalstor trerumslägenhet.  

Vi kan uppfatta en upphöjning på 1/2000-dels millimeter, på en annars slät yta.  

Våra sinnen kan vänja sig vid starka sinnesintryck utan större problem. Det kallas adaption . 

När vi utsatts för stimulit, slutar vi efter en stund att tänka på det. Annars skulle ingen kunna 

bo i närheten av tåg, neonskyltar, trafik, bensinmackar.  

Smärtreceptorerna har svårt att adaptera. Har man skoskav, är det svårt att sluta tänka på det. 

Det kan vi egentligen vara tacksamma för, annars skulle vi nog inte överleva. Om en 

människa får en hjärtinfarkt, är det ju bra att det gör ont. Det blir en varningssignal om att 

man måste söka hjälp!  

 

Nyttan med kunskaper om perception  

Kunskaper i perceptionspsykologi har du egentligen med dig varje dag, hela livet. När du 

träffar folk, när du får höra talas om folk, när du kör din bil, kliver upp över en trottoarkant, 

går och handlar osv. Reklammakarna använder, i sina annonser, sig av kunskaper om hur man 

lockar folk att köpa en vara. Polisen använder kunskaperna för att på rätt sätt få bra 

vittnesmål. Vägverket måste använda sig av kunskaperna när det gäller att placera vägmärken, 

trafikljus och linjer så att folk uppmärksammar dem. För att i skolans värld göra rättvisa 

betygsbedömningar skall vi komma ihåg både Halo- och Rosenthaleffekten. I naturen används 

de olika faktorerna för att väcka eller undvika uppmärksamhet. Bland de flesta fågelarter bär 

honan en tråkig, brunmelerad fjäderdräkt, då är det ingen som upptäcker henne när hon ruvar. 

Ungarna har därför större chans att överleva. Rådjursmamman har en vit fläck under svansen 

och när hon och hennes ungar skall gå iväg en bit, lyfter hon på svansen. Då ser ungarna helt 

klart var det ska gå, de behöver bara följa den tydliga vita fläcken. Annars är ju rådjurets päls 

melerad för att undgå upptäckt. Kameleonten ändrar färg efter omgivningen, för att undgå 

upptäckt. Påfågelhanens stjärtfjädrar spänns ut för att bli upptäckt (av honorna). En ödla som 

finns i Australien har stora vingar vid öronen. Vingarna spänns ut när ödlan hotar ett annat 

djur. Kobran spänner ut sitt breda huvud, när den känner sig hotad. Detta är ju bara några få 

exempel från djurvärlden, det finns tusentals ytterligare.  

 

 

Vad styr perceptionen? 
Perception är en selektiv, subjektiv och aktiv process som försöker skapa ordning och mening. 

 

Selektiv process – vi gör ett urval för att hjärnan inte skall överbelastas. Ibland lägger vi till 

information ibland tar vi bort information.  

 

Alla retningar leder alltså inte till reaktioner. För skulle de göra det skulle du som sitter 

framför datorn med ditt läromedel just nu, lida av allvarlig stress.  



 

Du sitter på en stol, som kanske inte är så skön, du kanske har träsmak rentav? Trycker stolen 

mot din rygg? Trött i högerarmen av att hålla i och klicka med datormusen?  

Du kanske har golvkallt hemma och fryser om fötterna just nu?  

Solen kanske lyser in så att du blir lite störd av ljuset när du sitter framför datorn?  

Du har kanske fått in ett barr i en toffel och barret sticker dig lite i tån?  

En granne kanske spelar musik så högt att du känner dunket i vägg och golv, där du sitter.  

Har du ett litet barn hemma, som vill leka och drar dig i ärmen?  

Är du hungrig? Törstig? Kittlar det inte lite i näsan?  

 

Ja, enkelt uttryckt är det så, att vi skulle bli tokiga om vi reagerade på alla stimuli som vi 

bombarderas av varenda minut. Hjärnan gör urval åt oss och hjälper oss att bestämma vad vi 

verkligen skall reagera på och vad vi kan strunta i. Cocktaileffekten kallas det som händer när 

vi är i en större folkmassa och pratar med människor. Vad de andra runtomkring samtalar om, 

blir bara ett brus för oss som inte är inblandade i samtalet. Men om någon tecknar eller säger 

mitt namn, reagerar jag oftast på en gång: "Talar ni om mig?" 

 

Faran med att hjärnan selekterar, väljer ut blir att vi inte alltid registrerar det som faktiskt 

finns där, alternativt lägger till information som stämmer med våra förväntningar eller 

förutfattade meningar. Mycket av det vi uppmärksammar är också ofullständigt och då måste 

vi kompltetera information. Du korrekturläser en text och läser sockholm som Stockholm dvs. 

lägger till ett t. På sama stt kn du fktiskt lsa dtta. Du är vittne på en olyckplats och polisen 

fråga vad du såg på platsen. Du säger att du såg en ambulans men i själva verket fanns där 

ingen ambulans, men du förväntade dig att en sådan skulle finnas på en olyckplats. Läs 

följande mening: borta bra men hemma hemma bäst. Troligen läste du Borta bra men hemma 

bäst av bara farten dvs. märkte inte att det fanns två hemma med i texten. Fundera över 

följande: Hur många djur av varje art hade Moses med på arken? Det är väldigt lätt att vi bara 

läser Hur många djurarter……arken och då blir det logiska svaret 2; en hona och en hanne. 

Men det korrekta svaret är 0 eftersom det inte var Moses utan Noah som var med på Arken. 

Så perception kan spela oss ett spratt! 

 

En sak som styr urvalet är UPPMÄRKSAMHETEN som i sin tur styrs av inre och yttre 

faktorer. 

 

 Inre faktorer handlar om det vi själva känner och erfar. Inre faktorer är egenskaper hos 

individen som känslor, behov, erfarenhet, förväntningar, intresse.  

 

Våra behov styr vad vi uppfattar. Om vi går på stan och plötsligt blir kissnödiga, missar vi 

inte en toalettskylt (även om vi tycker att det plötsligt inte finns några toaletter någonstans just 

då!). Den hungrige känner lukten av mat. 

Våra förväntningar gör att vi uppfattar just det vi uppfattar. Om du får veta att en person är 

elak, ser du främst de saker som bekräftar detta, när ni sedan träffas. Förväntan om älg är en 

orsak till varför vi vådaskjuter människor under älgjakten. 

Våra känslor påverkar tex. om du är på dåligt humör, märker du bara den ena irriterande 

saken efter den andra. Du är sur och då tolkar du allting så att du kan fortsätta att vara sur. Är 

du rädd för hundar ser du en hund fortare än andra. 

Våra erfarenheter sedan tidigare gör att tex. en bilmekaniker uppmärksammar felaktiga ljud 

fortare än en novis. 



Våra intressen gör att om en bilintresserad man och en klädintresserad kvinna går tillsammans 

på stan, är det vanligtvis så, att mannen reagerar på bilarna och bilreklamen och kvinnan 

reagerar på andras klädval eller på skyltdockorna i butikerna.  

 

 Yttre faktorer handlar om saker vi uppfattar i vår omgivning och egenskaper hos stimuli 

som intensitet, storlek, avvikelse, förändring, rörelse, upprepning.  

 

Intensiteten i en signal - starkt ljussken eller gäll visselpipa eller att reklammakarna beslutat 

att höja ljudet när det är dags för reklam. Som hörande reagerar man också, när ett ljud 

plötsligt sänks t ex när någon börjar viska.  

Storlek och avvikelse från andra signaler - när signalen är stor eller liten eller helt enkelt 

avviker ifrån annan information i närheten. Stora tidningsrubriker ser vi lättare än små. Vi 

uppmärksammar lättare en avvikande frisyr eller klädsel. 

Rörelse - om allting annat i omgivningen står stilla eller rör sig långsamt, reagerar vi på om 

något rör sig fort. Bildreklam fångar vårt intresse.  

Förändring och upprepning - när ett trafikljus byter färg reagerar vi oftast. När en och samma 

reklam visas flera gånger på tv vid ett och samma reklamavbrott, reagerar vi. Det spelar alltså 

ingen roll om vi blir irriterade på reklam- dubbleringen, informationen går fram och in i våra 

hjärnor ändå! Väckarklockan som ringer, ny bilmodell osv.  

 

Urvalet kan ske både medvetet (koncentration, det vi varseblir och vet om att vi varseblir) och 

omedvetet (subliminal perception= under medvetandets tröskel).  

Reklammakarna är experter på att locka oss att köpa varor, ibland utan att vi är medvetna om 

att vi har påverkats av deras reklam. Det som är under gränsen för vad vi kan uppfatta med 

våra sinnen, det subliminala, kan vi ändå reagera på. Om man t ex i en film visar en bildruta, 

som tar en hundradels sekund att visa, på en produkt, påverkas publiken helt omedvetet att 

köpa varan. Ingen kan ärligt säga att de såg en bild av produkten, men ändå har de påverkats.  

I USA sägs det att kunskaperna om subliminala budskap användes i president Bushs förra 

valkampanj, för att locka väljare. Vidare menar en del att det finns dolda, subliminala budskap 

i några av Disneys filmer. Det finns även de som är kritiska till detta med subliminal 

perception och menar att vårt beteende inte påverkas. Titta gärna in SVT sida och klicka dig 

fram till programmet Hjärnstorm-SVT PLAY, där kan du se filmklipp från serien. Gör gärna 

experimentet: 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=71564&lid=Hjarnstorm&from=menu. En annan 

sida är: http://sv.wikipedia.org/wiki/Subliminal_perception.  

 

Fundera över 

Vem hör lättare än andra en knackning? 

Vem hör lättare ordet karamell? 

Vem uppmärksammar snabbt minsta tecken på sjukdom hos barnet? 

Varför tror ni att ett av de första orden ett barn lär sig är bil? 

Hur använder politiker och/eller lärare av dessa inre och yttre faktorer för att fånga vår 

uppmärksamhet?  

Titta på några reklamsnuttar och fundera över: På vilket sätt försöker reklamen fånga vår 

uppmärksamhet och vilka behov försöker man vädja till hos tittaren? Varför fångades du av 

just den reklamen? 

Tror du en ung person ser samma sak som en gammal person eller att en kvinna ser samma 

sak som en man, eller en jägare ser samma sak som en svampplockare vid en promenad 

genom skogen? 

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=71564&lid=Hjarnstorm&from=menu
http://sv.wikipedia.org/wiki/Subliminal_perception


Tror du att du ser färre barnvagnar när du promenaerar på stan jämfört med vad en nybliven 

mamnn gör eller färre ”skumma typer” jämfört med en polis? Om du tror det varför? 

 

 

 

 

 

 

Subjektiv process 

Med subjektiv process menas att perceptionen skiljer sig från individ till individ. Alla 

individer har sin referensram och sina förväntningar. Vi har på oss färgade glasögon och sätter 

vår personliga prägel i vår uppfattning om verkligheten tex. ser det man vill se. Det är sällan 

vi hör och ser exakt samma sak. Två syskon kan därför ha helt skilda minnebilder till en 

händelse i barndomen. Detta spelar roll inom vittnespsykologin och medför problem då 

vittnesmål ofta inte är samstämmiga. Vi uppmärksammar olika saker, lägger till och tar bort 

information och tolkar utifrån oss själva t.ex. en kortvuxen person ser alla andra som långa 

fast de är medellängd.  

 

Aktiv process  

Med aktiv process menas att perceptionen inte är en passiv mottagare av intryck, utan 

intrycken bearbetas, organiseras och tolkas. Perceptionen funkar således inte som ett foto som 

ger en exakt bild av verkligheten utan känslotillstånd, kön, kultur, religiös tillhörighet, ålder, 

behov, intresse förväntningar, erfarenheter och kognitiva scheman spelar roll. Sammanhanget 

spelar stor roll för hur vi uppfattar saker och ting. Detta gör att det ibland kan vara svårt att 

känna igen en klasskompis i en annan situation.  

Beroende på hur du läser följande kan tecknet i mitten förändras. Läser du lodrätt ser du ett B, 

läser du vågrätt ser du siffran 13 

 

     A 

121314 

     B 

 
De flesta som spontant betraktar denna bild säger sig se en triangel istället för tre 'pacman-

gubbar' och tre vinklar. Dessutom får man intrycket att triangelns vita fält är vitare än det vita 

fältet utanför triangeln. Vinklarna är skapta så att hjärnan "luras" att bilda en triangel. Detta 

blir ett tydligt exempel på att hjärnan i högsta grad är aktiv och skapande i 

perceptionsprocessen.  

 

 

Gestaltpsykologi  

Max Wertheimer (1880-1943) var en av grundarna till gestaltpsykologin. Hans sliutsats var att 

vårt psyke hela tiden strävar efter att meningsfulla helheterNär ny information når hjärnan 

påbörjar den genast ett sökande efter ett tidigare bekant mönster. Det är ungefär som när en ny 

bok kommer till biblioteket. Då skall den organiseras in i den tidigare samlingen. Först 

undersöker man om den kanske finns sedan tidigare, sedan undersöker man om den skall 

kategoriseras efter innehåll eller efter författare. Därefter kan man antingen sortera in den 

efter där man tycker att den hör hemma eller så ordnar man en ny kategori. På samma sätt 

letar hjärnan efter "gamla" mönster som liknar det nya stimulit, men om det inte finns, måste 

hjärnan organisera om i "bokhyllan". Hela tiden vi lever bedriver hjärnan en jakt på 

meningsfullhet. Bilder, former och nya intryck försöker hjärnan göra till något begripligt och 



meningsfullt. Därför anstränger hjärnan sig också för att koppla ihop stimuli, för att de 

tillsammans kan bilda en förståelig bild. I det "hjärnans bibliotek" vi nyss nämnde, så 

organiseras allt material efter vissa mönster. Inom Perceptionspsykologin talar man om 

organisationsprinciper. Hjärnan organiserar materialet efter: figur-grund, konstans, avstånd 

och djup samt gestaltlagar. 

 

 

Perceptionen är inte bara subjektiv, aktiv och selektiv utan det finns ett behov av mening och 

ordning. Perceptionen organiserar därmed informationen i helheter som går att tolka och som 

upplevs som meningsfulla. Dessa mönster gör det lättare för hjärnan att snabbare kunna lagra 

och tolka informationen. Titta på följande bild som består av vita och svarta prickar. Hjärnan 

arbetar på högtryck och försöker skapa mening. Vad ser du? Ja, det är en Dalmatinerhund och 

vi får en meningsfull helhet. Vi ska nu titta närmare på de fyra oganisationsprinciperna: figur-

grund, konstans, avstånd och djup samt gestaltlagar.  

 

  

 

FIGUR – GRUND – handlar om att ,vi uppfattar vissa intryck som viktigare än andra: 

Dessa hamnar i centrum och utgör grunden, resten bildar grund. Tittar du på ett fotografi 

bildar förmodligen ansiktet figur och resten av bilden blir bakgrund. I en orkester kanske du 

väljer att höra flöjten bland alla instrument, flöjten bildar då figur och resten blir bakgrund. 

Det finns många exempel på figur-grund tex. Rubins vas, Schröeders trappa, 

”cocktaileffekten”  mfl. Som exempel på figur och bakgrundsfenomenet, kan vi se på lite 

växlingsbilder. Försök se alla bilderna i bilden!  När det gäller Rubins vas och flera andra 

figur-grund bilder kan figur och grund skifta (växlingsbilder), en stund ser du två ansikten 

(figur) sen skiftar bilden och du ser en vas. Titta gärna in på följande Internetadresser för mer 

exempel:http://www.nok.se/laromedel/psykologi/externlank/index.asp?i=http://dragon.uml.ed

u/psych/poggendo.htmlhttp://www.nok.se/laromedel/psykologi/externlank/index.asp?i=http://

www.sandlotscience.com. 

 KONSTANS handlar om att vi upplever föremål i vår omgivning som oföränderliga vilket 

inte alltid stämmer. Föremål ändar ju form, färg och storlek tex. en tidning som skuggas, en 

tallrik ser vi som rund oavsett vinkel (kallas formkonstans). För om vi trodde att föremålen 

verkligen förändrades, skulle vi bli överlastade med sinnesintryck. Om vi t ex ser en person 

komma gående mot oss, uppfattar vi inte att han blir större för varje steg. Vi vet att han bara 

kommer närmare. Detta kallas storlekskonstans. Talesättet, "i mörker är alla katter grå", 

stämmer bra med hur vår syn fungerar i mörker, men vår erfarenhet säger oss att de flesta 

kattor är spräckliga oavsett ljusförhållanden. Detta kallas färgkonstans. Vi har lärt oss att sätta 

föremål i relation till dess omgivning. I boken på sidan 243 finns en bild som förmedlar 

storlekskonstans på ett bra sätt.  Titta gärna in på följande sidor för mer information och 

bilder: http://kwb.ki.se/perception__kimmo_sorjonen_.pdf?node=82802, 

http://www.nok.se/laromedel/psykologi/externlank/index.asp?i=http://psych.hanover.edu/Kra

ntz/SizeConstancy/index.html, http://kwb.ki.se/kapitel_5_och_6_i_myers.pdf?node=76007. 

AVSTÅND och DJUP – när vi uppfattar information är det viktigt med avstånd och djup. 

Vi lever i en tredimiensionell värld där vi måste kunna se djup. När vi pratar om djupeseendet 

talra vi ofta om binokulära och monoklära ledtrådar. Binokulära ledtrådar innebär att vi har 

tillgång till två ögon som ger två bilder av vad vi ser till hjärnan. Dessa bilder är olika pga. Att 

ögonen sitetr isär och ger olika vinklar. Desas två bilder ger oss en förmåga till djupseende. 

Dessutom kan musklerna kring ögat ge ledtrådar kring djup tex. är ett föremål nära vänder vi 

blicken inåt, skelar. Med monokulära ledtrådar har vi bara tillgång till ett öga. I västvärlden är 

vi väldigt duktiga på att använda de monokulära ledtrådarna eftersom vi tittar mycket på TV, 

http://kwb.ki.se/perception__kimmo_sorjonen_.pdf?node=82802
http://www.nok.se/laromedel/psykologi/externlank/index.asp?i=http://psych.hanover.edu/Krantz/SizeConstancy/index.html
http://www.nok.se/laromedel/psykologi/externlank/index.asp?i=http://psych.hanover.edu/Krantz/SizeConstancy/index.html


bio, tavlor som har en plan yta. Erfarenheten lär oss att utnyttja ledtrådar för att vi ska 

uppfatta avstånd och djup även på plana ytor tex. på film och bild exempel på sådana 

ledtrådar är luftperspektiv, linjeperspektiv, storleksskillnad, övertäckning, ljusverkan. 

http://www.his.se/upload/37912/Perception.pdf, 

http://www.nok.se/laromedel/pdf/Teknisk_psykologi_kap3.pdf, 

http://courses.ki.se/perception.pdf?node=61298,  

 GESTALTLAGAR – styr vår perception att gruppera sig i olika gestalter, mönster för att 

skapa ordning och mening tex. husen i en by bildar en grupp, en by och inte enskilda hus, på 

avstånd. Exempel på gestaltlagar är närhetslagen, likhetslagen, kontinuitetslagen (se boken s. 

244). Närhetslagen handlar om att föremål som ligger nära varandra i tid eller rum uppfattas 

som de hör ihop. Likhetslagen gör att vi sammanför stimuli eller symboler som är lika 

varandra. Kontinuitetslagen innebär att vi grupperar de stimuli som tillsammans bildar ett 

meningsfullt mönster och vi struntar i det som inte stämmer med mönstret. Tänk t ex på 

stjärnbilderna. För att se exempel på de olika lagarna surfa in på sidan: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsykologi#N.C3.A4rhetslagen. 

 

 

 

 

 

 
Ibland styrs vår perception av förväntningar som vi skapar utifrån tidigare erfarenheter. Det 

uppstår då illusioner vilket innebär att tolkningen av informationen blir missvisande. Våra 

sinnen spelar oss ett spratt och vi uppfattar fel tex. du är ute och går i skogen och blir plötsligt 

mycket rädd för du tror dig se en orm i gräset. Ormen är i själva verket ett snöre. Men din 

förväntan om att det kan finnas orm i skogen gör att du tror att snöret är en orm. Andra 

exempel på feltolkningar är Ponzoz illusion och Muller- lyer illusion (se s. 243). För mer 

illusioner surfa in på sidorna:  

http://wwwold.eat.lth.se/kurs/material/TNM140/Lecture_notes/Illusioner_2006.pdf, 

http://www.fishlikefish.com/illusions/dots.php. 

 

HALLUCINATION handlar om sinnesintryck som inte har någon grund i verkligheten. De 

skapas i hjärnan hos den som hallucinerar. En form av känselhallucination är fantomsmärtor. 

Orsak bakom hallucinationer kan vara bland annat droger, psykisk störning, sömnbrist, 

understimulering (sensorisk isolering) och demens. 

 
Vi lever i många avseenden i en överstimulerande värld där sinnesintryck formligen 

bombarderar oss. Intrycken hinner inte alltid bearbetas vilket kan leda till stress och oro. 

Psyket går på högvarv och vi hoppar till för minsta lilla. Barn är extra känsliga för 

överstimulering och kan bli splittrade, oroliga och få problem med både koncentrationen och 

sömnen. Individer med perceptionstörningar som tex.ADHD, DAMP, ADD är extremt 

känsliga för överstimulering. En ny metod för att dämpa överflöd av stimuli och på så sätt 

minska stress, oro och smärta är floating som går ut på att man stängs in i en ljud och 

ljusisolerad saltvattentank: 

http://www.kau.se/forskning/nyheter/artikel.lasso?artikel_id=2525). Stimulering är dock 

viktigt men i lagom mängd. Understimulering (sensorisk isolering) som innebär att vi tar emot 

alldeles för lite stimuli utifrån kan vara direkt skadligt för individen och kan i de mest extrema 

fall leda till död.  Exempel på individer som kan riskera understimulering är barnhemsbarn, 

äldreboende, månfarare, bergsklättrare, de som har rutinarbete, sjuka, kuvösbarn.  

http://www.his.se/upload/37912/Perception.pdf
http://www.nok.se/laromedel/pdf/Teknisk_psykologi_kap3.pdf
http://courses.ki.se/perception.pdf?node=61298
http://wwwold.eat.lth.se/kurs/material/TNM140/Lecture_notes/Illusioner_2006.pdf
http://www.fishlikefish.com/illusions/dots.php
http://www.kau.se/forskning/nyheter/artikel.lasso?artikel_id=2525


 

 

 

 
Social perception  

Social perception innebär den bild man skapar av andra människor. 

Detta påverkas av bl.a. följande faktorer: det första intrycket, förhandsinställning, tidigare 

erfarenheter, kulturella faktorer, stereotyper (förenklade och värdeladdade föreställningar) och 

haloeffekten ( man gör en helhetsbedömning på basen av en egenskap). Att närkingar är 

gnälliga, det vet ju alla. Att stockholmare är kaxiga och slår sig fram genom livet, det vet vi 

också. Blondiner är lättlurade och zigenare är tjuvaktiga. Sådant får vi lära oss av 

vuxenvärlden när vi växer upp. Både tidningar, tv-program och skolvärlden ger oss de 

redskap vi behöver för att på ett bekvämt sätt sortera in mänskligheten i små fack. Som vuxna 

förstår vi att alla dessa idéer bara är generaliseringar. Inom psykologin kallas den här 

fackindelningen för stereotypier, när vi använder oss av sådana starkt förenklade och 

värderande uppfattningar om vissa personer eller grupper i samhället.  

Även när det gäller social perception är perceptionen selekitv, aktiv och subjektiv. Vi gör 

individuella tolkningar och lägger märke till vissa detaljer och bortser från andra. Både inre 

och yttre faktorer påverkar också vad vi ser och tolkar in. De yttre faktorerna kan vara kön, 

ålder, utseende, klädsel, namn, yrke. De inre faktorerna som kan få oss att reagera är t ex 

gester, minspel, röster. Mina egna behov, intressen, kultur, religiös tillhörighet och 

förväntningar styr också vår sociala perception.  

 

Fundera över! 

Vilken skådespelare brukar oftast spela bov i filmer, komisk, intelligent, moderlig? Varför? 

Kan du komma på fler stereotypier? Finns det någon sanning bakom dessa? 

På vilket sätt tror du haloeffekten kan påverka vid en anställningsintervju? 

Känner du någon som är rolig, tråkig, generös eller snål? Om ja, är den personen alltid rolig, 

tråkig, generös elelr snål? 

Hur tror du att andra personer bedömer dig? Är du verkligen sådan alltid? 

Bläddra igenom några tidskrifter och välj ut ett par bilder på personer som du inte känner till. 

Titta på bilderna och försök beskriva dessa personer, vad de jobbar med, ålder, bakgrund, 

familj, egenskaper. Fundera sedan över vad du utgått ifrån när du gjorde dessa beskrivningar. 

 

 

Minne 

Minnet handlar om vår förmåga att koda in, lagra och plocka fram information. Men hur går 

det egentligen till när vi skall lagra information i vårt minne? Minnesforskningen vet idag att 

ny information inte omedelbart etsas in i hjärnan utan lagringen i minnet är en komplicerad 

process. Man räknar med att det finns minst tre stationer i minnessystemet som informationen 

måste passera för att den skall kunna återerinras. Dessa stationer är: sensoriskt register, 

korttidsminnet, långtidsminnet. 

 

Den första kallas sensoriskt register och är som en första passage för informationen som 

kommer från våra fem sinnen. Det får plats mycket information i det sensoriska registret men 

informationen växlar ständigt. Det är frågan om ett korttidsverkande minne som endast kan 

hålla kvar informationen upp till en sekund. Man brukar säga att det sensoriska registret är 

som ett fotografiskt minne med mycket liten förmåga att hålla kvar information. Här sållas 

den mesta informationen bort och resten passerar vidare till korttidsminnet.  

 



Korttidsminnet är som en "whiteboardtavla", man skriver upp någonting och suddar sedan ut 

det. Här sker en inmatning av visuellt (en mental bild), akustiskt (ljud) eller semantiskt 

(språkligt) material. Det bästa sättet att hålla kvar någonting i korttidsminnet är att repetera. 

Korttidsminnet har en väldigt begränsad kapacitet man brukar prata om att det får plats 7 +-2 

enheter. Informationen stannar inte kvar i korttidsminnet mer än ca 20 sekunder om vi inte 

repeterar. Ett telefonnummer som man skall skriva in på mobilen så fort man tagit upp den ur 

väskan till exempel, det går bra att repetera gång på gång, så att man skriver in det rätt sedan. 

Men skulle du distraheras kan du ha svårt att komma ihåg siffrorna. Låt en kompis skriva ner 

och läsa upp siffror i lugnt tempo. Din uppgift är att repetera siffrorna. Börja med 4 siffror och 

öka antalet med en siffra år gången. Hur långt klarar du av att repetera det som sägs? Du bör 

klara av mellan 5-9 siffror. Ett bra sätt att lära sig hantera stor mängd information i 

korttidsminnet är att använda sig av en metod som kallas chunka. Att chunka innebär att vi 

kodar in detaljinformation till större block. Försök att komma ihåg följande siffror: 

10661520161819141945. vid en första anblick kan detta kännas omöjligt men delar vi in 

siffrorna i fem stora block/enheter (årtal), 1066  1520  1618  1914  1945  kan vi utan problem 

klara av att komma ihåg dessa, och om vi dessutom associerar dessa årtal till viktiga 

historiska händelser glömmer vi dem inte i första taget. 

 

Det som man behöver lära sig för längre tid går vidare till långtidsminnet. Långtidsminnet 

använder sig utav olika register för att koda och lagra minnen. Det skapas associationer 

mellan olika företeelser och på så vis får vi olika ledtrådar till olika minnesinnehåll. 

Långtidsminnet har en jättekapacitet och det finns ingen risk för överbelastning. Det finns 

mängder av minnetekniker att använda sig av för att inte glömma viktiga saker eller 

erfarenheter. Ju fler sinnen man använder och ju fler associationer man gör till det som skall 

läras in, desto effektivare blir inkodningen i långtidsminnet. Man kan använda siffror, färger 

och bilder för att komma ihåg informationen. Ju bättre inkodning ju lättare är det att plocka 

fram minnena. Att lära sig spanska i skolan är ju trevligt och bra, men det finns ingenting som 

är ett bättre sätt att lära sig på, än att vara på platsen och omges av allt det spanska.  

 

Långtidsminnet delas upp i: 

  

Deklarativt minne – det man kan berätta, det vi vet! 

Procedurminne – motoriska minnen, färdigheter (en process) tex. att cykla, köra bil, ta på sig 

tröjan, det vi kan!  

 

Det deklarativa minnet delas i sin tur upp i: 

- semantiskt minne – faktakunskaper som att Paris är Frankrikes huvudstad. 

- episodiskt minne – lagrar händelser som du upplevt tex. att du vann innebandymatchen mot 

Balrog igår med 7-0, självbiografiskt minne.  

 

På UR:s hemsida kan du gå in och se en film om minnet: 

http://dmb.ur.se/mb/main?uri=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2Fid%2F129709&static=false&

cmd=viewdetails. På följande sida får du tillgång till UR:s minneskola titta gärna in: 

http://xfolio.ur.se/XFolio/main?cmd=catalog&manifest=minnesskolan&closeall=true&expan

d=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8&active=urn%3Ax-

scam%3Aminnesskolan%3A8.  

 

Att fundera på! 

Vad minns du? Finns det saker du aldrig glömmer? Varför?  

Har det hänt att en doft, smak, ljud aktiverat ett minne hos dig? 

http://dmb.ur.se/mb/main?uri=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2Fid%2F129709&static=false&cmd=viewdetails
http://dmb.ur.se/mb/main?uri=http%3A%2F%2Fwww.ur.se%2Fid%2F129709&static=false&cmd=viewdetails
http://xfolio.ur.se/XFolio/main?cmd=catalog&manifest=minnesskolan&closeall=true&expand=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8&active=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8
http://xfolio.ur.se/XFolio/main?cmd=catalog&manifest=minnesskolan&closeall=true&expand=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8&active=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8
http://xfolio.ur.se/XFolio/main?cmd=catalog&manifest=minnesskolan&closeall=true&expand=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8&active=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A8


Vilket är ditt tidigaste episodiska minne? Varför tror du att just det minne är det första? 

 

 
Minneskurvans tidsperspektiv.  

Hjärnans förmåga att koncentrera sig under en längre tid är begränsad. Hur länge 

koncentrationen kan ligga på topp beror på flera faktorer som intresse, motivation, ämnets 

komplexitet, attityd och varierar således från individ till individ. Ny forskning har visat att vår 

förmåga att koncentrera oss under en längre tid har försämrats. Orsak tros vara det enorma 

informationsflödet. Vi minns mest i början och i slutet av en inlärningsperiod. Därför bör inte 

ett inlärningspass vara mer än i ca 30-50 minuter, vid praktiska moment kan ett pass vara upp 

till 90 minuter. För att hjärnan ska få vila är det också av stor vikt att man byter miljö tex. gå 

ut till köket och ta en glas vatten om man sitter i vardagsrummet och läser.   

 

Neuronala nätverk 

Om information väl nått långtidsminnet anser många forskare att minnet är permanent men 

ändå glömmer vi. Orsaken beror i de flesta fall p att vi har svårt att plocka fram minnet och 

det som en gång kodats in. Du har säkert vid tex. Trivial Pursuit spel sagt att jag vet, jag har 

det på tungan men inte lyckats plocka fram information. Dagen efter däremot så kommer du 

på svaret. Förr trodde man att vi lagrade minnen i enheter och när man väl öppnat en enhet 

strömmade minnet ut. Idag vet man istället att det handlar om neuronala nätverk och att 

nervcellerna är aktiva i lagringen av ett minne. För att plocka fram ett minne så måste hjärnan 

leta på flera ställen (hjärnceller) och koppla samman dessa olika delar till en meningsfull 

helhet. Vid stress försämras kvalitén på vissa av våra hjärnceller vilket gör det svårt att 

minnas. 

 

Hur ska vi göra för att minnas bättre?  

Repetition, nja! Hjälper oss inte att minnas bättre om vi inte har förståelse och 

meningsfullhet! Du kan läsa och läsa fysik men om du inte har förståelsen kommer du inte att 

lära dig. Rita av en baksidan av en tjugokronors sedel. Inte mycket du kommer ihåg eller hur 

trots att du säkert sett den hundratals gånger. Detta har att göra med att vi inte alltid kodar in 

alla egenskaper hos stimulit för vi inte finner någon meningsfullhet i det. Men visst att 

repetera är inte fel. Direkt efter ett inlärningspass minns vi väldigt mycket men redan efter ett 

dygn har ca 70-90 % av vår förmåga att spontant återberätta informationen gått förlorad. 

Därför bör man repetera så snart som möjligt efter en lektion genom att tex. en snabb 

genomläsning av anteckningarna. Om man sedan gör detta efter en dygn behåller man 

informationen en vecka. Efter en vecka bör man repetera igen och informationen behålls i ca 

3-4 veckor. Och sen 1 gång i månaden tills man känner att man kan det. 

Bearbetning, organisering och ansträngning tex. anteckna, diskutera, stryka under, associera.  

Med organisering menas exempelvis att du skapar hierarkier.  

Association och visualisering är viktiga metoder för att komma ihåg. Att associera saker med 

varnadra underlättar tex. om du ska lära dig namn sätt en egenskap framför namnet – här är 

söte Kalle, rufsiga Otto osv. Se saker i bilder (visualisera), tänk i bilder och då gärna 

snuskiga, överdrivna, våldsamma, färgstarka, löjliga, fantasifulla. (se gärna UR:s film U 

31706-2, Intuitionens kraft som skildrar en minneskonstnärs knep för att komma ihåg flera 

kortlekars och dess ordningsföljd, imponerande!).  

Miljön kan ge ledtrådar – du lär dig lättare att bli en bilförare bakom ratten än i teoribänken. 

Även ditt humör kan fungera som en ledtråd för att plocka fram ett minne. När du är 

nedstämd minns mer ledsna saker och vice versa. Titta gärna in på följande sajter som ger en 

del matnyttiga minnesteknik tips: http://web.telia.com/~u87902507/handledning/minne-

insida.pdf,  

http://web.telia.com/~u87902507/handledning/minne-insida.pdf
http://web.telia.com/~u87902507/handledning/minne-insida.pdf


Internettips: www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne,  

 

Att fundera på! 

Hur fungerar ditt eget minne? Vad har du lätt för att komma ihåg? Vad har du svårt att lära 

dig? 

På vilket sätt minns du bäst? Har du någon särskild teknik? 

Vilka sinnen använder du när du studerar? 

 

Vittnespsykologi  

Försök att komma ihåg kläder, ålder, utseende, hur lång tid det tog, och allt annat som hör till 

vid ett vittnesmål. Du befinner dig inne i stan en vanlig lördag. Klockan är 14.00 på 

eftermiddagen och du är på väg hem. Vid en starkt trafikerad gatukorsning blir du vittne till 

en bilkrock. Vad kommer du ihåg, vad reagerar du på? Du kallas som vittne till olyckan och 

förväntas komma med en sanningsenlig bild av vad som hände. Om en polis fanns där, vid 

olyckstillfället, skulle hon/han säkert kunna avgöra vem som gjorde rätt och vem som gjorde 

fel, enligt trafikreglerna. Kanske skulle polisens erfarenheter påverka en liten del. Om 

hon/han är van vid att det ena könet oftare är med om att vålla olyckor i trafiken, skulle 

polisens olycksnoteringar i detta fall säkert färgas en smula av det. Om en kläddesigner fanns 

närvarande skulle denne säkert kunna berätta vad de inblandade var klädda i. Om en 

bilmekaniker fanns där kunde hon/han ge det perfekta vittnesmålet om hur och var bilarna var 

krockade, årsmodeller, motorstorlek etc. De olika närvarnades vittnesmål färgas av vad de är 

intresserade av.  

 

Vittnespsykologi, som handlar om vittnens trovärdighet, är ett område som flätar samman 

minnes- och perceptionspsykologin. Psykologen och minnesforskaren Sven-Åke Christiansen 

menar att vi å ena sidan bättre minns känslomässigt starka och ovanliga händelser på grund av 

att dessa har ett överlevnadsvärde för individen, å andra sidan minns starka och ovanliga 

händelser sämre på grund av bortträngning. Vid våldtäkt kan exempelvis offret tränga bort det 

mesta kring händelsen men minnet kan lockas fram och göras tillgängligt genom att offret 

förs tillbaka till brottsplatsen.  Vi vet att våra intressen, behov, fördomar, stereotypier och 

förväntningar styr vad vi uppmärksammar. Tex. att en kortvuxen man ”tror” att 

gärningsmannen är lång. Vi tenderar att fylla ut luckor i minnet från händelsen med 

(omedvetet) påhittat material. Orsaken till detta är att hjärnan eftersträvar begriplighet. Men 

också för att vi förväntas ha ett minne om vad som hänt. Minnet av händelsen kan påverkas av 

hur polisen ställer frågorna. T ex frågan: "Vilken hårfärg hade brottslingen?" kan styra vittnet 

att tro att det var självklart att brottslingen inte var flintskallig.  

Hänsyn måste tas till de omständigheter som rådde vid händelsen. Var det mörkt, är det svårt 

att se färger. Har det synskadade vittnet glömt glasögonen, är det risk för att vittnet sett fel. 

Sådana frågor är viktiga att besvara vid ett vittnesförhör. Det faktum att vi bearbetar ett minne 

ett tag efter att vi ”fått” minnet är viktigt. Denna process kan ta flera veckor och innebär att vi 

lägger till och tar bort information. Media spottar ut information som vi kanske gör till vår 

egen vittnesbild, vi pratar med vänner och de spär ytterligare på vårt minne. Det blir lätt att 

rätta sig efter det vi hört av kompisar och sett på TV och i tidningar. Lisbeth Palme kunde 

peka ut Christer Pettersson vid vittneskonfrontationen men detta räckte inte som bevis. 

Orsaken var att media hade visat en bild på Christer Pettersson några dagar innan 

vittneskonfrontaionen och Lisbeth Palme hade sett denna. Man sa att hon hade kompletterat 

sitt gamla synintryck med ny information och därmed felaktigt pekat ut Christer Pettersson. 

Han hade blivit familjär för henne. Sen kanske hans utseende hade en del medsaken att göra? 

Vad tror du? I Jan Guillous bok Häxjakten kan vi läsa om en pedofilhärva på dagis (att jfr 

med dåtidens häxjakt) i norska byn Bjugn i slutet på 1990-talet. Barn agerar här vittnen och 

http://www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne


det blir de mest osannolika historier om maskerade människor körandes i gredelina bilar och 

där de vuxna har sexorgier och sprutar sperma på väggarna. Guillous kontenta är att vi bör 

alltid fundera över trovärdigheten i det som sägs. Det är lätt att acceptera vilseledande 

information som man fått i efterhand. Denna information betraktar man som sin egen 

minnesbild. Ju längre det går ju mer övertygad blir man att så är fallet.  

 

Att fundera på? 

Är barn mindre tillförlitliga som vittnen än vuxna? Om  du tror så vad kan det i så fall bero 

på? 

Kan vi lita på våra vittnen? Vad anser du? 

Har du och en vän upplevt något tillsammans? Skriv (var för sig) ner händelsen så detaljerat 

som möjligt. Vad har ni gemensamt skrivit ned, vad skiljer sig åt?  

 

Glömska – olika teorier 

 Bristande inkodning 

 Decay-teorin 

 Konsolideringsteorin 

 Interferens 
  

Glömska är inte alltid negativt. Det är ju skönt att vi kan glömma det som gjort oss ont och 

som är otrevligt. Om all information alltid fanns tillgänglig skulle vi inte orka hantera den. 

Informationen vi söker kan ha ersatts av nyare information tex. vi ska lära oss Windows Vista 

så är det stor risk att våra minnen kring Windows 98 försvinner. Våra nervceller kan bli av 

sämre kvalité tex. vid stress. De förbleknar och vissa dö och detta påverkar såklart minnet. Vi 

kan helt enkelt ha lagt minnet på fel plats vilket gör det svårt att hitta minnet just för tillfället 

(jag har det på tungan fenomenet). Hjärnskada eller rubbning i den kemiska processen 

framförallt i hippocampus kan påverka vårt minne. Se gärna filmen Memento om en kille som 

tappat förmågan att bilda nya minnen. Motivationen och våra känslor har stor betydelse för 

vad vi minns och vad som sållats bort. Vi glömmer inte det som har berört oss djupt och vi 

glömmer inte det vi inte vill glömma. De flesta av oss vet nog precis var vi befann oss när vi 

fick information om tsunami-katastrofen 2004? 

 

Här kan du testa ditt minne? 

 


