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The Effect of Semantic Illusions: Processing Verbal Messages 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to construct a Swedish test material in order to examine the 

susceptibility for semantic illusions in adults without any communication disorders when 

processing verbal input of language. Furthermore the study aimed to investigate if the 

susceptibility for semantic illusions relates to the individual’s lexical access speed and 

working memory capacity. In order to accomplish the aim of the study, a new auditory test 

material called Auditivt Test av mottaglighet för Semantiska Illusioner (ATSI) was created. 

ATSI consists of three separate test sections, each containing 40 statements with an even 

distribution of true statements, false statements and statements containing the semantic 

illusion. The participants had to decide whether each statement was true or false. The 

participants in this study consisted of 30 adult individuals without communication disorders. 

Furthermore the participants performed test regarding lexical access speed and working 

memory capacity. The effects of semantic illusions were analyzed trough t-tests and found to 

be statistically significant. Correlation analysis were made between result from ATSI and 

lexical access speed as well as between results from ATSI and working memory capacity. 

How tricked the participants were by the semantic illusions was related to lexical access, but 

not working memory capacity. Methodological aspects are discussed in this study as well as 

the result’s implication for language processing. The conclusion is that semantic illusions is a 

stabile phenomenon, and it occurs when processing spoken sentences.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att ta fram ett svenskt material för att undersöka 

mottagligheten för semantiska illusioner vid bearbetning av auditivt språkligt meddelande hos 

vuxna individer utan kommunikationsstörning. Utöver detta syftade även studien till att 

undersöka om mottaglighet för den semantiska illusionseffekten är relaterad till lexikal 

åtkomst och arbetsminneskapacitet. I studiens initiala skede utformades det nya testmaterialet 

Auditivt test av mottaglighet för semantiska illusioner (ATSI). ATSI består av tre deltest, 

varje deltest innefattar 40 påståenden med en jämn fördelning av sanna påståenden, falska 

påståenden och illusoriska påståenden. Deltagarna i studien bestod av 30 vuxna individer utan 

kommunikationsstörning. Deltagarnas uppgift var att avgöra om påståendena i ATSI var 

sanna eller falska. Utöver ATSI utförde även deltagarna test gällande lexikal åtkomst och 

arbetsminneskapacitet. Effekten av semantiska illusioner analyserades genom t-test och 

visade att illusionseffekten var statistiskt signifikant. Resultaten från ATSI korrelerades med 

deltagarnas prestation gällande lexikal åtkomst och arbetsminneskapacitet. Hur lurade 

deltagarna blev av den semantiska illusionseffekten korrelerade med lexikal åtkomst. I 

föreliggande studie kunde inget samband observeras mellan hur lurade deltagarna blev och 

arbetsminneskapacitet. I diskussionen förs i föreliggande studie resonemang kring varierande 

metodologiska aspekter likväl som resultatens implikationer för den språkliga 

bearbetningsprocessen. Slutsatsen i föreliggande studie är att den semantiska illusionen är ett 

stabilt fenomen som har effekt vid bearbetning av språkligt meddelande auditivt.  
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1. Inledning 

Semantiska illusioner är ett fenomen som uppstår när människan använder sin 

omvärldskunskap för att förstå språkliga meddelanden men istället luras då ett ord byts ut mot 

ett annat ord som överlappar semantiskt (Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981). För att 

undersöka hur mottagliga individer utan kommunikationsstörningar är för semantiska 

illusioner när det språkliga meddelandet mottas auditivt utformades i föreliggande studie ett 

nytt testmaterial, Auditivt Test av mottaglighet för Semantisk Illusionseffekt (ATSI). 

Resultatet från testningen korrelerades med lexikal åtkomst och arbetsminneskapacitet. Detta 

för att undersöka om dessa förmågor korrelerade med hur lurade deltagarna blev av den 

semantiska illusionseffekten. Semantiska illusioner är teoretiskt viktigt för att det kan 

generera information om vilka begränsningar som föreligger i människans språkliga 

bearbetningssystem (Erickson & Mattson, 1981). Föreliggande studie är ett steg närmare mot 

ett auditivt testmaterial för att undersöka språklig bearbetning och vilka språkliga samt 

kognitiva förmågor som är viktiga för människans språkliga bearbetningskapacitet.  

2. Bakgrund 

2.1 Semantisk illusion 

För att förstå språkliga meddelanden använder sig människan av sin omvärldskunskap. Denna 

väg kan också vilseleda människan och leda till att individen drar felaktiga slutsatser kring det 

språkliga meddelandet som tagits emot. Detta utgör den semantiska illusionseffekten. Ett 

exempel på den semantiska illusionseffekten är när frågan om vilken frukt som träffade 

Galileo Galileis huvud när han upptäckte tyngdlagen ställs. Svaret på denna fråga kan bli ”ett 

äpple”. Det är dock så att Galileo Galilei inte upptäckte tyngdlagen men det finns 

överlappningar mellan den kunskap människan har om Galileo Galilei och den kunskap 

människan har om Isaac Newton, som faktiskt upptäckte tyngdlagen. Individens bruk av sin 

omvärldskunskap, också kallat det semantiska minnet, har i detta fall vilselett individen till att 

dra felaktiga slutsatser (Büttner, 2012). I korthet demonstrerar semantiska illusioner att 

människan har svårigheter att upptäcka felaktigheter eller förvrängningar i språkliga 

meddelanden när elementen som är felaktiga är semantiskt relaterat till meningskontexten 

(Park & Reder, 2004). 
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Att undersöka illusionseffekten kan generera kunskap om hur människan bearbetar språkliga 

meddelanden i form av meningar (Büttner, 2012). Det vill säga hur enskilda ord i 

kombination med varandra genererar en övergripande uppfattning av innebörden i språkliga 

meddelanden. Fenomenet semantiska illusioner är teoretiskt viktigt för att det visar att 

språkliga meddelanden inte alltid utsätts för en uttömmande analys eller kontinuerliga 

kontroller för enhetlighet under bearbetning, på det sättet som många modeller för menings- 

och diskursförståelse utgår från (Erickson & Mattson, 1981).  Illusionseffekten kan generera 

information kring de strategier människan använder sig av vid språklig bearbetning för att 

snabbare förstå språkliga meddelanden. Sådana strategier är vanligtvis effektiva eftersom 

människan har en begränsad bearbetningskapacitet och de ger individen möjlighet att bearbeta 

språkliga meddelanden på ett mer ekonomiskt sätt. Dessa leder dock till fel när detaljer inom 

meningskontexten inte överensstämmer till fullo (Büttner, 2012).  

 

Semantiska illusioner är ett stabilt fenomen (Hannon & Daneman, 2001) som förekommer 

även då det språkliga meddelandet presenteras på ett sådant sätt eller under sådana 

omständigheter att avvikelsen åskådliggörs. När människan uppmärksammas på att 

förvrängningar föreligger eller när inga tidsbegränsningar är aktuella äger den illusoriska 

effekten ändå rum (Erickson & Mattson, 1981). Människan påvisar således genuina och 

kontinuerliga svårigheter att upptäcka avvikelser i språkliga meddelanden (Erickson & 

Mattson, 1981; Reder & Kusbit, 1991) trots att det motsäger redan etablerad kunskap 

(Bottoms, Eslick & Marsh, 2010). Förståelseprocessen förefaller med detta i beaktande som 

känslig för delvisa betydelser i ord då vissa felaktiga begrepp går obemärkta i vissa specifika 

meningar medan andra inte gör det (Erickson & Mattson, 1981). 

2.2 Tidigare forskning om semantiska illusioner 

En mängd olika aspekter har undersökts i relation till semantiska illusioner exempelvis 

inverkan av meningsfokus (Brédart & Docquier, 1989), likheten mellan illusionsorden och det 

korrekta ordet (Shafto & MacKay, 2000), inverkan av uppgiftskrav (van Jaarsvel, Dijkstra & 

Hermans, 1997), syntaktisk form (Büttner, 2007) och effekten på minnet av att uppleva en 

semantisk illusion (Bottoms et al., 2010). 

 

I tidigare studier har olika testmaterial innehållande semantiska illusioner skapats för att 

uppnå syftet med den specifika undersökningen (Brédart & Modolo, 1990; Büttner, 2007; 

Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Hannon & Daneman, 2001). Büttner (2012) 



 

 3 

beskriver i sin studie att denne hämtat inspiration från tidigare material som publicerats 

exempelvis från Erickson och Mattson (1981). Det finns inte ett specifikt testmaterial för att 

undersöka semantiska illusioner (Erickson & Mattson, 1981) men det finns flera olika 

material utformade inom samma ramar för att på olika sätt undersöka samma fenomen 

(Brédart & Modolo, 1988; Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Hannon & Daneman, 

2001). Tidigare testmaterial har utformats för visuell bearbetning av språkliga meddelanden, 

det vill säga att deltagarna läser meningar innehållande semantiska illusioner. Tidigare 

forskning nämner ej att material tidigare utformats för att presenteras auditivt (Brédart & 

Modolo, 1988; Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Hannon & Daneman, 2001). 

2.3.1 Kunskapstest 

Tidigare studier har utvecklat kunskapstest för att avgöra vad som är okunskap hos deltagarna 

och vad som utgör den illusoriska effekten (Bottoms et al., 2010; Büttner, 2012; Erickson & 

Mattson, 1981). Tidigare studier har genererat information om brister i utformningen av 

sådana test. Deltagarnas tidigare exponering för meningar med semantiska illusioner har visat 

sig ha konsekvenser för minnet. Deltagarna använder felaktig fakta från de falska meningarna 

från tidigare testning av semantiska illusioner för att senare svara på frågor om generell 

kunskap (Bottoms et al., 2010). När kunskap testas kan lättheten att minnas svaret tolkas som 

sanning trots att det kan tillskrivas exponering för felaktig fakta av relaterade begrepp (Kelley 

& Lindsay, 1993). Effekten av semantiska illusioner sätts alltid i relation till deltagarnas 

kunskap. Det vill säga att deltagarna egentligen kan svaret på frågorna och att de luras av den 

semantiska illusionseffekten (Bottoms et al., 2010).    

 

2.4 Minne: arbetsminnet och långtidsminnet  

2.4.1 Arbetsminnet  

Arbetsminnet är ett system med begränsad kapacitet som låter människan tillfälligt förvara 

och manipulera information som är nödvändig för komplicerade uppgifter som förståelse, 

inlärning och att föra resonemang (Baddeley, 2000). Arbetsminnet möjliggör således kodning, 

bearbetning, manipulering och upptagning av information samtidigt som det sker ett inflöde 

av ny information (Logie & Cowan, 2015). Arbetsminnet innefattar enligt Baddeleys modell 

(2012) ett kontrollsystem kallat den centrala exekutiven. Centrala exekutiven ansvarar för 

kontroll av uppmärksamhet och agerar som en länk mellan arbetsminnet och långtidsminnet. 

Denna är hjälpt av två slavsystem, vilka är den fonologiska loopen och det visuospatiala 



 

 4 

skissblocket (Baddeley, 2012).  Den fonologiska loopen antas tillfälligt förvara verbal och 

akustisk information och även innefatta ett artikulatoriskt upprepningssystem. Det 

visuospatiala skissblocket antas stå för hantering av visuospatial information. Ett annat system 

som också tros stå under den centrala exekutivens kontroll är den episodiska bufferten. Den 

antas utgöra ett tillfälligt förvaringssystem med begränsad kapacitet som integrerar 

information från varierande källor, informationen integreras över plats och även potentiellt 

över tid (Baddeley, 2000). Arbetsminneskapaciteten är begränsad och människan kan bara 

hålla en viss mängd stimuli aktuellt (Cowan, 2010; Miller, 1994). Miller (1994) föreslog att 

människans arbetsminneskapacitet är begränsad till kvarhållandet av 7+-2 stimuli. Cowan 

(2010) menar att arbetsminneskapaciteten är begränsad till 3 - 5 stimuli för kvarhållande av 

centrala komponenter.  

2.4.2 Långtidsminnet 

Långtidsminnet är den del av minnet som svarar för långvarig förvaring av information och 

kan delas upp i deklarativt och implicit minne (Squire & Knowlton, 1993). Deklarativt minne 

är människans medvetna hågkomst av händelser denne har varit med om och fakta denne lärt 

sig (Nyberg & Tulving, 1997). Två olika typer av deklarativt minne finns, dessa kallas 

episodiskt och semantiskt minne. Episodiskt minne är minnen från personliga händelser i 

människans liv. Semantiskt minne involverar fakta och kunskap (Squire & Knowlton, 1993). 

Implicit minne är minnet av tidigare erfarenheter som på ett omedvetet plan influerar 

människans beteende (Squire & Knowlton, 1993). 

2.4.3 Semantiskt minne 

Begreppet semantiskt minne hänvisar till människans generella kunskap om världen och 

innefattar begrepp, fakta och trosföreställningar. Termen används ofta i en generell mening 

och innefattar alla sorters omvärldskunskap oavsett om det handlar om ord eller begrepp, 

fakta eller trosföreställningar. Det handlar om generell information eller kunskap som kan 

hämtas utan referens till de omständigheter under vilka de formades från början (Yee, 

Chrysikou & Thompson-schill, 2013, s. 353). För att kunna bearbeta semantisk information 

måste denna information inhämtats vid en händelse i människans liv. Därmed är det 

semantiska minnet i viss grad beroende av det episodiska minnet. Förvärvande av 

omvärldskunskap sker troligen i störst utsträckning genom det episodiska minnessystemet 

men det kan även finnas andra ingångspunkter till det semantiska minnet (Yee et al., 2013, 

353-354). 
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2.4.4 Relationen mellan arbetsminnet och långtidsminnet 

Individuella skillnader för hågkomst från långtidsminnet har påvisats. Individer med hög 

arbetsminneskapacitet påvisar bättre hågkomst från långtidsminnet än individer med låg 

arbetsminneskapacitet. Relationen mellan arbetsminneskapacitet och hågkomst från 

långtidsminne är beroende av individens användning av effektiv strategi det vill säga 

effektivitet vid sökning i minnet och i övervakningsförmåga. Således är relationen mellan 

arbetsminneskapacitet och hågkomst från långtidsminnet beroende av flera strategiska 

faktorer som är verksamma både vid inkodning och vid hämtande av stimuli (Unsworth, 

2016). 

2.5 Den semantiska illusionseffekten 

2.5.1 Semantisk överlappning 

Semantiska nätverk kan beskrivas som begrepp som är representerade och sammanlänkade 

som noder i ett nätverk. När en nod aktiveras, sprids aktiveringen genom länkarna till andra 

relaterade noder men aktiveringen blir svagare över distans och tid. Desto mer närliggande 

noderna är inom det semantiska nätverket desto mer aktiverade blir dem när ett relaterat 

begrepp aktiveras (Collins & Loftus, 1975). Masson (1995) utgår från att begrepp är 

specificerade utifrån en uppsättning semantiska drag och att åtkomst till en uppsättning 

begrepp representeras av ett aktiveringsmönster. När ett begrepp har en liknande uppsättning 

semantiska drag som ett tidigare presenterat begrepp sker en snabbare aktivering i det 

semantiska nätverket (de Wit & Kinoshita, 2014). 

 

Semantisk överlappning uppstår när olika begrepp delar semantiska särdrag (Erickson & 

Mattson, 1981). Det vill säga överlappning av fakta mellan begreppen, primärt baserat på 

omvärldskunskap. En sådan överlappning gör att begreppen kan kopplas till varandra. Det är 

en form av släktskap mellan begreppen som reflekterar lingvistisk kunskap det vill säga 

betydelsen av ordbegreppet (Van Oostendorp & De Mul, 1990). Graden av semantisk 

överlappning kan variera och bestäms av i vilken omfattning ett begrepp överlappar 

semantiskt med ett annat begrepp (Bornstein, Robicheaux & Elliott, 2015).  

 

Forskning om semantiskt minne visar att två informationskällor är viktiga för semantiskt 

släktskap (Collins & Loftus, 1975). Den första är den semantiska överlappningen mellan 

begrepp eller fakta. Det vill säga mängden attribut två eller flera begrepp har gemensamt i det 
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semantiska minnet. Desto fler faktamässiga överlappningar mellan begreppen desto högre 

semantiskt släktskap (Van Oostendorp & De Mul, 1990). Den andra är styrkan i relationer 

mellan begrepp i det semantiska minnet. Desto starkare relationerna mellan orden är desto 

lättare sker också aktiveringen (Collins & Loftus, 1975).  

2.5.2 Lexikal åtkomst 

Urval av förvarade ord från det mentala lexikonet kallas för lexikal åtkomst (Dell, Burger & 

Svec, 1997). Detta innefattar en konkurrerande process mellan redan etablerade ord som 

kontinuerligt aktiveras som kandidater för att vara rätt ord i sammanhanget. Av dessa 

kandidater hämtas det tilltänkta ordet (McQueen & Cutler, 2001). Enligt de Hoog, Langereis, 

van Weerdenburg, Knoors och Verhoeven (2015) utgår modeller för lexikal åtkomst från att 

aktiveringen av semantisk och fonologisk information sker under tiden för bearbetning. 

Bearbetningen vid lexikal åtkomst delas in i semantiska och fonologiska stadier men de 

inbördes relationerna mellan bearbetningsstadierna kan beskrivas på varierande sätt (de Hoog 

et al., 2015). 

2.5.3 Bearbetningshastighet 

Människans generella bearbetningshastighet begränsar hastigheten med vilka de flesta 

kognitiva processer utförs. Det kan sammanfattas som hastigheten med vilken människan tar 

in ny information, gör en övergripande bedömning av den och sedan formulerar en respons 

(Kail & Hall, 1994). Begränsad bearbetningskapacitet kan enligt Baddeley (2000) 

konceptualiseras som begränsningar i arbetsminnet. 

2.6 Etablering av illusionseffekt 

Den semantiska illusionseffekten förutsätter att ett eller flera ord i en mening byts ut mot ord 

med liknande semantiska drag. Sådana utbytesord kommer i fortsättningen att benämnas som 

”illusionsord”. Manipulationer som påverkar illusionen är sådana som inverkar på naturen hos 

illusionsordet, det vill säga att om förändringar sker i illusionsordet till exempel mindre andel 

semantisk överlappning kommer detta påverka illusionseffekten överlag. Det korrekta ordet 

och illusionsordet måste dela semantiska drag, dock förefaller det inte röra sig om några 

speciella semantiska drag utan bara att en överlappning finns (Erickson & Mattson, 1981). 

Förekomsten av den illusoriska effekten ökar dock i korrelation till högre grad av semantisk 

överlappning (Erickson & Mattson, 1981; Reder & Kusbit, 1991). Fonologisk överlappning 

mellan det korrekta ordet och illusionsordet har ingen markant effekt och är inte liksom den 

semantiska överlappningen avgörande för den semantiska illusionen (Erickson & Mattson, 
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1981; Shafto & MacKay, 2000). Frekvensen av illusionseffekten minskar kraftigt då enbart 

fonologisk överlappning implementeras (Erickson & Mattson, 1981). 

 

Den interna meningskontexten i sig spelar också roll för att illusionen ska ske. Innehåller den 

övergripande meningskontexten ord som kan associeras med illusionsordet ökar detta styrkan 

av illusionseffekten (Van Oostendorp & De Mul, 1990). Förekomsten av semantiska 

illusioner, det vill säga frekvensen, inverkar också på illusionseffekten; ju högre exponering 

för semantiska illusioner desto lättare upptäcks dem till sist som ett resultat av att människan 

upptäcker mönstret i stimuli (Bottoms et al., 2010). 

 

Huruvida den förvrängda versionen av en mening ger upphov till en illusionseffekt är 

avhängigt människans kunskap om ämnet meningen berör. Individer som utsätts för 

illusionseffekten måste inneha tillräcklig kunskap om det berörda ämnet för att okunskap inte 

ska omintetgöra illusionen. Individen får inte heller veta för mycket om det berörda ämnet, då 

kommer troligen inte denne luras av den semantiska överlappningen utan reagera på 

avvikelsen (Reder & Kusbit, 1991). Stor diskrepans mellan illusionsordet och den förväntade 

matchningen upptäcks direkt (Brédart & Modolo, 1988). Uppfattar individen att 

bearbetningen av ett begrepp sker med lätthet och att det passar med övriga ord i meningen 

ger det intrycket av enhetlig kontext (Parks & Toth, 2006) vilket också bidrar till den 

semantiska illusionen (Mata, Ferreira & Reis, 2013).  

2.7 Mekanismen bakom semantiska illusioner 

I korthet kan förekomsten av semantiska illusioner förklaras som att det språkliga 

meddelandet ger människan intrycket av att den falska meningen är sann. Människor baserar 

sin bedömning av stimuli på den subjektiva uppfattningen snarare än en noggrann kontroll av 

meningens sanningshalt (Mata et al., 2013) eftersom detta är en effektiv strategi (Reder, 

1982). Processerna som ligger bakom semantiska illusioner har debatterats och förstås ännu ej 

fullständigt (Mata et al., 2013). Olika hypoteser kring vilka underliggande processer som 

möjliggör den semantiska illusionseffekten har lagts fram (Bottoms et al., 2010; Büttner, 

2012; Erickson & Mattson, 1981; Hannon & Daneman, 2001; Mata et al., 2013; Reder & 

Kusbit, 1991). 
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2.7.1 Partiell matchning 

Eriksson och Mattson (1981) visade att det inte sker en uttömlig analys av språkligt stimuli 

och att bearbetningen av det språkliga meddelandet inte innefattar kontinuerliga kontroller av 

innehållet. De semantiska representationerna som används är ytliga och ofullständiga, det 

räcker med representationer som bedöms som fullgoda för att intrycket av språkförståelse ska 

föreligga (Ferreira, Bailey & Ferraro, 2002). En förlängning av det som Ericksson & Mattson 

(1981) påbörjade är den hypotes Reder och Kusbit (1991) lade fram. Enlig Reder och Kusbit 

(1991) sker den semantiska illusionen för att matchningsprocessen mellan det inkodade 

språkliga meddelandet och den hämtade informationen är ofullständig.  

Detta kallade Reder och Kusbit (1991) för ”The partial matching hypothesis” eller i denna 

uppsats kallad partiell matchning. Partiell matchning innefattar att det i de semantiska dragen 

sker en överlappning mellan illusionsordet och det korrekta ordet som ger individen 

tillräckligt med information för att illusionsordet ska accepteras som korrekt ord i meningens 

sammanhang (Büttner, 2012; Reder & Kusbit, 1991). Den semantiska överlappningen skapar 

en tillfredställande matchning mellan informationen i meningen och information som förvaras 

i minnet (Kamas, Reder & Ayers, 1996). Denna goda matchning påverkar individens 

bedömning av meningens sanningshalt (Mata et al., 2013). Den semantiska överlappningen 

ger intrycket av fullgod förståelse. Om intrycket av förståelse föreligger granskas inte det 

språkliga meddelandet i samma utsträckning (Hannon & Daneman, 2001). När meningar som 

kan ge upphov till semantiska illusioner analyseras blir bearbetning av själva huvudinnehållet 

i meningen mer effektiv och mer precis än identifiering av substitutioner (Reder & Kusbit, 

1991). 

Partiell matchning kan anses vara ett bristfälligt sätt att bearbeta information men enligt Park 

och Reder (2004) är det en nödvändig kognitiv mekanism eftersom den möjliggör funktionell 

kommunikation och förståelse. För att förstå nya situationer måste människan acceptera 

variationer och förvrängningar från tidigare representationer av samma upplevelse, vilket sker 

omedvetet. Tidvis upptäcker människan förvrängningar men ignorerar dem och i många fall 

inser individen inte ens att de förekommer. Det kognitiva systemet accepterar till viss grad 

förvrängningar i det språkliga meddelandet och gör inte en noggrann matchning mot minnet 

när begreppen överlappar semantiskt. Ett förståelsesystem som analyserar alla delar av 

språkliga meddelanden skulle vara väldigt krävande (Park & Reder, 2004). Människans 
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bearbetning av information drivs av att nå förståelse med minsta möjliga ansträngning (Reder 

& Kusbit, 1991).  

2.7.2 Ytlig bearbetning  

Liksom partiell matchning utgår ytlig bearbetning från att en så kallad satisfierande ansats tas 

under bearbetningen av språkligt material, det vill säga en tillfredsställande ansats tas 

(Büttner, 2012). Detta innebär att det räcker med representationer som är tillräckligt bra för att 

intrycket av språkförståelse ska föreligga (Ferreira, Bailey, & Ferraro, 2002). En annan 

gemensam faktor för hypoteserna är att dessa strategier existerar för att underlätta den 

språkliga bearbetningen och göra den mer effektiv (Park & Reder, 2004). 

 

Den mindre omskrivna hypotesen om ytlig bearbetning (Barton & Sanford, 1993) innefattar 

att det övergripande sammanhanget i det språkliga meddelandet är det som styr djupet av 

bearbetningen. Alltså om ett ord passar i den övergripande kontexten blir bearbetningen av 

detaljer i det språkliga meddelandet ytlig (Barton & Sanford, 1993). Under bearbetning 

upptäcks då bara den typ av avvikelser som når medvetandet (Bohan & Sanford, 2008). 

 

2.7.3 Samtida bearbetning  

Utifrån dual process perspektivet, i föreliggande uppsats kallad samtida bearbetning, uppstår 

semantiska illusioner när individer bortser från förväntningarna som skapas när ett begrepp i 

en mening ersätts med ett semantiskt likt men inkorrekt begrepp. På så vis accepterar 

individer denna typ av meningar som sanna för att de initialt förefaller sanna. Denna typ av 

effektiv bearbetning kommer med ett pris; under vissa omständigheter blir tolkningen 

felaktig, som vid semantiska illusioner (Mata et al., 2013). 

 

Två typer av processer är aktuella för den semantiska illusionseffekten. Den ena är 

kontrollerade processer vilka innefattar kontroll av fakta i meningen mot informationen i 

minnet. Den andra är automatiska processer; de innefattar uppfattningen av sanning som 

kommer från de semantiska associationerna mellan elementen i meningen. Kognitiv 

belastning försvagar kontrollkomponenten men de automatiska processerna förblir intakta. 

Detta pekar på att en användning av automatiska processer underlättar förståelseprocessen då 

kontroll av fakta i språkliga meddelanden är en resurskrävande aktivitet. Att förstärka den 

semantiska associationen mellan det illusoriska ordet och andra element i meningen ökar 
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förekomsten av semantiska illusioner genom att påverka de automatiska processerna men 

lämnar den kontrollerande komponenten opåverkad (Mata et al., 2013). 

2.7.4 Illusionseffekten i relation till minnet 

Den individuella arbetsminneskapaciteten har inverkan på hur meningar som innefattar 

illusoriska ord bearbetas (Büttner, 2012). Individer med sämre arbetsminneskapacitet och 

därmed sämre förmåga att komma åt sin kunskap är mer mottagliga för semantiska illusioner. 

Att komma åt sin kunskap förutsäger bättre identifiering av semantiskt överlappande ord. 

Effekten av illusoriska ord kan tillskrivas ett språkförståelsesystem som hämtar delvis 

kunskap från långtidsminnet. I kontrast till detta kan effekten av överlappande kontext 

tillskrivas ett språkförståelsesystem som accepterar delvisa analyser och integration av 

information (Hannon & Daneman, 2001). 

 

Två arbetsminnesstrukturer är speciellt viktiga gällande semantiska illusioner. Den 

fonologiska loopen är nödvändig för att granska detaljer och för att meningar ska omvandlas 

till enhetliga representationer. Den centrala exekutiven assisterar bearbetningen av 

huvudinnehållet i meningar, när denna blir tungt belastad påverkas bearbetningen av 

huvudinnehållet i meningen. När detta sker tas en långsammare och stegvis strukturerad 

bearbetning i bruk för att meningar ska kunna förstås. Om den fonologiska loopen inte är 

tillgänglig under bearbetning av det språkliga meddelandet används den mer universella 

bearbetningsstilen som den centrala exekutiven understödjer. Denna vanligen effektiva 

strategi leder till fel i fallet med semantiska illusioner (Büttner, 2012).  

 

Det tar längre tid att uppnå en korrekt bedömning av meningar med illusoriska ord. Meningar 

med semantiskt hög relaterade begrepp bearbetas mer ytligt än meningar med semantiskt låg 

relaterade begrepp (Van Oostendorp & De Mul, 1990). Förmågan att motstå den semantiska 

illusionen är relaterat till den individuella förmågan till åtkomst och att föra resonemang kring 

kunskap från långtidsminnet. Även förmågan att motstå den omgivande meningskontexten är 

relaterat till individens förmåga att simultant bearbeta och förvara information i arbetsminnet 

(Hannon & Daneman, 2001).  

2.7.3 Fokus i språkligt meddelande innehållande semantiska illusioner 

Upptäckten av semantiska illusioner ökar när illusionsordet förekommer i huvudfokus av 

meningen, det vill säga när illusionsordet är en del av det centrala påståendet (Brédart & 
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Modolo, 1988). Illusionseffekten kan delvis bero på missledande fokus enligt Brédart och 

Modolo (1988). Detta skulle innebära att illusionerna uppstår som resultat av det språkliga 

meddelandets inbördes organisation. Brédart och Modolo (1988) operationaliserade fokus 

enligt speciella premisser för att testa sin hypotes och därmed är formuleringen för en mening 

med fokus begränsad enligt vissa antaganden. Erickson och Mattson (1981) visade i sin studie 

att fenomenet semantiska illusioner ej enbart kan förklaras av att fokus i meningarna lurar 

deltagarna. Centralisering av fokus minskar förekomsten av semantiska illusioner men de 

förekommer ändå, således är inte illusionseffekten beroende av meningsfokus (Brédart & 

Modolo, 1988: Erickson & Mattson, 1981). 

2.8 Bearbetning av talat språk 

2.8.1 Den generella förståelseprocessen  

På en generell nivå är en central del av språkförståelse att konstruera en övergripande 

beskrivning av det språkliga meddelandets innebörd utifrån de individuella ordens betydelse. 

Förståelseprocessen kan i förenklade termer förklaras som en inkodande process, där stimulus 

finns representerad men inte identifierad i bearbetningssystemet. Denna process innefattar 

momentet med lexikal åtkomst, vilket producerar en uppsättning semantiska drag vilka 

specificerar ordens innebörd. De semantiska dragen i individuella ord kombineras med de 

semantiska dragen av andra ord för att producera en övergripande beskrivning av meningens 

betydelse (Erickson & Mattson, 1981). Förståelseprocessen involverar upptäckten av vilka 

relationer som finns mellan innebörden av de individuella orden till detta måste människan 

nyttja sin omvärldskunskap (Bransford & Johnsson, 1972). Mekanismen där ordbetydelser 

kombineras sker på en mer basal nivå än den där ordets betydelse faktiskt definierats. 

Människan vet dock överlag lite om hur språkförståelse faktiskt sker (Erickson & Mattson, 

1981). 

2.8.2 Förståelse av talat språk 

Förståelse av talat språk har karakteriserat genom flera teorier som ofta fokuserar på enskilda 

aspekter av förståelseprocessen, modeller som fokuserar på en uppgift exempelvis 

ordigenkänning eller selektiv uppmärksamhet. Modeller som söker att förklara den auditiva 

språkförståelseprocessen i sin helhet är inte fullständiga och kan ej helt förklara hur processen 

går till (Wingfield, Amichetti, & Lash, 2015). 
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Vid inkodning av auditivt talmaterial förs signalen via uppstigande fibrer till temporalloben 

(Brookshire, 2007, s. 296). Temporalloben är involverad i att bearbeta och nå förståelse för 

talsignaler (Hickok & Poeppel, 2007). Hörselkortex kodar den akustiska informationen och 

sänder denna information till Wernickes area i vänstra hemisfären. Där identifieras 

meddelandet som tal och semantiska representationer hämtas för att finna betydelsen av orden 

(Brookshire, 2007, s. 296). Flera nivåer av bearbetning krävs för att koppla talsignalen till 

semantiska representationer. Dessa nivåer kan inkludera representationer av distinkta drag, 

segment (fonem), stavelsestrukturer, fonologiska ordformer, grammatiska drag och semantisk 

information. Enligt Hickok och Poeppel (2007) utgår flera modeller från att de olika stegen av 

analys sker seriellt: typiskt sker den akustiska analysen först följd av den fonetiska analysen 

och till sist den lexikala. Aktivering av representationer inom och mellan dessa steg kan även 

ske parallellt och interaktivt, det finns dock bara en beräkningsväg från ljud till betydelse 

(Hickok & Poeppel, 2007). 

 

När ordens betydelse är etablerad används kunskap om syntaktiska regler för att avgöra 

ordens inbördes relation. Därefter kan en representation av meddelandets övergripande 

betydelse konstrueras. Människan utvärderar också den kontext som det verbala meddelandet 

kommuniceras i för att avgöra om meddelandets bokstavliga betydelse är representativt för 

talarens representationer (Brookshire, 2007, s. 296). 

 

2.8.3 Illusionseffektens implikationer för språklig bearbetning 

Språkförståelse bygger delvis på en sammanfogning av flera uppsättningar semantiska drag, 

där varje uppsättning representerar ett ords innebörd. Sammanfogningen förutsätter etablering 

av relationer bland de semantiska dragen i de olika orden i den aktuella meningen (Erickson 

& Mattson, 1981). När individen läser en mening, förutsatt att språkförståelseprocessen börjar 

med en uppsättning av semantiska drag som genereras av individens lexikala åtkomst, 

kommer det finnas en uppsättning semantiska drag för varje ord. Förståelseprocessen tar 

dessa semantiska drag och avgör vilken relation det finns mellan dem (Erickson & Mattson, 

1981). I processen kan det bli så att ingen relation mellan till exempel subjektet och meningen 

kan identifieras. Då subjektet har ett stort antal semantiska drag skulle en sådan uteslutning 

inte vara ovanlig. Det innebär inte att meningen anses vara felaktig utan snarare att 

semantiken i ett ord inte kan kopplas till meningen. Om bearbetningen stördes varje gång ett 

semantiskt drag inte passade in i meningen skulle den språkliga bearbetningen bli ineffektiv. 

En troligare mekanism är att störning i bearbetningen endast sker om det är få semantiska 
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drag i ordet som passar. Vilket då gör att det inte går att härleda en övergripande betydelse av 

meningen, eller åtminstone försvårar processen (Erickson & Mattson, 1981). 

3. Syfte 

Syftet med studien är att ta fram ett svenskt material för att undersöka mottagligheten för 

semantiska illusioner vid bearbetning av språkligt meddelande auditivt. Utöver detta syftar 

även studien till att undersöka om mottaglighet för den semantiska illusionseffekten är 

associerad med språkliga och kognitiva funktioner.  

4. Frågeställningar 

1. Hur mottagliga är vuxna utan kommunikationsstörningar för semantiska illusioner 

vid användandet av ett nytt svenskt testmaterial vid bearbetning av språkligt 

meddelande auditivt? 

2. Vilket samband finns det mellan mottagligheten för semantiska illusioner och 

arbetsminneskapacitet samt lexikal åtkomst?  

3. Hur varierar den semantiska bearbetningshastigheten för sanna påståenden, 

uppenbart falska påståenden och illusoriska påståenden?  

5. Metod 

5.1 Rekrytering av deltagare 

I föreliggande studie tillfrågades 45 personer om deltagande i studien varav 30 deltog och 15 

avböjde deltagande. I denna studie tillämpades bekvämlighetsurval för att rekrytera samtliga 

deltagare. Potentiella deltagare kontaktades via mail med förfrågan om huruvida intresse 

förelåg av att delta i föreliggande studie. Förelåg intresse ombads individerna att återkoppla 

för mer information. Till de individer som påvisade intresse att delta mailades ytterligare 

information ut (se Bilaga 1). Därefter bestämdes datum, plats och tid för testtillfälle för de 

som önskade att delta i studien. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga samtycke till deltagande 

i föreliggande studie vid testtillfället (se Bilaga 2).  

5.2 Deltagare 

Deltagarna i föreliggande studie var 30 vuxna varav 14 var män och 16 var kvinnor.  
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Medelåldern för deltagarna vid testtillfället var 25 år (SD=3,5). Deltagarna var bosatta i 

Östergötland eller Skåne. För mer utförlig information om samtliga deltagare se tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av studiens deltagare innefattande kön, ålder och i vilken region de är 

bosatta.  

        Deltagare                            Kön                               Ålder                           Region 

Deltagare 1 

Deltagare 2 

Deltagare 3 

Deltagare 4 

Deltagare 5 

Deltagare 6 

Deltagare 7 

Deltagare 8 

Deltagare 9 

Deltagare 10 

Deltagare 11 

Deltagare 12 

Deltagare 13 

Deltagare 14 

Deltagare 15 

Deltagare 16 

Deltagare 17 

Deltagare 18 

Deltagare 19 

Deltagare 20 

Deltagare 21 

Deltagare 22 

Deltagare 23 

Deltagare 24 

Deltagare 25 

Deltagare 26 

Deltagare 27 

Deltagare 28 

Deltagare 29 

Deltagare 30 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Man 

Kvinna 

Man 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Man 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Man 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

31 

23 

24 

23 

22 

24 

25 

25 

24 

25 

35 

35 

25 

22 

23 

24 

27 

26 

23 

22 

23 

24 

28 

29 

23 

19 

23 

23 

25 

25 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Skåne 

Skåne 

Skåne 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

Östergötland 

 

5.3 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien utgjordes av att deltagarna skulle vara mellan 18-35 år och 

ha svenska som modersmål. Exklusionskriterierna innefattade att deltagarna ej fick ha någon 

känd hörselnedsättning, språkstörning, atypisk kognitiv utveckling eller ha genomlevt en 

traumatisk hjärnskada. 
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5.4 Utarbetning och utformande av testmaterial 

5.4.1 Auditivt Test av mottaglighet för Semantisk Illusionseffekt, ATSI 

Av uppsatsförfattarna skapades initialt 40 sanna påståenden till ATSI, för varje sant påstående 

skapades ett motsvarande påstående som var uppenbart falsk och ytterligare ett påstående som 

skulle vara illusorisk. De påståenden som skulle vara uppenbart falska konstruerades genom 

att det korrekta ordet substituerades med ett ord vilket delade få gemensamma semantiska 

särdrag. Det illusoriska påståendet skulle ge intrycket av att vara sant och skapades genom att 

det korrekta ordet ersattes med ett illusionsord. Dessa ord överlappade semantiskt och delade 

flera semantiska särdrag. De sanna och falska påståenden som ingick i testet för att 

föreliggande studie avsågs kunna undersöka dels om deltagarna blev lika lurade av de 

illusoriska påståendena som de uppenbart falska och dels om deltagarna bearbetade alla tre 

typer av påståenden lika snabbt. Summan av detta blev ett material innefattande 120 

påstående varav 40 var sanna, 40 var uppenbart falska och 40 var illusoriska (se bilaga 3). 

Illusionseffekten i materialet skapades utifrån teorin om semantisk överlappning men 

meningsfokus (Brédart & Modolo, 1988) och fonologisk likhet (Erickson & Mattson, 1981) 

kontrollerades genomgående i materialet. Kontroll av meningsfokus gjordes utefter den 

operationalisering som Brédart och Modolo (1988) gjorde i sin studie. Fonologisk 

överlappning kontrollerades genom att samtliga korrekta ord och ersättningsord granskades av 

uppsatsförfattarna för överlappning av fonologiska särdrag.  

 

Tidigare studiers testmaterial som avser att undersöka den semantiska illusionseffekten 

(Büttner, 2007; Büttner, 2012; Eriksson & Mattson, 1981: Reder & Kusbit, 1991) har tjänat 

som underlag gällande utformning och innehåll för påståendena i föreliggande studies 

testmaterial men modifikationer har skett för att passa den aktuella kontexten. Skolverkets 

kursplaner för årskurs 7–9 i grundskolan gällande ämnena historia, samhällskunskap, 

matematik, religionskunskap, biologi, geografi och musik (Skolverket, 2011) konsulterades 

även för att påståendena skulle formuleras utefter nationella riktlinjer för vilken kunskap som 

deltagarna kunde förväntas erhålla. Grundskolans läroplaner användes då inklusions- och 

exklusionskriterierna för föreliggande studie inte angav utbildningsnivå och därför kan det 

endast antas att deltagarna uppnått grundskolenivå då detta är lagstadgat (SFS 2010:800). 

 

Samtliga påståenden spelades in i ett ljudisolerat rum på logopedmottagningen på Linköpings 

universitetssjukhus. Fyra påståenden i samtliga versioner (totalt 12 påståenden) valdes ut för 
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att utgöra övningspåståenden så att deltagarna hade möjlighet att bekanta sig med talarens röst 

och med uppgiften innan den faktiska testningen påbörjades. Övningspåståendena valdes ut 

slumpmässigt från de 120 påståendena. De 120 påståendena delades upp i tre olika och unika 

sektioner som utgör studiens tre deltest, för att uppnå god experimentell kontroll. Varje deltest 

innehåller därmed 40 påståenden med en jämn fördelning av illusoriska påståenden, 

påståenden som är uppenbart falska och sanna påståenden. Dessutom förekom varje 

grundläggande påstående bara en gång i varje deltest och en påståendeversion (sann, 

uppenbart falsk eller illusorisk) av varje grundläggande mening förekom i alla tre deltest. 

Varje deltest utgjordes av 36 påståenden som ingick i det faktiska testet och av de fyra 

övningspåståendena. Det fanns ingen signifikant skillnad i påståendelängden mellan 

testversionerna, F(2,27) = 2,25, p = ,13 och inte heller i längd mellan de tre olika typerna av 

inspelade påståenden. 

 

Testplattformen utgjordes av programmet DMDX Display Software (version 4.1.2.0; Forster 

& Forster, 2003). I samtliga deltest implementerades en pseudorandomiserad ordningsföljd på 

påståendena så att varje deltagare fick en unik ordningsföljd. 

5.4.2 Allmänt kunskapstest 

Kunskapstestet skapades med syftet att kontrollera att deltagarna besatt den kunskap som 

krävdes för att avgöra om påståendena var sanna eller falska. För att skapa kunskapstestet 

omformulerades påståendena från ATSI till öppna frågor. Tre olika svarsalternativ 

formulerades till varje fråga, dessa svarsalternativ innefattade det korrekta ordet som 

presenterades i den sanna versionen av påståendet, det illusionsord som utgjorde det 

semantiskt överlappande ordet och det ord som skulle vara uppenbart falskt. Då kunskapen i 

påståendena från ATSI ingick i skolverkets kursplaner för årskurs 7–9 utgick föreliggande 

studies författare från att deltagarna skulle prestera i det närmaste perfekt på kunskapstestet.  

5.5 Testmaterial 

Alla test administrerades genom laptop (skärmstorlek 39,1 cm). Samtliga test utom 

arbetsminnestest presenterades via programvaran DMDX Display Software (version 4.1.2.0; 

Forster & Forster, 2003). DMDX registrerar responser och deras timing med stor precision 

(Garaizar, Vadillo, López-de-Ipiña, & Matute, 2014). I de visuella test som administrerades 

via DMDX presenterades stimuli som svart text i storlek 115 i Times New Roman, på en vit 

bakgrund. Deltagarna gav sin respons i samtliga test, utom arbetsminnestest och 
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kunskapstestet, genom att på tangentbordet trycka på en grönmarkerad tangent med texten 

“ja” eller en rödmarkerad tangent med texten “nej” detta indikerade respons ja eller nej 

(Holmer, Heimann & Rudner, 2016).  

5.5.1 ATSI  

Deltagarna instruerades att lyssna på hela påståendet och därefter avge respons så snabbt som 

möjligt. Om påståendet uppfattades som sant tryckte de på tangenten som representerade “ja” 

om påståendet uppfattades som falskt tryckte de på tangenten som representerade “nej”. Varje 

nytt stimuli presenterades med en sekunds fördröjning efter det att deltagaren angivit sin 

respons. Testets fyra övningspåståenden presenterades initialt i samtliga övningsomgångar 

och deltagarna instruerades att de efter övningsomgången kunde ställa ytterligare frågor vid 

behov. Deltagarna hade under denna testomgång på sig hörlurar av modellen Sony MDR-

ZX110. Efter en bestämd ordning baserad på rotation och jämn fördelning fick deltagarna 

antingen deltest 1, 2 eller 3. Påståendena spelades upp i en pseudorandomiserad ordning, 

vilket innebar att varje deltagare fick en unik ordningsföljd på påståendena även om de 

utförde samma deltest. För detta test räknades två olika beroendemått fram: responstid och 

d’(Stanislaw & Todorov, 1999). d’ är ett mått på hur lurade deltagarna blev av illusionen och 

beräknades dels för sanna påståenden i förhållande till falska påståenden och dels för sanna 

påståenden i förhållande till de illusoriska påståendena. Genomsnittlig responstid räknades 

fram för alla tre påståendetyper. 

5.5.2 Bearbetningshastighet  

Syftet med bearbetningshastighetstestet är att mäta kognitiv bearbetningshastighet. 

Deltagarens uppgift var att avgöra om objekten som presenterades var likadana eller inte. 

Testet var utformat för att deltagarna enkelt skulle fatta beslut så snabbt som möjligt. Genom 

detta eliciteras deltagarnas kognitiva bearbetningshastighet och medelvärdet för detta kan 

beräknas utifrån tiden det tog att avge respons (Holmer et al., 2016). 

5.5.3 Lexikal åtkomst 

För deltagaren presenterades en bokstavskombination, två konsonanter och en vokal, på 

datorskärmen och deltagarna skulle avgöra om denna bokstavskombination utgjorde ett 

svenskt ord eller inte (Holmer et al., 2016). Testet administrerades för att mäta hur snabbt 

deltagarna kunde fatta lexikala beslut och därmed hur snabbt de kunde få åtkomst till sitt 

lexikon. Utifrån deltagarnas svarshastighet etableras ett övergripande medelvärde. 
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5.5.4 Arbetsminnestest 

För att testa arbetsminneskapacitet användes testet SiCSpan (Size- Comparison Span) som 

även testar deltagarnas förmåga att inhibera tidigare stimuli (Sörqvist, Ljungberg & Ljung, 

2010). I uppgifterna skulle deltagaren ta ställning till en fråga gällande jämförelse av storlek, 

efter att respons på detta givits presenterades ett ord på skärmen under 1 sekund som 

deltagaren skulle minnas. Deltagaren skulle sedan återge orden skriftligt i rätt ordning. Totalt 

bestod testningen av 10 omgångar som presenterades i samma ordning för varje deltagare. 

Resultatet från testet utgjordes av antalet korrekt återgivna ord och korrekt respons på 

storleksjämförelse. Huruvida den skriftliga angivelsen i testet innefattade ord från uppgifterna 

för storleksjämförelse beräknades också. Stavningen i de ord som återgavs togs ej i 

beaktande. 

5.5.5 Kunskapstest 

Kunskapstestet administrerades för att klargöra vilka responser i ATSI som berodde på de 

semantiska illusionerna och vilka responser som berodde på att deltagaren ej visste vilken 

respons som var korrekt. Deltagaren fick svara på 40 frågor som presenterades på skärmen då 

de fyra övningspåståendena inkluderades i testet men ej i resultatet. Det var öppna 

frågeställningar som presenterades där det substituerade ordet uteslutits ur själva frågesatsen. 

Under frågan presenterades tre olika svarsalternativ, det vill säga A, B eller C. Alternativen 

var hämtade från ATSI och deltagaren hade således alltid fått en av alternativen presenterade 

för sig innan. Deltagaren instruerades att ta god tid på sig för att avge ett svar. Respons gavs 

genom att trycka på tangenterna för “A”, “B” eller “C” och sedan trycka högerpil för att gå 

vidare till nästa fråga. Det vas endast responsen som dokumenterades, därefter räknades de 

frågor som baserats på övningspåståendena i ATSI bort från resultatet. 

 

Tabell 2. Översikt över testbatteri och utfallsmått.   

 

 

 

 

 

 

Test                                                      Utfallsmått 

1. ATSI                                                d´ och responstid, i ms 

2. Bearbetningshastighet                     Responstid, i ms 

3. Lexikal åtkomst                               Responstid, i ms 

4. Arbetsminnestest                             Antal rätt (max 40) 

5. Kunskapstest                                   Antal rätt (max 36) 
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5.6 Testprocedur 

Testningen av deltagare skedde på neutrala platser i lokaler tillhörande Linköpings eller på 

lokala platser tillhörande Landskronas bibliotek och Finspångs bibliotek. Vid varje testtillfälle 

vistades endast en av uppsatsförfattarna i rummet med deltagaren. Testningen inleddes med 

att deltagarna fyllde i en samtyckesblankett för samtycke till deltagande i studien. Deltagarna 

fick därefter information gällande studien som innefattade en kort beskrivning av vad som 

skulle ske under testningen, att deltagaren hade fått ett kodnamn och var avidentifierad samt 

att testningen tog mellan 30-40 minuter men att 60 minuter var avsatt. ATSI presenterades 

som en uppgift gällande auditiv bearbetning av språk och sedan angavs endast instruktionerna 

för själva testningen. Syftet med studien och användningen av semantiska illusioner 

presenteras efter avslutad testomgång. Alla tre versioner av varje påstående i testmaterialet 

innehållande semantiska illusioner förekommer lika många gånger över alla deltagare. Varje 

deltagare får någon version av varje påstående utan att någon deltagare får mer än en version 

av varje påstående. 

 

Innan testningen påbörjades hade uppsatsförfattarna formulerat instruktioner för testen så att 

alla deltagare skulle få ta del av samma instruktion. Instruktioner gavs innan varje enskilt test. 

Testningen administrerades av uppsatsförfattarna via en dator och testen presenterades i 

samma ordning för varje deltagare. Ordningsföljden för testen var som följer; ATSI, test för 

bearbetningshastighet, test för lexikal åtkomst, arbetsminnestest och kunskapstestet. Samtliga 

test presenterades med en kort instruktion och deltagaren fick inleda testningen med 

övningsuppgifter för att sedan kunna ställa frågor innan den riktiga testningen påbörjades. 

Arbetsminnestest och kunskapstetstet var de två testen som inte hade en övningsomgång och 

därför fick deltagaren en tydlig instruktion med tillfälle att ställa frågor direkt innan testet 

påbörjades.  

5.7 Analysmetod 

Data i föreliggande studie var normalfördelad och därmed har parametriska test använts. 

Statistiska beräkningar gjordes med IBM SPSS® Statistics 22. Föreliggande studie använde t-

test, ANOVA (Analysis of Variance) och korrelationsanalys. För att testa skillnaden mellan 

två medelvärdesmått användes t-test. Variansanalys (ANOVA) valdes för att testa skillnaden 

mellan tre medelvärdesmått (Borg & Westerlund, 2012, s. 265). Korrelation är ett mått som 
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beskriver graden av samvariation mellan två variabler och beräkning av korrelationer gjordes 

med Pearson r. Måttet d’ (d-prime) användes vid resultatberäkning av ATSI. Detta mått 

nyttjades då det tar hänsyn till den gissningsfaktor, responsbias, som kan uppstå vid enbart ett 

ja/nej-svar (Stanislaw & Todorov, 1999). För föreliggande studie skapades ett mått på 

renodlad lexikal åtkomst genom att dra responstid från bearbetningshastighet och då kvarstår 

ett mått på hur snabb individen var på att leta i sitt lexikon. 

5.8 Etiska överväganden 

Föreliggande studie är forskningsetiskt granskad vid logopedprogrammet på Linköpings 

universitet. All data gällande deltagare i studien avidentifierades och en kodnyckel 

upprättades, vilken innehöll vilket kodnamn som korresponderar till vilken deltagare. 

Kodnyckel och data förvarades aldrig på samma plats. Endast uppsatsförfattarna och relevant 

handledare inom projektet hade tillgång till rådata och ingen obehörig kunde ta del av data. 

All data analyserades på gruppnivå och den individuella deltagaren kan ej identifieras. Då 

deltagarna själv fick ta ställning till tidsåtgången deltagandet i föreliggande studie innefattade 

var utgångspunkten att detta inte innebar stora komplikationer för deltagarna. 

6. Resultat 

6.1 d’ 

Medelvärdet för d’ var 2,8 (SD = 0,5) för sanna påståenden i förhållande till påståenden som 

var uppenbart falska och 1,8 (SD = 0,7) för sanna påståenden i förhållande till påståenden 

som var falska men skenbart sanna (illusoriska) se figur 1. T-testning visade att skillnaden var 

statistiskt signifikant, t(29) = 10,79, p < ,001. I resten av föreliggande studie diskuteras enbart 

d´-måttet för sanna mot illusoriska påståenden. Fortsättningsvis kommer d’ användas för att 

beteckna hur lurade deltagarna blev av den semantiska illusionseffekten.  
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Figur 1. Medelvärde för d’ för de sanna kontra uppenbart falska påståenden och sanna 

kontra illusoriska påståenden med felstaplar för standardavvikelse. 

6.2 Korrelation mellan ATSI och kunskapstest 

Deltagarnas prestation på kunskapstestet visade på ett medelvärde på 32,7 korrekta svar (SD= 

2,2). Deltagarens förkunskap korrelerade inte signifikant med hur lurade deltagarna blev av de 

illusoriska påståendena, r(30)=,34, p=,06.  

6.3 Responstid  

Responstid för de olika påståendena finns i tabell 3. 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för deltagarnas responstid, mätt i millisekunder, på de olika 

påståendena. 

Påståenden                                       Medelvärde                         Standardavvikelse  

Sanna påståenden  

Uppenbart falska påståenden  

Illusoriska påståenden  

      726,53 

      717,58 

      920,50 

278,54 

227,47 

322,38 
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Huvudeffekten av de olika påståendetyperna var signifikant, F(2,58)=13,10, p=,001. 

Undersökningen av huvudeffekten visade en signifikant skillnad mellan illusoriska 

påståenden och sanna påståenden, p=,002 och mellan illusoriska och uppenbart falska 

påståenden, p< ,001. Det fanns ingen signifikant skillnad i responstid mellan sanna och 

uppenbart falska påståenden.  

6.4 Korrelation mellan ATSI, lexikal åtkomst och arbetsminneskapacitet  

Deltagarnas prestation på arbetsminnestestet visade ett medelvärde på 24,9 korrekta svar 

(SD=5,9). Prestation på testet för lexikal åtkomst mättes i responstid (ms) och medelvärdet 

var 122 (SD= 123). d’-värdet för sanna kontra illusoriska påståenden korrelerade signifikant 

med lexikal åtkomst, r(30)=-,38, p=,04 men inte med arbetsminneskapacitet. Lexikal åtkomst 

korrelerade signifikant med den sammanslagna responstiden, r(30)=,39, p = ,033. Den 

sammanslagna responstiden på ATSI korrelerade signifikant med arbetsminnestestet, r(30)=-

,44, p=,01. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Utformning och utarbetning av testmaterial 

Då påståendena för testmaterialet ATSI formulerades användes material från tidigare studier 

som underlag (Brédart & Modolo, 1988; Büttner, 2007; Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 

1981; Hannon & Daneman, 2001). Det tidigare material som finns är dock vinklat utifrån 

förväntningar om deltagarnas kunskap när det gäller nationella och religiösa infallsvinklar. 

Dessa bedöms som irrelevant i ATSI. Det vill säga att det snarare skulle påvisa okunskap hos 

deltagarna i föreliggande studie än illusionseffekten. Detta ledde till att påståendena 

modifierades på ett sådant sätt att de för uppsatsförfattarna upplevdes passa i den aktuella 

kontexten för testmaterialet. Således modifierades påståendena utifrån den förväntade 

nationella kunskapsnivån som finns beskriven i den svenska skolans kursplaner (Skolverket, 

2011). Sammanfattningsvis kan det sägas att tidigare material från studier som studerat 

fenomenet semantiska illusioner användes men modifierades utifrån den aktuella kontexten 

och den kunskapsnivå som deltagarna kan förväntas erhålla. Därmed utgör ATSI ett unikt 

material som är anpassat efter det som förefaller aktuellt för ett svenskt testmaterial.  
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För att semantiska illusioner ska kunna eliciteras i ATSI krävs det att materialet utformas efter 

vad som kan förväntas av deltagarna i kunskapsnivå, deltagaren får inte ha för mycket 

kunskap om ämnet som berörs men inte heller för lite (Reder & Kusbit, 1991).  Deltagaren 

ska känna till ämnet som berörs och kunna ange rätt svar i kunskapstestet men ändå kunna 

luras av påståendena i ATSI. Detta kräver avsevärd avmätning för att nå precis rätt nivå för att 

testet ska inneha validitet, alltså att det mäter det som avses att mätas. I föreliggande material 

har påståendena delvis baserats på tidigare forskning (Brédart & Modolo, 1988; Büttner, 

2007; Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Hannon & Daneman, 2001) där det kan 

förväntas att denna avmätning redan gjorts samt baserats på sådan kunskap som samtliga 

deltagare borde erhålla enligt nationell standard. Det måste dock tas i beaktande att detta inte 

sker med lätthet och även att det finns individuella variationer i kunskapsnivå inte minst då 

kursplanerna i skolan vid olika tidpunkter har reviderats (Skolverket, 2011). För att söka 

skapa ett material som ska vara universellt och passa samtliga deltagare har därför vissa 

grundantagen gjorts i denna studie som baserat sig på dels tidigare forskning men också på 

vad uppsatsförfattarna ansett borde vara införlivat hos samtliga deltagare. ATSI är det första i 

sitt slag och som framhålls under rubriken framtida studier kan modifieringar och 

förbättringar göras.  

7.1.2 Kunskapstestet 

Bottoms et al. (2010) har visat att tidigare exponering av felaktig fakta i påståendena kan 

påverka deltagarnas svar i kunskapstestet. Detta kontrollerades i föreliggande studie genom 

att deltagarna behövde kunna svara rätt på alla frågor i kunskapstestet för att kunna lösa alla 

uppgifterna korrekt, detta gällde för alla tre testversionerna. Då testversionerna dessutom 

varierar i utformning har deltagare inte tagit del av samma falska fakta och deltagarna har 

dessutom tagit del av sann fakta. Därmed kan inte denna tidigare exponering leda till felsvar 

på alla påståenden då en tredjedel av påståendena de exponerats för var sanna. I föreliggande 

studie placerades även de olika testen med en tidsfrist mellan varandra och utfördes inte i 

direkt anslutning till varandra.  

7.1.3 Bekvämlighetsurval 

I föreliggande studie implementerades bekvämlighetsurval när deltagare skulle rekryteras. För 

föreliggande studie innefattar detta att urvalet av deltagarna inte är slumpat utan snarare att 

deltagarna blev utvalda, detta påverkar generaliseringen av resultatet. Hade en mer specifik 

målgrupp valts ut hade eventuellt testmaterialet kunna anpassas gällande förväntad 
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kunskapsnivå. I föreliggande studie var ej bekvämlighetsurvalet begränsande i förhållande till 

könsfördelning men åldersspridningen blev något avgränsad.  

7.1.4 Fonologisk överlappning 

Fonologisk överlappning kan inverka på den semantiska illusionseffekten (Erickson & 

Mattson, 1981; Shafto & MacKay, 2000), däremot är den inte avgörande för att illusionen ska 

äga rum så som den semantiska överlappningen är. En fonologisk överlappning kan inte heller 

bära illusionen själv det vill säga att frekvensen av illusionseffekten minskar kraftigt då enbart 

fonologisk överlappning implementeras (Erickson & Mattson, 1981). Därför har fonologisk 

överlappning inte implementerats i ATSI, istället har kontroller gjorts för att kontrollera om 

fonologisk överlappning funnits mellan illusionsord, korrekta ord och uppenbart falska ord. 

ATSI är ett material där teori om semantisk överlappning varit den grundläggande 

utgångspunkten och det är detta som har implementerats vid utformningen av materialet.  

7.1.5 Meningsfokus 

Meningsfokus har av Brédart och Modolo (1988) pekats ut som en orsak till den semantiska 

illusionens uppkomst. Det är dock inte avgörande för att illusionen ska etableras (Erickson & 

Mattson, 1981) och operationaliseringen av meningsfokus begränsar det språkliga 

utformandet av det språkliga meddelandet (Brédart & Modolo, 1988). Inget påstående i ATSI 

har utformats med meningsfokus utifrån Brédart och Modolos (1988)  premisser och därför 

finns det ingen anledning att anta att meningsfokus påverkar den semantiska illusionseffekten 

i föreliggande studie.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Semantisk illusionseffekt i ett auditivt material  

Som kan observeras i föreliggande studies resultat var deltagarna mindre lurade av de 

uppenbart falska påståendena än de illusoriska påståendena. Således förefaller vuxna 

människor utan kommunikationsstörningar mottagliga för semantiska illusioner i ett svenskt 

auditivt testmaterial. Detta kan potentiellt tyda på att människan vid auditiv bearbetning av 

språkligt meddelande är mottagliga för semantiska illusioner och luras vid användandet av 

den egna omvärldskunskapen, vilket då skulle indikera att människan implementerar en 

ekonomisk språklig bearbetning även vid exponering för talat språk. Det skulle innebära att 

det sker en bristfällig analys av det språkliga meddelandet även när människan exponeras för 

talat språk. Detta är främst intressant då det indikerar att språklig bearbetning, oavsett hur det 
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språkliga meddelandet mottas, sker på ett liknande sätt. I kärnan sker eventuellt den språkliga 

bearbetningen på ett liknande sätt även om det är en fonologisk kanal eller en direkt 

ortografisk. Oavsett förefaller bearbetningen syfta till att vara ekonomisk för att nå förståelse 

för det språkliga meddelandet människan mottar (Büttner, 2012). Vilket talar för att tolkning 

av meddelandets övergripande innebörd är det som prioriteras i människans språkliga 

bearbetningssystem (Erickson & Mattson, 1981).  

 

Summan är således att i föreliggande studie förekommer semantiska illusioner då språkligt 

meddelande mottas auditivt, liksom i tidigare forskning där meddelandet kodats visuellt 

(Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Reder & Kusbit, 1991). Detta kan tyda på att den 

språkliga bearbetningen styrs av samma principer och att samma strategier implementeras för 

att på ett effektivt sätt nå förståelse för det språkliga meddelandet människan exponeras för.  

7.2.2 Responstid på de olika påståendetyperna  

Deltagarnas responstid i ATSI varierar för de olika påståendetyperna. Deltagarnas responstid 

på påstående med semantiska illusioner är längre än responstiden för övriga påståenden. 

Tidigare forskning på ämnet har upptäckt samma fenomen, det vill säga att vid visuell 

inkodning av språkligt material tar analysen av meningar innehållande semantiska illusioner 

längre tid än meningar som inte innefattar semantiska illusioner (Van Oostendorp & De Mul, 

1990).  

 

Den semantiska illusionseffekten ska påvisa hur människan på ett ekonomiskt sätt bearbetar 

språkliga meddelanden men istället tar längre tid att bearbeta (Van Oostendorp & De Mul, 

1990). Detta resultat kan indikera att en mer noggrann analys görs. Resultatet kan också tyda 

på att deltagaren upptäcker att det föreligger en diskrepans mellan illusionsordet och 

resterande mening. Istället för att identifiera det som är fel nöjer sig deltagaren med den 

föreliggande semantiska överlappningen (Barton & Sanford, 1993; Mata et al., 2013; Reder & 

Kusbit, 1991) men att analysen dröjer innan illusionsordet godtas.   

7.2.3 Kunskapstestets korrelation till d’ 

För att undersöka om den semantiska illusionseffekten hade ett samband med tidigare 

kunskap undersöktes korrelationen mellan d’ och prestation på kunskapstestet. En statistiskt 

signifikant korrelation skulle ha indikerat ett sådant samband. Korrelationen var dock ej 

statistiskt signifikant. Därmed fanns det ingen stark evidens för att tidigare kunskap har ett 
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samband med känslighet för den semantiska illusionseffekten i föreliggande studie. Detta 

antyder att prestationen på ATSI inte påverkades av individuella skillnader i förkunskaper. 

Eftersom det dock fanns en trend mot signifikans bör framtida studier beakta och noggrant 

kontrollera tidigare kunskaper som är relevanta för illusionseffekten. En sådan korrelation 

innefattar nämligen att okunskap till viss del skulle kunna påverka illusionseffekten. I 

föreliggande studie är illusionseffekten dock högst aktuell.  

7.2.4 Lexikal åtkomst  

Det fanns en signifikant negativ korrelation mellan deltagarnas lexikala åtkomst och deras 

prestation på ATSI, vilket visar att om deltagarna hade en sämre lexikal åtkomst luras de 

lättare av den semantiska illusionen. Detta kan potentiellt indikera att desto snabbare 

människan kan komma åt sina lexikala och semantiska representationer desto troligare är det 

att de identifierar avvikelser i språkliga meddelanden. Förmågan att identifiera avvikelser i ett 

språkligt meddelande minskar med högre grad semantisk överlappning (Erickson & Mattson, 

1981; Park & Reder, 2003; Reder & Kusbit, 1991) men om människan har en god lexikal 

åtkomst och kan snabbt hitta relevanta semantiska representationer så uppdagas illusionen för 

denne.  

 

En god lexikal åtkomst kan innebära att felen upptäcks, vilket i sin tur iscensätter en mer 

omfattande analys (Park & Reder, 2004). Det som initierar en mer djupgående analys av 

språkliga meddelanden är när fel i relationen mellan orden identifieras. Det vill säga att den 

semantiska relationen mellan orden i det språkliga meddelandet är inkorrekt i sammanhanget 

(Barton & Sanford, 1993; Erickson & Mattson, 1981; Mata et al., 2013; Park & Reder, 2004; 

Reder & Kusbit, 1991). En bättre lexikal åtkomst kan innebära att analysen av ordens 

inbördes relationer sker i en högre hastighet och är mindre resurskrävande. Därmed upptäcks 

felaktigheter i större omfattning. Detta kan leda till att den semantiska illusionen faller 

eftersom människan inte låter sig luras av illusionsordet. Sammanfattningsvis kan det sägas 

att för deltagarna i föreliggande studie var det gynnsamt med en bättre lexikal åtkomst i 

relation till förmågan att identifiera semantiska illusioner.  

 

I resultatet i föreliggande studie kan det också observeras att desto bättre deltagarnas lexikala 

åtkomst var desto snabbare gav de respons under testning med ATSI. Detta kan eventuellt 

tillskrivas att den bättre åtkomsten generar en effektivare och även snabbare bearbetning av 

språkligt material. Kontentan är att desto bättre lexikal åtkomst desto bättre var deltagaren på 
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att identifiera förekomsten av semantiska illusioner och desto snabbare var deltagarna även på 

att avge respons. Vilket potentiellt skulle kunna tillskrivas en bättre förmåga att analysera det 

språkliga meddelandet som en konsekvens av frigörelse av bearbetningskapacitet.  

7.2.5 Arbetsminneskapacitet och bearbetningshastighet  

Arbetsminneskapacitet korrelerar inte med d’ men det korrelerade med deltagarnas 

responshastighet på ATSI, alltså deltagarnas bearbetningshastighet av testets påståenden. 

Detta innebär att desto sämre arbetsminneskapacitet deltagarna hade desto långsammare var 

de på att ge respons. I skillnad till tidigare studier (Büttner, 2012; Hannon & Daneman, 2001) 

som har påvisat att arbetsminneskapaciteten spelar stor roll för hur lurad människan blir av 

illusionseffekten kunde detta inte observeras i föreliggande studie. Därmed kan inget stöd 

påvisas i föreliggande studie för prediktionen om att god arbetsminneskapacitet skyddar mot 

illusionseffekten. 

 

Arbetsminnet är viktigt för att föra resonemang kring kunskap från långtidsminnet (Unsworth, 

2016), vilket enligt Hannon och Daneman (2001) är väsentligt för att kunna motstå 

illusionseffekten. Arbetsminnet är också viktigt för att kunna genomskåda den kontextuella 

överlappningen (Hannon & Daneman, 2001). Enligt föreliggande studies resultat förefaller 

det inte förhålla sig på detta sätt vid bearbetning av auditivt språkligt material innehållande 

semantiska illusioner. Anledningen till detta är oklar men arbetsminneskapacitet förefaller 

inte inneha samma roll vid identifiering av semantiska illusioner som presenteras auditivt. 

Åtkomst av kunskap är en viktig arbetsminnesrelaterad aspekt för att identifiera semantisk 

överlappning (Büttner, 2012; Hannon & Daneman, 2001). Vilket då även borde synas vid 

auditiv bearbetning av språkligt meddelande, då även föreliggande studies material kräver att 

deltagarna ska resonera kring sin kunskap för att avge rätt svar. Därmed borde potentiellt en 

korrelation till arbetsminneskapacitet kunna belysas ändock saknas detta samband.  

 

Däremot korrelerar arbetsminneskapacitet till responstid på ATSI, alltså hur snabbt deltagarna 

avgav svar på huruvida påståendena var sanna eller falska. Desto bättre arbetsminneskapacitet 

desto snabbare responstid hade deltagarna, vilket troligen handlar om individuella skillnader i 

bearbetningshastighet. Detta är den enda korrelation mellan arbetsminneskapacitet och 

semantiska illusioner som kunde identifieras i föreliggande studie.  
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7.3 Allmän diskussion 

7.3.1 Betydelsen av arbetsminneskapacitet och meningsfokus  

Büttner (2012) samt Hannon och Daneman (2001) talar för en stark relation mellan 

arbetsminneskapacitet och den semantiska illusionseffekten. Büttner (2012) menar även att 

arbetsminneskapacitet är en underliggande orsak till illusionseffekten. En sådan relation kan 

inte observeras i resultaten från föreliggande studie och föreliggande studie kan inte tillskriva 

Büttners (2012) hypotes någon vidare evidens. Brédart och Modolos (1988) hypotes om 

meningsfokus som underliggande mekanism till semantiska illusioner kunde inte observeras i 

föreliggande studie. Detta då deras operationaliserings princip uteslöts och att illusionerna 

skedde trots att principen om meningsfokus inte implementerades.  

7.3.2 Hypoteser om den semantiska illusionseffekten 

Teorierna om partiell matchning (Reder & Kusbit, 1991), ytlig bearbetning (Barton & 

Sanford, 1993) och hypotesen om samtida bearbetning (Mata et al., 2013) har gemensamt att 

de förespråkar semantisk överlappning mellan begreppen som grunden för den semantiska 

illusionseffekten. Så förefaller det även vara vid auditiv bearbetning av språkligt meddelande, 

det vill säga att kärnan för att den semantiska illusionen ska komma till stånd är beroende av 

att begreppen överlappar semantiskt.  

 

Samtliga teorier argumenterar också för att illusionseffekten sker som ett resultat av en mer 

ekonomisk bearbetning, alltså att processen ska kräva så lite kognitiva resurser som möjligt 

och därför nöjer människan sig med det som leder till att denne uppfattar det språkliga 

meddelandet som sanning (Barton & Sanford, 1993; Mata et al., 2013; Park & Reder, 2004; 

Reder & Kusbit, 1991). I relation till resultatet i föreliggande studie förefaller en sådan 

ekonomisering ske vid bearbetning av språkliga meddelande auditivt. Resultatet från 

föreliggande studie indikerar att det sker någon form av ekonomisering under språklig 

bearbetning när det språkliga meddelandet inkodas i den auditiva domänen. Detta ligger i linje 

med vad tidigare teorier gällande semantiska illusioner också framhåller, alltså att den 

semantiska illusionen sker som ett resultat av att bearbetningsprocessen förenklas (Barton & 

Sanford, 1993; Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Mata et al., 2013; Reder & Kusbit, 

1991; Park & Reder, 2004).  
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Hypotesen om partiell matchning (Erickson & Mattson, 1981; Reder & Kusbit, 1991) 

beskriver ett nära band till minnet (Kamas, Reder & Ayers, 1996), minnesförmåga är 

nödvändigt för att hämta kunskap (Logie & Cowan, 2015) och är därför en utgångpunkt för 

bearbetning av semantiska illusioner. Därmed är minneskapacitet nödvändigt men i 

föreliggande studie fanns det inte en korrelation mellan d’ och deltagarnas individuella 

arbetsminneskapacitet. Däremot stämmer hypotesen om partiell matchning på ett teoretiskt 

plan överens med stor del av det som kunde observeras i resultatet i föreliggande studie, det 

vill säga att den semantiska överlappningen gav upphov till en effekt och förefaller bero på att 

deltagarna nöjer sig med det samband som etableras mellan kontext och illusionsord. Detta är 

dock lika gångbart för hypotesen om ytlig bearbetning (Barton & Sanford, 1993) eller samtida 

bearbetning (Mata et al., 2013). Båda dessa teorier talar för en ekonomisk språklig 

bearbetning, utan samma korrelation till minne men bibehåller grundtanken om vikten av 

semantisk överlappning (Barton & Sanford, 1993; Mata et al., 2013).  

 

Ytlig bearbetning och partiell matchning utgår däremot från tanken om en satisfierande 

ansats, alltså att det språkliga meddelandet endast behöver vara tillfredsställande för att 

uppfattas som sant (Büttner, 2012). Vilket förefaller vara en gångbar utgångpunkt vid 

granskning av resultatet från föreliggande studie. Detta då deltagarna lurades av illusionerna 

då de föreföll tro att det språkliga meddelandet var sant, snarare än att identifiera de 

avvikelser som fanns. Detta ligger även i linje med hypotesen om samtida bearbetning som 

påtalar att det är upplevelsen av det språkliga meddelandet som sant som genererar en 

semantisk illusion (Mata et al., 2013). Teorierna är överlag snarlika med vissa modifikationer 

i utgångpunkt, det vill säga att effekten av illusionerna tillskrivs olika processer men skapas 

utifrån samma premisser.  

7.3.3 Implikationer för språklig bearbetning  

När talsignalen ska bearbetas och tolkas luras deltagarna i föreliggande studie av de 

semantiska illusionerna och godkänner informationen i påståenden som korrekt. Detta kan 

indikera att den språkliga bearbetningen i stor utsträckning vilar på den semantiska analysen 

precis som Erickson och Mattson (1981) hävdar. Resultatet talar för hypotesen om att den 

språkliga bearbetningen inte ger upphov till en uttömmande analys av det språkliga 

meddelandet (Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981; Mata et al., 2013; Park & Reder, 

2004; Reder & Kusbit, 1991). Detta är en strategi som människan använder för att minska 

bruket av bearbetningskapacitet (Park & Reder, 2004). Resultatet från föreliggande studie 



 

 30 

visar att den semantiska illusionseffekten även sker när språkligt material bearbetas auditivt. 

Detta kan tala för att en uttömmande analys av det språkliga meddelandet inte sker utan för att 

på ett ekonomiskt sätt hantera ständigt inkommande stimuli nöjer sig hjärnan med det som är 

tillräckligt för att ge intryck av förståelse (Mata et al., 2013; Reder, 1981).  

 

Att språkförståelseprocessen skulle kompromissas för att vara effektiv i användning av 

resurser (Park & Reder, 2004) kan eventuellt stödjas av det faktum att människor med god 

lexikal åtkomst förefaller göra en mer genomgående analys som ger upphov till att de i större 

utsträckning uppfattar semantiska illusioner. Alltså att en människa med god lexikal åtkomst 

inte behöver lägga mycket resurser på att hitta eller identifiera rätt begrepp och därför blir 

noggrannheten i analysen bättre och illusionerna uppdagas. En sådan hypotes stöttas av 

resultaten i föreliggande studie och skulle därmed innebära att den auditiva språkliga 

bearbetningen är begränsad i relation till människans generella bearbetningskapacitet. Detta 

skulle innebära att människans språkliga bearbetning är begränsad och att denne använder sig 

av sin omvärldskunskap för att effektivt bearbeta språkliga meddelanden auditivt.  

7.3.4 Semantiskt minne  

Människan använder sin generella omvärldskunskap för att etablera en bild av det som sägs 

(Büttner, 2012; Yee et al., 2013, s. 353). Människans kunskap om begrepp överlappar och 

därför luras denne av de semantiska illusionerna (Van Oostendorp & De Mul, 1990). 

Föreliggande studies resultat ger ytterligare evidens för att människans egen omvärldskunskap 

kan lura denne. Resultatet antyder att omvärldskunskap implementeras för att förstå språkliga 

meddelanden snarare än att en noggrann språklig analys görs, vilket kan innebära att 

människan indirekt låter sig luras i förmån för en effektiv och ekonomisk språklig bearbetning 

som generar upplevelsen av sanning.  

7.4 Kliniska implikationer 

ATSI kan potentiellt bli ett material för att testa människans auditiva språkliga bearbetning, 

det vill säga att den kan ge en bild av den individuella språkliga bearbetningsförmågan och 

hur omfattande den är. Semantiska illusioner bevisar att den mänskliga språkliga bearbetning 

är begränsad (Büttner, 2012; Erickson & Mattson, 1981), ATSI kan utgöra ett material för att 

säga i vilken utsträckning. Desto mer lurad människan blir av semantiska illusioner desto mer 

kan det antas att den språkliga bearbetningen är begränsad och att övergripande analyser av 

språkliga meddelanden sker i en relativt stor omfattning. Detta skulle då kunna visa hur 
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mycket resurser människan har frigjorda för att bearbeta talat språk och i vilken utsträckning 

denna gör en mer övergripande analys.  

 

Eftersom att samtliga deltagare i föreliggande studie lurades av de semantiska illusionerna 

förefaller det vara typiskt att människan luras av sådana illusioner och att människans 

språkliga bearbetning är begränsad även om denne har en typisk språklig utveckling. Skulle 

en standardiserad skala utarbetas med vilken jämförelser kan göras skulle ATSI eventuellt i 

slutändan kunna utgöra ett test som mäter människans auditiva språkliga bearbetning. Alltså i 

vilken utsträckning den är begränsad och hur detta ställs mot en standardiserad skala.  

 

En mer utvecklad version av ATSI skulle kunna möjliggöra för logopeder och andra berörda 

yrkesgrupper att testa och kartlägga olika berörda patientgruppers språkliga bearbetning 

auditivt. Att materialet är auditivt utvidgar användningsområdet då det skulle kunna användas 

för bland annat individer med läs- och skrivsvårigheter och hörselnedsättning. Detta skulle ge 

vårdgivarna en bild av vilken språklig kapacitet som finns hos deras patient.  

 

Då materialet är utformat så att testning kan ske auditivt ställer det inte krav på läsförmåga 

vilket gör det lämpligt att använda för individer med dyslexi. ATSI skulle potentiellt kunna 

generera en uppfattning om hur individer med dyslexi bearbetar talat språk och kan potentiellt 

generera en bild av individernas språkliga bearbetningskapacitet och om begräsningar 

föreligger. Det ger också klinikerna en bild av i vilken utsträckning den potentiella patienten 

med dyslexi implementerar sin omvärldskunskap för att förstå sin språkliga omgivning. 

Implementerar individen med dyslexi sin omvärldskunskap i stor uträckning och 

bearbetningskapaciteten kan antas vara begränsad kan klinkern eventuellt få en bild av vilken 

språklig bearbetningskapacitet patienten besitter. Är kapaciteten begränsad kan anpassningar 

göras i hur intervention bedrivs men också gällande vilka hjälpmedel individen kan behöva 

för att kunna följa med i sin språkliga omgivning.  

 

ATSI skulle potentiellt vara ett passande material för att undersöka begränsningar i förmåga 

att tolka språkliga meddelanden som mottas auditivt hos individer med hörselnedsättning. 

Individer med hörselnedsättning eller individer med cochleaimplantat kanske behöver förlita 

sig mer på sin omvärldskunskap för att förstå språkliga meddelanden som mottas auditivt. 

ATSI skulle eventuellt kunna implementeras för att kartlägga detta och vilka begränsningar 

som föreligger i deras språkliga bearbetningskapacitet. På så vis kan klinkern få en bild av 
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vilka begräsningar som föreligger och hur intervention kan anpassas för att möta befintliga 

behov samt vilka hjälpmedel som kan nyttjas för att underlätta vardagliga språkliga 

situationer.  

7.5 Framtida studier 

I framtida studier skulle det vara intressant att testa ATSI i olika sammanhang, alltså att testa 

om några specifika grupper människor är mer känsliga för illusionseffekten än andra. På så 

vis skulle testmaterialets funktion i olika sammanhang kunna undersökas. Beroende på 

framtida studiers hypotes kan en snävare målgrupp vara gynnsamt. Detta för att 

kunskapsvariationen mellan deltagarna ska bli minimal och för att materialet ska bli mer 

vinklat. På så vis kan ett material som riktats mot en specifik målgrupp skapas. Är syftet att 

testet ska implementeras för barn måste exempelvis materialet göras om så att påståendena 

passar den kunskapsnivå som avsedd målgrupp kan förväntas besitta. Därmed skulle 

materialet i framtida studier behöva anpassas efter målgrupp och den avsedda gruppens 

omvärldskunskap.  

 

För att materialet ska bli mer gångbart bör påståendena också revideras så att de inte så 

tidskänsliga, det vill säga att de är mindre baserad på aktuella händelser och mer på generell 

och konstant kunskap. För att materialet ska kunna bli gångbart och implementeras på större 

skala måste också standardiserade mått utarbetas. Dessutom måste materialets validitet och 

reliabilitet vidare utredas. ATSI är ett material med mycket potential men som också kräver 

vidare utveckling för att bli optimalt.  

7.6 Slutsatser   

Resultaten från föreliggande studie ligger till stor del i linje med tidigare forskning kring 

illusionseffekten baserad på material för visuell inkodning. Slutsatsen är att den semantiska 

illusionen är ett stabilt fenomen som har effekt även när språkligt meddelande mottas auditivt, 

detta stödjer teori kring att människans språkliga bearbetning inte är uttömlig utan i viss mån 

förefaller basera sig på upplevelsen av sanning.  

  



 

 33 

8. Referenser 

 

Böcker 

Brookshire, R.H. (2007). Introduction to neurogenic communication disorders. (7. ed.) pp. 

296. St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier. 

Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. Faktabok. (3., och omarb.] 

uppl.) s. 265. Malmö: Liber. 

   

Kapitel i bok med redaktör  

Yee, E., Chrysikou, E., & Thompson-Shill, S. (2013). The Cognitive Neuroscience of 

Semantic Memory. In B.C. Oschner, K., & Stephen, M. (Ed.), The Oxford handbook of 

cognitive psychology, volume 1: core topics. (s. 353-375). Oxford: Oxford University Press  

 

Tidskriftsartiklar  

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory?. Trends In 

Cognitive Sciences, 4(11), 417-423. doi:10.1016/S1364-6613(00)01538-2 

Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review 

Of Psychology, 631-29. doi:10.1146/annurev-psych-120710-100422 

Barton, S. B., & Sanford, A. J. (1993). A case study of anomaly detection: Shallow semantic 

processing and cohesion establishment. Memory & Cognition, 21(4), 477-487. 

doi:10.3758/BF03197179 

Bohan, J., & Sanford, A. (2008). Semantic anomalies at the borderline of consciousness: An 

eye-tracking investigation. The Quarterly Journal Of Experimental Psychology, 61(2), 

232-239. doi:10.1080/17470210701617219 

Bornstein, B. H., Robicheaux, T. R., & Elliott, E. M. (2015). The role of semantic relatedness 

in producing the revelation effect: A test of the global-matching model. Journal Of 

Cognitive Psychology, 27(2), 207-217. doi:10.1080/20445911.2014.988630 

Bottoms, H. C., Eslick, A. N., & Marsh, E. J. (2010). Memory and the Moses illusion: 

Failures to detect contradictions with stored knowledge yield negative memorial 

consequences. Memory, 18(6), 670-678. doi:10.1080/09658211.2010.501558 

Bransford, J. D., & Johnson, M. K. (1972). Contextual prerequisites for understanding: Some 

investigations of comprehension and recall. Journal Of Verbal Learning & Verbal 

Behavior, 11(6), 717-726. doi:10.1016/S0022-5371(72)80006-9 



 

 34 

Brédart, S., & Docquier, M. (1989). The Moses illusion: A follow-up on the focalization 

effect. Cahiers De Psychologie Cognitive/Current Psychology Of Cognition, 9(3), 357-

362. 

Brédart, S., & Modolo, K. (1988). Moses strikes again: Focalization effect on a semantic 

illusion. Acta Psychologica, 67(2), 135-144. doi:10.1016/0001-6918(88)90009-1 

Büttner, A. C. (2007). Questions versus statements: Challenging an assumption about 

semantic illusions. The Quarterly Journal Of Experimental Psychology, 60(6), 779-789. 

doi:10.1080/17470210701228744 

Büttner, A. C. (2012). The effect of working memory load on semantic illusions: What the 

phonological loop and central executive have to contribute. Memory, 20(8), 882-890. 

doi:10.1080/09658211.2012.706308 

Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. 

Psychological Review, 82(6), 407-428. doi:10.1037/0033-295X.82.6.407 

Cowan, N. (2010). The magical mystery four: How is working memory capacity limited, and 

why?. Current Directions In Psychological Science, 19(1), 51-57. 

doi:10.1177/0963721409359277 

Dell, G. S., Burger, L. K., & Svec, W. R. (1997). Language production and serial order: A 

functional analysis and a model. Psychological Review, 104(1), 123-147. 

doi:10.1037/0033-295X.104.1.123 

de Hoog, B. E., Langereis, M. C., van Weerdenburg, M., Knoors, H., & Verhoeven, L. 

(2015). Lexical access in children with hearing loss or specific language impairment, using 

the cross-modal picture–word interference paradigm. Research In Developmental 

Disabilities, 3781-94. doi:10.1016/j.ridd.2014.11.007 

de Wit, B., & Kinoshita, S. (2014). Relatedness proportion effects in semantic categorization: 

Reconsidering the automatic spreading activation process. Journal Of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, And Cognition, 40(6), 1733-1744. 

doi:10.1037/xlm0000004 

Erickson, T. D., & Mattson, M. E. (1981). From words to meaning: A semantic illusion. 

Journal Of Verbal Learning & Verbal Behavior,20(5), 540-551. doi:10.1016/S0022-

5371(81)90165-1 

Ferreira, F., Bailey, K. D., & Ferraro, V. (2002). Good-enough representations in language 

comprehension. Current Directions In Psychological Science, 11(1), 11-15. 

doi:10.1111/1467-8721.00158 

Forster, K. I., & Forster, J. C. (2003). DMDX: A windows display program with millisecond 



 

 35 

accuracy. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 35(1), 116-124. 

doi:10.3758/BF03195503 

Garaizar, P., Vadillo, M. A., López-de-Ipiña, D., & Matute, H. (2014). Measuring software 

timing errors in the presentation of visual stimuli in cognitive neuroscience experiments. 

PLOS ONE, 9(1), e85108. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0085108 

Hannon, B., & Daneman, M (2001). Susceptibility to semantic illusions: An individual-

differences perspective. Memory & Cognition, 29 (3), 449-461. doi: 10.3758/BF03196396 

Hickok, G., & Poeppel, D. (2007). The cortical organization of speech processing. Nature 

Reviews Neuroscience, 8(5), 393-402. doi:10.1038/nrn2113 

Holmer, E., Heimann, M., & Rudner, M. (2016). Evidence of an association between sign 

language phonological awareness and word reading in deaf and hard-of-hearing children. 

Research in Developmental Disabilities, 48(2016), doi:10.1016/j.ridd.2015.10.008 

Kail, R., & Hall, L. K. (1994). Processing speed, naming speed, and reading. Developmental 

Psychology, 30, 949–954. doi:10.1037/0012-1649.30.6.949 

Kamas, E. N., Reder, L. M., & Ayers, M. S. (1996). Partial Matching in the Moses illusion: 

Response bias not sensitivity. Memory & Cognition, 24(6), 687-699. 

doi:10.3758/BF03201094 

Kelley, C. M., & Lindsay, D. S. (1993). Remembering mistaken for knowing: Ease of 

retrieval as a basis for confidence in answers to general knowledge questions. Journal Of 

Memory And Language, 32(1), 1-24. doi:10.1006/jmla.1993.1001 

Logie, R. H., & Cowan, N. (2015). Perspectives on working memory: Introduction to the 

special issue. Memory & Cognition, 43(3), 315-324. doi:10.3758/s13421-015-0510-x 

Masson, M. J. (1995). A distributed memory model of semantic priming. Journal Of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, And Cognition, 21(1), 3-23. 

doi:10.1037/0278-7393.21.1.3 

Mata, A., Ferreira, M. B., & Reis, J. (2013). A process-dissociation analysis of semantic 

illusions. Acta Psychologica, 144(2), 433-443. doi:10.1016/j.actpsy.2013.08.001 

McQueen, J. M., & Cutler, A. (2001). Spoken word access processes: An introduction. 

Language And Cognitive Processes, 16(5-6), 469-490. doi:10.1080/01690960143000209 

Miller, G. A. (1994). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our 

capacity for processing information.Psychological Review, 101(2), 343-352. 

doi:10.1037/0033-295X.101.2.343 

Nyberg, L., & Tulving, E. (1997). Searching for memory systems: Reply. European Journal 

Of Cognitive Psychology, 9(1), 121-125. doi:10.1080/713752544 



 

 36 

Parks, C. M., & Toth, J. P. (2006). Fluency, Familiarity, Aging, and the Illusion of Truth. 

Aging, Neuropsychology, And Cognition, 13(2), 225-253. doi:10.1080/138255890968691 

Park, H., & Reder, L. M. (2004). Moses illusion: Implication for human cognition. Cognitive 

illusions, 275-291. 

Reder, L. M. (1982). Plausibility judgments versus fact retrieval: Alternative strategies for 

sentence verification. Psychological Review, 89(3), 250-280. doi:10.1037/0033-

295X.89.3.250 

Reder, L. M., & Kusbit, G. W. (1991). Locus of the Moses Illusion: Imperfect encoding, 

retrieval, or match?. Journal Of Memory And Language, 30(4), 385-406. 

doi:10.1016/0749-596X(91)90013-A 

Shafto, M., & MacKay, D. G. (2000). The Moses, mega-Moses, and Armstrong illusions: 

Integrating language comprehension and semantic memory. Psychological Science, 11(5), 

372-378. doi:10.1111/1467-9280.00273  

Squire, L. R., Knowlton, B., & Musen, G. (1993). The structure and organization of 

memory. Annual Review Of Psychology, 44453-495. 

doi:10.1146/annurev.ps.44.020193.002321 

Stanislaw, H., & Todorov, N. (1999). Calculation of signal detection theory 

measures. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, 31(1), 137-149. 

doi:10.3758/BF03207704 

Sörqvist, P., Ljungberg, J. K., & Ljung, R. (2010). A sub-process view of working memory 

capacity: Evidence from effects of speech on prose memory. Memory, 18(3), 310-326. 

doi:10.1080/09658211003601530 

Unsworth, N. (2016). Working memory capacity and recall from long-term memory: 

Examining the influences of encoding strategies, study time allocation, search efficiency, 

and monitoring abilities. Journal Of Experimental Psychology: Learning, Memory, And 

Cognition, 42(1), 50-61. doi:10.1037/xlm0000148 

van Jaarsveld, H. J., Dijkstra, T., & Hermans, D. (1997). The detection of semantic illusions: 

Task-specific effects for similarity and position of distorted terms. Psychological 

Research, 59(4), 219-230. doi:10.1007/BF00439299 

Van Oostendorp, H., & de Mul, S. (1990). Moses beats Adam: A semantic relatedness effect 

on a semantic illusion. Acta Psychologica, 74(1), 35-46. Doi:10.1016/0001-

6918(90)90033-C 



 

 37 

Wingfield, A., Amichetti, N. M., & Lash, A. (2015). Cognitive aging and hearing acuity: 

Modeling spoken language comprehension. Frontiers In Psychology, 6. 

doi:  10.3389/fpsyg.2015.00684 

 

Författning 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Rapport  

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011.Stockholm: Skolverket. Hämtad från http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan 

 

 

  



 

 38 

9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Information om studie gällande uppfattningen av tal 
Detta har skickats till dig då du tillfrågas om att delta i föreliggande studie.  

Som del av ett magisterprojekt undersöker vi uppfattning av talade meningar. Som deltagare i 

studien kommer du att genomföra ett nytt taluppfattningstest samt ett antal kognitiva test. 

Studien är ett led i utvecklingen av ett testmaterial som kan användas för att undersöka hur tal 

uppfattas hos individer med olika typer av funktionsnedsättning. Kunskap om detta är viktigt 

för att kunna sätta in adekvata insatser.  

 

Du som deltagare ska vara mellan 18-35 år, ha svenska som modersmål, inte ha någon känd 

hörselnedsättning, avvikande språkutveckling, avvikande kognitiv utveckling eller historia av 

hjärnskada. 

 

All testning görs vid dator och de svar du avger används vid dataanalys. Ingen form av video 

eller ljudinspelning kommer ske. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

utan att du uppger något skäl. Innan testning påbörjas kommer du få ge ditt godkännande till 

deltagande genom en samtyckesblankett. Alla data kommer att analyseras på gruppnivå och 

ingen kommer att kunna identifiera just dig som deltagare. Testningen i sig kommer ta cirka 

60 minuter och tid för testning bestäms i samråd med uppsatsförfattarna och sker i lokaler 

tillhörande Linköpings universitet eller på ett stadsbibliotek.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linköpings universitet, 

eventuellt i forskningstidskrift och eventuellt vid vetenskaplig konferens. Uppsatsen kommer 

att presenteras vid ett seminarium och kommer att finnas tillgänglig i det digitala arkivet på 

Linköpings universitet, e-press. Insamlat material sparas på logopedprogrammet i minst fem 

år och kan komma att användas i framtida forskning. Din identitet som deltagare ska aldrig 

avslöjas utan resultatet är på gruppnivå och ska inte kopplas till dig. Undersökningen är 

forskningsetiskt granskad vid logopedprogrammet på Linköpings universitet.  

 

 

 

Tack på förhand,  

 

 

Malin Jönsson 

E-mail: xxx 

 

Sofia Szadlo  

E-mail: xxx 
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9.2 Bilaga 2. Samtycke    

Auditiv talperception hos vuxna 
 

SAMTYCKESBLANKETT 

 

Information till deltagare 

Som del av ett magisterprojekt ämnar vi att genomföra en studie som utforskar uppfattningen 

av tal. Som deltagare i studien kommer du att utföra ett test som är konstruerat av 

uppsatsförfattarna. Du kommer också att göra ett antal kognitiva test. Ingen form av video 

eller ljudinspelning kommer ske, endast de svar du avger kommer att användas. Ditt 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att du uppger något skäl. All data 

kommer att analyseras på gruppnivå och ingen kommer att kunna identifiera just dig som 

deltagare. Du som deltagare ska vara: 

 

□      Mellan 18-35 år 

□      Ha svenska som modersmål 

□      Inte ha någon känd hörselnedsättning 

□      Ingen kognitiv nedsättning  

□      Ingen historia av traumatisk hjärnskada  

□      Ingen avvikande språkutveckling 

 

 

 

Jag……………………………………………….. samtycker till deltagande i föreliggande 

studie enligt given information. 

 

Ort……………………………………………… Datum………………. 

 

 

 

 

 

                  (namnunderskrift) 

 

 

 

 

                (namnförtydligande) 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand,  

 

 

Malin Jönsson och Sofia Szadlo  
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9.3 Bilaga 3. Påståenden i ATSI  
1.  

a. The Beatles bestod av medlemmarna Paul Mccartney, Ringo Starr, George 

Harrisson och John Lennon. 

b. The Beatles bestod av medlemmarna Paul Mccartney, Elton John, George 

Harrisson och John Lennon. 

c. The Beatles bestod av medlemmarna Paul Mccartney, Justin Bieber, George 

Harrisson och John Lennon. 

2.  

a. Washington, D. C är USA:s huvudstad. 

b. New York är USA:s huvudstad. 

c. El Paso är USA:s huvudstad. 

3.  

a. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-frid Lyngstad och Agnetha Fältskog 

utgjorde tillsammans gruppen ABBA. 

b. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-frid Lyngstad och Agnetha Fältskog 

utgjorde tillsammans gruppen Ace of Base. 

c. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-frid Lyngstad och Agnetha Fältskog 

utgjorde tillsammans gruppen Spice Girls. 

4.  

a. Den heliga skriften för religionen Kristendomen kallas Bibeln. 

b. Den heliga skriften för religionen Kristendomen kallas Koranen. 

c. Den heliga skriften för religionen Kristendomen kallas The Hunger games. 

5.  

a. Den 29:e februari läggs till varje skottår. 

b. Den 29:e februari tas bort varje skottår (Büttner, 2012). 

c. Den 1 maj tas bort varje skottår. 

6.  

a. Törnrosa sov i hundra år efter att hon hade stuckit sig i fingret. 

b. Snövit sov i hundra år efter att hon hade stuckit sig i fingret (Büttner, 2012). 

c. Mary Poppins sov i hundra år efter att hon hade stuckit sig i fingret. 

7.  

a. Porträttet av Mona Lisa är Da Vincis mest kända målning. 

b. Porträttet av Mona Lisa är Michelangelos mest kända målning (Büttner, 2012). 

c. Porträttet av Mona Lisa är Lasse Åbergs mest kända målning. 

8.  

a. Genom att gnugga lampan släppte Aladdin ut anden. 

b. Genom att gnugga lampan, släppte Ali Baba ut anden (Büttner, 2012). 

c. Genom att gnugga lampan släppte Legolas ut anden. 

9.  

a. Noah tog med sig två par av varje djurart på arken. 

b. Moses tog med sig två par av varje djurart på arken (Büttner, 2012). 

c. Nixon tog med två par av varje djurart på arken (Eriksson & Mattson, 1981). 

10.  
a. På skidor flydde Gustav Vasa från Mora till Sälen undan det danska väldets 

anhängare. 

b. På skidor flydde Julius Ceasar från Mora till Sälen undan det danska väldets 

anhängare. 

c. På skidor flydde Johan III från Mora till Sälen undan det danska väldets 

anhängare. 
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11.  
a. Titanic sjönk på sin resa över Atlanten mot Amerika. 

b. Titanic sjönk på sin resa över Stilla havet mot Amerika (Büttner, 2007). 

c. Titanic sjönk på sin resa över Vättern mot Amerika. 

12.  
a. Snövit bodde i en stuga i skogen med de sju dvärgarna. 

b. Askungen bodde i en stuga i skogen med de sju dvärgarna 

c. Cruella De Vil bodde i en stuga i skogen med de sju dvärgarna. 

13.  
a. Pippi Långstrump beskrivs som världens starkaste flicka. 

b. Ronja Rövardotter beskrivs som världens starkaste flicka. 

c. Ariel beskrivs som världens starkaste flicka. 

14.  
a. På balen tappade Askungen sin sko av glas. 

b. På balen tappade Törnrosa sin sko av glas. 

c. På balen tappade Nala sin sko av glas. 

15.  
a. 1986 sköts Sveriges statsminister Olof Palme ihjäl. 

b. 1986 sköts Sveriges statsminister Göran Persson ihjäl. 

c. 1986 sköts Sveriges statsminister Barack Obama ihjäl. 

16.  
a. Enligt den grekiska mytologin är Athena krigets gudinna. 

b. Enligt den grekiska mytologin är Afrodite krigets gudinna. 

c. Enligt den grekiska mytologin var Jungfru Maria krigets gudinna. 

17.  
a. Genom att ett äpple föll i hans huvud upptäckte Isaac Newton tyngdlagen. 

b. Genom att ett äpple föll i hans huvud upptäckte Galileo Galilei tyngdlagen 

(Reder & Kusbit, 1991). 

c. Genom att ett äpple föll i hans huvud upptäckte Steve Jobs tyngdlagen. 

18.  
a. Nobelpriset delas årligen ut i Sveriges huvudstad. 

b. Nobelpriset delas årligen ut i Danmarks huvudstad. 

c. Nobelpriset delas årligen ut i Egyptens huvudstad. 

19.  
a. Japan angrepp 1941 den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. 

b. Tyskland angrepp 1941 den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. 

c. Etiopien angrepp 1941 den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. 

20.  
a. Romanen om Nils Holgersson är en av Selma Lagerlöfs mest kända verk. 

b. Romanen om Nils Holgersson är en av August Strindbergs mest känd verk. 

c. Romanen om Nils Holgersson är en av John Tolkien mest kända verk. 

21.  
a. Ett av de första djuren som skickades upp i rymden var hunden Lajka 

b. Ett av de första djuren som skickades upp i rymden var apan Lajka. 

c. Ett av de första djuren som skickades upp i rymden var giraffen Lajka. 

22.  
a. Astrid Lindgrens karaktär Elisabet var tvungen att gå till doktorn när hon 

stoppat upp en ärta i näsan. 

b. Astrid Lindgrens karaktär Madicken var tvungen att gå till doktorn när hon 

stoppat upp en ärta i näsan. 
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c. Astrid Lindgrens karaktär Tumme Lisa var tvungen att gå till doktorn när hon 

stoppat upp en ärta i näsan. 

23.  
a. Astrid Lindgrens karaktär Tjorven har en stor Sankt Bernhards hund som heter 

Båtsman. 

b. Astrid Lindgrens karaktär Pelle har en stor Sankt Bernhards hund som heter 

Båtsman. 

c. Astrid Lindgrens karaktär Voldemort har en stor Sankt Bernhards hund som 

heter Båtsman. 

24.  
a. Den svenska skådespelerskan Ingrid Bergman gjorde den kvinnliga 

huvudrollen i filmen Casablanca. 

b. Den svenska skådespelerskan Greta Garbo gjorde den kvinnliga huvudrollen i 

filmen Casablanca. 

c. Den svenska skådespelerskan Angelina Jolie gjorde den kvinnliga huvudrollen 

i filmen Casablanca. 

25.  
a. Punktskrift är namnet på förhöjningarna i papper som gör att individer som är 

blinda kan läsa. 

b. Punktskrift är namnet på förhöjningarna i papper som gör att individer som är 

döva kan läsa (Büttner, 2007). 

c. Punktskrift är namnet på förhöjningarna i papper som gör att individer som är 

förlamade i benen kan läsa. 

26.  
a. År 1945 tystnade kanonerna på västfronten och andra världskriget var slut. 

b. År 1945 tystnade kanonerna på västfronten och första världskriget var slut. 

c. År 1945 tystnade kanonerna på västfronten och tredje världskriget var slut. 

27.  
a. Midsommarafton infaller på en fredag varje år. 

b. Julafton infaller på en fredag varje år. 

c. Kungens födelsedag infaller på en fredag varje år. 

28.  
a. Ingvar Kamprad är grundaren till möbelföretaget Ikea. 

b. Ingvar Kamprad är grundaren till möbelföretaget Mio. 

c. Ingvar Kamprad är grundaren till möbelföretaget Ernia interiör våffelstuga. 

29.  
a. Askungens styvsystrar och styvmamma hindrade henne från att gå på balen 

b. Belles styvsystrar och styvmamma hindrade henne från att gå på balen. 

c. Hannah Montana styvsystrar och styvmamma hindrade henne från att gå på 

balen. 

30.  
a. Penicillinet uppfanns år 1928 av Alexander Fleming. 

b. Penicillinet uppfanns år 1928 av Niels Bohr. 

c. Penicillinet uppfanns år 1928 av Stephen Hawking. 

31.  
a. Dj:n Ingrosso var tidigare en medlem i gruppen Swedish House Maffia. 

b. Dj:n Avicii var tidigare en medlem i gruppen Swedish House Maffia. 

c. Dj:n Carola Häggkvist var tidigare en medlem i gruppen Swedish House 

Maffia. 

32.  
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a. Sveriges Nationaldag infaller den 6 juni varje år. 

b. Sveriges Nationaldag infaller den 17 maj varje år. 

c. Sveriges Nationaldag infaller den 24 december varje år. 

33.  
a. Aladdin blev kär i sultanens dotter, Jasmine. 

b. Aladdin blev kär i sultanens dotter, Esmeralda. 

c. Aladdin blev kär i sultanens dotter, Guldlock. 

34.  
a. En av Hans Christian Andersens sagor ligger till grund för Disney’s film den 

lilla sjöjungfrun. 

b. En av Hans Christian Andersens sagor ligger till grund för Disney’s film 

Skönheten och odjuret. 

c. En av Hans Christian Andersens sagor ligger till grund för Disney’s film 

Transformers. 

35.  
a. I J.K. Rowlings romaner är Hermione Granger och Ron Weasley Harry Potters 

bästa vänner. 

b. I J.K. Rowlings romaner är Hermione Granger och Neville Longbottom Harry 

Potters bästa vänner. 

c. I J.K. Rowlings romaner är Hermione Granger och Peeta Mellark Harry 

Potters bästa vänner. 

36.  
a. Slogan för företaget Burger King är “Have it your way”. 

b. Slogan för företaget Burger King är “I’m lovin it”. 

c. Slogan för företaget Burger King är “The make-up of make-up artists”. 

37.  
a. Bill Gates är grundaren av det stora IT företaget Microsoft Corporation. 

b. Bill Gates är grundaren av det stora IT företaget Apple Inc. 

c. Bill Gates är grundaren av det stora IT företaget Lisam. 

38.  
a. En sommar följer Astrids Lindgrens karaktär Rasmus med luffaren Oskar ut på 

vandring. 

b. En sommar följer Astrids Lindgrens karaktär Rasmus med luffaren Alfred ut 

på vandring. 

c. En sommar följer Astrids Lindgrens karaktär Rasmus med luffaren Batman ut 

på vandring. 

39.  
a. Pi används för att räkna ut arean på den geometriska figuren cirkel.  

b. Pi används för att räkna ut arean på den geometriska figuren kvadrat. 

c. Pi används för att räkna ut arean på den geometriska figuren Pyramid. 

40.  
a. Artisten Måns Zelmerlöw blev känd genom sitt deltagande i tv - programmet 

Idol. 

b. Artisten Måns Zelmerlöw blev känd genom sitt deltagande i tv - programmet 

Talang. 

c. Artisten Måns Zelmerlöw blev känd genom sitt deltagande i tv - programmet 

Rapport. 


