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ASYMMETRISKA EFFEKTER OCH MEDIERING 

VID CROSS-MODAL TRANSFER 

Bo Molander 

Det område inom psykologin som studerar hur olika sinnessystem 
1 eller sinnesmodaliteter samverkar är ett relativt heterogent område 

men det är ändå möjligt att urskilja två delområden. Det ena del

området behandlar problem som har att göra. med sensorisk interaktion, 

dvs hur information som presenteras via ett sinnessystem kan påverka 

och kombineras med information som presenteras via ett annat sinnes

system. Inom det andra delområdet är intresset riktat mot sensorisk 

ekvivalens, dvs frågan om huruvida information som hämtats in via 

en modalitet också kan hämtas in via en annan modalitet. Studier 

av sensorisk ekvivalens utförs vanligen som matchningsexperiment, 

cross-modal matchning, eller som inlärnings- och transferexperiment, 

cross-modal transfer. Med cross-modal matchning avses en situation 

där stimuli som presenteras i en modalitet ska jämföras med stimuli 

som samtidigt presenteras i en annan modalitet. Vanligen görs denna 

jämförelse med hjälp av någon psykofysisk metod, t ex "parvisa 

jämförelser" och man är i första hand intresserad av den noggrannhet 

med vilken försökspersoner bedöirmer identiska stimuli som presenteras 

i olika modaliteter som "lika". Med cross-modal transfer avses en 

inlärningssituation där försökspersoner först presenteras en upp

sättning stimuli i en modalitet och lär sig diskriminera mellan 

dessa stimili varefter samma stimuli presenteras i en annan modalitet 

varvid transfertesting sker. Ofta får försökspersonen också lära 

sig associera verbala etiketter till de olika stimuli. De studier 

som presenteras i denna avhandling faller enligt ovan nämnda ter

minologi inom området sensorisk ekvivalens och de är utförda som 

transferexperiment snarare än som matchnings experiment. (För en 

sammanfattning av studier inom cross-modal matchning, se Garvill, 

(1977)). Vidare har experimenten begränsats till att gälla sinnes-

modaliteterna syn och känsel (visuell och taktil sinnesmodalitet) 
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och hur inlärd diskrimination av form som äger rum via en av dessa 

modaliteter kan utnyttjas i den andra modaliteten. 

TEORETISK BAKGRUND 

Förklaringar av cross-modala fenomen kan i regel hänföras till 

endera av två huvudtyper av teorier. Den ena huvudtypen utgår från 

antagandet att sinnesintrycken är specifika och separata för de 

olika modaliteterna från födelsen och i den nån cross-nodala re

lationer uppstår, så är dessa relationer en produkt av associationer 

mellan olika sinnesintryck. Associationer byggs upp under utveck

lingens gång genom att vid perception av objekt, visuella och 

taktila sinnesintryck är närvarande samtidigt. Den andra huvud

typen utgår från antagandet att de olika sinnesmodaliteterna under 

evolutionens gång differentierats från ett och sanna "sinne" men 

att vissa likheter i funktion bevarats. Dessa likheter kan t ex 

syfta på att alla modaliteter har förmågan att handskas med sen-

soriska kvalitéer i termer av relationer. Enligt detta synsätt 

är cross-modal transfer möjlig därför att det föreligger redundans 

mellan modaliteterna som inte är bunden till specifika sensationer. 

De moderna förklaringarna till cross-modal transfer kan betraktas 

som variationer på dessa två huvudteorier varvid idén om specifika 

sinnesintryck förefaller vara den för närvarande vanligaste ut

gångspunkten. Birch och Lefford (1963, 1967) antar att sinnes

modaliteterna ursprungligen är separata och specifika men att de 

under utvecklingens gång integreras: 

"information derived from proximoceptive input is dominant 

in controlling the actions of infants. However, with age, 

proximoception comes to be increasingly replaced by telo-

receptor control systems. Simultaneously with the emergency 

of teloreceptor preeminence, a second mechanism of input 

organization seems to be evolving. It consists of the in-

reasing tendency of the separate sensory modalities to 

intergmte with one another and of organized and directed 

action to be subserved by intersensory or multimodal rather 

than unimodal patterning" (Birch and Lefford, 1967, sid 5). 
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Ett viktigt problem för en integreringsteori blir givetvis att 

förklara hur integreringen går till. Det vanligaste är därvid att 

man antar någon form av medieringsmekanism. Ettlinger (1967) har 

föreslagit att språket har en medierande funktion och att verbala 

etiketter kan fungera som "bryggor" mellan specifika diskrimina

tioner som lärts in i olika sinnasmodaliteter. De verbala etiketterna 

antas alltså genom inlärning vara associerade med de sinnesintryck 

som stimuli i de båda modaliteterna genererar. 

En modern företrädare för antagandet att de olika sinnena redan 

från födelsen har förmåga att reagera likartat på viss information 

oberoende av i vilken modalitet den presenteras är E. J. Gibson 

(1964, 1969). Hon noterar att den tidigaste taxonomin på modaliteter 

resulterade i fem olika sinnen, men att forskningen så småningom 

mångfaldigat detta antal. Denna forskningens differentierings

process kopplas ihop med den differentiering som skett under artens 

utveckling: 

"It is interesting that phylogenetic development went the 

same way ... from undifferentiated sensitivity in the sim

plest animals to greater and greater differentiation. Would 

it be surprising, then, if development in ontogeny goes 

the same way? And if modalities in the adult animal have 

differentiated from some more general sensitivity, is it 

not reasonable to suppose that they should share various 

dimensions or qualities or information capacities?" 

(Gibson, 1964, sid 2). 

Dessa gemensamma dimensioner eller kvalitéer utgörs av relationer 

- "variabler av högre ordning" - och som kan fungera som distirik-

tiva drag för differentiering av stimuli. "Hög - låg", "öppen -

sluten", "rak - böjd" och "jämn - skarp" är exempel på sådana re

lationer och innebär information som inte är kopplad till specifika 

sensationer utan som kan extraheras från flera olika modaliteter. 

Med ett sådant synsätt ligger tyngdpunkten på cross-modal likhet 

snarare än cross-modal transfer eftersom termen transfer normalt 

används för det fall när prestationen på en uppgift beror på övning 
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och erfarenhet av en annan icke-identisk uppgift. 

Det är mot bakgrund av ovan relaterade teorier som de i det följande 

beskrivna experimenten ska ses. Experimenten är utförda som in

lärnings- och tronsferexperiment och en viktig målsättning är att 

försöka kartlägga vilka variabler som bestämmer den cross-modala 

prestationen, eftersom såväl Birch och Lefford's som Gibson's 

resonemang är baserade på relativt få och delvis svårtolkbara 

studier. Vissa begränsningar föreligger emellertid när det gäller 

experimentens relevans för den klassiska frågeställningen om 

sensorisk ekvivalens. Båda de ovannämnda teorierna förutsätter 

exempelvis att förändringar i den cross-modala kompetensen äger 

rum under utvecklingens gång. I Birch och Leffords fall är denna 

förändring en fråga om ökad integrering mellan sinnesmodalitetema 

och i Gibsons fall en fråga om ökad differentiering. I de experi

ment som redovisas nedan används emellertid genomgående vuxna 

försökspersoner. De slutsatser som kan dras utifrån dessa försöks

personers prestationer har därför begränsad betydelse för att 

belysa en i grunden utvecklingspsykologisk frågeställning. Det 

är givetvis ändå av intresse att studera vuxna i detta samman

band, dels för att kunna konstatera eventuella skillnader och 

likheter med barns och djurs cross-modala prestationer, dels för 

att det kan vara en forskningsmässigt bättre strategi att utgå 

från variabler som visat sig vara av betydelse för den vuxnes 

prestation när man ger sig på de metodiskt sett mer svårundersökta 

utvecklingspsykologiska problemen. 

Eftersom den cross-modala kompetensen undersöks i inlärnings

situationer i de föreliggande studierna, är det naturligt att 

göra anknytningar till andra områden inom inlärningspsykologin. 

Snarare än att betrakta cross-modal inlärning och transfer som 

något avgränsat och unikt är målsättningen att se efter i vad 

nån de cross-modala fenomenen följer de lagbundenheter som demon

strerats vid andra typer av inlärning, i första hand verbal in

lärning. 
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EXFERIMENTELL PARADIGM 

Gaydos (1956) var en av de första som studerade cross-modala 

fenomen genom inlärningsförsök. I hans experiment fick en grupp 

av försökspersoner först lära sig att diskriminera mellan ett 

antal obekanta former utskurna ur masonit. Till varje sådan form 

skulle en verbal etikett förknippas. Stimulusobjekten presenterades 

taktilt och när inlärningen nått ett visst kriterium fortsatte 

inlärningen genom att objekten presenterades i den visuella 

modaliteten. En annan grupp av försökspersoner lärde sig först 

i den visuella modaliteten varefter inlärningen fortsatte i den 

taktila modaliteten. Den inlärningsprocedur som tillämpades var 

"Paired-Associate Learning" (PA-inlärning), och transfer mellan modali-

teterna fastställdes genom att den ena gruppens'prestationer i den 

andra inlärnings fas en jämfördes med den andra gruppens prestationer 

i första inlärningsfasen. De två experimentgrupperna tjänade så

ledes samtidigt som kontrollgrupper åt varandra. Denna experiment

uppläggning utgör modell för flertalet av de nedan redovisade 

experimenten. Det förtjänar emellertid att påpekas att designen 

bygger på antagandet att de generella transfereffekterna är lika 

stora i båda experimentgrupperna. I de aktuella experimenten 

antas alltså att den generella transfereffekten från taktil in

lärning till visuell inlärning är lika stor som från visuell 

inlärning till taktil inlärning. Clark, Warn och Schumsky (1972) 

har emellertid visat att de generella transfereffekterna är negliger-

bara och risken för att skillnader i generell transfereffekt 

skall påverka slutsatser om mängden specifik transfer minimeras 

dessutom i experimenten. Transfereffekten mäts på trial 1 efter 

bytet av modalitetet genom ett recallförfarande snarare än genom 

återinlärningsnått som i Gaydos fall. Det förhållandet att siffror 

istället för ord används som responœr tillåter också eri indirekt 

kontroll av eventuella skillnader i generella effekter. 

STIMULUSMATERIAL 

I den litteratur som behandlar cross-modala relationer förekommer 
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flera typer av stirrulusmaterial. Det finns experiment med "endimen-

sionella" stimuli (Björkman, 1967), "tvådimensionella" stimuli 

(Gaydos, 1956) och "tredimensionella" stimuli (Gibson, 1963), men 

dessa skillnader i stimuluskomplexitet har man sällan tagit hän

syn till vid de teoretiska diskussionerna (se dock Freides, 197H). 

Det finns emellertid flera skäl till varför man bör vara uppmärk

sam på vilka stimuli som används. Ett skäl som Gibson (1969) har 

framhållit är att flerdimensionella stimuli har struktur som 

reducerar det perceptuella processandet och att de egenskaper 

som bygger upp denna struktur jämfört med de egenskaper som före

ligger vid endimensionella stimuli i högre utsträckning är "gemen

samma" för flera modaliteter. Ett annat skäl är att möjligheten 

till medierade processer som t ex verbaliering kan tänkas variera 

med stimuluskomplexitet och ett tredje skäl är att ett aktivt 

letande efter diskriminativa "cues" är mer sannolik vid flerdimen

sionella stimuli. Att aktiv avsökning är viktig för den percep

tuella prestationen har visats av Gibson (1962). De stimuli som 

används i de aktuella experimenten och som har sin förebild i ett 

stimulusmaterial som introducerats av Gibson (1963) kan betraktas 

som "tredimensionella" komplexa stimuli. Dessa stimuli, som är 

tillverkade i keramik, varierar i form, ytstruktur, färg och vikt. 

När det gäller form så har stimuli utformats så att de ska vara 

så obekanta som möjligt för försökspersonerna och inte likna några 

kända föremål. Om stimuli vore välbekanta före experimentets start 

skulle eventuella skillnader mellan modaliteterna inte komma till 

uttryck. Med dessa stimuli så maximeras möjligheten till aktiv 

avsökning och det blir också möjligt att studera eventuella effek

ter av dimensionpreferens på den cross-modala prestationen. 

EXPERIMENT 1 

Vid tidpunkten för detta experiments genomförande (Björkman, Garvill 

and Molander, 1965, Experiment 1.) förelåg motstridig information 

om existensen av cross-modala effekter både för matchningssituationer 

och inlärningssituationer. När det gäller matchning rapporterade 

Kelvin (195M-) och Kelvin och Mulik (1958) negativa resultat medan 

positiva resultat rapporterats av Gebhard och Mowbray (1959) och 
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Gibson (1963). Positiva effekter vid inlärningssituationer hade 

erhållits av Gaydos (1956), Hermelin och O'Connor (1961) och 

Rudel och Teuber (1963) medan negativa resultat erhållits av 

Ettlinger (1960) och Cole, Chorover och Ettlinger (1961). Efter

som de stimuli som använts i dessa inlärningsexperiment var av 

en- och tvådimensionell karaktär var huvudmålsättningen med det 

aktuella experimentet att försöka demonstrera förekomsten av 

cross-modal transfer när ett komplext tredimensionellt material 

är föremål för inlärning. 

För att cross-modal transfer ska kunna inträffa är det nödvändigt 

att två betingelser är uppfyllda: 

1. det måste finnas stimulusaspekter ("cues", "distinktiva 

drag"), som tillåter diskrimination i båda modaliteterna och 

2. försökspersonerna måste uppmärksamma, dessa gemensamma as

pekter. 

Det första kravet är uppfyllt genom att stimuli varierar i färg, 

ytstruktur, form och vikt. Form och ytstruktur är ju egenskaper 

hos stimuli som kan utnyttjas för diskrimination både visuellt 

och taktilt. Om försökspersonerna emellertid riktar uppmärksam

heten på de modalitetsspecifika aspekterna (färg och vikt) så 

bör transfereffekterna utebli. Nu kan man manipulera försöksper

sonernas uppmärsamhet på åtminstone två sätt: genom instruktion 

och genom förändring av stimuli. Den första möjligheten prövas 

i det aktuella experimentet varvid det förväntas att man genom en 

instruktion som riktar in försökspersonerna på för båda modaliteterna 

gemensamma aspekter erhåller större transfereffekt jämfört med 

en instruktion där ingen riktning av uppmärksamheten sker. 

Experimentet utfördes som PA-inlärning där de sju stimuli utgjordes 

av keramikobjekt som varierade i färg (gråskala), ytstruktur, 

form och vikt. Till dessa stimuli var sju etiketter (siffrorna 

1-7) tillordnade och försökspersonens uppgift var att lära sig 

vilken siffra som hörde till vilken stimulus. En grupp började 

med taktil inlärning och fortsatte med visuell inlärning medan 

en annan grupp började med visuell inlärning och fortsatte med 



-8-

taktil inlärning. Byte av modalitet ägde rum vid en inlärnings

nivå på omkring .70. För båda dessa grupper användes en standard

instruktion, d.v.s. inga upplysningar lämnades om att inlärning 

i den första modaliteten skulle följas av inlärning i den andra 

modaliteten. Inte heller innehöll denna instruktion några försök 

att styra försökspersonernas uppmärksamhet. Ytterligare två grupper 

erhöll samma betingelser med den skillnaden att instruktionen 

var riktad, d.v.s. försökspersonerna informerades om att t. ex 

den taktila inlärningen skulle följas av visuell inlärning och 

att man ville undersöka hur mycket av den taktila inlärningen 

som kunde utnyttjas i den visuella inlärningen. Denna instruktion 

gavs således under antagandet att försökspersonerna medvetet skulle 

rikta uppmärksamheten mot de aspekter som var gemensamma för de 

båda modaliteterna. 

Resultaten visade att positiva transfereffekter erhölls i alla 

betingelser. Vidare var taktil inlärning genomgående långsammare 

än visuell inlärning. För att uppnå en inlärningsnivå på c:a 70% 

krävdes ungefär dubbelt så många trials taktilt som visuellt. 

Någon skillnad mellan grupper med olika instruktion erhölls inte 

i detta avseende. För grupper med standardinstruktion uppgick 

transfereffekten genomsnittligt till 51% och för grupper med riktad 

instruktion till 89%. En avsevärd höjning av transfereffekten kan 

således erhållas enbart med hjälp av instruktion. Effekten av 

riktad intruktion var emellertid signifikant endast då inlärningen 

började visuellt. En tänkbar anledning till detta resultat kan 

vara att viktvariationen var mycket svårare att utnyttja för taktil 

diskrimination än vad gråskalan var för visuell diskrimination. 

Den grupp som började med taktil inlärning och erhöll standard

instruktion kan därför ha tvingats till att i hög utsträckning 

utnyttja gemensamma aspekter som form och ytstruktur. I två tidigare 

cross-modala studier (Gaydos, 1956; Rudel och Teuber, 1963) hade 

man funnit att transfereffekten är större från taktil inlärning 

till visuell inlärning än vice versa. En sådan asymmetri erhölls 

också i det föreliggande experimentet, men bara då inlärningen 

skedde under standardinstruktion. Vid riktad instruktion erhölls 

större transfereffekt från visuell inlärning till taktil inlärning. 
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EXPERIMENT 2 

Föregående experiment demonstrerar att positiva transfereffekter 

kan erhållas vid cross-modal inlärning av ett komplext stimulus-

material. Under standardinstruktion uppgår dessa effekter i den 

taktila - visuella betingelsen (TV) till 57% och i den visuella 

- taktila betingelsen (VT) till 44%. Dessa värden erhölls vid 

en inlämingsnivå i den första modaliteten på c:a 70%. En intressant 

fråga blir då om dessa effekter varierar med inlärningsnivå. Efter

som stimuli innehåller både specifika och gemensamma aspekter som 

kan ligga till grund för diskrimination kan en ökad konfrontation 

med stimuli leda till flera olika tänkbara resultat. Dels kan man 

tänka sig att specifika aspekter kan komma att uppmärksammas i 

ökad utsträckning varvid en minskad transfereffekt erhålles, dels 

att gemensamma aspekter uppmärksammas i ökad utsträckning varvid 

en ökning av transfereffekten erhålles. Slutligen kan nan också 

tänka sig att om ingen förändring i uppmärksamhet av relationen 

mellan specifika och gemensamma aspekter äger rum bör transfer

effekten förbli densamma. 

I experimentet (Björkman et al., 1965, Experiment 2) användes 

samma stimulusmaterial och samma procedur som i experiment 1. 

Två grupper av försökspersoner lärde sig materialet i ordningen 

TV respektive VT. Standardinstruktion användes och inlärningen 

i den första modaliteten fördes till ett kriterium av tre korrekta 

övningstillfällen i rad varefter inlärningen fortsatte i den andra 

modaliteten till samma kriterium. 

Resultatet visade en transfereffekt på 62% i betingelsen TV och 

41% i betingelsen VT. Dessa värden skiljer sig ej signifikant 

från motsvarande värden i experiment 1 varför resultaten antyder 

att transfereffekten är invariant över inlärningsnivå. Relationen 

mellan storleken på transfereffekten och övningsmängd och inlärnings-

nivå i den första modaliteten behandlas ytterligare i samband med 

beskrivningarna av experiment 7 och 8. 
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EXFERIMENT 3 

I både experiment 1 och 2 visade det sig att inlärning i ordningen 

TV gav större transfereffekt än inlärning i ordningen VT. En 

förklaring till denna asymmetriska effekt är att försökspersonerna 

i betingelsen TV har svårigheter att utnyttja de specifika taktila 

aspekterna (vikt) för diskrimination och därför utnyttjar de gemen

samma aspekterna form och ytstruktur i större utsträckning än 

försökspersonerna i betingelsen VT. Detta resonemang stöds också 

av de resultat som erhölls med riktad instruktion i experiment 1. 

Instruktionen hade liten effekt i betingelsen TV, vilket tyder 

på att något ytterligare utrymme för utnyttjande av gemensamma 

aspekter inte fanns. Om denna förklaring är riktig borde en redu

cering av de specifika aspekterna visuellt och taktilt leda till 

en reducering eller förändring av den asymmetriska effekten. 

Föreliggande experiment (Garvill and Molander, 1968, Experiment 1) 

är avsett att studera om en förändring i den asymmetriska effekten 

inträffar när de specifika stimulusaspekterna reduceras. 

De st intuii som användes i detta experiment var med avseende på 

form identiska med de tidigare använda. Någon variation i ytstruk

tur och vikt förekom inte, och samtliga stimuli var vitmålade. 

Diskrimination av stimuli kunde således bara äga rum genom ut

nyttjande av den gemensamma aspekten form. Stimulusmaterialet 

lärdes in under standardinstruktion i betingelserna TV och VT 

och inlärningen fördes i första modaliteten till en inlärnings

nivå på c:a 80% varefter byte till den andra modaliteten ägde rum. 

I övriga avseenden användes samma procedur som i experiment 1. 

Resultaten visade en transfereffekt på 89% i betingelsen TV och 

61% i betingelsen VT och det förefaller därför klart att den 

asymmetriska effekten kvarstår även om de specifika aspekterna 

reduceras. Denna reduktion leder inte helt oväntat till en abso

lut höjning av transfereffekterna i båda betingelserna. Experi

mentet visade också, liksom de två tidigare experimenten, att 

taktil inlärning är långsammare än visuell inlärning. På sannia 
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sätt som i de tidigare experimenten krävdes ungefär dubbelt så många 

trials taktilt som visuellt för att nå den fastställda inlärningsnivån. 

EXPERIMENT H 

De hittills redovisade cross-modala effekterna har erhållits med i 

princip samma stimulusmaterial. Möjligheten föreligger därför att 

effekterna är specifikt bundna till detta material. Följande experi

ment (Garvill & Molander, 1968, Experiment 2) utfördes för att under

söka om dessa effekter, och i synnerhet då den asymmetriska transfer

effekten, var generaliserbara till en annan uppsättning stimuli. Ex

perimentdesignen var densamma som i de tidigare experimenten och 

stimulusmaterialet utgjordes liksom tidigare av keramikobjekt av 
11 nonsens"-karaktär. Formen hos dessa stimuli avvek emellertid påtagr 

ligt från de tidigare använda stimuli och föreföll intuitivt vara mer 

svårdiskriminerbara (se Garvill & Molander, 1968, sid. 5, där dessa 

stimuli är avbildade). Eftersom samtliga stimuli var vitmålade och 

hade samma vikt var diskrimination möjlig endast cm den gemensamma 

aspekten form utnyttjades. För både TV-gruppen och VT-gruppen skedde 

byte från den ena modaliteten till dan andra vid en inlärningsnivå 

på c:a 70 %. 

Resultaten visade återigen asymmetriska effekter. För betingelsen TV 

erhölls en transfereffekt på 75 % medan motsvarande effekt för VT var 

54 %. Dessa värden motsvarar ganska precis de som erhölls i experi

ment 3, varför det förefaller klart att den asymmetriska effekten in

te är bunden till en specifik uppsättning former. Återigen visade det 

sig att visuell inlärning var ungefär dubbelt så snabb som taktil in

lärning. 

EXPERIMENT 5 

Asymmetriska effekter har erhållits i samtliga experiment som hittills 

redovisats. Dessa effekter förefaller vara oberoende av inlärningsnivå 

och stimulusmaterial. Inte heller kan effekterna förklaras med hänvis

ning till en differentiell förekomst av diskriminerbara specifika as

pekter i taktilt eller visuellt hänseende. Det är emellertid möjligt 
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att försökspersonerna använder sig av verbaliseringar vid kodningen av 

stimuli och att dessa verbaliseringar är olika vid taktil och visuell 

inlärning. Flera författare har föreslagit att cross-modal transfer 

medieras verbalt (Gaydos, 1956; Houck, Gardner & Ruhl, 1965; Ettlinger, 

1967). Detta är ett tilltalande förslag eftersom det är väl förenligt 

med rapporterade experimentresultat, t ex svårigheten att demonstrera 

cross-modal transfer på djur, liksom ökningen i cross-modal prestation 

med ålder hos barn. Möjligheten att verbalisering spelar en viktig roll 

vid cross-modal transfer har prövats i flera experiment (Blank & Bridger, 

1964; Blank, Altman & Bridger, 1968). Blank et al. t ex lät barn lära 

sig diskriminera former taktilt eller visuellt varefter testning skedde 

i den andra modaliteten. Transfereffekter erhölls i riktningen VT, men 

barnen kunde trots detta inte verbalisera eller benämna de inlärda for

merna. Författarna drog därav slutsatsen att verbalisering inte var en 

nödvändig faktor. De demonstrationer av cross-modaL mtchning hos djur 

som rapporterats tyder också på att verbalisering inte kan vara en nöd

vändig faktor. Dessa experiment utesluter givetvis inte möjligheten 

att verbalisering utnyttjas av vuxna försökspersoner och att den asym

metriska effekten är en följd av sådan verbalisering. 

I det föreliggande experimentet (Garvill & Molander, 1971) är syftet 

att demonstrera att verbal mediering kan medverka till överföring av 

information från en modalitet till en annan. Den situation som valdes 

för experimentet var paradigmen A - B, B - C, A-C med A - B, D - C, 

A - C som kontrollparadigm. Försökspersonerna tränades taktilt eller 

visuellt i det första stadiet och testades visuellt eller taktilt i 

det tredje stadiet. Stimuli i första och tredje stadiet utgjordes av 

de sju stimuli som använts i experiment 3. Som B- och D-termer använ

des CVC-stavelser med högt associationsvärde och C-temerna utgjordes 

a v  s i f f r o r n a  1 - 7 .  

De fyra grupperna av försökspersoner lärde in materialet i första fasen 

i enlighet med samma procedur som i tidigare experiment. En standard

instruktion lästes och inga upplysningar om de följande stadierna läm

nades. I samtliga stadier fördes inlärningen till ett kriterium av två 

korrekta trials i rad. Efter avslutad inlärning i stadium 2 informerades 

om att samma stimuli som i stadium 1 skulle presenteras men i en annan 
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modalitet. Försökspersonerna uppmanades också att redan från första 

trial risponderà på stimali genom att använda siffrorna 1-7. För 

försökspersonerna i experimentgrupperna var det således möjligt att 

genom verbal mediering ge korrekta responser redan på trial 1 i stadium 

3. 

Resultatet visade klara effekter av mediering och återigen erhölls en 

asymmetrisk effekt med kraftigare mediering i ordningen TV än i ord

ningen VT. Denna effekt är emellertid något svagare i detta experiment 

än i de två föregående. Det mest sannolika skälet till detta ligger i 

valet av mediatorer. Det är väl känt att medieringseffekterna ökar med 

ökad meningsfullhet i mediatorn , och då CVC-trigram kan betraktas som 

ett material med relativt låg meningsfullhet är den svaga effekten in

te förvånande. Den asymmetriska effekt som uppträder förefaller emeller

tid att uppvisa anmärkningsvärda likheter med de medieringseffekter 

som erhålles i renodlat verbala experiment. I sådana experiment visar 

sig medieringseffekten vara kraftigast i början av testfasen för att 

sedan snabbt avta (Jenkins 1965). I det aktuella fallet förändras 

asymmetrin på samma sätt. Under de två första trials i stadium 3 är 

effekten kraftigare i betingelsen TV än i betingelsen VT, men samtidigt 

som medieringseffekten fortsättningsvis minskar i styrka så försvinner 

också asymnetrin. 

Någon demonstration av att verbal mediering är nödvändig för erhållande 

av cross-modal transfer utgör inte detta experiment, men vad som visas 

är att verbal mediering är en möjlig process när det gäller överföring 

av information mellan modaliteter. Experiment indikerar också att den 

asymmetriska effekten har att göra med att verbaliseringen sker olika 

effektivt i de två modaliteterna. Det kan exempelvis vara så att såväl 

taktil inlärning som visuell inlärning ger upphov till implicita verba-

liseringar som har "visuell" karaktär, dvs att visuella associationer 

snarare än taktila associationer uppstår. Om två modaliteter skiljer sig 

i informationskapacitet kan det således finnas en tendens till kodning 

i termer av den effektivaste modaliteten. Den asymmetriska effekten upp

står därför att den kodning av stimuli som sker under taktil inlärning 

överensstämmer bättre med de perceptuella responser som de visuella 

stimuli ger upphov till i transferfasen än vad som blir fallet när in

lärningen först är visuell. 
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EXFERIMENT 6 

I experiment 5 visade det sig, liksom i tidigare experiment, att tak

til inlärning var svårare än visuell inlärning. Den differentiella me-

diering och därmed sammanhängande asymmetri som erhölls i detta experi

ment kan bero på skillnader i svårighetsgrad vid taktil och visuell in

lärning snarare än på specifika processer kopplade till just dessa mo-

daliteter. Denna möjlighet undersöktes i föreliggande experiment (Mo

lander & Garvill, 1975) som var upplagt så att en sammanblandning;av 

modalitet och svårighetsgrad inte skulle kunna äga rum. Experimentet 

utfördes liksom experiment 5 med utgångspunkt från A - B, B - C, A - C 

paradigmen. Stimuli och responser i stadium 1 varierades i två svårig

hetsgrader varför fyra olika experimentella betingelser erhölls. Kon

trollgrupps lärde in materialet enligt A - B, D - C, A - C paradigmen. 

Om materialets svårighetsgrad är avgörande för medieringseffekten i 

experiment 5 bör man alltså förvänta sig även i detta fall att medie

ringseffekten blir större i en grupp där inlärningen i första stadiet 

går långsamt än i en grupp där inlärningen går fort. Stimuli och respon

ser i första stadiet utgjordes dels av högfrekventa substantiv och dels 

av CVC-trigram med låga associationsvärden. Substantiven ansågs utgöra 

ett material med låg svårighetsgrad och CVC-trigrammen ett material med 

hög svårighetsgrad. Antalet stimulus-responspar var sex och som C-termer 

användes siffrorna 1-6. PA-inlärning tillämpades och i varje stadium 

fördes inlärningen till ett kriterium av två korrekta trials i rad. Nå

gon information om karaktären på uppgifterna i de olika stadierna läm

nades inte, ej heller upplystes försökspersonerna om stadiernas inbördes 

relationer. Avsikten var alltså att så mycket som möjligt tillämpa sam-

roa metod och procedur som i experiment 5. 

Resultatet visade att medieringseffekter erhållits. Dessa effekter var 

dessutom relaterade till materialets svårighetsgrad i stadium 1 på så 

sätt att ju lättare materialet var att lära in desto större blev medie

ringseffekten. Den lättaste betingelsen i stadium 1 krävde genomsnittligt 

12.9 trials till kriteriet medan den svåraste betingelsen krävde 23.9 

trials. Relationen mellan det lättaste och svåraste materialet motsvarar 

ganska exakt den relation som observerats mellan visuell och taktil in

lärningshastighet i de tidigare experimenten. Detta experiment visar 
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alltså att materialets svårighetsgrad kan påverka medieringseffekten 

men i en riktning tvärtemot den antagna. I den rrån dessa resultat kan 

generaliseras till de tidigare experimenten och i den nån den asymmetris

ka transfereffekten beror på verbal mediering, borde en utjämning i svå

righet?.-mellan taktil och visuell inlärning snarare öka storleken på den 

asymmetriska effekten än minska den. 

EXPERIMENT 7 

Ett genomgående resultat i de hittills redovisade experimenten är att 

taktil inlärning är långsamirare än visuell inlärning. Eftersom den 

cross-modala transfereffekten i dessa experiment fastställts med utgångs

punkt från att taktil och visuell inlärning varit ekvivalent med avseen

de på inlärningsnivå, har stimuli exponerats för försökspersonerna dub

belt så många gånger under taktil inlärning som under visuell inlärning. 

Det är möjligt att denna skillnad i trials och därmed också i den tid 

stimuli exponerats kan förklara varför en asymmetrisk transfereffekt 

erhålles. Anledningen till att högre transfer erhålles efter taktil in

lärning skulle då bero på att försökspersonerna under denna inlärning 

blivit mer "bekanta" med stimuli och därför har lättare att känna igen 

dessa vid det efterföljande transfertestet. I det föreliggande experi

mentet (Molander & Garvill, 1977a, Exp. 1) undersöktes denna möjlighet. 

Tio grupper av försökspersoner användes varav fem grupper tränades och 

testades i ordningen TV och de övriga fem grupperna i ordningen VT. I 

varje modalitetsordning utfördes transfertest efter 4, 8, 12, 18 eller 

36 trials i den första modaliteten. Transfereffekterna fastställdes så

lunda över hela området från mycket låg övningsmängd till en övnings

mängd innebärande avsevärd överinlärning. I alla övriga avseenden an

vändes samma procedur som i experiment 3 och stimulusmaterialet var 

också detsamma som i detta experiment. 

Resultaten visade att transfereffekten var större i ordningen TV än i 

ordningen VT och att storleken på denna asymretri var relativt konstant 

över de olika övningsmängderna. Genomsnittligt erhölls 82 % transfer 

i TV-betingelserna och 72 % transfer i VT-betingelserna. Dessa värden 

överensstämmer ganska väl med de värden som erhölls i experiment 3. 

Hypotesen att den asymmetriska effekten orsakas av olika antal stimulus-

preséntationer taktilt òch visuellt får således inte stöd i detta experi

ment . 
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EXPERIMENT 8 

De påtagliga skillnader i inlärningskapacitet som existerar mellan tak

til och visuell modalitet och som demonstererats i de ovan refererade 

experimenten har av en del författare tagits scm utgångspunkt för en 

förklaring av den asymmetriska effekten. Man har noterat att om ett ma

terial är svårare att lära in i en modalitet än i en annan så erhålls 

mer transfer från den "svårare" modaliteten till den "lättare" än vice 

versa (von Wright, 1970). När materialet är lika lätt i båda modalite-

terna erhålles syirmetriska transfereffekter. Det är emellertid ytterst 

svårt att hitta ett tredimensionellt komplext material som är lika lätt 

att diskriminera taktilt som visuellt och i de ovan refererade experi

menten har därför en ekvivalering mellan modaliteterna i regel skett 

genom att inlärningen förts till samma inlärningsnivå. Genomgående för 

de inlärningsstudier som gjorts inom det cross-modala området är emeller

tid att transfertestning skett på inlärningsnivåer som legat under full

ständig inlärning. Betydligt högre inlärningsnivåer torde krävas för 

att skillnader i svårighet mellan taktil och visuell diskrimination 

i alla avseenden ska elimineras. I detta experiment (Molander & Garvill, 

1977a, Exp. 2) är avsikten att undersöka effekterna av överinlärning 

på den cross-modala prestationen och speciellt då överinläraingens ef

fekt på asymmetrin. Om ovan förda resonemang är riktigt borde överin

lärning leda till en symmetrisk transfereffekt eller i varje fall en 

minskning av asyimietrin. 

Experimentet utfördes enligt samrra procedur och med samma material scan 

det föregående. I tre olika experimentgrupper i varje modalitetsord-

ning fördes inlärningen i första modaliteten till inlärningskrit erierna 

100 %, 150 % och 200 % varefter transfer testades i den andra modali

teten. 

Resultatet visade att den asymmetriska effekten förblev oförändrad un

der de olika överinlärningsnivåerna. Storleken på transfereffekterna 

låg dessutom på samma nivå scm i experimenten 3 och 7 och sammantaget 

visar de tre experimenten tämligen klart att den asynmetriska effekten 

är invariant över òlika övningsmängder och inlämingsnivåer. I det före
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liggande experimentet mättes också latenstiden i de två grupper som er

höll 200 % träning. Såväl den taktila som den visuella latenstiden vi

sade en fortsatt minskning under överinlärningen vilket indikerar att 

inlärningen fortsatte att förbättras även sedan asymptotnivån uppnåtts. 

Skillnaden msllan de taktila och visuella latenstiderna var emellertid 

under hela överinlärningsstadiet konstant, vilket antyder att det kan 

finnas inbyggda modalitetsskillnader som gör det omöjligt att genom in

lärning åstadkomna att ett material blir lika "lätt" i båda modaliteter-

na. 

EXPERIMENT 9 

I experiment 5 demonstrerades att verbalisering kan medverka som en me

dierande process vid överföring av information från en modalitet till 

en annan, men san påpekades i samband med beskrivningen av detta experi

ment finns det skäl att tro att verbalisering inte är nödvändig för att 

cross-modal transfer ska inträffa. Flera författare har föreslagit att 

imagery snarare än verbalisering tjänstgör son en medierande process 

(Blank et al-» 1968; Koen, 1971; Paivio, 1971; Walsh, 19735 men någon 

experimentell demonstration av att så skulle vara fallet har inte pre

senterats. Om imagery förekommer vid cross-modal inlärning skulle den 

asynmetriska effekten kunna förklaras med att såväl visuella som taktila 

stimuli ger upphov till visuella "bilder" (inages) men att det tar längre 

tid vid taktil inlärning att åstadkomna en stabil stimuluspepresentation. 

Det antas alltså att taktila stimuli representeras i termer av den ef

fektivare visuella modaliteten och att de representationer som uppstår 

vid taktil inlärning är lättare att direkt utnyttja för identifikation 

av de i transferfasen visuellt presenterade stimuli än när motsatt mo

dal itetsordning råder. Flera experiment har visat att kodning av former 

kan underlättas genom att verbala etiketter används som responser (Ellis, 

1973) och att denna effekt är Joaftigare när stimuli är svåra att koda 

och diskriminera. Med utgångspunkt från dessa resultat och det resone

mang som förts ovan utfördes föreliggande experiment (Molander & Garvill, 

1977b). Avsikten var att genom en variation av responsernås imageryvär-

den försöka underlätta kodningen av de visuellt och taktilt presentera

de stimuli. 
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Det antogs att de verbala responserna skulle underlätta kodningen av 

de taktila stimili i större utsträckning än de visuella stimuli och att 

denna effekt skulle vara större när responserna hade högt imageryvärde. 

jämfört med när responserna hade lågt imageryvärde. Om imagery är en 

aktivt medverkande process vid överföringen av information mellan moda-

litetema borde således den asymmetriska effekten bli större när respon

serna har högt imageryvärde jämfört med när de har lågt imageryvärde. 

Samma stimuli och procedur som i experiment 8 användes med den skillna

den att responserna utgjordes av substantiv med höga och låga imagery-

värden i stället för siffror och som försökspersonerna före experimentets 

start lärt in utantill. Försökspersonerna uppmanades dessutom att för

söka koppla ihop de "bilder" scm substantiven uppväckte med de stimuli 

som presenterades. Inlärningen i den första modaliteten fördes till ett 

kriterium av två korrekta trials i rad. 

I likhet med tidigare experiment visade resultaten att visuell inlärning 

var snabbare än taktil inlärning och att transfer i riktningen TV var 

kraftigare än i riktningen VT. Någon skillnad i storleken på denna asym

metri för responser med olika imagery värden erhölls inte och en jämförel

se med data från experiment 8 visade att storleken på asymmetrin var 

densamma, som när siffror användes som responser, men att mängden trans

fer i båda modalitetsordningarna var mindre. Dessa resultat antyder att 

"images" knappast har den medierande funktion som antagits. Om "images" 

har en sådan funktion borde den också rimligen vara påverkbar av de 

"images" som responserna genererar. Att variationen av responsernas 

imageryvärde inte hade någon effekt kan bero på den typ av stimulusma-

terial som användes. Man har funnit att verbalisation är effektivare än 

imagery för kodning av stimuli när stimuli är komplexa och svårkodade 

medan imagery är effektivare när stimuli är enkla och lättkodade (Fede

rico & Montague, 1975). Att verbalisering snarare än imagery är av be

tydelse i det aktuella experimentet är ett antagande som är väl fören

ligt med de erhållna resultaten. 
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Diskussion 

Diskussionen inleds med en kort sammanfattning av huvudresultaten var

efter följer ett försök till tolkning. Därefter sätts de erhållna 

resultaten i relation till resultat erhållna dels inom verbal inlär

ning och dels inom eross-modal matchning. Avslutningsvis diskuteras 

resultatens relevans för de teorier som redovisats i avhandlingens 

inledning. 

X X X  

I experiment 1 demonstrerades att positiva transfereffekter erhålles 

då inlärning av ett tredimensionellt material i den taktila eller 

visuella modaliteten följs av inlärning av samma material i den andra 

modaliteten. Vidare påvisades att transfereffektens storlek kan påverkas 

genom en instruktion som inriktar försökspersonernas uppmärksamhet på 

för båda modaliteterna gemensamma, stimulusaspekter. När en sådan riktande 

instruktion ej används så erhålles större transfer i riktningen TV än i 

riktningen VT. De följande experimenten kan beskrivas som försök:'' att 

finna faktorer som har med denna s.k. asymmetriska transfereffekt att 

göra. Att så stor del av arbetet koncentrerats på denna effekt beror 

till en del på den strävan som alltid finns att försöka förklara erhållna 

experimentresultat men framförallt på antagandet att asymmetrin kunde 

ha något att göra med hur information överföres mellan de två modalitet

erna. Det faktum att olika forskare inom det cross-modala området er

hållit motstridiga resultat med avseende på i vilken riktning asymmetrin 

gick bidrog också till att detta problem kom i fokus. 

I experiment 2 konstaterades att transfereffekterna och därmed också 

storleken på asymmetrin var invarianta över inlärningsnivå. Dessa re

sultat konfirmerades ytterligare genom experiment 7 där storleken på 

såväl transfer san asymmetri visades vara invariant över olika övnings

mängder. I detta experiment användes ett annat stimulusmaterial än i 

experiment 2 och Björkman (1969) har presenterat data på ytterligare en 

typ av stimuli som visar samma invarians. I det sistnämnda fallet stu

derades emellertid endast betingelsen TV. 
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Att den asyrcmetriska effekten inte är bunden till en specifik stimulus-

uppsättning visas också av experimenten 1, 3 och 4. I experiment 1 an

vändes ett stimulusmaterial som varierade i modalitetsspecifika egen

skaper (färg och vikt) samt i ytstruktur. I de båda övriga experimenten 

hade denna variation eliminerats, och dessutom skiljde sig stimulusupp-

sättningarna i de två experimenten åt med avseende på form. I samtliga 

tre experiment testades transfer på ungefär samma inlärningsnivå och 

innan fullständig inlärning uppnåtts. Asymmetrin i riktningen TV erhölls 

i samtliga tre experiment och storleken på denna asymmetri låg på sanare 

nivå. I absoluta termer var transfereffekterna emellertid större i ex

perimenten 3 och 4. 

Hypotesen att den asymmetriska effekten kunde ha att göra med skillnader 

i svårighetsgrad mellan visuell och taktil inlärning undersöktes i ex

periment 8. Det antogs att om dessa skillnader orsakade asymmetrin så 

skulle en kraftig överinlärning av materialet leda till en reducering 

av eller eliminering av effekten. Någon sådan reducering erhölls inte 

utan storleken på asymmetrin var oförändrad över de olika överinlär-

ningsnivåerna, ett resultat som ytterligare stärker intrycket att denna 

effekt är invariant över inlärningsnivåer. De latenstider som uppmättes 

under detta experiment indikerade emellertid att det existerar skillnader 

mellan mocfaliteterna som inte reduceras trots avsevärd överinlärning. 

Sannolikt har dessa skillnader att göra med den tid som behövs för att 

avsöka stimuli. 

I tre experiment har hypoteser om att medierande processer medverkar 

till uppkomsten av asymmetri prövats. I experiment 5 demonstrerades att 

verbal mediering är möjlig vid cross-modal överföring av information. 

Detta experiment antyder också att den asymmetriska effekten kan ha med 

mediering att göra. Allteftersom medieringseffekten minskade i styrka 

över trials i testfasen så minskade också den asymmetriska effekten. 

Att den differentiella medieringseffekt som erhölls i detta experiment 

inte kan förklaras med att material med olika svårighetsgrad lärts in 

visas i experiment 8. Resultaten i detta experiment implicerar snarare 

att om taktil och visuell inlärning varit lika lätt så borde skillnader

na i medieringseffekt och därmed också den asynmetriska effekten blivit 

ännu större. En till verbalisering alternativ medieringsprocess som 
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föreslagits är imagery. Om såväl visuella som taktila stimuli ger upphov 

till "images" så skulle en sådan process kunna förklara varför asymmetri 

uppkonmer. I experiment 9 varierades responserna med avseende på hur 

lätt de ger upphov till "images" och hypotesen var den att om stimuli 

gav upphov till "images" så skalle denna stimulusrepresentation under

lättas olika mycket beroende på responsernas imageryvärde. Denna respons-

variation hade emellertid inte någon effekt varför det är mindre sanno

likt att eventuellt förekommande "images" orsakar den asymmetriska 

effekten. 

X X X  

De resultat som erhållits i denna experimentserie visar genomgående att 

den visuella modaliteten har en högre informationskapacitet än den 

taktila modaliteten samt att den asymmetriska effekten är synnerligen 

svår att påverka genom inlärning. Detta antyder att specifika modalitets-

egenskaper och karakteristika i stimulusmaterialet lägger starka re

striktioner på vad som går att påverka genom inlärning. Att perceptuella 

faktorer snarare än inlärningsfaktorer är avgörande för vad som överförs 

mellan modaliteterna visas t ex av experiment 1 där storleken på trans

fereffekterna förändrades genom att försökspersonernas uppmärksamhet 

påverkades. Detta experiment är för övrigt det enda där transfereffekten 

varit större i riktningen VT, och denna omkastning av asymmetrin åstad

koms genom instruktion. Mängden modalitetsspecifika aspekter i stimuli 

avgör också hur stor transfereffekten ska bli. När man reducerade mäng

den av sådana aspekter hos de stimuli som användes i experiment 1 blev 

transfereffekten större. Betydelsen av modalitetsspecifika aspekter 

för inriktning av försökspersonens uppmärksamhet demonstreras ännu tyd

ligare i ett experiment som utfördes av Björkman et al., (1965, Exp. 4). 

Stimuli som var klart diskriminérbara med avseende på färg användes. In

lärningen skedde i riktningen VT och två grupper med riktande och icke

riktande instruktion jämfördes. Gruppen med icke-riktande instruktion 

erhöll en transfereffekt på 15 %, vilket inte skiljer sig från vad som 

kan erhållas rent slumpmässigt, medan gruppen med riktande instruktion 

erhöll en transfereffekt på 39 %. Om inte en riktande instruktion ges 

förefaller det alltså som om försökspersonerna förlitar sig på specifika 

egenskaper före gemensamma egenskaper och att döma av exempelvis experi-
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ment 1 så är denna tendens kraftigare vid visuell inlärning än taktil 

inlärning. Denna tendens kan antas kvarstå även när de specifika aspekt

erna reducerats som vid experimenten 3, 4, 7, 8 och 9. En total eliminer-

ing av de modalitetsspecifika aspekterna är förmodligen omöjlig och 

eftersom den visuella modaliteten har större kapacitet och kan göra 

finare diskriminationer är sannolikheten större för att specifika cues 

ska utnyttjas i denna modalitet än i den taktila modaliteten. Enligt 

detta resonemang utnyttjas alltså gemensamma aspekter i större grad vid 

taktil inlärning än vid visuell inlärning och denna skillnad bidrar 

till att den asyranetriska effekten uppstår. Det krävs emellertid också 

antaganden om hur de specifika och gemensamna egenskaperna kodas i de 

två modaliteterna för att en tillfredsställande förklaring av asymmetrin 

ska erhållas. Den information om stimuli som förvärvas under inlärning 

i en modalitet naste kunna utnyttjas när stimuli presenteras i en annan 

modalitet och det enklaste antagandet är att såväl visuella som taktila 

stimuli representeras eller kodas på samma sätt. I samband med tolkning

en av experiment 5 föreslogs att denna kodning är "visuell" till sin 

karaktär och liknande förslag har framförts även av andra författare 

(Blank et al., 1968; Koen, 1971; Walsh, 1975; Freides, 1974, 1975). 

Att den visuella modaliteten har en högre informationskapacitet och ger 

en noggrannare perception än den taktila modaliteten har visats i flera 

undersökningar (Rock and Harris, 1967) och de resultat som redovisats 

ovan visar samma sak. Utvecklingsstudier har visat att när mot stridande 

information presenteras samtidigt visuellt och taktilt, så dominerar 

den visuella informationen och att den visuella diskriminationsförmågan 

är bättre än den taktila (Pick, Pick and KLein, 1967). Man vet också 

att det visuella perceptionssystemet är väl utvecklat mycket tidigt 

efter födelsen (Gibson and Walk, 1960). Det visuella sinnet är effektivare 

än det taktila sinnet också i den meningen att det är ett "fjärrsinne". 

Dessa förhållanden antyder att människor lever i en "visuell" värld 

snarare än i en "taktil" och att det därför finns en tendens till att 

taktil information representeras på ett sätt som är visuellt användbart. 

Såväl implicita verbaliseringar som "images'® skulle kunna tjänstgöra som 

sådana representationer. Enligt tidigare resonemang så sker diskrimination 

med hjälp av gemensamma aspekter i större utsträckning vid taktil in

lärning än vid visuell inlärning och om verbaliseringar förekommer antas 

det således att dessa verbaliseringar har visuella konnotationer snarare 
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än taktila. Möjligheten att verbalisering eller "images" medverkar vid 

cross-modal transfer undersöktes i experimenten 5 och 9. Att döma av 

dessa experiment är det mer som talar för verbalisering än "images" 

som en medierande faktor. I experiment 5 demonstrerades att verbal 

mediering är möjlig vid cross-modal transfer. De transfereffekter som 

erhölls var emellertid lägre än vad som erhålles i den vanliga cross-

modala paradigmen. Detta kan tolkas som att mediatorerna i medierings-

experimentet hade låg meningsfullhet (CVC-stavelser) jämfört med den 

vanliga experimentsituationen där försökspersonerna i större utsträck

ning kan utnyttja sina egna verbaliseringar. Att sådana egenskaper hos 

de verbala etiketterna som meningsfullhet och representativitet är vikti

gare för storleken på transfern än den grad av imagery de uppväcker an

tyds också indirekt av resultaten i experiment 9. Det bör emellertid 

betonas att den diskussion som här förts om existensen av medierande 

processer och karaktären på dessa processer måste betraktas som mycket 

spekulativ. Endast indirekta belägg föreligger och utom experiment 5 och 

9 i denna avhandling existerar veterligen endast en undersökning (Koen, 

1971) inom området cross-modal formdiskrimination som behandlat karaktär

en på de medierande processerna. Den medieringsparadigm som använts 

i experiment 5 och 6 förefaller emellertid användbar för mer noggranna 

studier av hur olika egenskaper hos mediatorerna påverkar såväl stor

leken på -:.ransfereffekt erra som asymmetrin. 

X X X  

En av målsättningarna med de experiment som redovisas i denna avhandling 

var att se efter om de resultat som erhålles i den cross-modala inlärning

en överensstämmer med de resultat som erhållits inom verbal inlärning. 

En sådan jämförelse förefaller naturlig eftersom de cross-modala experi

menten är designade som PA-inlärningsexperiment. Någon principiell skill

nad i det allmänna inlärnings förloppet tycks inte föreligga när stimuli 

är taktilt eller visuellt presenterade tredimensionella objekt i stället 

för verbala enheter. Speciellt tydligt demonstreras likheterna i experi

ment 5 där samma interferens- och medieringseffekter erhålles som med 

renodlat verbalt material. Den asymmetriska effekten förefaller emeller

tid inte kunna påverkas med faktorer som normalt har inverkan på ver

balt material. Det mest slående exemplet på detta är de resultat som er
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hölls i experiment 8. I detta experiment varierades graden av överinlär

ning i första modaliteten, men denna variation påverkade inte storleken 

på transfereffekterna och asymmetrin. Utifrån resultat erhållna vid 

verbala studier borde man förvänta sig att överinlärningen skulle leda 

till en ökning av transfereffekterna. Detta experiment antyder också, i 

motsats till vad man funnit vid överinlärning på verbalt material, att 

någon förändring av försökspersonernas uppmärksamhet mot nya och tidigare 

inte uppmärksammade aspekter i stimuli inte sker. Dessa resultat under

stryker det tidigare förda resonemanget att den asyirmetriska effekten 

har en perceptuell snarare än en inlärningsmässig grund. 

X X X  

De cross-modala inlärningsexperimenten har ibland kritiserats för att 

designerna varit av PA-inlämingskaraktär. Man menar att vid sådana 

experimentuppläggningar kommer responsinlärningsprocesser och associativa 

processer med nödvändighet in i bilden, och situationen inbjuder till 

att försökspersonerna verbaliserar utan att verbaliseringen i och för 

sig behöver vara nödvändig för att cross-modal transfer ska inträffa 

(Gibson, 1969). En sådan kritik innebär att cross-modal transfer bör 

studeras enbart på sådant sätt att verbala processer inte kan förekomna, 

dels genon. studier på djur och mycket unga barn. De experiment som 

redovisas i denna avhandling studerar emellertid den cross-modala pre

stationen hos vuxna och om dessa försökspersoner utnyttjar sin verbala 

kapacitet under inlärningen så är det ett förhållande som bör beaktas 

för att en fullständig bild ska erhållas. Det finns emellertid alltid 

en risk för att de effekter som observeras är bundna till den specifika 

experimentella situationen och därför bör de resultat som redovisats 

ovan givetvis jämföras med cross-modala studier där experimentupplägg

ningen varit annorlunda. Lyckligtvis låter sig sådana jämförelser göras 

ovanligt lätt i det aktuella fallet eftersom studier på cross-modal 

matchning bedrivits parallellt med inlämingsstudierna (Garvill and 

Molander, 1969, 19733 1975, 1977a, 1977b). I dessa matchningsstudier 

har samma modaliteter och stimulusmaterial undersökts som i inlärnings

studierna. En i detta sammanhang intressant skillnad mellan de två 

situationerna är att förekomsten av responsinlärning och associativ 

inlärning är minimerad i matchningssituationen. De resultat som erhållits 
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vid matchningsexperimenten överensstämmer emellertid i väsentliga av

seenden med de résultat som erhållits vid inlärningsexperimenten. Lik

som i inlarningsexperimenten är den visuella kapaciteten större än den 

taktila. De transfereffekter som erhålles är i regel asymmetriska odi 

denna asymmetri är relativt okänslig för sådana faktorer som retentions-

intervallets längd och interferens. De kapacitetsskillnader som obser

verats kvarstår även då den taktila modaliteten kompenseras med obe

gränsad inspektionstid. Liksom i inlärnings experiment en tyder resultaten 

på att taktil och visuell information kodas och lagras på ett likartat 

sätt. (Se Garvill (1977) för en utförligare diskussion om resultaten 

i matchningsexperimenten och relationerna mellan matchning och inlär

ning.) 

X X X  

Inledningsvis diskuterades två teorier som bildat allmän referensram 

och bakgrund till de redovisade experimenten. Den ena teorin utgår 

från att sinnesintrycken är specifika och separata för de olika rnoda-

liteterna och att cross-modal transfer är möjlig därför att dessa 

sinnesintryck associerats med varandra, t ex genom verbal mediering. 

Den andra teorin utgår från att det finns egenskaper i stimuli -

"variabler1 av högre ordning" - som försökspersonen reagerar på obe

roende i vilken modalitet stimuli presenteras. Som flera författare 

noterat (Shaffer and Howard, 1974; Molander, 1975; Lian, 1976) så är 

problemet med dessa teorier att de dels är mycket svåra att testa och 

dels inte är oförenliga med varandra. Avsikten med denna avhandling 

har heller inte varit att utvärdera teorierna, utan att tillhandahålla 

mer systematiska studier av cross-modal inlärning i hopp om att ett 

ökat empiriskt underlag ska leda till precisare teoretiska formulering

ar. De resultat som erhållits pekar mot att perceptionspsykologiska 

snarare än inlärningspsykologiska faktorer är avgörande för de cross-

modala effekterna även om mycket fortfarande återstår att klarlägga 

när det gäller förekomsten av medierande processer och den roll inlär

ning kan spela för dessa processers effektivitet. En viktig konsekvens 

av detta resonemang är att en fortsatt forskning bör inriktas mot be

tydligt bättre stimulusbeskrivningar och mer systematiska variationer 

av stimulusmaterialet än vad som hittills varit vanligt inom området. 
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ENGLISH SUMMARY 

Asymmetric effects and mediation 

in cross-modal transfer 

Nine experiments concerned with the problem of cross-modal transfer of 

form discrimination between the visual and tactual modalities are de

scribed. Following Gaydos (1956) the experimental paradigm in most of 

the experiments involves training by a PA-learning procedure in one 

modality whereupon transfer is tested in the other modality. In another 

experimental group the sequential order of modalities is reversed. The 

stimulus material consists of seven three-dimensional ceramic objects 

varying in color (grayness), weight, surface structure, and form. The 

forms of the stimuli were designed to be abstract and unfamiliar to the 

subjects. Figures (1-7) were randomly assigned to the objects and con

stituted the responses. In all experiments university students served 

as subjects. 

In experiment 1 (Björkman, Garvill and Molander, 1965, Exp. 1) two groups 

learned the material in the tactual-visual order (TV) and the visual-

tactual order (VT) respectively. When a level of learning of .70 had 

been met in the first modality transfer was tested in the other modality. 

Two additional groups went through the same conditions with the difference 

that these groups received an instruction directing their attention to 

aspects of the stimuli that were "common" to the two modalities, e.g. 

surface structure and form. The subjects in the TV condition, for example, 

were told that learning in the tactual modality was followed by a test 

in the visual modality and that they should try to learn the material 

tactually in such a way that the performance in the visual modality 

would be as good as possible. The results showed that positive transfer 

effects were obtained in all groups but that the magnitude of transfer 

was larger for the two groups receiving an attention-directed instruction. 

Under "standard" instruction transfer was larger in the TV order than 
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in the VT order. Thus, an asymmetric transfer effect was obtained. 

With respect to learning the first task, the results showed that 

the visual modality was superior to the tactual modality. Training in 

the latter modality demanded twice as many trials for the subjects 

to reach the criterion. However, with respect to rate of learning 

there were no differences between groups with different instructions. 

In experiment 2 (Björkman et al., 1965, Exp. 2) training in the first 

modality was carried to a criterion of three consecutive correct 

trials. Under standard instructions two groups (TV and VT) learned 

the same material as in experiment 1 and the same procedure was fol----

lowed. Once again an asymmetric effect was obtained, TV being supe

rior to VT. In the TV condition the transfer effect was 62 % and in 

the VT condition 41 % transfer was obtained. Since the corresponding 

values in experiment 1 were 57 % and 44 % respectively, the results 

indicate that the asymmetry is independent of level of learning. 

A possible explanation for the asymmetry is that subjects in the TV 

condition use aspects common to the two modalities in the discrimina

tion of the stimuli to a higher extent than subjects in the VT con

dition, since it may be more difficult to use a variation in weight 

as a base for discrimination compared to a variation in color. If 

this is true a reduction of modality specific aspects should re

duce or change the asymmetry. This possibility is investigated in ex

periment 3 (Garvill and Molander, 1968, Exp. 1). With respect to 

form the stimuli used in this experiment were identical to the stim

uli used in experiments 1 and 2. However, there was no variation in 

color, weight and surface structure. Thus, discrimination was possi

ble only by attending to the "common" form aspect. Under standard 

instructions two groups (TV and VT) learned the material to a level 

of learning of .80, whereupon transfer was tested. Not surprisingly, 

the transfer effect increased in both conditions but the asynmetry 

remained, the transfer effects being 89 % and 61 % for TV and VT re

spectively. Thus, it is unlikely that the asymmetry obtained in exper

iments 1 and 2 was caused by difficulties in using modality specific 

aspects in the TV-groups. 
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In experiment 4 (Garvill and Molander, 1968, Exp. 2) a new set of abstract 

and unfamiliar stimuli was used. These stimuli too varied only in form 

but were substantially more difficult to discriminate. The same experi

mental conditions as in experiment 3 were used with the difference that 

training in the first modality was carried to a level of 70 % of learn

ing. The results showed that the transfer effect was 75 % in the TV-

group and 54 % in the VT-group, the magnitude of the effects being 

approximately the same as in experiment 3. The asymmetric effect then, 

does not seem to be tied to a specific set of stimuli. Since the tactual 

training demanded twice as many trials as visual training, the new 

set of stimuli did not change the relation obtained earlier between 

tactual and visual learning capacity. 

In experiment 5 (Garvill and Molander, 1971) effects of verbalization 

in cross-modal transfer were investigated by means of the verbal medi

ation paradigm A-B, B-C, A-C. The stimuli employed in experiment 3 

constituted the A-terms and they were presented either factually or 

visually in the first stage of the paradigm. In the third stage the 

same stimuli were presented in the other modality. Control groups were 

run according to the A-B, D-C, A-C paradigm. As B- and D-terms CVC-

syllables were used and the figures 1-7 constituted the C-terms. In 

all stages learning was carried to a criterion of two consecutive 

correct trials. The results showed effects of mediation in both the 

TV order and the VT order. However, this effect was larger in the 

former order. Furthermore, this asymmetry seemed to have something to 

do with mediation since there was a concurrent decrease in both the 

asymmetric effect and the mediation effects after the first few trials 

in the third stage. Although this experiment does not demonstrate that 

verbalization is a necessary factor in cross-modal transfer it does 

demonstrate that verbalization is a possible and effective means for 

transfer of information between the modalities. The results also suggest 

that the verbal mediation is more effective in the TV order than in the 

VT order. 
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In the verbal mediation experiment just described, tactual learning was 

more difficult than visual learning. Thus it is possible that the size 

of the mediation effects has to do with differences in degree of diffi

culty in the learning materials rather than with specific character

istics of the modalities. In experiment 6 (Inlander and Garvill, 1975) 

this confounding between degree of difficulty and modality is avoided. 

The same experimental and control paradigms as in experiment -5 were 

used but the learning material was purely verbal. Stimuli and responses 

in the first stage were varied in two levels of difficulty with nouns 

as a material of low difficulty and CVC-syllables as a material of high 

level of difficulty. Except for the different type of material the 

experiment was run according to the procedure used in experiment 5. 

The results showed that effects of mediation had been obtained and 

that these effects were related to the difficulty of the material in 

stage 1 åncauch a way that the easier the material was learned the 

larger was the effect of mediation. In so far that the asymmetry 

depends on verbal mediation these results suggest that the asymmetry 

should increase rather than decrease if tactual and visual stimuli 

were equally easy to learn. 

Since tactual learning is slower than visual, learning the subjects 

are exposed to tactual stimuli more often and during longer time when 

level of learning criteria are used. It is possible that this differ

ence accounts for the asyrrmetry. In experiment 7 (Molander and Garvill, 

1977a, Exp. 1) this possibility is investigated. In both modality 

orders subjects were trained for 4, 8, 12, 18 or 36 trials in the first 

modality whereupon transfer was tested in the other modality. The 

stimulus material and the procedure was the same as in experiment 3. 

More transfer in the TV order than in the VT order was obtained and 

the size of this asymmetry was invariant over the different amounts 

of training. Thus the hypothesis that the asynmetry is caused by 

different number of stimulus presentations visually and tactually is 

not supported. 
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In experiment 8 (Molander and Garvill, 1977a, Exp. 2) the effects of 

overlearning on the asymmetric effect were investigated. In most studies 

of cross-modal learning transfer has been tested for before subjects 

have reached a level of complete learning. But if differences in tactual 

and visual discrimination capacity are responsible for the asymmetry, 

a lot more training may be needed to reduce these differences and thus 

the asyimietry. In each modality order three groups learned the sanre 

procedure as in experiment 3. However, training in the first modality 

was carried to a level of learning of 100 %, 150 % or 200 %. The re

sults showed once again asymmetric transfer effects but the magnitude 

of these effects did not change as a function of overlearning. further

more, the magnitude of the transfer effects was approximately the 

same as in experiments 3 and 7. It may thus be concluded that the 

asymmetric effect is invariant over different amounts of training and 

levels of learning including substantial degrees of overlearning. 

Several authors have suggested that the subjects may use imagery rather 

than verbalizations in a cross-modal situation. In experiment 9 (Molander 

and Garvill, 1977b) this possibility is studied by varying the imagery 

values of the response terms. Nouns with high and low imagery values 

were used as responses and it was hypothesized that if imagery is 

important for stimulus encoding high imagery responses should facilitate 

this encoding more than low imagery responses and that tactual encoding 

should be facilitated to a greater degree than visual encoding. Thus 

it was expected that the asymmetry should be larger with high imagery 

responses than with low imagery responses. The same stimuli and procedure 

as in experiment 3 were used with the difference that the responses were 

nouns instead of figures and that training in the first modality was 

carried to a criterion of two consecutive correct trials. The results 

showed that transfer in the TV order was larger than that in the VT 

order but that the size of this asymmetry was the same for the two types 

of responses. Furthermore, the size of the asymmetry was the same as 

that obtained in earlier experiments where figures served as responses. 

These results iuggêst that as far as the asymmetric effect is concerned 

imagery is of minor importance. 
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