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FÖRORD 

Detta arbete tog sin början vid Psykologiska institutionen, Uppsala 

universitet redan 1964 då författaren tillsaramans med Bo Molander tog 

de första stapplande stegen inom området cross-modal transfer och match

ning i fonti av en 3-betygsuppsats. Arbetet fortsatte vid Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet och når nu sitt slut vid Psyko

logiska institutionen, Umeå universitet. 

Detta arbete utgör en del i ett större projekt inom området cross-

nodal transfer och matchning som författaren bedrivit tillsarrmans med 

Mats Björkman och Bo Molander och som bekostats med medel från Statens 

Råd för Samhällsforskning. Jag vill i detta sammanhang uttrycka min 

stora tacksamhet till Hats Björknan, min första handledare och till 

Berndt Brehmer, min nuvarande handledare. Det stöd de pa olika sätt 

givit mig i mitt arbete under årens lopp har varit ovärderligt. Jag 

vill också rikta ett varmt tack till Bo Molander som jag samarbetat 

med under alla dessa år. Många är de timmar vi ägnat åt diskussioner 

kring problem i anslutning till detta arbete. 

Ett varmt tack riktas också till alla de som hjälpt till vid datain

samlingen. Studerande som ställt upp som försökspersoner samt Ingrid 

Sundberg och Göran Qvarnström som arbetat som experimentledare. 

Till sist men inte minst, ett stort tack till alla de som skött an

slagen, skrivit ut manuskripten, ritat figurer, stencilerat och häftat 

rapporter; Margaretha Lindberg, Anita Åberg, MaiLis Sehlstedt, Brita 

Westling, Margaretha Larsson, Mona VJiklund, Stig Lindqvist och Harald 

Tjärns träna. 



STUDIER AV CROSS-MODAL TRANSFER OCH CROSS-

MODAL MATCHNING AV FORM 

Jörgen Garvill 

En viktig aspekt på mänskligt informationsprocessande är sensorisk integ

ration, dvs hur information förmedlad av olika sinnesmodaliteter kan 

integreras till en upplevelse eller hur information förvärvad via en 

s inne smodaiitet kan utnyttjas i en annan modalitet. 

Detta område har ofta delats upp i delområden som sensorisk interaktion 

och sensorisk ekvivalens, (t ex von Wright, 1969). Studier rörande 

sensorisk interaktion är närmast inriktade på frågan hur stimulering via 

en modalitet påverkar prestationen i en annan modalitet eller hur stimu

lering via två eller flera modaliteter integreras till en upplevelse. 

Studier inom området sensorisk ekvivalens är snarare inriktade på pro

blemet om vi kan förvärva samma information via olika sinnesmodaliteter. 

Det är incm området sensorisk ekvivalens som detta arbete hör hemma. 

Vi kan urskilja två olika angreppssätt när det gäller att förklara sen

sorisk ekvivalens. Det ena angreppssättet innebär att man betraktar 

olika sinnesmodaliteter som separata och specifika kanaler för inhämtan

de av information. Sensorisk ekvivalens kan enligt detta synsätt uppstå 

genom att specifika upplevelser i två modaliteter associeras gencm kon-

tig ui tet. T ex om ett barn samtidigt ser och känner på en boll associe

ras de visuella och taktila upplevelserna av rundhet med varandra. En 

modern variant av detta angreppssätt företräds av Birch och Lefford 

(1963, 1967) vilka antar att sinnesmodaliteterna från början är separata 

och specifika men att de under utvecklingen integreras. Uppkomsten av 

sensorisk ekvivalens, med bibehållande av tanken att modaliteterna är 

separata och specifika, har även förklarats i termer av mediering. 
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Olika former av mediering kan tänkas men det vanligaste är verbal medie-

ring (t ex Ettlinger, 1967). Om samma verbala etikett "boll" associerats 

till visuella och taktila upplevelser av en boll kan denna etikett funge

ra som en "länk" mellan de specifika sinnesintrycken. 

Utifrån det andra angreppssättet vilket företräds av E. J. Gibson (1969) 

hävdar man att stimuleringen innehåller dels modalitetsspecifika delar, 

dels amDdala eller gemensamrra delar dvs information som direkt kan tas 

upp av två eller flera sinnesmodaliteter. Exempel på dylik amodal informa

tion är enligt Gibson (1964, 1969) s k "högre ordningens variabler" som 

"rundhet", "kantighet", "rytm", etc. En närmare granskning av dessa olika 

angreppssätt finns förutom hos Molander (1975) också hos Gibson (1969) 

och Freides (1974). Det skall också påpekas att de experiment som utförts 

inom området sensorisk ekvivalens inte är kritiska för någon av dessa 

olika teorier. Vad man kan konstatera är att sensorisk ekvivalens är 

möjlig. Man kan inte avgöra om detta beror på att olika sinnesintryck 

av vissa stimulusdimensioner är associerade genom erfarenhet, kodas på 

ett gemensamt sätt eller om det beror på att samma information kan er

hållas via olika sinnesmodaliteter. 

Sensorisk ekvivalens kan studeras i två operationellt sett olika situa

tioner, cross-modal transfer och cross-modal netchning. I studier av 

cross-modal transfer får försökspersonen först lära sig att diskriminera 

mellan en uppsättning stimuli som presenteras i den ena modaliteten. Där

efter presenteras samira uppsättning stimuli i den andra modaliteten och 

ett test av eventuell transfer sker. I studier av cross-modal matchning 

presenteras först en eller flera standardstimuli i den ena modaliteten. 

Därefter presenteras en eller flera jämförelsestimuli i den andra moda

liteten och försökspersonens uppgift är att bland jämförelsestimuli 

identifiera det eller de stimuli som presenterats i den första modali
teten. Denna procedur upprepas vanligen ett flertal gånger. 

Ettlinger (1967) och Molander (1975) har argumenterat för att studier på 

cross-modal transfer och studier på cross-modal natchning inte bara skil

jer sig operationellt utan också med avseende på vad man studerar. 
Man p>åpekar att vid transferstudier är vanligen inte försökspersonerna 

medvetna om att inlärningsfasen i den första modaliteten skall följas 

av ett transfertest i den andra modaliteten medan vid cross-modal match
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ning försökspersonerna vanligen instrueras om att båda modaliteterna 

skall användas. 

Detta påpekande är riktigt men det är på intet vis omöjligt att före in

lärningsfasen i ett transferexperiment instruera försökspersonerna om 

det koirmande transfertestet. Effekten av en dylik manipulation på in

lärning och transfer har studerats av Björkman, Garvill och Molander 

(1965). Någon effekt på inlärningshastighet erhölls ej men väl på trans

fer från den visuella modaliteten till den taktila modaliteten. Det är 

alltså fullt möjligt att inom ramen för transferexperiment studera effekt

en av dama skillnad mellan cross-modal transfer och matchning. 

Vidare hävdar man att i transferexperimenten sker en förändring av be

teendet i den första modaliteten, dvs försökspersonens förmåga att 

diskriminera mellan de olika stimuli förbättras och att det är denna 

förändring eller inlärning som testas i den andra modaliteten. Men även 

i matchningsexperimenten måste någon form av inlärning äga rum i den 
första modaliteten, information om standardstimulus eller standardstimuli 

måste förvärvas och lagras och det är denna inlärning som testas i den 

andra modaliteten. Enligt författarens uppfattning kan matchningsexperi

menten snarast ses som inlärningsexperiment med transfertest på varje 

trial. 

En annan skillnad mellan transferexperiment och matchningsexperiment som 

också betonas är att transferexperiment skulle lämpa sig bättre för stu

dier av bestående cross-modal funktion. Efter inlärning i den första 

modaliteten kan ett retentionsintervall på flera dagar eller veckor in

foras innan transfertestet sker. Här skall bara påpekas att några sådana 

transferexperiment inte gjorts och att det är fullt möjligt att införa 

långa retentionsintervall mellan presentationerna av standardstimulus 

och jämförelsestimuli. Presentationstiden för standardstimulus eller 

standardstimuli kan göras mycket lång och även ett eventuellt retentions

intervall. Någon kvalitativ skillnad tycks alltså inte heller här före

ligga mellan transferexperiment och matchningsexperiment. 

Slutligen hävdar man att transferexperimenten är "kognitivt" mer kom

plexa än matchningsexperimenten. Försökspersonen måste diskriminera 

mellan flera stimuli och måste också ofta lära in responser till stimuli 
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varför responsinlärning och associationsinlärning tillkommer. Det är 

riktigt som man påpekar att i de flesta matchningsexperiment presenteras 

endast ett standardstimulus på varje trial men vanligen presenteras två 

eller flera jämförelsestimuli bland vilka försökspersonen måste identi

fiera standardstimulus. Matchningsparadigmen som sådan lägger dock inga 

restriktioner på hur många standardstimuli som kan presenteras på ett 

trial. Det finns exempel på allt från ett standardstimulus och ett jäm-

förelsestimulus (t ex Garvill & Molander, 1973) till att 20 standard

stimulus presenteras först, ett i taget i den ena modaliteten varefter 

40 jämförelsestimuli presenteras i den andra modaliteten och försöks

personerna skall avgöra vilka av jämförelsestimuli de känner igen från 

första presentationen (Fico & Brodsky, 1972; Walsh, 1973). 

Om transferexperiment och matchningsexperiment studerar samma aspekter 

på sensorisk ekvivalens eller ej är slutligen en empirisk fråga. Något 

empiriskt stöd för att cross-modal transfer och cross-modal matchning 

skiljer sig kvalitativt finns ej och tillsvidare avser vi att behandla 

båda områdena i en gemensam referensram. 

De nedan beskrivna experimenten behandlar såväl cross-modal transfer som 

cross-modal matchning av form. Experimenten är begränsade till modali

té terna syn och känsel och är gjorda på vuxna universitetsstuderande. 

Experimenten är inte avsedda att pröva huruvida dessa sinnesmodaliteter 

från början är separata eller om de kan ta upp samma information. Dylika 

frågor studeras bättre ur ett utvecklingsperspektiv. Experimenten utgår 

från att sensorisk ekvivalens är möjlig som ett empiriskt faktum och av
ser snarast att kartlägga några variabler som kan påverka graden av sen

sorisk ekvivalens. 

Beskrivning av transferexperimenten 

De två första experimenten (Björkman, et al., 1965, Exp. 3 och 4) är stu

dier av cross-modal transfer och har sin utgångspunkt i ett tidigare 

transferexperiment (Björkman, et al., 1965, Exp. 1) där nan dels ville 

demonstrera cross-modal transfer, dels ville studera möjligheten att mani

pulera transfereffektens storlek genom att medelst instruktion inrikta 

försökspersonerna på gemensamma aspekter i stimuli. Experimenten genan

fördes som PA-inlärningsexperiment med sju stimuli som utgjordes av 

tredimensionella keramikfigurer, vilka varierade i färg (gråskala), yt
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struktur, form och vikt. Stimuli innehöll alltså modalitetsspecifika 

aspekter, färg respektive vikt, och aspekter gemensamma för modali-

teterna syn och känsel, dvs ytstruktur och form. Till vart och ett 

av stimuli hade tillordnats en siffra (1-7) och försökspersonens 

uppgift var att lära sig vilken siffra som hörde till vilket stimulus. 

Två grupper började inlärningen taktilt och fortsatte sedan med visuell 

inlärning. Den ena av dessa grupper fick före den taktila inlärningen 

via instruktionen reda på att de senare skulle testas visuellt medan 

den andra gruppen ej fick veta detta. Ytterligare två grupper började 

med visuell inlärning och fortsatte med taktil. Den ena av dessa 

grupper informerades också cm modalitetsbytet i instruktionen. Transfer 

testades på första trial efter modalitetsbytet där försökspersonen upp

manades att för varje stimulus som presenterades ange den siffra som 

hörde till detta stimulus. Antalet rätt på första trial efter modalitets

bytet sattes sedan i relation till antalet korrekta svar på sista trial 

före modalitetsbytet och mängden transfer uttrycktes efter korrektion 

för gissning som en proportion. 

Resultaten visade positiv transfer i samtliga betingelser samt en sig

nifikant högre transfer för den grupp som började med visuell inlärning 

och erhöll instruktion om modalitetsbytet. Någon effekt av instruktion 

erhölls ej för de grupper som började med taktil inlärning. En förklaring 

till att instruktionen ej hade effekt för den grupp som började taktilt 

kan vara att viktvariationen i stimuli var svårare att utnyttja taktilt 

än vad färgvariationen var att utnyttja visuellt. De grupper som bör

jade taktilt inriktades därför på gemensamma, aspekter i stimuli oavsett 

instruktionen. 

Experiment 1 

Detta experiment (Björkman et al., 1965, Exp. 3) gjordes för att ytterli

gare testa hypotesen att man genom instruktion kan inrikta försöksperso

nernas uppmärksamhet på gemens amma aspekter i stimuli. Om instruktionen 

verkligen påverkar försökspersonernas val av information så skall man 

förvänta sig att effekten av instruktion minskar om modalitetsspecifik 

information i stimuli minimeras. Eftersom vi tidigare endast erhållit 

effekt av instruktionen för de grupper som började med visuell inlärning 

testades endast dessa grupper i detta experiment. 
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Stimuli var de samma som i det tidigare experimentet med den skillnaden 

att de alla var målade vita dvs all färgvariation var eliminerad. I 

experimentet ingick två grupper. Båda grupperna började med visuell in

lärning under 6 trials varefter modalitetsbyte skedde. Transfer testades 

på första trial efter bytet och den taktila inlärningen förtsatte till 

fullständig inlärning. Den ena gruppen fick vanlig standardinstruktion 

medan den andra gruppen fick en riktad instruktion dvs information om 

det kommande modalitetsbytet. 

Båda grupperna uppvisade positiv cross-modal transfer. Inga skillnader 

erhölls mellan grupperna vare sig i första inlärningsfasen, andra inlär

ningsfasen eller i transferns storlek. Hypotesen att den riktade instruk

tionen hade påverkat försökspersonemas val av information i det tidigare 

experimentet fick alltså stöd. Man skulle också förvänta sig att den grupp 

som i detta experiment hade standardinstruktion skulle ha högre transfer 

än motsvarande grupp i det tidigare experimentet eftersom stimuli då 

varierade i färg. Skillnaden mellan grupperna var i den förväntade 

riktningen men var ej signifikant. 

Experiment 2 

Resultaten av det tidigare experimentet och experiment 1 visade klart att 

den riktade instruktionen endast hade effekt när stimuli innehöll modali-

tetsspecifik information (färgvariation i gråskala). Vidare fanns resul

tat son antydde att transferns storlek påverkades av om modalitetsspecifik 

information fanns i stimuli eller ej (Björkman et al., 1965, Exp. 1). 

Detta experiment (Björkman et al., 1965, Exp. 4) avsåg att ytterligare 

studera effekten av dels riktad irstruktion, dels modalitetsspecifik 

information i stimuli. 

Stimulusuppsättningen var densamma som i tidigare experiment med den 

skillnaden att den modalit et s specifika informationen nu hade gjorts extra 

påtaglig. Stimuli hade målats i klart åtskilda färger (svart, vitt, blått, 

rött, gult, grönt, och brunt). Två grupper följde samma procedur som i 

experiment 1, den ena med standardinstruktion den andra med riktande in

struktion. 
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Gruppen med riktad instruktion uppvisade större transfer än gruppen med 

standardinstruktion. Skillnaden var dock ej signifikant ( .05<p< .10). 

Vid en jämförelse mellan dessa grupper och motsvarande grupper i det ti

digare experimentet fann man också att mängden transfer i detta experiment 

var signifikant mindre än i det tidigare experimentet. Någon skillnad mel

lan grupperna med avseende på den första visuella inlärningen erhölls ej 

heller i detta experiment. En sammanställning av resultaten från Björkman, 

Garvill och Molander (1965, Exp. 1) samt Exp. 1 och 2 ges i Tabell 1. 

Tabell 1. Relativ transfer från syn till känsel som en funktion av 

instruktion och modalitetsspecifika aspekter i stimuli. 

Färgvariation i stimuli 

Instruktion ingen gråskala olika färger 

ej riktande .67 .i+l .15 

riktande .63 1.12 .39 

Av dessa resultat framgår att försökspersonerna åtminstone vid visuell 

inlärning aktivt väljer information i stimuli och att detta val kan på

verkas dels genom instruktion dels genom hur pass påtaglig de modalitets

specifika aspekterna i stimuli är. Detta innebär att transferns storlek 

till en del bestäms av försökspersonernas val av information. 

Beskrivning av matchningsexperimenten 

Experiment på cross-modal matchning skiljer sig i flera avseenden opera

tionellt från experiment på cross-modal transfer. Matchningsexperiment har 

utförts på endimensionella, tvådimensionella eller tredimensionella sti

mili. Det utmärkande för matchningsexperiment är att eventuell sensorisk 

ekvivalens testas på varje trial. Ett trial består vanligen av presen

tation av ett standardstimulus (flera standardstimuli kan förekomma) i 

den ena modaliteten och ett eller flera jämförelsestimuli i den andra mo-

daliteten. Jämförelsestimuli kan presenteras antingen samtidigt som stan

dardstimulus presenteras eller efter det att standardstimulus har tagits 

bort. Om standard och jämförelsestimuli presenteras succesivt ställs 

större krav på försökspersonens informationsprocessande. Han nåste ta in 

information om standarden och lagra denna information. Det är sedan mot 

denna lagrade information som jämförelsestirnuli matchas. 



-8-

Om endast ett j ämförels est imulus presenteras är försökspersonens uppgift 

att avgöra om detta är identiskt med eller skiljer sig från standardstimu-

lus. Vi kan här utskilja två olika situationer. Standardstimulus och jäm-

förelsestimulus kan vara identiska eller olika. Qm de två stimuli är iden

tiska krävs att försökspersonen kan matcha alla delar av jämförelsestimulus 

med motsvarande delar av den lagrade informationen om standardstimulus. 

Om stimuli är olika krävs endast att försökspersonen upptäcker att en del 

av jämförelsestimulus ej stämmer med standardstimulus för att kunna avge 

ett korrekt svar. 

Försökspersonen kan alltså göra två typer av fel i matchningsexperiment 

med en standard och ett jämförelsestimulus. Han kan säga att två identiska 

stimuli är olika (falsk negativ, IN-fel) eller säga att två olika stimuli 

är identiska (falsk positiv, FP-fel). Eftersom dessa två uppgifter kan an

tas skilja sig i svårighetsgrad är det skäl att redovisa prestationen på 

dessa uppgifter var för sig. Om fler än ett jämförelsestimulus presenteras 

är försökspersonens uppgift att bland jämförelsestimuli hitta det stimulus 

som är identiskt med standarden. I detta fall är det ej möjligt att 

separera BI- och FP-fel. 

För att prestationen i de cross-modala betingelserna rätt skall kunna 

värderas bör man ha möjlighet att jämföra dessa med intra-modal matchning 

och de flesta matchningsexperiment inom detta område innehåller både 

intra-modala och cross-modala betingelser. 

Experiment 3 

Vid tiden för det första av nedan beskrivna matchningsexperiment (Garvill 

& Molander, 1969) var frågan om asymmetriska transfereffékter aktuell. 

I flera experiment på cross-modal transfer hade man funnit att transfern 

var större från känsel till syn än i den motsatta riktningen (Gaydos, 1956; 

Björkman et al., 1965; Eastman, 1967; Garvill & Molander, 1968;). Några 

entydiga resultat av motsvarande slag fanns inte från studier av cross-

modal matchning. En mer central fråga inom cross-modal matchning var för

hållandet mellan intra-modal och cross-modal matchning. I några experi

ment med en- och tvådimensionella stimuli som cirkelyta (Kelvin, 1954) 

och längd (Kelvin & Mulik, 1958) hade man inte funnit någon skillnad mel

lan intra-modal och cross-modal matchning medan Björkman (1967) med sti

muli som varierade i ytstruktur (sandpapper av olika grovlek) fann att 
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intra-modal matchning var bättre än cross-modal matchning och att visuell 

intra-modal matchning var bättre än taktil intra-modal matchning. 

Avsikten med experiment 3 var att undersöka om vi skulle finna liknande 

asymmetriska effekter vid cross-modal matchning som man gjort vid cross-

modal transfer samt studera förhållande mellan intra-modal matchning och 

cross-modal matchning med tredimensionella stimuli. Vidare var avsikten 

att se om samtidig presentation av standard- och jämförelsestimulus var 

lättare än successiv presentation. 

Som stimuli användes sju par av tredimensionella "nonsens" objekt. Såväl 

intra-modal (VV och TT) som cross-modal matchning (VT och TV) ingick. För 

varje modalitetsbetingelse fanns två grupper av försökspersoner. I den 

ena gruppen presenterades standardstimulus och jämförelsestimulus samtidigt 

under 10 sek. I den andra gruppen presenterades först standardstimulus 

under 5 sek och därefter kom ett retentionsintervall på 10 sek varefter 

jämförelsestimulus presenterades under 5 sek. Totalt gjordes 84 jämförelser 

i varje grupp. 14 av dessa var jcmförelser av stimuli från samma par. Dessa 

skulle alltså vara lika. De 70 övriga jämförelserna var av stimuli från 

olika par. Dessa var alltså olika. Försökspersonens uppgift var att för 

varje jämförelse svara ''lika" eller ''olika'1. 

Felen delades upp i FN-fel och FP-fel. Det visade sig dock att de par av 

stimuli som var avsedda att vara lika faktiskt var möjliga att skilja åt 

varför tolkningen av IN-fel blev besvärlig och dessa lämnades utanför den 

fortsatta analysen. Analysen av FP-felen visade att succesiv presentation 

av stimuli inte ledde till fler fel än samtidig presentation. Det fanns 

istället en antydan till en motsatt effekt. Betingelserna TT och VT var 

något bättre vid succesiv presentation än vid samtidig. Vidare framgick det 

att den visuella intra-modala betingelsen var klart bättre än de övriga 

(TT, VT och TV). Hypotesen att intra-modal matchning skulle vara bättre 

än cross-modal fick alltså endast delvis stöd. Någon asymmetri i förväntad 

riktning erhölls inte heller. Vid samtidig presentation var VT och TV 

lika medan vid succesiv presentation VT var bättre än TV. 

Experiment 4 

I det ovan redovisade experimentet fann vi att vid successiv presentation 

av standardstimulus och jämförelsestimulus var betingelsen VT bättre än 



-10-

betingelsen TV. Samma resultat erhölls också i andra experiment (Lobb, 

1970; Goodnow, 1971; Koen, 1971). En möjlig förklaring till detta kunde 

vara att standardmodaliteten är viktigare än jämförelsemodaliteten. Efter

som standardstimulus och jämförelsestimulus ej presenteras tillsammans 

måste försökspersonen lagra information om standarden och matcha jämförel

sestimulus mot denna lagrade information. Eftersom nan i åtskilliga stu

dier (t ex Rock & Harris, 1967) funnit att den visuella modaliteten har 

en större informationsprocessande kapacitet än den taktila skulle detta 

kunna förklara varför VT var bättre än TV. En annan hypotes hade framförts 

av Goodnow (1971). Enligt denna hypotes så skulle visuellt inhämtad in

formation lagras på ett annat sätt än taktil information och vara mer 

stabil. Hypotesen byggde på experiment av Posner (1967) som studerat re

tention av visuell och kinestetisk information och funnit att retentionen 

av kinestetisk information försämrades under ett tidsintervall medan re

tentionen av visuell information ej påverkades. Goodnow testade denna 

hypotes i ett experiment där hon varierade antalet jämförelsestimuli. 

Hon fann att prestationen i betingelser med taktil standardmodalitet, TV 

och TT, försämrades med ett ökat antal jämförelsestimuli medan prestationen 

i betingelser med visuell standardmodalitet ej påverkades. I detta experi

ment förekommer emellertid en sammanblandning av två faktorer vilket för

svårar tolkningen av resultaten. När antalet jämförelsestimuli varieras 

varierar samtidigt retentionsintervallets längd och mängd interferens. 

I detta experiment (Garvill & Molander, 1973) ville vi studera effekten 

av standardmodalitet, jämförelsemodalitet och retentionsintervall på intra

nodal (W och TT) och cross-modal (VT och TV) matchning. Enligt ovanståen

de resonemang skulle vi förvänta oss färre fel i betingelserna VV och VT 

än i betingelserna TV och TT. Antalet fel i TV och TT skulle dessutom öka 

som en funktion av retentionsintervallets längd. 

Som stimuli användes 5 tredimensionella "nonsens" objekt vilka endast 

varierade i form. I experimentet ingick fyra grupper (W, VT, TV och TT). 

Varje försöksperson gick igenom tre block med jämförelser. Ett block för 

vart och ett av de tre retentionsintervallen (1, 10 eller 30 sek). Varje 

block bestod av 40 jämförelser varav 20 var jämförelser av identiska sti

muli och 20 var jämförelser av olika stimuli. Ordningen mellan retentions

intervallen var utbalanserad inom varje grupp. Standardstimulus och jäm

förelsestimulus presenterades under 10 sek. 
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Felen delades upp i FN-fel och FP-fel. För FN-felen fann vi att både stan-

dardmodalitet och jämförelsemodalitet påverkade noggrannheten i match

ningen och att standardmodaliteten var viktigare än j ämförelsemodaliteten. 

Visuell standardraodalitet var överlägsen taktil och visuell jämförelse

modalitet var överlägsen taktil. Ordningen mellan betingelserna var alltså 

att W gjorde minst FN-fel därefter kom VT, TV och TT. Någon effekt av 

retentionsintervall erhölls ej för någon betingelse. För FP-felen såg re

sultaten delvis annorlunda ut. VV var även här bäst men de övriga be

tingelserna VT, TV och TT skilde sig ej från varandra. Någon effekt av 

retentionsintervall erhölls inte heller här. En möjlig förklaring till 

denna skillnad mellan FN-fel och FP-fel är att jämförelse av olika objekt 

är lättare än jämförelse av identiska objekt. Om jämförelse av olika 

objekt kräver mindre information än jämförelse av identiska objekt så får 

standardmodaliteten mindre vikt och den visuella modalitetens större in

formationsprocessande kapacitet kommer inte till uttryck i resultaten på 

samma sätt. Av resultaten framgick också att antalet FN-fel var fler än 

antalet FP-fel i betingelserna W, TV och TT. 

Experiment 5 

Att den visuella modaliteten har större informationsprocessande kapacitet 

än den taktila modaliteten har framhållits av många författare t ex 

Cashdan och Zung (1970), Björkman (1971), Fico och Brodsky (1972), Walsh 

(1973), Bryant och Raz (1975). Få författare har dock närmare diskuterat 

innebörden i begreppet informationsprocessande kapacitet. Men Björkman 

diskuterar visuellt och taktilt informations inhämtande och framhåller: 

"Now, the two modalities do not only differ with respect to the 

kind of information they register but also with respect to the 

amount of information. Everyday experiences and a number of 

experimental observations, ...., indicate that vision has a 

higher information capacity than touch." 

(Björkman, 1971, sid 2.) 

E. J. Gibson framhåller en annan tänkbar skillnad mellan visuellt och 

taktilt informationsprocessande: 

"It is true that both spatial order (and therefore spatial re

lations) and temporal order (and therefore temporal relations) 

are available to vision and to the skin. But a wider panorama 

of space and objects is available to vision. This means, I 
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thirik, that greater complexity of structure and higher levels 

of constraint (rules within rules, so to speak) are possible 

to detect in visual displays." 

(Gibson, 1969, sid 229.) 

Vi kan här utskilja två olika aspekter på visuellt och taktilt informa-

tionsprocessande. Dels skillnader i mängden inhämtad information per 

tidsenhet, dels skillnader i komplexitet eller organisation hos den in

hämtade informationen. 

I detta experiment (Garvill & Molander, 1975) var avsikten att pröva om 

skillnaden i hastighet vid informationsirihämtandet kunde förklara de 

skillnader vi tidigare erhållit mellan betingelserna VV, VT, TV och TT. 

I våra tidigare experiment och i de flesta andra matchningsexperiment 

presenteras standardst imulus och j ämförelsest imulus under ett bestämt 

tidsintervall. Detta tidsintervall är ofta detsamma vid visuell och tak

til presentation. Detta skulle leda till att vid visuell presentation 

hinner försökspersonen ta upp mer information från stimulus än vid taktil 

presentation. Detta skulle kunna förklara att W oftast är bättre än de 

övriga betingelserna och att VT ofta är bättre än TV och TT. I detta ex

periment fick försökspersonerna vid både visuell och taktil presentation 

studera standardstimulus och jämförelsestimulus tills de ansåg att de in

hämtat tillräckligt med information. Denna tid mättes. Om de skillnader i 

antal fel mellan W, VT, TV och TT som vi observerat i tidigare experiment 

berott på skillnader i mängd inhämtad information visuellt och taktilt 

så skulle vi i detta experiment inte förvänta oss några skillnader i 

antal fel men väl skillnader i använd tid. 

Samma stimulusuppsättning som i föregående experiment användes. Försöks

personerna fick göra 80 jämförelser, 40 av identiska stimuli och 40 av 

olika stimuli. Intervallet mellan standardst imulus och jämförelsestimulus 

var 5 sek. 

Felen delades upp i IN-fel och FP-fel. För FN-felen fann vi precis som 

i experiment 4 att standardmodaliteten var viktigast. W och VT var klart 

bättre än TV och TT. För FP-felen erhöll vi också i stort samma resultat 

scan i experiment 4. Här var VV och TT bättre än VT och TV. Vi fann också 

att vid jämförelse av identiska stimuli gjorde försökspersonerna fler fel 
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än vid jämförelse av olika stimuli i betingelserna VV, TV och TT. På nytt 

visar resultaten att standardmodaliteten är viktigare än j ämförelsemodali-

teten, att visuell modalitet är överlägsen taktil och att jämförelse av 

olika objekt är lättare än jämförelse av identiska objekt. En nyhet i 

resultaten i detta experiment var att vid den lättare uppgiften så var 

intra-modal matchning (W och TT) bättre än cross-modal matchning (VT och 

TV). Detta resultat tyder på att en del information går förlorad när för

sökspersonen växlar från en modalitet till en annan. 

Att skillnaderna i antal fel mellan betingelserna ej försvann visar att 

den kritiska skillnaden mellan den visuella odi den taktila modalitet en 

inte enbart ligger i hastigheten i informations inhämtandet. Andra skill

nader i informationsprocessande mellan syn och känsel som t ex informationens 

komplexitet och organisation kan också spela stor roll. 

Analysen av tiderna visade att den visuella modaliteten var snabbare än 

den taktila för både standardstimulus och jämförelsestimulus. Vi fann 

också att tiden för jämförelse av identiska stimuli var klart längre än 

tiden för jämförelse av olika stimuli. Dessa resultat stöder tanken att 

den visuella modaliteten tar upp mer information per tidsenhet än den 

taktila modaliteten. Vidare får tanken att jämförelse av olika objekt är 

lättare än jämförelse av lika objekt stöd. 

Ytterligare ett resultat är värt att framhålla: Vi fann att tiden för 

jämförelse, oavsett om jämförelsen gjordes visuellt eller taktilt, var 

kortare om informationen om standarden hade inhämtats visuellt än* om den 

inhämtats taktilt. Detta skulle kunna tyda på att visuellt inhämtad in

formation skiljer sig från taktilt inhämtad information i organisation 

eller tillgänglighet och kan utnyttjas snabbare. 

Experiment 6 

Detta experiment (Garvill & Holander, 1977a) är ett ytterligare test av 

Goodnow's (1971) hypotes att visuell och taktil information skiljer sig 

med avseende på minnesstabilitet och att detta skulle kunna förklara att 

betingelser med visuell standard är överlägsna betingelser med taktil 

standard. Resultaten i experiment 4 visade att ett òfyllt retentions inter-

vall av varierande längd (1, 10 eller 30 sek) ej påverkade prestationen 
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i någon av betingelserna VV, VT, TV eller TT. Detta resultat antyder att 

skillnader i stabilitet mellan visuellt och taktilt inhämtad information 

ej är en skillnad i stabilitet över tid. Den alternativa tolkningen, näiré" 

ligen att taktilt inhämtad information Sr mer känslig för interferens än 

visuellt inhämtad information, får därför indirekt stöd av detta re

sultat. 

I detta experiment var avsikten att närmare studera effekten av inter

ferons på visuell och taktil information vid intra-modal och cross-modal 

matchning. Interferens åstadkoms genom att mellan standardstiraxlus och 

jämförelsestimulus interpolerades en ny intra-modal matchningsuppgift. I 

hälften av fallen var det visuell matchning och i hälften av fallen taktil 

matchning. Ett ofyllt retentionsintervall fungerade som kontrollbetingelse. 

Hypotesen att taktilt inhämtad information är mer känslig för interferens 

än visuellt inhämtad information predicerar att effekten av interferens 

skall vara större i betingelser med taktil standardnodalitet, TV och TT, 

jämfört med betingelserna med visuell standardmodalitet, W och VT. En 

alternativ hypotes har föreslagits av Connolly and Jones (1970). Enligt 

denna hypotes lagras informationen i modalitetsspecifika minnen och i de 

cross-modala betingelserna kodas informationen före lagringen i termer av 

jämförelsemodaliteten. Denna hypotes predicerar att interferens skall 

uppstå när den interpolerade uppgiften presenteras i samma modalitet som 

jämförelsestimulus. Detta innebär att vi skall förvänta oss interferens 

av den visuella interpolerade uppgiften endast i betingelserna W och TV 

och interferens av den interpolerade taktila uppgiften endast i betingel

serna VT och TT. 

Stimali var desamma som i experiment 4 och 5 och modalitetsbetingelsema 

var VV, VT, TV och TT. Försökspersonerna i varje modalitetsbetingelse gjorde 

120 jämförelser. Av dessa var 60 jämförelser av identiska stimuli och 60 

jämförelser av olika stimuli. Vid 40 av jämförelserna interpolerades en 

visuell matchningsmppgift, vid 40 en taktil matchningsuppgift och vid de 

återstående 40 ett ofyllt retentionsintervall. Presentationstiderna för 

standardstimuli hade valts utifrån resultaten i experiment 5 och var 7 sek 

vid visuell presentation och 15 sek vid taktil presentation. Stimuli i den 

interpolerade uppgiften och jämförelsestimuli presenterades i 5 sek i 

samtliga betingelser. 
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Felen delades upp som tidigare i IN-fel och FP-fel. För FN-felen fann vi 

som i experiment 4 odi 5 att standardmodalitert var viktigast och att 

visuell modalitet var överlägsen taktil. W och VT var klart bättre än 

TV och TT. För FP-felen erhölls samma mönster som i experiment 5, d v s 

de intra-modala betingelserna W och TT ledde till färre fel än de cross-

modala betingelserna VT och TV, sanrt en effekt av interferens. Såväl 

visuell som taktil interferons ledde till fler fel än ett ofyllt retentions-

intervall. Effekten var densamma i alla modalitetsbetingelserna. M den 

första analysen av FN-felen erhölls ej någon effekt av interferens. När 

däremot analysen upprepades på den senare hälften av trials erhölls sanna 

effekt av interferens som vid FP-felen. 

Resultaten i detta experiment stödjer inte hypotesen att taktilt inhämtad 

information skulle vara känsligare för int erferens än visuellt inhämtad 

information och inte heller hypotesen att taktil och visuell information 

skulle lagras i olika modalitetsspecifika minnen. Resultatet att den inter-

polerade uppgiften har samma effekt oavsett standard eller jämförelsemoda-

litet antyder i stället en gemensam lagring av visuell och taktil informa

tion. 

Experiment 7 

Som framgått av de tidigare experimenten (3, 4, 5 och 6) på intra-modal 

och cross-modal matchning har vi genomgående funnit att betingelsen VT är 

bättre än eller lika med betingelsen TV. Detta resultat har även erhållits 

i många andra experiment (t ex Lobb, 1965; Chasdan, 1968; Goodnow, 1971; 

Fico & Brodsky, 1972; Abravanel, 1973). Det har ibland tolkats som en 

asymmetrisk transfereffekt och att modalitetsordningen V - T är överlägsen 

modalitetsordningen T - V. Detta har satts i motsats till den asyimietriska 

transfer man funnit i experiment på cross-modal transfer där man ofta 

funnit att modalitetsordningen T - V är överlägsen eller likvärdig med 

modalitetsordningen V - T (t ex Gaydos, 1956; Björkman, et al., 1965; 

Walk, 1965; Eastman, 1967; Garvill & Molander, 1968, 1971; Clark, Warm & 

Schumsky, 1972; Molander & Garvill, 1977a, b). 

Det finns dock avgörande skillnader mellan matchningsparadigmen och transfer-

paradigmen som kan tänkas förklara dessa tillsynes motstridiga resultat. 

I matchningsexperimenten jämförs prestationen i VT och TV direkt vilket be
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tyder att man ej tagit hänsyn till den visuella modalitetens högre in

formationsprocessande kapacitet. I experiment på cross-modal transfer 

uttrycks mängden transfer som en proportion av vad som är inlärt i den 

första modaliteten vilket alltså kontrollerar för eventuella skillnader 

i inlärningsnivå mellan betingelserna. 

En annan viktig skillnad mellan matchningsexperimenten och experiment 

på cross-modal transfer är att vid matchning försökspersonerna i betingel

serna VT och TV tränar transfer av information från en modalitet till en 

annan på varje trial. Vid transferexperiment sker inlärning först visuellt 

eller taktilt varefter transfer till den andra modaliteten testas. För

sökspersonerna är vanligen inte medvetna om transfertestet under den första 

inlärningen. Att det är möjligt att påverka mängden transfer åtminstone 

från syn till känsel genom att informera försökspersonerna om det kommande 

transfertestet före träningen i den första modaliteten har klart visats i 

experiment av Björkman, Garvill & Molander CL965, Exp. 1) och i experiment 2 

i denna avhandling. 

Avsikten med detta experiment (Garvill & Molander, 1977b) var att studera 

cross-modal transfer med en procedur scan gjorde det möjligt att göra samma 

jämförelser som vid intra-modal och cross-modal matchning och som gav 

möjlighet till mätning av transfer på samma sätt som i tidigare transfer

experiment. Detta åstadkoms genan att i stället för anticiperingsmetoden 

som använts i tidigare transferexperiment använda en "alternate study and 

recall" metod. I denna metod är varje trial uppdelat i en presentationsdel 

där stimuli och de etiketter som hör till stimuli presenteras därefter 

kommer en testdel där enbart stimuli presenteras och försökspersonen skall 

avge den korrekta responsen för varje stimulus. Försökspersonen får ej 

veta om han svarat rätt eller fel. Denna metod gör det möjligt att låta 

presentationen ske i en modalitet varefter testet kan ske i samma eller 

i den andra modaliteten vilket ger de fyra modalitetsbetingelserna W, TT, 

VT och TV. Det är också möjligt att mäta transfer på samma sätt som i 

tidigare trans ferexperiment. Efter inlärning i W odi TT-betingelserna kan 

stimuli presenteras taktilt respektive visuellt på ett testtrial. I VT och 

TV kan stimuli presenteras visuellt respektive taktilt vilket ger ett 

mått på inlärningsnivån. 
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Resultaten i matchningsexperimenten ger vid handen att den visuella moda-

liteten är överlägsen den taktila både vad gäller mängd inhämtad information 

per tidsenhet och förmodligen också vad gäller kvaliteten i informationen. 

Resultaten indikerar också att visuell och taktil information lagras gemen

samt. Detta innebär att den visuella modaliteten kan utnyttja mer av den 

taktilt inhämtade informationen än den taktila modaliteten kan av den 

visuellt inhämtade informationen. Utifrån detta resonemang förväntade vi 

oss att prestationen i W skulle vara klart bättre än i TT, VT och TV samt 

att VT skulle vara bättre än eller lika med TV och TT. Från samma resonemang 

förväntade vi oss större relativ transfer från taktil modal it et till visuell 

än vice versa. Vi förväntade oss också att transfern i VT-betingelsen skulle 

vara högre än i W-betingelsen och att transfern i TV-betingelsen skulle 

vara högre än i TT-betingelsen eftersom försökspersonerna i VT och TV 

tränar transferuppgiften på varje trial. 

Stimuli i detta experiment var 7 "nonsens" objekt från sarrma uppsättning 

som använts i natchningsexperimenten. Till stimuli tillordnades slump

mässigt siffror från 1 till 7 vilka fungerade som etiketter. Modalitets-

betingelserna var W, TT, VT och TV. För varje betingelse fanns två 

grupper. Den ena av grupperna tränades till ett kriterium på minst H 

korrekta responser på två på varandra följande trials varefter relativ 

transfer mättes. Den andra av grupperna tränades till ett kriterium på 7 

korrekta responser på 1 trial dvs 100 % inlärning. I dessa grupper 

testades den relativa transfern efter 4 trials i W och VT och efter 7 

trials i TV och TT. Anledningen till att transfertestet i samtliga grupper 

gjordes innan fullständig inlärning upprätts var att vi ville undvika tak-

effekter. Vi hade utifrån tidigare experiment skäl att förvänta oss att 

försökspersonerna i VT-betingelsen lärt sig mer än vad som kam till ut

tryck på de taktila testen. Det var därför nödvändigt att det vid mätning 

av den visuella inlärningsnivån i VT fanns variationsutrymme uppåt. 

Resultaten visade att prestationen i W-betingelsen var klart överlägsen 

prestationen i VT, TV och TT vilka krävde dubbelt så många trials till 

respektive kriterium som W. Några skillnader mellan VT, TV och TT erhölls 

ej. Analysen av relativ transfer visade att transfer från taktil modalitet 

till visuell var bättre än transfer från visuell modalitet till taktil. 

Sanrt att transfer i betingelserna VT och TV var högre än i W respektive 

TT. Vidare kan påpekas att det faktum att såväl VT som TV uppnådde krite-
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riet 100 % inlärning vilket i detta fall också innebär 100 % cross-modal 

transfer visar att det via träning är möjligt att erhålla fullständig 

och symmetrisk transfer. 

Resultaten i detta experiment visar att resultat erhållna i experi

ment på cross-modal transfer och resultat erhållna i experiment på intra-

modal och cross-modal matchning är väl förenliga och att de kan diskuteras 

i en gemensam referensram. 

Diskussion 

Utgångspunkten för denna diskussion är att komplexa stimuli av den typ 

vi använt kan innehålla visuellt specifika aspekter, taktilt specifika 

aspekter och aspekter gemensamma för syn och känsel. Med specifika aspek

ter avses sådana som endast kan registreras via en sinnesmodalitet t ex 

färg visuellt och vikt taktilt. Gemensamma aspekter är sådana som kan regist 

reras via två eller flera modaliteter t ex form och ytstruktur kan delvis 

registreras både visuellt och taktilt. Specifika och gemensamma aspekter i 

stimuli kan manipuleras genera att färgvariationen, viktvariationen eller 

variationen i form görs mer eller mindre framträdande. Att helt eliminera 

specifika aspekter förefaller svårt. Även om t ex all färgvariation elimir;-; 

nerades kvarstår skuggor vilket är specifikt visuella aspekter. 

Förutsättningen för att cross-modal transfer och cross-modal matchning 

skall vara möjlig är att stimuli innehåller gemensamma aspekter, att 

information cm dessa aspekter registreras i en modalitet och att den in- " 

hämtade informationen kan utnyttjas i en annan modalitet. Bor denna över

föring till en annan modalitet sker är inte möjligt att avgöra utifrån de 

resultat som för närvarande föreligger. Flera olika möjligheter har före

slagits t ex att informationen registreras i form av "högre ordningens 

variabler" som är direkt användbara i flera modaliteter (Gibson, 1962; 

Gibson, 1969), att såväl taktil san visuell information lagras i en visuell 

kod (Freides 1974, 1975) eller att visuell och taktil information kodas 

verbalt (Ettlinger 1967). Experiment 4 och 6 i detta arbete ger klart 

stöd för att visuellt och taktilt inhämtad information lagras på ett 

gemensamt sätt. I experiment 4 framgick att någon skillnad i stabilitet 

över tid ej förelåg och av experiment 6 framgår att interferens har samna 

effekt oberoende av i vilken modalitet informationen inhämtats. 
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Med detta resonemang som bakgrund skall vi nu föreslå några faktorer som 

enligt vår mening kan förklara de resultat vi erhållit såväl i experi

ment på cross-modal transfer som i experiment på intra-modal och cross-

modal matchning. 

1. Vilka aspekter i stimuli som försökspersonen välja? att registrera, 

dvs förhållandet mellan specifik och gemensam information. 

2. Kapaciteten, såväl kvalitativt som kvantitativt, hos den modalitet 

som registrerar informationen. 

3. Kapaciteten i den modalitet som skall utnyttja informationen. 

4. Vilka krav på information som uppgiften ställer. 

Dessa faktorer är inte oberoende av varandra men förtjänar ändå att hållas 

isär. 

Utifrån de beskrivna experimenten Björkman, Garvill och Molander (1965, 

Exp. 1) och experiment 1, 2 och 7 i detta arbete kan vi dra vissa slutsatser 

can vad scan påverkar försökspersonernas val av information i stimuli. Av

görande tycks vara utformningen av stimuli, dvs hur framträdande de 

modalitetsspecifika aspekterna är (i detta fall färgvariationen), försöks

personens kännedom cm det kommande transfertestet och slutligen möjligheten 

att pröva vilken information som faktiskt är möjlig att utnyttja i den 

andra modalitet en. Vi finner att när försökspersonerna ej känner till det 

konmande transfertestet och när påtagligheten i färgvariationen minskas 

och elimineras ökar transfern. Vi finner också att om försökspersonerna 

informeras cm det kommande transfertestet kan de till en del bortse från 

färgaspekten och inrikta sig på gemensamma aspekter. Vi finner dock ej 

någon effekt av instruktion när färgvariation i stimuli saknas. Däremot 

finner vi i experiment 7 där också färgvariation saknades att försöks

personerna genan att på varje trial kunna testa vilken information som loan 

utnyttjas cross-modalt erhåller högre transfer än försökspersoner som ej 

har denna möjlighet. 

När det gäller frågan om den visuella och den taktila modalitet ens informa

tionsprocessande kapacitet är resultaten helt entydiga. Den visuella 

modaliteten är överlägsen den taktila. I experiment 7 finner vi att visuell 

inlärning är snabbare än taktil. Samma resultat har erhållits i många andra 

experiment (t ex Garvill & Molander, 1968; Molander & Garvill, 1977a, b). 

Av matchningsexperimerrten i detta arbete framgår att W är överlägsen TT 
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i de fall där presentationstiderna varit lika (exp. 3 och H). I experi

ment där en konflikt skapats mellan syn och känselintryck har man funnit 

att de visuella sinnesintrycken dominerar (t ex Rock & Harris, 1967). I 

en del matchningsexperiment har man använt bimodal input dvs försöks

personerna har fått studera standardstimuli både visuellt och taktilt 

och därefter fått göra jämförelsen visuellt eller taktilt. Inte i något 

fcill har nen funnit att en kombination av visuell och taktil information 

är bättre än enbart visuell (Cashdan & Zung, 1970; Fico & Brodsky, 1972; 

Walsh, 1973; Zung, Butter & Cashdan, 1974). Vi kan också konstatera att 

med det stimulusmaterial vi använt kräver taktil inlärning dubbelt så 

många trials son visuell för att nå upp till samma inlärningsnivå (exp. 7). 

I matchningsexperimenten firmer vi att om försökspersonerna själva får 

bestämma tiden för standardstimulus och för j ämförelsestimulus använder 

de ungefär dubbelt så lång tid taktilt som visuellt. I två fall finner vi 

att försökspersonerna i W och TT-betingelserna presterar lika bra (exp. 5 

och 6, FP-fel) och i dessa två fall är presentationstiden för taktil stan

dard dubbelt så lång som för visuell standard. Att skillnaden i kapacitet 

mellan den visuella och taktila modaliteten inte bara är en skillnad i 

hastighet med vilken information kan processas utan även är en skillnad 

med avseende på kvalitet hos den inhämtade informationen stöds av resul

taten i exp. 5 där skillnaderna mellan W och TT-betingelserna kvarstår 

för PN-fel trots att taktil presentationstid av stimuli var avsevärt 

längre än visuell. Resultat i exp. 5 antyder också att visuellt inhämtad 

information kan utnyttjas snabbare såväl visuellt som taktilt. 

Denna skillnad i kapacitet mellan syn och känsel innebär att den taktila 

modaliteten ej kan utnyttja all visuellt inhämtad information medan den 

visuella modaliteten kan utnyttja avsevärt mer av den taktilt inhämtade 

informationen. Detta kan förklara den asymmetriska transfereffekten 

som ofta erhållits vid experiment på cross-modal transfer (exp. 7, Gaydos, 

1956; Eastman, 1967; Garvill & Molander, 1968i 1971; Molander & Garvill, 

1977 a, b) där man funnit att transfer från känsel till syn är större 

än transfer från syn till känsel. Transfern i dessa experiment uttrycks 

som den proportion av den inhämtade informationen i en modalitet som 

utnyttjas i den andra modaliteten och detta kompenserar visserligen 

delvis för skillnader i kapacitet i den första modaliteten men ej för 

skillnader i kapacitet i den andra modaliteten. Detta resonemang stämmer väl 
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med von Wrights (1969) påpekande att man vanligen finner större transfer 

från den svårare uppgiften (dvs från modaliteten med lägre kapacitet) 

till den lättare uppgiften (dvs till modaliteten med högre kapacitet) 

än vice versa. 

Skillnaden i kapacitet mellan den visuella och taktila modaliteten kan 

också förklara huvuddelen av de resultat vi erhållit i experimenten på 

intra-modal och cross-modal matchning. Här måste vi dock även ta hänsyn 

till de skillnader i svårighet som finns mellan de två uppgifter san för

sökspersonen ställs inför. I mtchningsexperimenten presenteras vanligen 

standardstimulus först och försökspersonen naste inhämta information om 

standardstimulus och lagra denna. Därefter presenteras jämförelsestimulus 

och försökspersonen skall avgöra om standardstimulus och j ämförelsest imulus 

är identiska eller olika. Jämförelsestimulus finns hela tiden tillgänglig 

för inspektion vilket inte är fallet med standardstimulus. I hälften av 

fallen är standardstimulus identiskt med jämförelsestimulus och för att 

försökspersonen skall kunna avgöra detta krävs att han kan matcha varje 

aspekt i j ämförelsest imulus mot den lagrade "bilden" av standardstimulus. 

Detta ställer stora krav, kvantitativt och kvalitativt, få den information 

försökspersonen har om standarden och alltså på den modalitet i vilken 

standardstimulus presenteras. I de övriga fallen är standardstimulus och 

jämförelsestimulus olika och för att kunna avgöra detta räcker det att 

försökspersonen upptäcker en aspekt i jämförelsestimulus som ej finns i 

den lagrade "bilden" av standardstimulus. Denna situation ställer mindre 

krav på kapaciteten i den modalitet i vilken standardstimulus presenteras. 

Stöd för detta resonemang finner vi i exp. 5 där tiden för jämförelse av 

identiska stimuli är betydligt längre än tiden för jämförelse av olika 

stimuli. I de fall där standardstimulus och jämförelsestimulus är identiska 

finner vi genomgående att standardmodaliteten är viktigast och att betingel

ser med visuell standardmodalitet, VV och VT gör färre FN-fel än betingel

ser med taktil standardmodalitet, TT och TV. När standardstimulus och 

jämförelsestimulus är olika och alltså kravet på information om standard

stimulus är lägre finner vi mindre skillnader i prestation mellan modali-

tetsbetingelserna vilket framför allt beror på att betingelserna TT och 

TV gör färre FP-fel än FN-fel. En bidragande orsak till de skillnader vi 

erhåller mellan FN-fel och FP-fel i de olika modalitetsbetingelserna kan 

vara att om försökspersonerna i TT och TV har en osäker eller ofullständig 

"bild" av standardstimulus kan detta i sig leda till att de upplever stan

dardstimulus och jämförelsestimulus som olika. Om stimuli faktiskt är 
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identiska leder detta till FN-fel, om stintili faktiskt är olika leder 

detta till korrekt diskrimination, dvs färre FP-fel. Detta skalle kunna 

tolkas som en art ef akt eller responsbias men har sin förklaring i den 

taktila modalitetens lägre kapacitet. Att hela skillnaden mellan IN-fel 

och FP-fel i TT och TV ej kan förklaras SCOT en artef akt eller respons

bias framgår av det faktum att i exp. 5 och 6 där taktil standard presen

terades under längre tid vilket ej borde leda till en större osäkerhet 

förbättrades prestationen och TT-betingelsen ledde till lika få FP-fel 

som W-betingelsen. 

Vi kan alltså konstatera att resultaten i matchningsexperimenten till 

största delen är en funktion av skillnaderna i kapacitet mellan visuell 

och taktil modalitet och skillnader i svårighetsgrad i matchningsuppgiften. 

Endast i exp. 5 och 6 där vi delvis kompenserat för kapacitetsskillnaderna 

genom längre taktila presentationstider och endast i den lättare uppgift

en finner vi en skillnad mellan intra-modal och cross-modal matchning, 

dvs att W och TT är bättre än TV och VT. Denna skillnad kan förklaras 

med att såväl taktilt som visuellt inhämtad information innehåller både 

modalitetsspecifik och gemensam information och att en del information 

alltså går förlorad vid modalitetsbytet. Denna cross-modala effekt döljs 

i de flesta fall av de viktigare modalitetsspecifika effekterna. I de 

flesta experiment san gjorts på intra-modal odi cross-modal matchning 

har man ej kompenserat för skillnader i visuell och taktil kapacitet 

(t ex exp. 3 och 4), eller man presenterar flera standardstimuli och/eller 

flera jämförelsestimuli vilket gör det omöjligt att separera IN-fel 

och FP-fel. Det betyder att resultaten blir en blandning av modalitets

specifika effekter och cross-modala effekter, vanligen att W är bättre 

än de övriga betingelserna och små eller inga skillnader mellan VT, 

TV och TT (t ex Lobb, 1965; Abravanel, 1971, 1973; Goodnow, 1971). Sanraa 

förhållande har vi i exp. 7 där intra-modal odi cross-modal inlärning kan 

jämföras. Denna situation liknar i många avseenden intra-modal och cross-

modal matchning där flera standardstimuli och jämförelsestimuli presen

teras. Vi finner också här att prestationen i W är bäst och att någon 

skillnad mellan VT, TV ocii TT ej föreligger. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att överföring av information mellan 

sinnesmodaliteterna syn och känsel är möjlig can gemensanma aspekter finns 

i stimuli och om dessa registreras i den första modaliteten. Hur mycket 
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information san överförs bestäms av mängden tillgänglig gemensam in

formation, d v s av försökspersonens val av aspekter i stimuli och av 

kapaciteten hos den modalitet som registrerar informationen och slut

ligen av kapaciteten hos den modalitet som skall utnyttja informationen. 

Huvuddelen av resultaten som erhållits i experiment på cross-modal 

transfer och cross-modal matchning av form kan alltså förklaras i termer 

av stimulusselektion och perceptuell kapacitet hos syn och känsel. 
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ENGLISH SUMMARY 

Studies in eross-modal transfer and matching of form 

Jörgen Garvill 

Transfer of information from touch to vision and vice versa was studied 

in two different experimental settings, cross-modal transfer of learning 

and intra-modal and cross-modal matching. 

In the experiments on cross-modal transfer of learning the subjects first 

learned to discriminate between a number of stimuli in one modality. Then 

the same stimuli were presented in the other modality and the transfer 

was tested. The amount of transfer was expressed as the proportion of the 

amount learned in the first modality that was utilized in the second moda

lity. 

In the experiments on intra-modal and cross-modal matching a standard 

stimulus was presented for inspection in one modality. Then a comparison 

stimulus was presented in either the same modality (intra-modal Hatching: 

W, visual standard, visual comparison; TT, tactual standard, tactual 

comparison) or in the other modality (cross-modal matching: :VT,' visual 

standard, tactual comparison; TV, tactual standard, visual comparison). 

For each comparison the subjects were required to judge the two stimuli • 

as "same" or "different". This procedure results in two kinds of errors 

"false negatives" (BJ-errors, the subjects responds "different" when 

the stimuli in fact are identical) and "false positives" (FP-errors, the 

subject responds "same" when the stimuli in fact are different). The two 

kinds of errors were treated separately. 

The experiments presented in this thesis start from the empirical fact 

that transfer of information between modalities is possible and investi-
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gate some factors that may affect the amount of information transferred 

from one modality to another. The experiments are limited to the modali

ties vision and touch and the stimulus material used have been three-

dimensional solid "nonsens" forms. The Subjects in the experiments have 

been adult university students. 

Results and discussion 

The diäcussion starts from the assumption that stimuli contain aspects 

specific to vision (e.g. color), aspects specific to tóuch (e.g. weight) 

and aspects common to vision and touch (form and texture). Information 

about the common aspects can be picked up by both modalities and can be 

utilized in both modalities. If the information can be utilized directly 

or if the transfer of information is mediated by e.g. verbal labels cannot 

be determined. However1-, the results in two of the experiments on matching 

support the hypothesis that visually and tactually acquired information 

is stored-.in a common form of storage. In one of the experiments (Garvill & 

Mfolander, 1973) we found no effect of a: unfilled retention interval of 

varying length (1, 10 or 30 sec.) neither for visually nor for tactually 

acquired information. In the other experiment (Garvill & Molander, 1977a) 

we investigated the effect of visual and tactual interference tasks 

interpolated between the standard stimulus and the comparison stimulus. 

We found that visual and tactual interference had the same effect in 

all conditions, VV, TT, TV and VT regardless of standard modality or 
comparison modality. 

The results from experiments on cross-modal transfer of learning and 

from the experiments on intm-modal and cross-modal matching are dis

cussed in terms of four factors which can explain most of the effects 
obtained. 

They are: 

1. Stimulus selection, i.e. whether the subjects choose information 

specific to a given modality or information common to both modalities 

from the stimuli. 

2. Perceptual capacity in the modality which registers the information. 

3. Perceptual capacity in the modality which utilizes the information. 
4. Task demands. 
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The effects found in the experiments on cross-modal transfer of learning 

are discussed in terms of stimulus selection and perceptual capacity 

while the results obtained in the experiments on intra-modal and cross-

modal matching can be explained in terms of perceptual capacity and 

task demands. 

Cross-modal transfer of learning 

In the experiments on cross-modal transfer of learning (Björkman, 

Garvill & Molander, 1965; Garvill & Molander, 1977b) we have "found that 

visual learning is faster than tactual learning, that relative cross-

modal transfer is greater from touch to vision than from vision to touch. 

We have also found that the amount of transfer depends on the distinctive

ness of the modality specific aspects in stimuli. When the variation in 

color between the stimuli was varied from distinct colors over shades of 

grey to no variation in color the amount of transfer from vision to 

touch increased. It was also found that if the subjects were informed 

of the forthcoming transfer test they could to a certain extent disregard 

the variation in color and concentrate on cannon aspects in stimuli which 

resulted in a higher amount of transfer from vision to touch. Finally, 

if transfer from touch to vision and from vision to touch was tested 

on each trial i.e. if the subjects were allowed to practice transfer on 

each trial, we found higher transfer in both directions than if they not 

were allowed to practice on the transfer task. These results suggest that 

the visual modality has à higher information processing capacity than 

the tactual modality. This means that the visual modality can utilize 

more of the information acquired tactually than the tactual modality 

can utilize of the information acquired visually. This may explain 

the asyimietric transfer effect obtained (i.e. there is higher relative 

transfer from touch to vision than from vision to touch). The level of 

transfer in either direction depends on the design of the stimuli (distinc

tiveness of specific and common aspects) and on the subjects active choice 

of information (whether the subjects choose modality specific or common 
information). 
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Intra-modal and cross-modal matching 

In the experiments on intra-modal and cross-modal matching (Garvill & 

Molander, 1969, 1973, 1975, 1977a) we find two different patterns of 

results. One for FN-errors, i.e. errors, in comparisons of identical ob

jects, and one for FP-errors, i.e. errors in comparisons of different 

objects. When the standard object and the comparison object are identi

cal the subject has to be able to match each aspect of the comparison 

object with the stored information about the standard object in order to 

reach a correct decision. This places a heavy demand on the information 

processing capacity of the standard modality. When the two objects are 

different the subject only has to find one aspect in the comparison ob

ject that i©tndtj present in the stored information about the standard 

object. This places less demand on the capacity of the standard modality. 

Thus, the two kinds of comparisons differ in demand on the standard 

modality. For FN-errors we find that the most potent factor is the modali

ty in which the standard stimulus is presented. The W and VT conditions 

are superior to the TV and TT conditions. For the FP-errors the differences 

among the modality conditions are smaller, mainly due to the fact that 

fewer FP-errors than FN-errors are made in the TV and TT conditions. In 

Garvill and Molander (1969 and 1973) where the visual and tactual stan

dard objects were presented for the same length of time we found that the 

W condition was superior to the other conditions and small or no differ

ences among the VT, TV and TT conditions. In Garvill and Molander (1975 

and 1977a) where the presentation time for the tactual standard object 

was twice that for the visual standard objects we found a difference be

tween the intra-modal (W and TT) and the cross-modal conditions (VT and 

TV). These results support the hypothesis that the visual modality has a 

higher information processing capacity and that comparison of identical 

objects is more difficult than comparison of different objects. FUrther 

support was obtained from an experiment (Garvill & Molander, 1975) where 

the subjects were allowed to inspect the standard objects and the compar

ison objects for as long as they wanted. The time spent on standard ob

ject and on comparison object was measured. The results showed that when 

the standard object was presented visually the subjects used only about 

half the time for inspection as when the standard object was presented 

tactually. The same relation was found for time spent on the comparison 

object. It was also found that comparison of identical objects required 

more time than comparison of different objects. It should be pointed out 
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that in spite of the longer presentation times for the tactual objects 

the differences in FN-errrors and EP-errors between the modality condi

tions did not diéappear. This indicates that it is not possible to 

fully compensate for the difference in information processing capacity 

between the visual and the tactual modality by longer tactual presentation 

times. The difference in capacity between vision and touch is probably 

both quantitative and qualitative. Thus, we find that most of the re

sults obtained in the experiments on intra-modal and cross-modal match

ing can be explained in terms of differences in capacity between vision 

and touch and differences in difficulty between the two tasks, comparison 
of identical objects and comparison of different objects. Only when the ~-V.sk 

task is relatively easy and the difference in capacity between the 

modalities is partly compensated for by longer tactual presentation 

times, We find a difference between intra-modal and cross-modal matching. 

This difference indicates that both visually and tactually acquired 

information contain modality specific as well as conrnon information. 

Finally, we may conclude that the results obtained in experiments on 

cross-modal transfer of learning and in experiments on intra-modal and 

cross-modal matching can be discussed in a common frame of reference. 

The same factors account for the results in both kinds of experiments, 

namely different perceptual capacity for the visual and tactual modality 

and stimulus selection. 
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