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Abstrakt 

Studien har undersökt gradadverbs effekt för emotion och minneslagring vid 

läsning och lyssning. Undersökningen har vidare sökt svara på huruvida verbala 

emotionella uttryck har någon effekt för emotion och minneslagring. Deltagarna 

har lyssnat till- och läst berättelser och därefter skattat sin egen grad av emotionell 

beröring. Deltagarna har också svarat på detaljfrågor efter varje berättelse i syfte 

att studera och möjligen bekräfta sambandet mellan emotioner och minneslagring. 

Antal deltagare (N=50) var fördelat på 15 män i åldern 27-67 (M=43.5) och 35 

kvinnor i åldern 17-57 (M=38.0). Undersökningen har utförts på internet och för 

skattningarna har en Likertskala använts. Resultatet visade att gradadverb som 

enskild faktor inte har någon signifikant effekt för emotion och minneslagring. 

Resultatet visade däremot att distributionen, det sätt som berättelsen förmedlats 

på, har en signifikant effekt för emotion och minneslagring, men då under 

särskilda förutsättningar som tas upp i diskussionen. De verbala emotionella 

uttrycken hade ingen signifikant effekt för emotion och minneslagring.  

Nyckelord: verbala uttryck, uttryck i text, ord, emotioner, minne, humörsberoende 

minne, LTM, STM, MDM. 
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Abstract 

This research investigated some of the adverbials effect on the emotional 

experience and memory storage in reading and listening. Participants listened to- 

and read stories and thereafter estimated their level of emotional affect. The study 

has also attempted to answer if verbal emotional expressions have an effect on 

emotional experience and memory storage. The participants have also answered a 

series of detailed questions after each story in order to study and possibly confirm 

the relationship between emotions and memory storage. The number of 

participants (N=50) consisted of 15 men in the age range of 27-67 (M=43.5) and 

35 women in the age range of 17-57 (M=38.0). The research has been conducted 

on internet and a Likert-scale has been used to grade the estimations. The result 

suggested that adverbials as a separate factor has no significant effect for the 

emotional experience or performance in the memory test. However the 

distribution, i.e. reading or listening, had a significant effect on emotions and 

memory storage, but only under certain prerequisites that are discussed. The 

emotional verbal expressions had no significant effect on emotions or memory 

storage.  

Keywords: Verbal Expressions, Text Expressions, Words, Emotions, Memory, 

Mood Dependent memory, MDM, STM, LTM. 
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Inledning 

Teorier om emotionerna gör gällande att emotioner äger förmågan att påverka 

kognition, beteenden och fysiska reaktioner, (Bench, Flores & Lench, 2011; Gross, Levenson, 

Mauss, McCarter & Wilhelm, 2005; Frazier & Tashiro, 2007; Forgas, 1992). Emotionerna har 

också en effekt på minnet och studier har visat att händelser som associeras med emotioner 

har en ökad chans till lagring i vårt minne, (D’Argembeau & Van der Linden, 2005; Mather, 

2007; Forgas, 1992). Den här studien vill veta mer om vad som kan framkalla emotionell 

beröring och om möjligt också befästa sambandet mellan emotion och minneslagring. Texter 

kan i olika grad påverka en läsare och det beror bland annat på textens innehåll, disposition, 

ordval och formuleringar. Vid muntligt framförande tillkommer dessutom det verbala 

uttrycket som en faktor med betydelse för hur mottagaren påverkas. Det här är områden som 

den klassiska retoriken intresserat sig för under lång tid, (Strömquist, 2010; Hellspong, 2004). 

En och samma berättelse kan förmedlas på olika sätt där den ena versionen berör mottagaren 

emotionellt medan den andra versionen inte förmår göra det i samma utsträckning. En del av 

svaret till varför det förhåller sig så kan ligga i språket självt och den här studien fokuserar 

därför på hur enskilda ord och emotionella verbala uttryck påverkar emotion och 

minneslagring.  

 

Framkalla emotioner 

I syfte att framkalla emotionella reaktioner vid studier används bland annat filmer, 

bilder, musik, framkallande av minnesbilder och läsning av text, (Bench, Flores & Lench, 

2011). I den här studien har deltagarna tagit del av ett antal berättelser genom att läsa texter 

och att lyssna på förinspelat material.  

Att låta deltagarna läsa texter för att framkalla emotioner är en väl beprövad metod 

och fördelarna är möjligheten till standardisering och det faktum att många människor är vana 

vid att läsa, (Bench, Flores & Lench, 2011). Även enskilda ord har förmågan att framkalla 

emotionella reaktioner hos läsaren och abstrakta ord i högre grad än konkreta ord, (Andrews, 

Del Campo, Kousta, Vigliocco & Vinson, 2010). Studier har också sökt utröna om ett ords 

emotionella kvaliteter påverkar tiden som läsaren ägnar ordet vid läsning och vid mätningar 

av ögats rörelser framkom ett resultat som pekar på att emotionella ord varierar i den lexikala 

bearbetningen, (O’Donnell, Scott & Sereno, 2012).  
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Orden äger således en förmåga att på egen hand framkalla emotionella reaktioner men 

även det verbala uttrycket är av betydelse för våra emotioner. Hur ett ord uttrycks kan till och 

med avgöra dess innebörd och betydelse, (Breugelmans & Poortinga, 2006). Det finns också 

forskning som menar att den kognitiva bearbetningen av ett språkligt innehåll underlättas om 

det förmedlas med ett verbalt uttryck som är kongruent med ordets innebörd, (Nygaard & 

Queen, 2008).  

När vi lyssnar till verbaliserade känslouttryck så är möjligheten stor att vi kommer att 

uppleva samma känsla som i uttrycket vi lyssnar till och en del av förklaringen till detta antas 

ha att göra med spegelneuronerna, (Depalma, Lisiewski & Ramachandra, 2009). Nya rön 

indikerar att spegelneuronerna, som först upptäcktes hos aporna, kan fungera som en 

gemensam neutral substrat för bearbetning av högre kognitiva funktioner, dit räknas bland 

annat emotioner och språk. Vid studier av aporna fann man att spegelneuronerna inte bara var 

aktiva när individen själv agerade, utan också när individen var passiv och endast observerade 

agerande som utfördes av en annan individ. Nu finns bevis för att dessa neuroner också 

existerar hos människan. Man kan formulera det så att spegelneuronerna i viss utsträckning 

får oss att imitera den verbaliserade emotion som vi lyssnar till, (Depalma et al., 2009).  

Denna studie använder alltså läsning och lyssning för att frambringa emotioner hos 

deltagarna och det finns både likheter och olikheter hos dessa tillvägagångssätt. Båda äger 

förmågan att förmedla den faktiska historien och därigenom möjligen framkalla emotioner 

hos mottagaren. Båda kan frambringa minnesbilder hos mottagaren och därigenom också 

möjligen framkalla emotioner. Att använda minnesbilder kopplade till en viss emotion för att 

framkalla emotioner är också det en beprövad metod, Griskevicius, Neufeld och Shiota 

(2010).  

Båda tillvägagångssätten i denna studie använder exakt samma textmaterial så den 

särskiljande faktorn är det verbala uttrycket. Vid lyssning finns således en extra dimension 

som består av de verbala ljud som formas för att uttrycka orden. Juslin och Laukka (2003) 

menar att de verbala uttrycken äger ett känslospecifikt mönster av ljudliga signaler som 

används för kommunikation av emotionerna, något som man för övrigt menar att de verbala 

uttrycken har gemensamt med musiken.  

 



5 
 

Minnet 

Minnet beskrivs ibland som en plats där vi lagrar delar av vår historia och som vi vid 

behov kan återkalla. Det finns mycket skrivet om minnet i syfte att förklara vad det är för 

någonting, hur det är uppbyggt, hur det fungerar och var i vår hjärna det huserar.  

Karlsson (2007) beskriver minnet som bestående av tre delar, (a) sinnesregister, (b) 

STM och (c) LTM, När ett stimuli når något av våra sinnesorgan så lagras informationen i det 

aktuella sinnets sinnesregister vilket också kan benämnas sensorisk buffert. Örats sensoriska 

buffert kallas ekoiskt minne och ögats för ikoniskt minne. I det ekoiska minnet stannar 

informationen i 2-4 sekunder medan det i det ikoniska minnet endast bevaras kortare än en 

sekund, (Sperling, 1960). Nästa steg i minneslagringen är STM som behåller informationen i 

ungefär 30 sekunder men mängden information som kan hanteras där är begränsad. STM har 

sagts äga en kapacitet på 7 ± 2 enheter, (Miller, 1956). Senare forskning menar att kapaciteten 

avtar starkt redan vid 4 ± 1, (Evan Nee & Jonides, 2010). Om informationen sedan lagras i 

LTM beror till viss del på hur vi hanterar densamma när den befinner sig i STM. Vi kan till 

exempel repetera informationen tyst för oss själva och på så sätt öka chanserna att 

informationen stannar kvar. Blir vårt STM aktiverat med ytterligare information innan den 

första lagrats i LTM så minskar möjligtheten till lagring radikalt, (Peterson & Peterson, 1959). 

 

Genom studier av minnet så har tre olika typer av minne utkristalliserats: episodiskt 

minne, semantiskt minne och procedurminne, (Tulving, 1972, 1983, 2002; Tulving & 

Schachter, 1990). Det episodiska minnet hanterar tidigare erfarenheter och lagrar information 

om när, var och hur. Det är involverat vid bland annat problemlösning och är lokaliserat i 

hippocampus och cortex. Det semantiska minnet hanterar ord, begrepp, abstrakta idéer och 

uppfattningar och precis som det episodiska minnet är det lokaliserat till hippocampus och 

cortex. Procedurminnet hjälper oss att minnas färdigheter, som till exempel att cykla och åka 

skidor. Till skillnad från episodiskt- och semantiskt minne så kan procedurminnet inte 

uttryckas verbalt. Procedurminnet är lokaliserat till cerebellum (lillhjärnan), de basala 

ganglierna (ett område i storhjärnan) och det motoriska centrat i cortex.  

 

Emotioner och minnet 
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Det finns som nämnts belägg för att händelser som kopplas till emotioner har en ökad 

chans till lagring i vårt minne men det finns också konstaterade skillnader mellan positiva- 

och negativa emotioner, (D’Argembeau & Van der Linden, 2005; Mather, 2007; Forgas, 

1992). D’Argembeau och Van der Linden (2005) använde bilder från International Affective 

Pictures System (IAPS, Bradley & Lang, 2007) för att frambringa negativa och positiva 

emotioner och förmågan att minnas förbättrades för både negativa- och positiva bilder och för 

negativa bättre än för positiva. Det har vidare konstaterats att det kan vara svårt att beordras 

att glömma ord som är associerade med negativa emotioner, (Knowlton & Minnema, 2008). 

Man menar i den sistnämnda studien att beordrad glömska involverar en kognitiv process som 

kan avbrytas av negativa emotioner.  

Mather (2007) hävdar att resultaten är motstridiga och menar att enskilda objekt som 

är starkt förknippade med emotioner förvisso har en ökad möjlighet att lagras i det episodiska 

minnet, men han menar också att den associationen tar bort uppmärksamheten från andra 

specifika objekt och då även från annan kontextuell bakgrundsinformation. Man kan uttrycka 

det så att minnet, tack vare emotionerna, agerar selektivt.  

Channon, Hedenström, Lyons, Phillips och Tunstall (2008), menar att STM är 

involverat i arbetet med att avkoda emotionella ansiktsuttryck. Om arbetsminnet är högt 

belastat så medför det ökade svårigheter att avgöra vilket emotionellt uttryck ett ansikte har. 

Avgörande för detta scenario är mängden emotionella uttryck att välja mellan. Emellertid 

uppvisar hög belastning på arbetsminnet en försumbar skillnad då det gäller att avgöra om två 

ansikten representerar samma emotionella uttryck, (Channon et al., 2008).  

Vidare så förändras vår minnesbild av emotionella upplevelser med tiden, de 

emotioner vi för stunden erfar upplever vi ofta som starkare än de som passerat i ett tidigare 

skede, (Huber, Van Boven & White, 2009). Man pekar i den undersökningen på tillgången till 

information kring den emotion man i stunden erfar som en möjlig orsak till att detta 

förekommer.  

 

Emotioner och kognition  

Våra emotioner har som beskrivits en påvisad effekt för kognition och kan få oss att 

ändra beteenden och framkalla fysiska reaktioner, (Frazier & Tashiro, 2007; Gross et al., 

2005; Bench et al., 2011; Forgas, 1992). Olika typer av emotioner kan medföra olika effekter, 
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rädsla och ilska har till exempel olika inverkan på hur vi hanterar faror och utför 

riskbedömningar, ilskna människor är mer optimistiska i sina riskbedömningar än vad rädda 

människor är, (Keltner & Lemer, 2001). I en studie av Griskevicius et al. (2010) så ombads 

deltagarna att tänka på specifika situationer för att framkalla ett visst känslotillstånd, därefter 

gavs deltagarna information vars innehöll syftade till att övertyga deltagaren om att ett visst 

påstående var sant. Resultatet från den studien visade att de emotionella tillstånden 

förväntansfull entusiasm, glädje och tillgiven kärlek, gjorde att deltagarna lättare accepterade 

information som inte vara övertygande. Skräck och fostrande kärlek, å andra sidan, minskade 

acceptansnivån för information som inte vara övertygande. Bauer, Kenzer, Padmala och 

Pessoa (2011), menar att emotionernas påverkan på kognitionen kan vara både negativ och 

positiv och att detta beror på kraften i det aktuella stimulit.  

Att människor kan reagera olika på stimuli är i sig inget anmärkningsvärt, vi har alla 

vår egen historia och har därmed också olika erfarenheter som format oss och som påverkar 

hur vi relaterar till det som vi upplever, (Diener och Weiting, 2011; Kunzmann och Richter, 

2009; Gohm, 2003). Även ålder kan ha en viss betydelse för hur vi responderar på olika 

stimuli, hos äldre personer kan den emotionella reaktionen dämpas vid hög upphetsning, 

(Kunzmann och Streubel, 2011). Även genus kan ha betydelse för hur vi reagerar, i en studie 

där hjärtats aktivitet studerades i samband med framkallande av emotioner så framkom en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor för emotionerna ilska och rädsla, (Heinze, Jain, 

Labouvie-Vief & Lumley, 2003). 

 

Självskattning av emotioner 

Att uttrycka sitt emotionella tillstånd är vanligt förekommande, det är något vi 

människor gör ofta. Vi uttrycker till exempel att vi är glada, arga, ledsna, förvånade eller 

rädda och det kan ske i möte med vänner eller när vi besöker en läkare och det kan ske verbalt 

eller i text. Att be deltagare förklara hur de emotionellt upplever en situation kan generera 

varians i svaren och då uppstår frågan om den varians som framträder är ett tecken på skillnad 

i emotionell upplevelse eller om det endast är en språklig skillnad? Forskning har visat att 

även om språkliga skillnader förekommer i hur man rapporterar sin emotionella upplevelse så 

sker rapporteringen med den emotionella upplevelsen som utgångspunkt, (Barret, 2004).  
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En annan studie menar att antalet svarsalternativ är avgörade för reliabilitet och 

validitet och man hävdar där att 4-7 alternativ är optimalt, (García-Cueto, Muñiz  & Lozano, 

2008). Det finns också en jämförande studie där man velat utröna pålitligheten hos 

Likertskalan (LS) och Visual Analogue Scales (VAS). Båda dessa skalor är framtagna för att 

kunna gradera subjektiva företeelser som bland annat attityder och emotionell upplevelse. 

Den studien fann att LS överträffade VAS i sin förmåga att hantera just subjektiva företeelser, 

(Flynn, van Schaik och van Wersch, 2004). 

 

Problemformulering och hypoteser 

Som beskrivits har forskning genomförts för att utröna enskilda ords effekt för 

framkallande av emotioner. De undersökta orden har i stor utsträckning varit antingen 

abstrakta och konkreta ord, (Andrews et al., 2010), eller emotionellt laddade ord i jämförelse 

med neutrala ord, (Doerksen & Shimamura, 2001). Men en text består också av ordklasser 

som fungerar mer som byggstenar och frågan om vilken eventuell effekt dessa ord kan ha för 

framkallandet av emotioner är inte lika frekvent studerat. En sådan grupp av ord är adverbial, 

vilka är en satsdel som anger grad, sätt eller omständighet. Då dessa ord används i syfte att 

gradera något kallas de ibland för gradadverb. Som exempel på gradadverb kan nämnas 

väldigt mycket, oerhört starkt, extremt farligt och fantastiskt kul. Gradadverben kan sägas 

fylla ut texten och ge ytterligare information om en händelse. En akademisk publikation ska 

innehålla klara och koncisa formuleringar, (American Psychological Association, [APA], 

2011), man kan tolka och uttrycka det så att riktlinjer av den typen inte uppmuntrar till 

användning av gradadverb. En roman kan däremot innehålla målande beskrivningar och där 

kan dessa gradadverb förekomma i stor utsträckning. En viktig skillnad mellan dessa typer av 

texter är att romanen kan ha som mål att beröra emotionellt medan detta inte är det primära 

syftet med en akademiskt text. Den här delen av undersökningen vill ha svar på om 

gradadverb har en positiv effekt för emotionell beröring och om det sätt som berättelsen 

förmedlas på utgör någon skillnad för denna eventuella effekt.  

 

Experiment 1 

Hypotes A - gradadverb har en positiv effekt för självskattad emotion vid läsning och 

lyssning.  
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Tidigare studier har som nämnts använt sig av andra typer av kategoriseringar och har 

alltså inte studerat olika ordklassers eller satsdelars förmåga att framkalla emotioner. Den här 

studien fokuserar på satsdelen adverbial och gradadverb. Hypotes A syftar till att undersöka 

gradadverbs effekt för framkallande av emotioner.  

Hypotes B – gradadverb har en positiv effekt för förmågan att minnas detaljer ur 

berättelserna vid läsning och lyssning.  

Mycket talar för att emotioner har en positiv effekt för lagring i minnet, 

(D’Argembeau & Van der Linden, 2005; Mather, 2007; Forgas, 1992). De undersökningar 

som studerat emotionernas roll vid minneslagring har som beskrivits inte varit helt entydiga 

och resultaten har varierat bland annat beroende på vilken typ emotion som ett minne ska 

lagras med, glädje, ilska etc. Om gradadverb har en förmåga att framkalla emotioner så bör 

det, enligt de konstaterade samband mellan emotioner och minne, påverka hur mycket 

deltagarna minns av berättelserna. Syftet med hypotes B är att undersöka gradadverbs effekt 

vid minneslagring.  

 

Experiment 2 

Hypotes C- emotionella verbala uttryck har en positiv effekt för självskattad emotion. 

Det har som beskrivits konstaterats att de emotionella verbala uttrycken har en 

semantiskt betydelse, (Breugelmans & Poortinga, 2006; Nygaard & Queen, 2008; O’Donnell 

et al., 2012). Emotionella verbala uttryck har också en effekt för framkallande av emotioner, 

(Depalma et al., 2009). Hypotes C syftar till att undersöka och bekräfta emotionella verbala 

uttrycks effekt för framkallande av emotioner.  

Hypotes D - emotionella verbala uttryck har en positiv effekt för förmågan att minnas 

detaljer ur berättelserna. 

Om hypotes C bekräftas och de verbala uttrycken har en positiv effekt för emotionell 

beröring så bör det också, enligt det diskuterade sambandet mellan emotion och minne, 

framkomma en positiv effekt för lagring i det episodiska minnet. Hypotes D syftar till att 

undersöka det verbala uttryckets effekt vid minneslagring. 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

Antalat deltagare (N=50) fördelades på 15 män i åldersspannet 27-67 år (M = 43.5) 

och 35 kvinnor i åldersspannet 17-57 år (M = 38.0). Utbildningsnivån för deltagarna 

fördelades enligt följande: grundskolenivå = 10 %, gymnasium = 52 % samt 

högskola/universitet = 38 %. Alla deltagare tillfrågades via Facebook. 

 

Material 

För att undersöka gradadverbs betydelse för självskattad emotion samt prestation på 

minnestest så användes fyra stycken olika berättelser som alla innehöll ett antal gradadverb. 

Till var och en av dessa fyra berättelser fanns också en version av samma berättelse där alla 

gradadverb raderats. Hälften av dessa berättelser distribuerades som text avsedd att läsas 

medan den andra hälften distribuerades inspelad avsedd för lyssning. Materialet för lyssning 

spelades in med programvaran Cubase i en semiproffessionell miljö med en professionell  

berättarröst.  

För studiet av det verbala uttryckets betydelse för självskattad emotion och prestation 

på minnestest så användes två stycken berättelser. Den ena förmedlades med verbala uttryck 

som sökte återspegla och vara kongruent med textens innehåll och den andra förmedlades 

med ett neutralt verbalt uttryck. Totalt fanns således två berättelser i två versioner för detta 

ändamål. Alla berättelser finns inkluderade i appendix B sist i detta dokument, där återfinns 

också de enkäter som använts i undersökningen. 

Inledningsvis presenterades en enkät för deltagarna vars syfte var att samla in 

demografiska data som ålder, genus och utbildning. Vidare så användes enkäter för att samla 

in data efter varje berättelse och dessa enkäter följde alla samma design: deltagarna skattade 

sin emotionella upplevelse och sedan följde fem detaljfrågor i syfte att utröna hur mycket av 

berättelsen som deltagarna kunde återkalla ur minnet. Varje minnestest bestod alltså av fem 

stycken frågor och rörde den berättelse som deltagarna just tagit del av. I de fall deltagarna 

svarade korrekt på minnestestet så kunde således 5 poäng uppnås. För skattning av 

emotionerna användes en 7-gradig Likertskala. Alla enkäter konstruerades med Google Doc. 
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Design   

Undersökningen bestod av två delar där experiment 1 hade som mål att besvara 

hypotes A och B. Den andra delen av undersökningen, experiment 2, hade som syfte att 

besvara hypotes C och D.  

 

Experiment 1 

Denna del av undersökningen hade en 2x2 Within Design. Deltagarna randomiserades 

till olika grupper och tog sedan del av alla betingelser, 2x gradadverb och 2x distribution. 

Första berättelsen förmedlades till grupp A som text med gradadverb (1a), samma berättelse 

förmedlades också till grupp B som text men då utan gradadverb (1b). Sedan förmedlades 

nästa berättelse till grupp A som text men nu utan gradadverb (2a), samma berättelse 

förmedlades också till grupp B som text men nu med gradadverb, (2b). Denna procedur 

upprepades sedan för berättelse 3a och 3b samt 4a och 4b, men då som inspelat material 

avsett för lyssning. Detta innebar att alla deltagare tog del av alla berättelser. Efter varje 

berättelse så skattade deltagarna graden av emotionell beröring och för detta användes en 7-

gradig Likertskala.  

 

Experiment 2 

De grupper som randomiserats i experiment 1 bibehölls för experiment 2 och 

deltagarna tog del av betingelserna emotionellt- respektive neutralt verbalt uttryck. Alla 

berättelser i experiment 2 förmedlades som inspelat material avsett för lyssning. Första 

berättelsen förmedlades till grupp A med neutrala verbala uttryck (5a) och samma berättelse 

men med emotionella verbala uttryck förmedlades till grupp B (5b). Nästa berättelse 

förmedlades till grupp A med emotionella verbala uttryck (6a) och samma berättelse men med 

neutrala verbala uttryck förmedlades till grupp B (6b). Detta innebar att även för denna del av 

undersökningen tog alla deltagare del av alla berättelser. Efter varje berättelse så skattade 

deltagarna graden av emotionell beröring och för detta användes en 7-gradig Likertskala.  

En utförlig illustration av de båda experimenten finns att se i appendix A.  
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Procedur 

En förklarande text om cirka 300 ord skrevs och lades ut som ett inlägg på Facebook 

och var därmed exponerad för 321 personer. I inlägget förklarades att undersökningen ingick i 

ett examensarbete i ämnet psykologi. Vidare informerades om att det var välkommet att 

sprida inlägget vidare i sin egen bekantskapskrets på Facebook, något som också skedde sex 

gånger enligt de mätningar som Facebook tillhandahåller. Inlägget kan ha spridits vidare flera 

gånger utan att detta registrerats. 

Vidare fanns i inlägget en länk som ledde till startsidan för undersökningen. När de 

potentiella deltagarna klickade på länken i inlägget så öppnades den första sidan av testet, en 

startsida som förklarade testets upplägg och uppskattad tidsåtgång. Där fanns också 

kontaktuppgifter i de fall frågor skulle uppkomma. På startsidan fanns också en knapp för att 

påbörja testet. Då deltagaren tryckte för att påbörja testet så kördes ett skript som slumpade 

deltagaren till grupp A eller B och därefter dirigerade denne vidare till en enkät med ett antal 

demografiska frågor i syfte att kartlägga genus, ålder och utbildningsnivå.  

När deltagarna sedan klickade för att skicka in svaren på den inledande enkätens 

frågor så visades en tacksida, en sida som verktyget Google Docs genererar för att den som 

konstruerat enkäten ska kunna tacka för deltagandet och samtidigt bekräfta för användarna att 

enkätsvaren skickats iväg korrekt. På tacksidan för denna undersökning fanns en text samt en 

länk som deltagarna ombads klicka på för att komma till berättelserna. När deltagarna 

klickade på länken kördes ett skript som slumpade ordningen för alla berättelser och därefter 

visades en sida med länkar till berättelserna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ordningen slumpades betyder 

det att bakom länken till berättelse 1 kunde vilken som helst av berättelse 1-6 dölja sig, detta 

för att undvika eventuella ordningseffekter. 

När deltagarna klickade på berättelse 1 så öppnades ett fönster med den första 

berättelsen som således kunde vara vilken som helst av berättelserna 1-6. På sidorna som 

innehöll berättelserna så fanns också instruktioner samt en knapp som ledde till enkäten med 

minnestestet. När deltagarna klickat för att komma till enkäten och besvarat dessa frågor så 

visades den specifika enkätens tacksida med en text som förklarade att deltagarna skulle 

stänga ner fönstret och återgå till fönstret med länkar till alla berättelser och där klicka på 

länken till nästa berättelse i ordningen. Denna procedur upprepades till dess att deltagarna 

tagit del av alla berättelser.  
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Testet fanns tillgängligt i 12 dagar och sedan samlades all data in. Efter det lades en 

ny startsida upp som innehöll information om att testet avslutats.  

Erhållen data för experiment 1 analyserades i SPSS med Repeated Measures. Erhållen 

data för experiment 2 analyserades med t-test. 

 

Resultat 

Experiment 1 

Hypotes A - gradadverb har en positiv effekt för självskattad emotion vid läsning och 

lyssning. Insamlad data för experiment 1, hypotes A, analyserades med Repeated Measures. 

Resultatet visade att gradadverb inte har någon signifikant effekt för självskattade emotioner. 

Läst med gradadverb (M = .65, S = .23), läst utan gradadverb (M = .67, S = .23), lyssnat med 

gradadverb (M = .60, S = .23), lyssnat utan gradadverb (M = .60, S = .22);  F = .23, p > .05. 

Resultatet ger således inget stöd för hypotes A. Tabell 1 summerar och redovisar samtliga 

kontrollerade faktorer för självskattad emotion. 

 

 

Resultatet visade att distribution har en signifikant effekt för självskattad emotion, läst 

med/utan gradadverb (M = .66, S = .23), lyssnat med/utan gradadverb (M = .60, S = .22); F = 

8.89, p < .01, vilket uttrycker att det sätt som berättelsen förmedlas på spelar en avgörande 

roll vår emotionella upplevelse, figur 2. 

 

Tabell 1. Sammanställning av samtliga kontrollerade faktorers effekt för självskattad emotion 
vid läst/lyssnat med/utan gradadverb .  
Källa df MS F Sig. Partial eta i kvadrat 
Gradadverb  1 .245 .298 .588 .006 
Distribution 1 9.245 8.893 .004 .156 
Gradadverb*distribution 1 .245 .295 .590 .006 
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 Hypotes B - gradadverb har en positiv effekt för förmågan att minnas detaljer ur 

berättelserna vid läsning och lyssning. Insamlad data från experiment 1, hypotes B, 

analyserades även det med Repeated Measures. Av resultatet framkom att gradadverb inte har 

någon signifikant effekt för prestation på minnestest. Läst med gradadverb (M = .77, S = .20), 

läst utan gradadverb (M = .83, S = .20), lyssnat med gradadverb (M = .74, S = .23), lyssnat 

utan gradadverb (M = .73, S = .22); F = .75, p > .05. Resultatet ger således inget stöd för 

hypotes B. Tabell 2 summerar och redovisar samtliga kontrollerade faktorer för förmågan att 

minnas detaljer ur berättelserna. 

 

 
 

Tabell 2. Sammanställning av samtliga kontrollerade faktorers effekt för förmågan att minnas 
detaljer ur berättelserna vid läst/lyssnat med/utan gradadverb.  
Källa df MS F Sig. Partial eta i kvadrat 
Gradadverb  1 .980 .752 .390 .015 
Distribution 1 5.780 8.769 .005 .154 
Gradadverb*distribution 1 1.620 2.025 .161 .040 
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Resultatet visade att distribution har en signifikant effekt för hur väl deltagarna 

mindes detaljer från berättelserna, läst med/utan (M = .80, S = .20), lyssnat med/utan (M = 

.73, S = .23); F = 8.77, p < .05.  

 
 
 

Experiment 2 

Hypotes C- emotionella verbala uttryck har en positiv effekt för självskattad emotion. 

Insamlad data från experiment 2, hypotes C, analyserades med t-test. Ingen signifikans 

framkom för de emotionella verbala uttrycken; uppläst med neutralt verbalt uttryck (M = .60, 

S = .21), uppläst med emotionellt verbalt uttryck (M = .57, S = .22), t(49) = 5.36, p > 0.5. 

Resultatet ger således inget stöd för hypotes C. 

Hypotes D - emotionella verbala uttryck har en positiv effekt för förmågan att minnas 

detaljer ur berättelserna. Insamlad data för experiment 2, hypotes D, analyserades med t-test. 

Ingen signifikans framkom för de emotionella verbala uttrycken; uppläst med neutralt verbalt 

uttryck (M = .77, S = .22), uppläst med emotionellt verbalt uttryck (M = .81, S = .20), t(49) = 

-1.12, p > 0.5. Resultatet ger således inget stöd för hypotes D. 
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Diskussion 

Gradadverb som enda faktor utgjorde ingen signifikant skillnad för självskattad 

emotion, inte vid läsning och inte heller vid lyssning. En möjlig förklaring till detta kan finnas 

i den kontext som dessa gradadverb har förekommit, det vill säga i själva berättelserna. 

Tanken bakom experiment 1 var inte att berättelser som förmedlades utan gradadverb skulle 

lämna läsaren/lyssnaren emotionellt opåverkad medan berättelser med gradadverb skulle 

framkalla emotioner i olika grad. Istället antogs att alla berättelser skulle framkalla emotioner 

men att berättelser med gradadverb skulle utgöra en skillnad och generera högre skattningar 

av den emotionella upplevelsen. Studerar man medelvärden i procent för skattade emotioner 

för läst/lyssnat och med/utan gradadverb så ligger alla dessa värden över 60 procent. Det 

visar att berättelserna i sig själva hade en förmåga att framkalla emotioner hos mottagaren. En 

frågeställning som då uppstår är huruvida gradadverb skulle haft någon effekt om 

undersökningen istället använt sig av berättelser med ett mindre dramatiskt innehåll? Det är 

möjligt att resultatet skulle sett annorlunda ut om undersökningen använt sig av berättelser där 

medelvärden i procent för skattade emotioner vid läst/lyssnat och med/utan gradadverb hade 

legat på en lägre nivå. Vad som ytterligare kan tala för en sådan teori är det faktum att det var 

just i samspel med andra faktorer som gradadverb uppvisade en svag tendens för prestation på 

minnestest. 

En ytterligare frågeställning är huruvida gradadverb på egen hand äger förmågan att 

framkalla en emotionell upplevelse hos mottagaren, alltså som enskilda ord eller i par med 

andra ord? Andrews, Del Campo, Kousta, Vigliocco och Vinson, 2010, visade att enskilda ord 

kan framkalla emotionella reaktioner och abstrakta ord i högre grad än konkreta ord. Exempel 

på konkreta ord som användes i deras studie var vapen, bälte, kanal, kolumn och mage och 

exempel på abstrakta ord som användes var spöke, rymd, dröm, ängel och pruta. Det fanns 

således inga ord av typen gradadverb representerade i den studien. Att undersöka gradadverbs 

förmåga att i andra kombinationer eller som enskilda ord framkalla emotioner är en möjlig 

väg framåt för att belysa frågeställningen ytterligare.  

 

Gradadverb utgjorde heller ingen signifikant skillnad för prestation på minnestest, 

som formulerats i hypotes B. Att gradadverb inte hade en effekt för prestation på minnestest 

när de inte heller hade effekt för upplevd emotion kan sägas vara kongruent med de teorier 

som menar att händelser associerade med emotioner har en ökad chans att lagras i minnet, 
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(D’Argembeau & Van der Linden, 2005; Mather, 2007; Forgas, 1992). Hade gradadverb haft 

effekt för emotioner men inte för prestation på minnestest så hade resultatet ifrågasatt denna 

koppling mellan emotion och minne. Resultatet är i den bemärkelsen inte anmärkningsvärt 

utan kan istället anses följa en logik baserad på nämnda samband mellan emotion och minne. 

Gradadverb hade inte heller i kombination med andra faktorer någon signifikant effekt för 

prestation på minnestest och här kan resultatet sägas återigen bekräfta kopplingen mellan 

emotion och minne.  

När vi talar om att minnas något så är det inte självklart att vi är överens om vad vi 

avser med detta, minnet är som beskrivits komplext och svårt att definiera. Det är viktigt att 

poängtera att ingen effekt kunde konstateras för det sätt som just denna undersökning 

kontrollerade minnesförmåga. Det är också rimligt att ställa frågan vad det innebär att minnas 

en berättelse väl? Är det till exempel att minnas ett antal detaljer för en kort stund eller är det 

att minnas hela berättelsen i grova drag eller är det kanske att minnas dess sensmoral i många 

år efter att berättelsen förmedlats? Minnestesten i den här studien ska inte på något sätt 

betraktas som en fullödig kartläggning av deltagarens kapacitet för minneslagring. När den 

här undersökningen talar om prestation på minnestest så är det viktigt att komma ihåg att det 

handlar om hur väl deltagarna mindes fem stycken detaljer från berättelsen som de just tagit 

del av. Den komplexitet som det innebär att isolera stimuli och att fånga subjektiva reaktioner 

och dessutom utesluta individuella egenheter medför att slutsatser måste dras med stor 

försiktighet. Det kan inte heller uteslutas att kopplingen mellan emotion och minne under 

vissa omständigheter inte har den effekt som vissa teorier gör gällande, Mather (2007), 

uttryckte just detta att resultaten är motstridiga. 

 

Distributionen visade sig ha en signifikant effekt för självskattad emotion. Hur en 

berättelse förmedlas, som text för läsning eller som inspelat material för lyssning, är alltså 

avgörande för mottagarens emotionella upplevelse och mest emotionellt berörda tycktes 

deltagarna bli vid läsning. För skattad emotion så hade läst med/utan gradadverb konsekvent 

högre medelvärden än för lyssnat med/utan gradadverb. Berättelserna som var avsedda för 

lyssning lästes in med en neutral ton och syftet med det förfaringssättet var en strävan att låta 

gradadverb utgöra den enda faktor som särskiljde berättelserna. Denna neutrala ton följde 

alltså inte berättelsens dramaturgi och enskilda ord betonades inte i någon särskild riktning. 

Det här kan ha medfört konsekvenser som gav upphov till det faktum att distribution fick en 
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signifikant effekt för självskattad emotion. Som diskuterats i inledningen så kan det verbala 

uttrycket påverka enskilda ords innebörd och betydelse, (Breugelmans & Poortinga, 2006; 

Nygaard & Queen, 2008). Det är alltså fullt möjligt att den neutrala berättarrösten haft en 

negativ inverkan för förståelsen av berättelserna och därmed bidragit till att lyssnat med/utan 

gradadverb fick lägre medelvärden för skattningar av emotioner än vad läst med/utan 

gradadverb fick. Det är också lätt att föreställa sig att en monoton berättarröst helt enkelt 

upplevs som tråkig, vilket i sådant fall skulle utgöra ytterligare förklarande faktor.  

Resultatet visade alltså att distribution är signifikant för självskattad emotion, det 

råder ingen tvekan om det. Men när man studerar resultatet så måste man ha i åtanke de 

nämnda förutsättningar som rådde för denna undersökning, det vill säga att berättelserna för 

lyssning förmedlats med en neutral ton.  

Distribution hade även en signifikant effekt för prestation på minnestest vilket 

återigen är kongruent med den diskuterade relationen mellan emotion och minne, 

(D’Argembeau & Van der Linden, 2005; Mather, 2007; Forgas, 1992). Precis som för 

självskattad emotion så genererade läst med/utan gradadverb höga medelvärden för prestation 

på minnestest.  

 

De emotionella verbala uttrycken i experiment 2 hade ingen signifikant effekt för 

självskattad emotion. Hypotes C var en hypotesformulering med en stark förankring i tidigare 

studier, (Andrews, Del Campo, Kousta, Vigliocco & Vinson, 2010; Breugelmans & 

Poortinga, 2006; Nygaard & Queen, 2008). Inledningsvis beskrevs också teorin om 

spegelneuronerna som får oss att efterlikna det uttryck vi upplever, (Depalma et al. 2009), en 

teori som också den kan tolkas som ett stöd för hypotes C. Juslin och Laukka (2003) menade 

att de verbala uttrycken har en förmåga att förmedla emotioner med stor noggrannhet, något 

som ytterligare talade för ett resultat i en annan riktning.  

Resultatet kan möjligen förklaras med att de verbala uttrycken var för svagt tilltagna 

för att uppnå effekt hos lyssnaren. Det kan också finnas en skillnad i att jämföra verbala 

uttrycks effekt på enskilda ord, som i studien av Nygaard och Queen, 2008, och att som i 

denna studie använda hela berättelser. Det kan också finnas tekniska omständigheter som 

förhindrat de verbala uttrycken att nå ut, till exempel deltagarna varit omgivna av vardagligt 

brus som störde uttryckets möjligheter att påverka. Att de verbala uttrycken inte hade effekt 
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för prestation på minnestest när också effekten för skattade emotioner uteblev är som tidigare 

nämnts kongruent med den rådande uppfattningen om emotionernas roll vid minneslagring.  

Det är vidare komplicerat att specificera vad som är ett emotionellt verbalt uttryck och 

vad som inte kan anses vara det, om nu ett verbalt uttryck alls kan anses vara neutralt? I en 

berättelse finns mängder av ord som på ett stort antal sätt kan sammanfogas till hela 

meningar. Vid inläsning av en text måste det därför avgöras hur meningarna ska sättas 

samman och vilka ord eller hela meningar som ska ges mer emotionell emfas än andra. I 

denna studie var utgångspunkten att uttrycken konsekvent skulle försöka att följa berättelsens 

dramaturgi. Det innebar att tidsangivelser och väderförhållanden i berättelserna förmedlades 

neutralt medan händelser av mer dramatisk karaktär gavs ett starkare verbalt uttryck i syfte att 

återspegla känslan hos händelserna i berättelserna. När det verbala uttrycket antogs så gjordes 

en subjektiv bedömning av vilken känsla som en viss händelse i berättelsen gav upphov till 

och vilket verbalt uttryck som kunde återspegla denna känsla. Det kan därför förhålla sig så 

att de verbala uttryck som använts i denna studie av olika skäl inte var fungerande. Denna 

komplexitet kan vara en förklaring till att hypotes C inte bekräftades. Inte heller hypotes D 

bekräftades och att de verbala uttrycken inte heller hade någon signikant effekt för prestation 

på minnestest är återigen ett faktum som kan tolkas positivt för sambandet mellan emotion 

och minne.  

 

Urvalsramen till denna undersökning var begränsat till min egen bekantskapskrets. 

Alla deltagare tillfrågades via Facebook och det är ett faktum som skulle kunna försvåra 

möjligheten att generalisera till den övriga populationen då det kan finnas en gemensam 

nämnare för dessa personer som är okänd för undersökningen. En ytterligare möjlig 

begränsning var fördelningen av män och kvinnor, 15 män och 35 kvinnor. Att uttala sig om 

hur resultat skulle påverkats med en jämnare fördelning blir självfallet spekulationer men en 

mer jämlik fördelning hade kunnat utesluta spekulationer av den typen. Medelåldern bland 

deltagarna var (M=39.6 år), 10 % av deltagarna var över 50 år och 16 % av deltagarna var 

under 30 år vilket betyder att 74 % av deltagarna befann sig mellan 30-50 år. Det är en faktor 

som skulle kunna sägas påverka möjligheterna att göra generaliseringar till den övriga 

populationen. Som motargument till detta kan hänvisas till Heinze, Jain, Labouvie-Vief och 

Lumley, 2003, som studerade hur deltagare mellan 15-88 år responderade både fysiskt och 
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emotionellt på en mängd olika stimuli. De fann endast skillnader i ålderspannet 50-88 år, ett 

faktum som stärker den externa validiteten för denna undersökning. 

Med hjälp av Google Analythics genomfördes en analys av hur stort antal deltagare 

som efter att ha besvarat första enkäten gick vidare till sidan som innehöll berättelserna. Den 

analysen visade att så många som hälften av de som påbörjade undersökningen försvann i det 

steget! Det kan finnas flera orsaker till det, det kan ha uppfattats som svårnavigerat av vissa 

medan andra deltagare kan ha uppfattat det som att undersökningen var klar efter den första 

enkäten. Det kan också finnas förklaringar av teknisk karaktär och givetvis kan det också 

förhålla sig så att några insåg efter första enkäten att deltagandet inte var vad de förväntade 

sig och av det skälet valde att inte fullfölja undersökningen.  

 

Att konstruera och utföra en studie av den här typen innebär en stor utmaning ifråga 

om undersökningsdesign. Som nämnts så lästes berättelserna med gradadverb in med en 

neutral ton i syfte att låta gradadverb utgöra den enda faktor som skiljde berättelserna åt. 

Även om alla deltagare skulle ta del av alla berättelser upplästa med emotionella verbala 

uttryck så återstår problematiken med att berättelserna till sitt innehåll är olika. Det kan till 

exempel förhålla sig så att vissa berättelser är bättre lämpade att förmedla emotioner än 

andra? En kategorisering av både berättelser och olika verbala uttryck skulle sannolikt vara 

till gagn för en undersökning av den här typen.  

I sin helhet är undersökningens resultat något som både bekräftar och ifrågasätter 

rådande uppfattningar, att gradadverb inte hade någon signifikant effekt för förmågan att 

minnas detaljer ur berättelserna när de heller inte hade någon signifikant effekt för 

självskattad emotion kan tolkas som en bekräftelse av det diskuterade sambandet mellan 

emotion och minne. Distribution hade en signifikant effekt för självskattad emotion och likaså 

för förmågan att minnas detaljer ur berättelserna, något som återigen kan sägas bekräfta 

nämnda samband. Att de verbala uttrycken inte hade någon signifikant effekt för självskattad 

emotion är ett resultat som kan betraktas som ett ifrågasättande av det som tidigare studier 

pekat på. Men det är också ett resultat som pekar på möjliga områden för ytterligare 

fördjupning, att distributionen hade en signifikant effekt för självskattad emotion och också 

för förmågan att minnas detaljer ur berättelserna är ett resultat som inspirerar till fortsatt 

forskning!  
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Appendix A 

 

 

Appendix B 

 

Den första enkäten vars syfte var att samla demografiska data. 

1. Hur gammal är du? 

2. Är du en man eller en kvinna? 

3. Vilken är din högsta utbildningsnivå? (grundskola, gymnasium, högskola/universitet) 

 

Berättelse 1a, med gradadverb 
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En kvinna och en man försvann någon gång under torsdagen vid en kanotfärd. Vattnet var 

extremt kallt och dessutom väldigt strömt. Vädret var fruktansvärt dåligt i området och 

vegetationen runt forsen var enormt tät. Efter oerhört många timmars sökande hittades parets 

kanot under ett nedfallet träd. Räddningspersonalen beslöt att spänna upp ett nät vid forsens 

mynning för att fånga upp eventuella kroppar. På grund av det enormt kompakta mörkret 

avbröts sökandet vid 23-tiden. 

Mycket tidigt på morgonen kunde man konstatera att inga kroppar fastnat i nätet. Man beslöt 

då att bilda skallgångskedjor och söka av området runt forsen. Ganska snart hittades en sko 

och andra delar av parets tillhörigheter. Då det finns extremt mycket björnar i området 

befarade räddningspersonalen att paret blivit attackerade. Kort därefter hittades resterna av två 

mycket illa tilltygade kroppar. Det är så otroligt jobbigt att föreställa sig, förklarar parets 

dotter, jag vet inte hur de fick styrkan men mitt i allt detta vansinniga elände hittades min 

mammas och pappas händer, och de höll i varandra. 

 

Berättelse 1b, utan gradadverb 

En kvinna och en man försvann någon gång under torsdagen vid en kanotfärd. Vattnet var 

kallt och dessutom strömt. Vädret var dåligt i området och vegetationen runt forsen var tät. 

Efter många timmars sökande hittades parets kanot under ett nedfallet träd. 

Räddningspersonalen beslöt att spänna upp ett nät vid forsens mynning för att fånga upp 

eventuella kroppar. På grund av det kompakta mörkret avbröts sökandet vid 23-tiden. 

Tidigt på morgonen kunde man konstatera att inga kroppar fastnat i nätet. Man beslöt då att 

bilda skallgångskedjor och söka av området runt forsen. Snart hittades en sko och andra delar 

av parets tillhörigheter. Då det finns mycket björnar i området befarade räddningspersonalen 

att paret blivit attackerade. Kort därefter hittades resterna av två illa tilltygade kroppar. Det är 

så jobbigt att föreställa sig, förklarar parets dotter, jag vet inte hur de fick styrkan men mitt i 

allt detta elände hittades min mammas och pappas händer, och de höll i varandra. 

Frågeformulär för berättelse 1a och b 

1. Hur berörd upplever du att du blev av berättelsen? (skala 1-7) 

a. Vilken veckodag försvann paret på?  

b. Vilket land utspelar sig historien i?  



28 
 

c. Var hittades parets kanot?  

d. När på kvällen avbröt man sökandet?  

e. Förutom parets tillhörigheter så hittades också en sak till tidigt i sökandet, vad 

var det? 

 

Berättelse 2a, utan gradadverb 

En gata i centrala New York spärrades igår av sedan en man tagit ett spädbarn som gisslan 

och flytt upp på taket till en lagerlokal. Barnets mamma var skakad och rädd och försökte 

förgäves få mannen att komma ner med hennes barn. När polisen kom till platsen skickades 

en förhandlare upp på taket för att tala med mannen. Mannen talade osammanhängande och 

uppträdde irrationellt och krävde att få tala med presidenten. När förhandlaren närmade sig 

mannen blev mannen aggressiv och hotade att kasta barnet mot en säker död.  

Mannen bad förhandlaren om papper och penna för att skriva ned sina krav. Han satt därefter 

stilla och skrev i några minuter innan han långsamt la ner barnet och reste sig upp för att 

sedan hastigt kasta sig ner mot gatan. Förhandlaren rusade snabbt fram och tog hand om 

barnet och skyndade sedan ner och lämnade det till mamman och sjukvårdarna.  

Tillbaka på stationen läste han lappen som mannen skrivit, ”Jag har förlorat så mycket,  mina 

två söner i krig, min fru i cancer, mitt jobb och nu också min bostad. Långsamt och tyst tar de 

mitt liv, det tillåter jag inte. Be det stackars barnets mamma förlåta mig. Gory” 

 

Berättelse 2b, med gradadverb 

En gata i centrala New York spärrades igår av sedan en man tagit ett spädbarn som gisslan 

och flytt upp på taket till en lagerlokal. Barnets mamma var otroligt skakad och fruktansvärt 

rädd och försökte förgäves få mannen att komma ner med hennes barn. När polisen kom till 

platsen skickades en förhandlare upp på taket för att tala med mannen. Mannen talade väldigt 

osammanhängande och uppträdde mycket irrationellt och krävde att få tala med presidenten. 

När förhandlaren närmade sig mannen blev mannen extremt aggressiv och hotade att kasta 

barnet mot en säker död.  
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Mannen bad förhandlaren om papper och penna för att skriva ned sina krav. Han satt därefter 

mycket stilla och skrev i några minuter innan han ganska långsamt la ner barnet och reste sig 

upp för att sedan oerhört hastigt kasta sig ner mot gatan. Förhandlaren rusade mycket snabbt 

fram och tog hand om barnet och skyndade sedan ner och lämnade det till mamman och 

sjukvårdarna.  

Tillbaka på stationen läste han lappen som mannen skrivit, ”Jag har förlorat så fruktansvärt 

mycket,  mina två söner i krig, min fru i cancer, mitt jobb och nu också min bostad. Väldigt 

långsamt och tyst tar de mitt liv, det tillåter jag inte. Be det stackars barnets mamma förlåta 

mig. Gory” 

Frågeformulär för berättelse 2a och b 

1. Hur berörd upplever du att du blev av berättelsen? (skala 1-7) 

a. Vilken typ av byggnad befann sig mannen på? 

b. Vem krävde den förvirrade mannen att få tala med?  

c. Hur många söner hade mannen förlorat?  

d. Vilken sjukdom hade drabbats mannens fru?  

e. Vad hette mannen?  

 

Berättelse 3a, med gradadverb, 1,20 minuter lång 

Ett fruktansvärt oväder med enorma vindstyrkor på upp till hela 90 meter per sekund ödelade 

stora delar av en liten by på den franska atlantkusten natten till söndagen. Ögonvittnen 

berättar om otroliga kastvindar som slet tak av ladugårdar och välte träd över bilar. En flicka 

som var på väg hem förklarade hur väldiga blixtar lyste upp himlen och avslöjade all bråte 

som vinden lyfte från marken. Flickan slogs med en jättesmäll till marken av en flygande hink 

men lyckades oerhört omtöcknad ta sig till sitt hus. Utanför huset fann flickan familjens hund 

med en bit av staketet inträngt i magen. Flickan blev så oerhört illa tagen av händelsen att hon 

föll ihop avsvimmad. Flickans pappa bar in henne och den mycket svårt skadade hunden. 

Dagen efter kunde man konstatera att en lada brunnit ned och att fyra bilar blivit totalt 

förstörda av det väldiga ovädret. Den mycket svårt skadade hundens liv gick inte att rädda.  

 

Berättelse 3b, utan gradadverb 
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Ett oväder med vindstyrkor på upp till 90 meter per sekund ödelade stora delar av en by på 

den franska atlantkusten natten till söndagen. Ögonvittnen berättar om kastvindar som slet tak 

av ladugårdar och välte träd över bilar. En flicka som var på väg hem förklarade hur blixtar 

lyste upp himlen och avslöjade all bråte som vinden lyfte från marken. Flickan slogs med en 

till marken av en flygande hink men lyckades omtöcknad ta sig till sitt hus. Utanför huset 

fann flickan familjens hund med en bit av staketet inträngt i magen. Flickan blev så illa tagen 

av händelsen att hon föll ihop avsvimmad. Flickans pappa bar in henne och den svårt skadade 

hunden. Dagen efter kunde man konstatera att en lada brunnit ned och att fyra bilar blivit 

förstörda av det ovädret. Den svårt skadade hundens liv gick inte att rädda.  

Frågeformulär för berättelse 3a och b 

1. Hur berörd upplever du att du blev av berättelsen? (skala 1-7) 

a. Hur många sekundmeter nådde vindstyrkorna? 

b. I vilket land utspelar sig berättelsen?  

c. Vilken typ av föremål träffade flickan i huvudet?  

d. Vilket föremål hade skadat hunden?  

e. Hur många bilar hade förstörts i ovädret?  

 

 

Berättelse 4a, utan gradadverb, 2,40 minuter lång 

Det var mörkt ute, klockan närmade sig midnatt och tåget färdades med ett svagt vinande ljud 

och med jämna mellanrum hördes ett ”dudunk” då vagnarna passerade skarvarna i rälsen. Ett 

svagt ljus sken ovanför ett fåtal av sätena i vagnen. Några läste, några sov och några satt bara 

och tittade förstrött ut genom fönstren. Allt var fridfullt men ändå bar jag inom mig en konstig 

känsla av att något var väldigt fel.  

Det sista jag minns är att jag tittade mot dörren till vagnen. Där stod en man och läste en 

tidning. Våra blickar möttes för ett kort ögonblick och vi log försiktigt mot varandra. Så här i 

efterhand tycker vill jag nog påstå att han såg mystisk ut men det var egentligen inget jag 

tänkte så mycket på då. När jag vaknade stod tåget stilla, det var aktivitet inne i och utanför 

tåget. Röster på alla möjliga språk smälte samman och bildade ett eget språk och utan att 
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förstå något av det som sades så förstod jag av ansiktsuttrycken att de flesta verkade rädda 

mer än något annat.  

När jag reste mig för att gå ut och se vad som hänt så kände jag lukten av bränt kött, det var 

en frän lukt och utan att ha känt den förut så förstod jag att det var människokött. I ena änden 

av restaurangvagnen kunde man se att någon brunnit. Lågorna hade skapat mörka konturer av 

en person som uppenbarligen stått med armarna utsträckta som i ett kors medan lågorna 

lämnade sitt avtryck på väggen. 

I vimlet träffade jag en kvinna från Holland som förklarade att personen som brunnit var 

borta. Det var en man som hade klivit in i restaurangvagnen och plötsligt börjat brinna. Han 

hade talat ett ovanligt språk som ingen förstod och sedan hade han gått fram till dörren och 

hoppat av tåget i farten. En passagerare drog snabbt i nödbromsen och fastän att flera 

matgäster tittade ut genom fönstren så kunde man inte få syn på den brinnande mannen.  

När vi väl kom ombord igen och tåget började rulla kom jag att tänka på mannen med 

tidningen. Vart tog han vägen, det kunde väl inte vara han som brann? Jag reste mig och med 

skakiga ben gick jag igenom hela tåget för att se om han fanns kvar... 

 

Berättelse 4b, med gradadverb 

Det var hemskt mörkt ute, klockan närmade sig midnatt och tåget färdades med ett ganska 

svagt vinande ljud och med jämna mellanrum hördes ett ”dudunk” då vagnarna passerade 

skarvarna i rälsen. Ett extremt svagt ljus sken ovanför ett fåtal av sätena i vagnen. Några läste, 

några sov och några satt bara och tittade förstrött ut genom fönstren. Allt var fridfullt men 

ändå bar jag inom mig en oerhört konstig känsla av att något var väldigt fel.  

Det sista jag minns är att jag tittade mot dörren till vagnen. Där stod en man och läste en 

tidning. Våra blickar möttes för ett kort ögonblick och vi log försiktigt mot varandra. Så här i 

efterhand tycker vill jag nog påstå att han såg fruktansvärt mystisk ut men det var egentligen 

inget jag tänkte så mycket på då. När jag vaknade stod tåget stilla, det var en oerhörd aktivitet 

inne i och utanför tåget. Röster på alla möjliga språk smälte samman och bildade ett eget 

språk och utan att förstå något av det som sades så förstod jag av ansiktsuttrycken att de flesta 

verkade hemskt rädda mer än något annat.  
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När jag reste mig för att gå ut och se vad som hänt så kände jag lukten av bränt kött, det var 

en extremt frän lukt och utan att ha känt den förut så förstod jag att det var människokött. I 

ena änden av restaurangvagnen kunde man se att någon brunnit. Lågorna hade skapat mörka 

konturer av en person som uppenbarligen stått med armarna utsträckta som i ett kors medan 

lågorna lämnade sitt avtryck på väggen. 

I vimlet träffade jag en kvinna från Holland som förklarade att personen som brunnit var 

borta. Det var en man som hade klivit in i restaurangvagnen och plötsligt börjat brinna. Han 

hade talat ett mycket ovanligt språk som ingen förstod och sedan hade han gått fram till 

dörren och hoppat av tåget i farten. En passagerare drog snabbt i nödbromsen och fastän att 

flera matgäster tittade ut genom fönstren så kunde man inte få syn på den brinnande mannen.  

När vi väl kom ombord igen och tåget började rulla kom jag att tänka på mannen med 

tidningen. Vart tog han vägen, det kunde väl inte vara han som brann? Jag reste mig och med 

mycket skakiga ben gick jag igenom hela tåget för att se om han fanns kvar... 

Frågeformulär för berättelse 4a och b 

1. Hur berörd upplever du att du blev av berättelsen? (skala 1-7) 

a. Var det någon som lyssnade på radio i vagnen? (Ja/Nej) 

b. Innan huvudpersonen somnade såg han en leende man, vad uppehöll sig den 

mannen med?  

c. Lågorna av den brinnande mannen lämnade ett avtryck på väggen, vilken form 

antog det avtrycket?  

d. Från vilket land kom den kvinna som huvudpersonen träffade när tåget 

stannat?  

e. Vid vilken tid på dygnet utspelar sig historien?  

 

 

Berättelse 5a, inläst neutralt. Berättelse 5b inläst med emotionella uttryck. 1,05 minuter 

lång.  

En man som nekats vård på ett sjukhus i skåne återkom senare på kvällen med ett jaktvapen. 

Han öppnade eld rakt in i väntrummet där både barn och vuxna befann sig. En man i rullstol 
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skadades allvarligt och att ingen dödades är ett mirakel, säger en sjuksköterska som blev 

vittne till händelsen. 

Mannen hade tidigare på dagen nekats vård då personalen ansåg att han uppträtt hotfullt och 

dessutom var kraftigt berusad. När polis kom till platsen låste mannen in sig i ett läkarrum 

och krävde att få tala med sin son. Han kunde dock inte få fram numret till sonen och han 

vägrade uppge sitt eget namn för polisen. När polisens medlare försökte förmå mannen att 

överlämna sig så tog mannen sitt eget liv.  

Sonen förklarade senare att pappan var sjuk i cancer och att han alltsedan frun avlidit haft 

svårt att se någon mening med livet.  

Frågeformulär för berättelse 5a och b. 

1. Hur berörd upplever du att du blev av berättelsen? (skala 1-7) 

a. I vilket län utspelas händelsen?  

b. Vad minns du om mannen som blev allvarligt skadad?  

c. Var låste den beväpnade mannen in sig någonstans?  

d. Varför kom mannen till sjukhuset med ett vapen?  

e. Mannen som tog sitt liv bar på en sjukdom som omnämns i texten, viken då?  

 

 

Berättelse 6a, inläst med emotionella uttryck, 6b, inläst neutralt. 1,30 minuter lång. 

En kvinna som stal en bil utanför danska Århus omkom i helgen vid en fruktansvärd krasch 

mot ett träd. Kvinnan som var 26 år hade på väg hem från jobbet passerat en bil med motorn 

igång utanför ett bankkontor. Varför hon tog bilen är fortfarande oklart och hur olyckan gick 

till är ännu inte klarlagt. Mannen som blev av med bilen berättar att han var inne på banken 

och använde uttagsautomaten när han såg hur kvinnan hoppade in i hans bil och försvann. 

Mannen som använde kryckor var oförmögen att springa efter och larmade istället polisen 

med sin telefon.  

16.30 larmade en villaägare polisen om en bil som kraschat utanför hennes trädgård. 

Kvinnans liv stod inte att rädda och polisen är förbryllad över omständigheterna kring 

olyckan. Det finns inga bromsspår på vägen och trädet som kvinnan kraschat med ligger på en 
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öppen plats med god sikt och det är också det enda trädet i det övrigt öppna åkerlandskapet. 

Man kan tydligt se hur vägen svänger i den öppna terrängen men trots det så måste 

hastigheten vid olyckstillfället ha varit mycket hög, säger polisens utredare.  

Frågeformulär för berättelse6 och b. 

1. Hur berörd upplever du att du blev av berättelsen? (skala 1-7) 

a. I närheten  av vilken stad utspelar sig berättelsen?  

b. Vilken tid larmade en villaägare om en kraschande bil?  

c. Hur gammal var kvinnan som krockade?  

d. Var befann sig bilens ägare då bilen blev stulen?  

e. Varför försökte inte bilägaren att förhindra stölden?  

 


