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Alba, J. W. & Hasher, L. (1983). Is memory schematic? Psychological Bulletin, 93(2), 203-231. doi: 
10.1037/0033-2909.93.2.203.  
Denne artikel beskriver en protypisk skemateori for hukommelse, hvis formål er at forklare fire 
centrale indkodningsprocesser: Selektion af indkommende information, abstraktion af mening fra den 
indkommende information, fortolkning på baggrund af eksisterende skemaer og integration af den 
indkommende information, som den ser ud efter at have gennemgået de tre forrige processer. 
Artiklen indeholder desuden en kritik af skemabegrebet. [28 sider].  

Baird, B., Smallwood, J., Mrazek, M. D., Kam, J. W. Y., Franklin, M. S. & Schooler, J. W. (2012). Inspired by 
distraction: Mind wandering facilitates creative incubation. Psychological Science, 23(10), 1117-1122. 
doi: 10.1177/0956797612446024.  
Artiklen omhandler brugen af mind wandering til kreativ problemløsning, og fokuserer på hvordan 
spontane og ukontrollerbare tankeprocesser kan bidrage til visse former for problemløsning som 
eksempelvis inkubation. Artiklen beskriver desuden et eksperiment som understøtter dens påstande. 
[6 sider].  

Barsalou, L. W. (1983). Ad hoc categories. Memory & Cognition, 11(3), 211-227. doi: 10.3758/BF03196968.  
Mennesker fremstiller ad hoc kategorier for at nå mål, f.eks. kategorien “ting der kan sælges ved et 
garage salg”. Ad hoc kategorier adskiller sig fra almindelige kategorier (f.eks. “frugt”, “møbler”) ved 
ikke at følge miljøets korrelationelle struktur, og ved ikke at være veletablerede i hukommelsen. På 
trods af disse forskelle udviser ad hoc kategorier alligevel graduerede typikalitets strukturer, der er lige 
så fremtrædende som ved almindelige kategorier. Dette kan skyldes en sammenlignings proces, der 
påfører alle kategorier gradueret struktur. [16 sider].  

Barsalou, L. W. (2009). Simulation, situated conceptualization, and prediction. Philosophical Transactions of 
the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1521), 1281. doi: 10.1098/rstb.2008.0319.  
Simulation understøtter et bredt spektrum af processer fra perception til social kognition. Simulation 
er typisk situationelt forankret, hvilket afspejles i den situationelle karakter af de repræsentationer 
som understøtter simulering. I artiklen skitseres en grundlæggende arkitektur for situationel 
simulation, hvor simulatorer implementerer begrebsmæssig viden, og situationelle 
konceptualiseringer opsamler mønstre af multimodal simulation som er associeret med ofte oplevede 
situationer. Under perception aktiveres situationelle konceptualiseringer, som via simuleringer i 
relevante modaliteter frembringer forudsigelser, der karakteriserer naturlig intelligens. [7 sider].  

Barsalou, L. W., Breazeal, C. & Smith, L. B. (2007). Cognition as coordinated non-cognition. Cognitive 
Processing, 8(2), 79-91. doi: 10.1007/s10339-007-0163-1.  
Kognition er mere end en samling af uafhængige processer der opererer i et modulært kognitivt 
system. Kognition opstår fra afhængigheder mellem de grundlæggende systemer i hjernen, inklusive 
målstyring, perception, handling, hukommelse, belønning, affekt og læring. Kognition afspejler dens 
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sociale evolution og kontekst, så vel som dens udviklingsproces. Disse temaer illustreres i forhold til 
anticipationsprocessen, hvor det foreslås at anticipation forekommer koordineret på tværs af 
domæner (i.e. målstyring, perception, handling, belønning, affekt og læring). Det foreslås endelig at 
anticipation er central for situationel kognition, og for social interaktion. [11 sider].  

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology (kapitel 10+19 ). New 
York, NY: Cambridge University Press. 
Bogen er en klassiker i hukommelsespsykologien og i kognitionspsykologien i det hele taget ved sin 
introduktion af schema-begrebet (jf. Neisser, 1976). Bartlett fremsætter en teori, der ser hukommelse 
som en rekonstruktion ud fra personens kognitive schemaer - den individuelle fortid genskabes med 
udgangspunkt i nutidens almene viden. Udsnittene dækker bogens indledning (med en voldsom kritik 
af Ebbinghaus-traditionen), et resume af Bartletts empiriske iagttagelser, samt hans teoretiske 
hovedkapitler (kap. 10 og 19). [53 sider].  

Berntsen, D. (1998). Man kan ikke binde ånd : Om falske erindringer i psykoterapi. Psyke & Logos, 19(1), 31-
67.  
En falsk erindring er en fantasi, der fremtræder som en erindring for personen - det vil sige personen 
føler sig overbevist om, at fantasien henviser til en faktisk indtruffet begivenhed i den personlige 
fortid. På baggrund af kognitionspsykologisk hukommelsesforskning diskuterer denne artikel, hvorvidt 
der i en psykoterapeutisk traumebehandling kan opstå falske erindringer hos patienten om seksuelle 
overgreb i barndommen. I den forbindelse udpeges nogle grundlæggende uoverensstemmelser 
mellem kliniske og kognitionspsykologiske forståelser af hukommelsens funktionsmåder. Artiklen 
udløber af en international faglig debat om falske erindringer i psykoterapi. [37 sider].  

Berntsen, D. (2010). The unbidden past: Involuntary autobiographical memories as a basic mode of 
remembering. Current Directions in Psychological Science, 19(3), 138-142. doi: 
10.1177/0963721410370301.  
Artiklen giver en kort sammenfatning af forskningen i involuntære (spontane) selvbiografiske 
erindringer. Involuntære selvbiografiske erindringer er erindringer, som dukker op af sig selv uden 
forudgående forsøg på fremhentning (retrieval). I artiklen fremsættes det synspunkt at sådanne 
erindringer hidrører fra helt basale hukommelsesprocesser, og at dysfunktionelle involuntære 
erindringer i kliniske lidelser bedst forklares som en forstyrrelse af i de processer, der normalt 
kendetegner involuntære erindringer. [4 sider].  

Bertenthal, B. I. (2007). Dynamical systems: It's about time. I: S. M. Boker & M. J. Wenger (red.), Data 
analytic techniques for dynamical systems (s. 1-24). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  
I artiklen behandles en måde at beskrive et systems temporale udvikling som et dynamisk system. En 
sådan beskrivelse tager udgangspunkt i to fundamentale begreber: forandring og tid. Beskrivelsen kan 
vedrøre en psykologisk proces, som hukommelse eller kognitiv udvikling, der udfolder sig i en 
bevægelse fremad gennem en serie diskrete tilstande, som forekommer over tid. I artiklen 
introduceres nogle temaer i en dynamisk system-teoretisk behandling af psykologiske fænomener, 
såsom statiske versus dynamiske modeller, forskellige tidsskalaer i menneskelig adfærd, nonlineære 
analyser og adfærdsmæssig stabilitet og variabilitet. [21 sider].  

Bærentsen, K. B. & Trettvik, J. (2002). An activity theory approach to affordance. I: S. B. O.W. Bertelsen 
K.Kuuti (red.), Proceedings of the second nordic conference on human-computer interaction - NordiCHI 
2002 (s. 51-60). Aarhus, Denmark: Association for Computing Machinery. 
Tjenlighedsbegrebet, som blev introduceret af J. J. Gibson, skulle skære gennem den traditionelle 
dikotomi mellem subjektivt og objektivt. Begrebet er imidlertid ofte blevet fortolket på måder, som 
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bibeholdt dikotomien. Noget af misforståelsen af begrebet kan være forårsaget af at Gibson 
hovedsagelig fokuserede på den perceptuelle side af begrebet, mens organismens aktivitet forblev en 
implicit forudsætning. Denne begrænsning har betydningsfulde konsekvenser, men kan overvindes 
ved at anvende den russiske virksomhedsteoris begreber om virksomhed og bevidsthed som 
referenceramme for forståelse af tjenlighedsbegrebet. [10 sider]. 

Cooney, J. W. & Gazzaniga, M. S. (2003). Neurological disorders and the structure of human consciousness. 
Trends in Cognitive Sciences, 7(4), 161-165. doi: 10.1016/S1364-6613(03)00058-5.  
I denne artikel beskriver forfatterne nogle af de forsøg med split-brain patienter og andre 
hjerneskadede patienter, der danner den empiriske baggrund for Gazzanigas teori om, at bevidsthed 
er en “fortolker” i venstre hjernehalvdel. [5 sider].  

Dewey, J. (1896). The reflex arc concept in psychology. Psychological Review, 3(4), 357-370. doi: 
10.1037/h0070405.  
I en diskussion af refleksbegrebet vises det, at den bevidste sansestimulus og den bevidste reaktion 
eller bevægelse har en speciel tilblivelseshistorie eller motivation, og et specielt formål eller funktion. 
Disse ignoreres i teorien om den lineære refleksbue (s->r), der kun beskriver de usammenhængende 
enkelte dele af processen. Stimulus og respons udgør imidlertid specifikke faser i “koordination” som 
er en helhedsmæsig proces. Stimulus repræsenterer de betingelser som skal opfyldes for at 
frembringe en vellykket koordination, og responsen tjener som instrument til at realisere den. [23 
sider].  

Dingwall, W. O. (1998). The biological basis of human communicative behavior. I: J. B. Gleason & N. B. 
Ratner (red.), Psycholinguistics (2. Udgave, s. 52-59, 73-83). Fort Worth : Harcourt Brace College 
Introduktion til nogle af de erkendelser, som er frembragt i neurolingvistikken, dvs. den del af 
psykolingvistikken som beskæftiger sig med hvor og hvordan sprog er lokaliseret i hjernen. [20 sider].  

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology : A student's handbook (6. udgave, kapitel 1-4, 
6-8, 12-13, 15-16, ). Hove: Psychology. 
Denne oversigtsbog behandler en række emner i nutidens kognitionspsykologi, som den har tegnet sig 
efter opgøret med behaviorismen i 1950'erne - dvs. uden indlæringspsykologi. Bogen afspejler den 
dominerende kognitivistiske opfattelse der i betydelig grad er inspireret af computer-analogier for 
erkendelsen. Forfatterne præsenterer en stor mængde empiriske undersøgelser (der især er værd at 
lægge mærke til for at forstå de metoder, der anvendes); men de forsøger også at give argumenterede 
sammenfatninger, og de diskuterer klassiske og aktuelle teoretiske kontroverser rimelig grundigt - 
men ujævnt. Emnerne belyses ofte med neuropsykologiske eksperimenter og case-studier. [413 sider].  

Fivush, R. & Nelson, K. (2004). Culture and language in the emergence of autobiographical memory. 
Psychological Science, 15(9), 573-577. doi: 10.1111/j.0956-7976.2004.00722.x.  
Artiklen behandler udviklingen af selvbiografisk (livshistorisk) erindring i den tidlige barndom, 
herunder mulige sammenhænge mellem sprogets og erindringsevnens udvikling. Artiklen kan med 
fordel læses i sammenhæng med Larsen (1983). [5 sider].  

Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2004). An introduction to language (7. udgave, s. 3-10, 14-15, 27-29). 
Boston, Mass.: Thomson. 
Et kortfattet svar på spørgsmålet "Sproglig kompetence- hvad betyder det?" Fromkin et al. giver et 
overblik over den procedurale viden, som alle sprogbrugere har, og som psykolingvistikken forsøger at 
beskrive og forklare. [13 sider].  
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Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception (kapitel 5+8+14). Boston: Houghton 
Mifflin. 
I de udvalgte kapitler præsenterer Gibson en analyse af visuel information i den ”omgivende optiske 
orden” (visual array). Endvidere forklares tilstedeværelsen af information om de omgivende tings 
nyttige egenskaber (”tjenligheder”), som konstitueres af relationen mellem tingenes objektive 
egenskaber og betragteren selv, samt hvordan disse informationer opsamles gennem perceptuelle 
aktiviteter. Endelig udledes en række konsekvenser af teorien om informationsopsamling for 
opfattelsen af kognition generelt. [73 sider].  

Haggard, P. (2005). Conscious intention and motor cognition. Trends in Cognitive Sciences, 9(6), 290-295. 
doi: 10.1016/j.tics.2005.04.012.  
Haggard beskriver, hvordan en bevidst oplevelse af intentionel kontrol (fri vilje) opstår som følge af 
processer i det motoriske system. Det indebærer, at bevidsthed er resultatet af den neurale aktivitet 
fremfor årsagen til den. [6 sider].  

Janoff-Bulman, R. (1989). Assumptive worlds and the stress of traumatic events: Applications of the schema 
construct. Social Cognition, 7(2), 113-136. doi: 10.1521/soco.1989.7.2.113.  
Artiklen beskriver tre centrale antagelser (skemaer), som forfatteren mener nedbrydes, når individet 
udsættes for traumer (verden er godartet, verden er meningsfuld, selvet er værdigt). Der 
argumenteres for at traumatiske oplevelser indeholder viden, som er så inkonsistent med individets 
eksisterende skemaer, at integrationsprocessen bliver vanskeliggjort. Der præsenteres et 
spørgeskema, hvis formål det er at operationalisere de tre basale antagelser. [23 sider].  

Keys, D. J. & Schwartz, B. (2007). "Leaky" rationality: How research on behavioral decision making 
challenges normative standards of rationality. Perspectives on Psychological Science, 2(2), 162-180. 
doi: 10.1111/j.1745-6916.2007.00035.x.  
Artiklen diskuterer og udvider det rationalitetsbegreb og den normativitet, der findes i den 
dominerende forskning inden for beslutningstagen. Dermed inddrages et langt mere økologisk validt 
perspektiv på beslutningprocesser, bl.a. ved at fokusere på beslutningers kummulative effekter på 
individets livsbane, og individets egen forståelse af og erindring om egne beslutningsprocesser. 
Artiklen bør læses efter kapitel 13 (Judgement and Decision Making) i Eysenck & Keane. [18 sider].  

Klix, F. (1983). An evolutionary approach to cognitive processes and creativity in human being. I: R. Groner, 
M. Groner & W. F. Bischof (red.), Methods of heuristics (s. 19-36). Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates. 
Med udgangspunkt i spørgsmålet om hvorfor mennesker har evner til intelligent problemløsning, 
skitseres evolutionen af læreprocesser, intellektuelle præstationer og forskellige former for 
bevidsthed. Der peges på to forudsætninger for menneskelig tænkning hos præhumane hominider, 
nemlig evnen til dannelse af funktionelle begreber og auditiv kommunikation, og argumenteres for at 
deres kombination muliggør sproglig tænkning. Herefter gennemgås eksempler på tænkningens 
kulturhistoriske udvikling i skriftsprog, talsystemer og matematik. Til sidst beskrives udviklingen af 
formel logik som “meta-niveau” i menneskelig tænkning, og samspillet mellem forskellige kognitive 
repræsentationer i kreativ problemløsning diskuteres. [18 sider].  

Larsen, S. F. (1983). Erindringens natur og historie. Psyke & Logos, 4(2), 277-307.  
Artiklen beskriver (med udgangspunkt i begreberne episodisk og semantisk hukommelse) en inddeling 
af hukommelsesformer, der gør det muligt at bestemme erindring og selvbiografisk viden i forhold til 
en række andre begreber fra kognitions- og personlighedspsykologien. På den baggrund opridses en 
teori om forløbet af erindringens historiske og ontogenetiske udvikling. [30 sider].  
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Larsen, S. F. (1989). Communication of information as contextualized activity. I: N. O. Finnemann (red.), 
Proceedings from the symposium ”Theories and technologies of the knowledge society” (s. 11-32). 
Aarhus: Centre for Cultural Research. 
I denne artikel argumenteres der for det synspunkt, at kommunikation mellem mennesker ikke kan 
forstås på grundlag af den matematiske teori om kommunikation, som den er udviklet gennem 
analyse af signaltransmission i tekniske sammenhænge (telefoner, radio etc.). I stedet udvikles en teori 
om sproglig, symbolsk kommunikation, som i det væsentlige er funderet i den mere eller mindre 
fælles kommunikationskontekst, der analyseres som sæt af hierarkisk indlejrede spatio-temporale 
betingelsessystemer af såvel indre psykisk, som ydre situationel og kulturel art. [22 sider].  

Lee, D. N. & Kalmus, H. (1980). The optic flow field: The foundation of vision [and discussion]. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London.Series B, Biological Sciences, 290(1038), 169-179.  
For at forstå det synet og det visuelle system er det nødvendigt at overveje hvilke funktioner det skal 
opfylde, og de omstændigheder hvori det normalt virker. Synet tjener først og fremmest handlinger, 
og hovedet er normalt i bevægelse. Den fundamentale økologiske stimulus for synet er derfor ikke et 
fastfrosset kamera-agtigt billede, men et konstant skiftende optisk mønster eller flow felt, som 
nødvendigvis må beskrives i spatio-temporale termer. En matematisk analyse viser, at det optiske 
flow-felt stiller information til rådighed, der vedrører såvel det omgivende miljøs topografi, som 
organismens bevægelser relativt til omgivelserne. [10 sider].  

Leontjev, A. N. (1983). Virksomhed, bevidsthed, personlighed (s. 5-19). København: Sputnik. 
Forordet indeholder en kortfattet introduktion til bogens hovedtemaer, der rummer et forsøg på at 
gennemtænke de kategorier, der ifølge Leontjev er de vigtigste for opbygningen af psykologien som en 
sammenhængende konkret videnskab. Forordet findes kun i 1983 udgaven, hvilket også gælder for de 
originale kapitler 1 og 2, som redegør for bogens filosofiske baggrund. [15 sider].  

Leontjev, A. N. (2002). Virksomhed, bevidsthed, personlighed (kapitel 1-2, s. 46-125, kap. 3 afsnit 4, s. 153-
169). København: Hans Reitzels Forlag. 
(Disse kapitler svarer til kap. 3-4 og 5 i ovennævnte 1983-udgave) 
I de udvalgte kapitler analyseres livsvirksomhedens konstituenter som motiverede virksomheder, der 
konstitueres af målrettede handlinger og deres operationelle udførelse, tilpasset konkrete betingelser. 
Endvidere analyseres bevidsthedsfænomeners subjektive meningsfuldhed, objektive 
betydningsindhold og sensoriske kvaliteter. Endelig berøres den rolle, som behov, emotioner og 
affekter spiller i reguleringen af virksomheder. [95 sider].  

Luria, A. R. (1982). Psykologien som historisk videnskab. I: K. B. Bærentsen (red.), Grundprincipper i 
marxistisk psykologi (s. 325-357). København: Sputnik. 
I artiklen rapporteres resultater fra eksperimenter med perception, objektklassifikation, og logiske 
ræsonnementer. Undersøgelserne blev udført i Centralasien i 1931-1932, en periode med hurtig 
samfundsmæssig udvikling og dybtgående økonomiske, sociale og kulturelle forandringer. Blandt 
indbyggere i fjerntliggende landsbyer, som ikke var inddraget i moderne arbejde, og som var 
analfabeter, var konkret tænkning i form af praktiske klassifikationer og ræsonnementer på basis af 
forsøgspersonernes egne erfaringer og erindringer fra analoge situationer dominerende. Disse former 
for praktisk baseret kognition blev efter en meget kort uddannelsesperiode erstattet af abstrakte 
logiske eller diskursive tankeformer. [33 sider].  

Neisser, U. (1976). Cognition and reality: Principles and implications of cognitive psychology (kapitel 1-4 og 
6-7, s. 1-78 og s. 108-153). San Francisco: W. H. Freeman. 
Neisser skrev den første samlede fremstilling af den "klassiske" kognitivisme (informationprocessing 
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teori) i 1967 i bogen "Cognitive Psychology". Nærværende bog er et radikalt brud med denne teori. 
Han foreslår et teoretisk synspunkt, der overskrider begrænsninger i Gibson's økologiske teori, 
samtidig med at problematiske antagelser i kognitivismen undgås. Teorien anvendes til en kritisk 
gennemgang af store dele af kognitionspsykologiens traditionelle områder. [124 sider].  

Nelson, K. (1974). Concept, word, and sentence: Interrelations in acquisition and development. 
Psychological Review, 81(4), 267-285. doi: 10.1037/h0036592.  
Redegørelse for Katherine Nelson’s teori om den tidlige udvikling af begreber på grundlag af 
sensomotorisk erfaringsdannelse indenfor rammerne af sociale situationer, hvor der gøres brug af 
objekter og interageres med omgivende mennesker og andre levende organismer. Efterfølgende 
tilknyttes sproglige betegnelser til begrebernes ”funktionelle kerner”, og der tilegnes et omfattende 
ordforråd, som gør det muligt at overskride den individuelle erfaringsdannelses begrænsninger. [19 
sider].  

Pinker, S. (2000). The language instinct: The new science of language and mind (s. 1-11). New York: Harper 
Perennial. 
En populærvidenskabelig introduktion til nogle af de grundlæggende spørgsmål i psykolingvistikken. 
Pinker lægger vægt på den biologiske forankring af de sproglige evner, som kun mennesket (i 
modsætning til andre dyr) råder over. [11 sider].  

Pinker, S. (2007). The stuff of thought: Language as a window into human nature (s. 124-151). New York: 
Penguin. 
Kort gennemgang og kritisk vurdering af evidens for og imod sproglig determinisme - den antagelse, at 
(al) kognition er bestemt af den måde, sproget strukturer verden. Pinker afviser forestillingen om, at 
forskelle mellem sprog gør at vi tænker på forskellige (sprogspecifikke) måder. [28 sider].  

Power, M. J. & Dalgleish, T. (2008). Cognition and emotion: From order to disorder (2. udgave, s. 129-168). 
Hove: Psychology Press. 
I dette kapitlet præsenteres SPAARS teorien om emotioner. De fire typer af repræsentationer 
beskrives (analogisk, propositionel, schematisk og associativ) og det forklares hvordan den 
schematiske og associative niveau på hver sin måde kan påvirke oplevelsen af emotioner. Slutteligt 
berøres betydningen af bevidsthed og hæmning af emotioner. [39 sider].  

Ramachandran, R. S. (1998). Consciousness and body image: Lessons from phantom limbs, capgras 
syndrome and pain asymbolia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London.Series B: 
Biological Sciences, 353(1377), 1851-1859. doi: 10.1098/rstb.1998.0337.  
Forfatteren beskriver en række forsøg med patienter, der lider af fantomsmerter, samt observationer 
af mere usædvanlige neurologiske forstyrrelser, som støtte for sin teori om hvordan perception af 
kroppen og kropslige fornemmelser interagerer med bevidsthed. [10 sider].  

Rosch, E. (1978). Principles of categorization. I: E. Rosch & B. B. Lloyd (red.), Cognition and categorization (s. 
27-46). Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum. 
Eleanor Rosch's sammenfattende fremstilling af prototypeteorien om begrebers samfundsmæssige 
konstitution og funktion og de undersøgelser, teorien bygger på.  

Ross, B. H. (1984). Remindings and their effects in learning a cognitive skill. Cognitive Psychology, 16(3), 
371-416. doi: 10.1016/0010-0285(84)90014-8.  
Artiklen beskriver tre eksperimenter som undersøger brugen af remindings – en form for involuntære 
erindringer – i problemløsnings- og transferprocesser. Ideen er at viden i den tidligere indlæringsfase 
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lagres som episodiske erindringer, der bidrager i senere problemløsning, ind til der er nok episoder til 
at danne skemaer af. [45 sider].  

Rubin, D. C. (2005). A basic-systems approach to autobiographical memory. Current Directions in 
Psychological Science, 14(2), 79-83. doi: 10.1111/j.0963-7214.2005.00339.x. Artiklen behandler 
selvbiografisk hukommelse (autobiographical memory) ud fra en antagelse om, at denne form for 
hukommelse baseres på et samspil af forskellige neurale systemer, herunder de forskellige sanser, et 
multimodalt system for rum, emotion, sprog og narrativitet. Modellen er et alternativ til en forståelse 
af hukommelse baseret på en computer analogi. [4 sider].  

Schank, R. C. & Abelson, R. P. (1977). Scripts, plans, and knowledge. I: P. N. Johnson-Laird & P. C. Wason 
(red.), Thinking: Readings in cognitive science (s. 421-435). Cambridge: Cambridge University Press. 
Opstillet på semesterhylde 
I denne klassiske artikel præsenterer Schank og Abelson deres ide om scripts. De bruger computer 
analogien til at sige noget om scriptbegrebet hos mennesker og dens vigtige rolle i menneskers 
hukommelsesprocesser. [15 sider].  

Spelke, E. S. & Tsivkin, S. (2001). Initial knowledge and conceptual change: Space and number. I: M. 
Bowerman & S. C. Levinson (red.), Language acquisition and conceptual development (s. 70-97). 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Opstillet på semesterhylde 
Kerneviden udgør et sæt meget specifikke kognitive basiskompetencer som mennesker fødes med. 
Denne kerneviden findes også hos andre pattedyr, og har en lang evolutionær historie. I modsætning 
til en klassisk Piaget’sk forståelse er spædbarnet med andre ord ikke en kognitiv “tabula rasa”, og den 
initielle kerneviden revideres eller forlades ikke gennem ontogenensen med tilegnelsen af ny 
kompetencer. Menneskers unike sproglige kompetence gør det muligt at overskride begrænsninger i 
denne kerneviden. [28 sider].  

Spivey, M. J. & Dale, R. (2006). Continuous dynamics in real-time cognition. Current Directions in 
Psychological Science, 15(5), 207-211. doi: 10.1111/j.1467-8721.2006.00437.x. 
http://search.proquest.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/docview/621518298?accountid=14468 
Kontinuerte kognitive processer i real tid kan kun dårligt beskrives som en serie logiske operationer 
der udføres på diskrete symboler. I artiklen beskrives eksperimenter der dokumenterer, at mentale 
aktiviteter kan beskrives som kontinuerte forløbsbaner i multidimensionelle tilstandsrum som svarer 
til mulige mentale tilstande. Ofte besøgte områder i tilstandsrummet kan opfattes som konstituerende 
beskrivelige sindstilstande, f.eks. et bestemt ord eller et bestemt objekt. På vejen til sådanne områder 
bevæger den mentale forløbsbane sig gennem mellemliggende regioner, med graduerede blandinger 
af forskellige mentale tilstande. [5 sider].  

Stein, B. E., Laurienti, P. J., Wallace, M. T. & Stanford, T. R. (2002). Multisensory integration. I: V. S. 
Ramachandran (red.), Encyclopedia of the human brain (vol. 3, s. 227-241). Amsterdam: Academic 
Press. 
Opstillet i håndbogssamling 
Multisensorisk integration betegner integrationen af informationer opsamlet gennem forskellige 
sensoriske modaliteter (syn, hørelse berøringsfølesans, lugt, smag og bevægelse). De perceptuelle 
effekter af multisensorisk integration kan kun afdækkes gennem studiet af sanserne i deres indbyrdes 
sammenhæng, og kan umiddelbart virke 
overraskende. Multisensorisk integration er af fundamental betydning for normal perception, idet den 
knytter perception direkte til objekter og begivenheder i omverden, og tillader sanserne at “vikariere” 
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for hinanden. Set fra et evolutionært synspunkt er det sandsynligvis den oprindelige form for sensorisk 
erkendelse, mens unimodal perception er en specialisering. [15 sider].  

Szpunar, K. K. (2010). Episodic future thought: An emerging concept. Perspectives on Psychological Science, 
5(2), 142-162. doi: 10.1177/1745691610362350.  
Artiklen gennemgår begrebet "mental time travel", som omhandler evnen til mentalt at kunne rejse 
frem (potentielle fremtidsscenarier) og tilbage i tid (tidligere begivenheder). Teori, casestudier og 
empiri bliver gennemgået vedrørende forskellige antagelser ved "mental time travel", der bl.a. 
antager, at den primære rolle for selvbiografisk hukommelse er, at den fungerer som nødvendige 
byggesten for konstruktionen af potentielle fremtidsscenarier. Szpunar illustrerer, hvorledes fremtid 
og fortid ikke skal forstås som to separate, men to stærkt interrelaterede fænomener. [21 sider].  

Toth, J. P. (2000). Nonconscious forms of human memory. I: E. Tulving & F. I. M. Craik (red.), The oxford 
handbook of memory (s. 245-261). New York: Oxford University Press. 
Toth gennemgår forskellige typer af implicit hukommelse og forskellige eksperimentelle paradigmer, 
bl.a. mere exposure, konceptuelle vs. perceptuelle test og mere procedurale tests. Der diskuteres 
mulige problemer med interferens fra bevidst hukommelse i forhold til traditionelle implicitte tests og 
Jacoby’s proces-dissociations tilgang inklusive rollen af attribuering i hukommelse. Forfatteren tager 
kort fat på forskellige diskussioner såsom forskellen mellem intentionalitet og bevidsthed og 
anvendelsesmuligheder i den virkelige verden og beslægtede områder indenfor psykologien. [12 
sider].  

Velichkovsky, B. M. (2005). Modularity of cognitive organization: Why it is so appealing and why it is wrong. 
I: W. Callebaut & D. Rasskin-Gutman (red.), Modularity: Understanding the development and evolution 
of natural complex systems (s. 353-381). Cambridge, MA.: MIT Press. 
I artiklen fremlægges resultater fra undersøgelser af visuel perception med registrering af 
øjenbevægelser, samt undersøgelser af hukommelse for materiale der bearbejdes på forskellige 
opgavebestemte måder. Der argumenteres for, at kognitive processer bedst kan forstås som 
organiserede i hierarkisk strukturerede systemer, til forskel fra samlinger af diskrete sideordnede 
moduler. Der opstilles en model med forskellige hierarkisk organiserede processeringsniveauer. Disse 
diskuteres i relation til involveringen af forskellige dele af hjernen, deres evolutionsmæssige rødder, 
og organisering af aktiviteter i relation til skiftende biologiske og sociale omgivelser. [28 sider].  

Velmans, M. (2009). How to define consciousness - and how not to define consciousness. Journal of 
Consciousness Studies, 16(5), 139-156.  
Forfatteren gennemgår forskellige definitioner af bevidsthed, og beskriver via denne redegørelse 
mange af problemerne ved at forske i bevidsthed. Velmans argumenterer for, at en definition af 
bevidsthed må tage udgangspunkt i bevidsthedens fænomenologi. [16 sider].  

Walker, S. (1984). Learning theory and behavior modification (kapitel 2-5). London: Methuen. 
I disse kapitler beskrives klassisk betingning og operant betingning kort og letforståeligt. Central 
principper og empiriske fund beskrives, såsom diskriminering, generalisering, belønning, straf, klassisk 
betingning af emotioner og indlært hjælpeløshed. Kapitlerne tjener i denne sammenhæng som en 
generel indføring i betingningsprinicipper, som stadig indgår i mange moderne teorier om emotioner. 
[51 sider].  

Wood, W. & Neal, D. T. (2007). A new look at habits and the habit-goal interface. Psychological Review, 
114(4), 843-863. doi: 10.1037/0033-295X.114.4.843.  
I oversigtsartiklen behandles forholdet mellem vaner (habits) og målsætninger (goals). Forfatterne 
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beskriver, at en stor del af vores daglige aktiviteter består af gentagne sekvenser af handlinger bundet 
til faste kontekster, uden at vi nødvendigvis har aktive målsætninger, der dirigerer disse handlinger 
(tænk bare på jeres egen dagligdag, f.eks. jeres morgenritualer). Vaner er resultatet af målsætninger, 
som tidligere i livet er blevet forfulgt, dvs. når individer udfører en bestemt handling i en bestemt 
sammenhæng for at opnå et bestemt resultat. Vaner er således det akkumulerede resultat af visse 
sammenfald mellem kontekst og handlinger over længere tid og er som sådan stabile og relativt 
ufleksible. Forfatterne diskuterer dernæst hvordan vaner interagerer med vores målsætninger. [18 
sider].  
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