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Sammanfattning 
 

Utgångspunkten för rapporten är två snarlika teorier om hur begrepp är strukturerade; 
The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism. Teorierna säger att en 
egenskap som är definierande (eller åtminstone väldigt central) för ett begrepp har 
högre kausal potential, alternativt, är perceptuellt identifierbar i en mindre grad, än en 
egenskap som endast är karaktäristiskt för begreppet. En allmänt vedertagen 
uppfattning är att det är lättare att lära sig kunskaper och färdigheter som stämmer 
överens med de tidigare erfarenheter man har, än sådant som strider mot de 
erfarenheter man har sedan tidigare. I enlighet med detta antas i denna rapport att om 
teorierna stämmer så bör det vara lättare att lära sig att skilja positiva instanser från 
negativa instanser av ett nytt (artificiellt) begrepp när begreppets struktur är förenligt 
(kongruent) med The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism, jämfört 
med när begreppets struktur är oförenligt (inkongruent) med teorierna. Två 
experiment med syfte att testa denna hypotes utfördes. Det första experimentet gav 
inga signifikanta resultat, vilket förklaras med inverkan av en störande variabel. Det 
andra experimentet, som tog hänsyn till den störande variabeln, gav signifikanta 
resultat. Detta tolkades som att teorierna kunde ges empiriskt stöd.  
 
 
 
Nyckelord: Naiva teoristrukturer, Core-egenskaper, Identifieringsprocessen, Essens, 
Kausala relationer. 
 



   

Förord 
 
Jag vill med dessa rader rikta ett stort tack till Måns Holgersson, min handledare på 
Högskolan i Skövde, och Paul Hemeren, examinator och kursansvarig, för stöd, råd 
och konstruktiv kritik. Min flickvän Christina Olofsson ska ha tack för det eviga 
tålamodet med mig under hela min studietid och speciellt under examensfasen då 
papper, artiklar och böcker varit spridda i hela lägenheten i ett halvårs tid. För alla 
andra som varit mig behjälpliga men som inte är nämnda här riktas också ett stort 
tack.



   

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning................................................................................................................ 1 

1.1. Rapportens disposition ...................................................................................... 3 
1.2. Teori-teorin: en teori om naiva teoriers struktur ............................................... 3 

1.2.1. Ett påstående om teori-teorin..................................................................... 4 
1.2.2. Varför kan The Dual Theory och teorin om psykologisk  
 essentialism anses vara underteorier till teori-teorin? ............................... 5 

2. Teorierna som är föremål för empirisk utvärdering .............................................. 6 
2.1. The Dual Theory................................................................................................ 6 

2.1.1. Den klassiska teorin................................................................................... 6 
2.1.2. Prototypteorin ............................................................................................ 7 
2.1.3. Ett annat sätt att se på kategorisering ........................................................ 8 
2.1.4. Vad är ”The Core” egentligen? ................................................................. 8 
2.1.5. Sammanfattning av The Dual Theory ....................................................... 9 

2.2. Teorin om psykologisk essentialism................................................................ 10 
2.2.1. Pure essentialism ..................................................................................... 10 
2.2.2. Statistical essentialism............................................................................. 11 
2.2.3. Sammanfattning av psykologisk essentialism ......................................... 11 

3. Problembeskrivning............................................................................................. 14 
3.1 Sammanfattande jämförelse mellan The Dual Theory och  
 teorin om psykologisk essentialism................................................................. 14 
3.2 Problemprecisering.......................................................................................... 15 
3.3 Tidigare studier med anknytning till hypotesen .............................................. 15 
3.4 Avgränsning .................................................................................................... 16 

4. Metod................................................................................................................... 17 
4.1. Experiment 1 ................................................................................................... 18 

4.1.1. Försöksdeltagare...................................................................................... 18 
4.1.2. Material.................................................................................................... 18 
4.1.3. Genomförande ......................................................................................... 22 
4.1.4. Resultat och analys .................................................................................. 23 

4.2. Experiment 2 ................................................................................................... 25 
4.2.1. Försöksdeltagare...................................................................................... 25 
4.2.2. Material.................................................................................................... 25 
4.2.3. Genomförande ......................................................................................... 27 
4.2.4. Resultat och analys .................................................................................. 28 

5. Diskussion ........................................................................................................... 30 
5.1. Experimenten................................................................................................... 30 
5.2. Generell diskussion ......................................................................................... 31 
5.3. Förslag på fortsatt forskning............................................................................ 32 

Referenser.................................................................................................................... 33 
Bilagor 

Bilaga 1: Information om experiment 1 
Bilaga 2: Skärmbilder, experiment 1 
Bilaga 3: Information om experiment 2 
Bilaga 4: Skärmbilder, experiment 2 

 



 

 1  
 

1. Inledning 
Denna rapport behandlar två teorier, The Dual Theory och teorin om psykologisk 
essentialism. Dessa två teorier handlar om hur människans naiva teoristrukturer ser ut. 
Syftet med rapporten är att undersöka om dessa teorier stämmer och därigenom kan 
förklara hur naiva teoristrukturer är sammansatta.  
 
Uttrycket naiv teori är centralt i rapporten och för att läsaren ska få en förståelse för 
vad en naiv teori är följer här en förklaring över begreppet följt av ett antal exempel. 
 
Naiv teori (stammande från Eng. Naive Theory) är i denna rapport likställd med 
lekmannateori. En lekmannateori är motsatsen till en vetenskaplig teori. Vetenskaplig 
teori (enligt Svenska Akademiens ordlista, 1986): ”vetenskaplig åsikt el. lära el. 
tankebyggnad; tankemässigt förklaringsförsök m. m. –bildning”. En annan enklare 
förklaring av lekmannateori: ej fackmässig, professionell. En naiv teori (eller 
lekmannateori) är med andra ord en teori som ej är baserad på vetenskaplig grund, 
utan ett individuellt, subjektivt sätt att se på omvärlden och tolka de skeenden och 
händelser som sker däri. 
 
Exempel på naiva teorier: 
  
• Man trodde förr i tiden att man kunde bota sjukdomar med hjälp av blodiglar som 

man satte på huden och som skulle ”suga ut” sjukdomen. 
• Om man hade en vårta (till exempel på ett finger) trodde man förr att om man 

satte en vårtbitare (en insekt) i handen så skulle den finna vårtan och bita av den. 
Självklart fungerade inte detta, faktum är att vårtbitaren endast har sitt namn 
gemensamt med vårtor. Detta visar på att namnet vårtbitare kopplades samman 
med en form av funktion hos insekten, en funktion som säger att en vårtbitare 
biter vårtor. 

• Om man inte har kunskaper om gravitationslagen och den samverkan som finns 
mellan den fallande kroppens fysiska konstitution och luftmotståndet, kan man tro 
att om en människa faller ur ett flygplan, faller kroppen med en ständigt ökande 
hastighet tills den slår i marken. Men faktum är att luftmotståndet som finns hos 
en fallande människokropp gör att den maximala fallhastigheten till slut blir ca 
200 km/h. Alltså är den fallande kroppens fysiska konstitution och luftmotståndet 
av vikt. 

 
Nu är dessa exempel lite grovt tilltagna. Faktum är att naiva teorier inte alltid ligger så 
långt från sanningen. Men dessa exempel visar ändå på skillnaden mellan en naiv 
teori och en vetenskaplig teori (eller den teori som en person har som är insatt i ämnet 
i fråga, en form av professionell eller fackmässig teori).  
 
Ytterligare en teori som behandlar människans naiva teoristrukturer kommer att tas 
upp; Teori-teorin. Syftet med att ta upp en diskussion om teori-teorin är endast för att 
visa på att The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism kan ses som 
underteorier till (eller snarare preciseringar av) teori-teorin. Denna teori kommer 
således inte att undersökas. 
 
Dessa tre teorier kan anses som relativt nya teorier (de har alla uppstått under de 
senaste femton åren) och har uppstått som en reaktion på tidigare teorier som enbart 
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fokuserade på kategorisering. De försöker ta sig förbi de begränsningar som den 
klassiska teorin om kategorisering och prototypteorin om kategorisering innehar. Den 
klassiska teorin menar att vi kan indela instanser i kategorier genom att alla instanser 
har representerande definitioner, som är nödvändiga och sammantaget tillräckliga för 
att passa in i en viss kategori. Ett exempel på detta är ungkarl. Ungkarl kan alltså 
sägas vara sammansatt av en mängd av representationer såsom inte gift, är man och 
är vuxen. Var och en av dessa komponenter är villkor som måste vara uppfyllda för 
att man ska vara en ungkarl. Men då kan man fråga sig: är en man som under lång tid 
har levt under äktenskapsliknande förhållanden (sambo) ändå att betrakta som en 
ungkarl? Prototypteorin i sin tur bygger på att det finns vissa instanser som är mer 
typiska för en viss kategori än andra. Ett exempel på detta är rödhake. Rödhake är 
mer typisk en fågel än vad till exempel en pingvin är (pingvin kan inte flyga, vilket de 
flesta fåglar kan). Detta innebär att rödhake är en prototyp för begreppet fågel 
(innehar alla egenskaper som en typisk fågel ska ha: flyger, har näbb, lägger ägg, äter 
insekter, bygger bo i träd, osv). Dessa tidiga teorier har under många år varit (och är i 
viss mån fortfarande) de ledande teorierna om hur vi kategoriserar. Dessa teorier 
bygger på ett rätt så mekaniskt tänkande: antingen så till vida att människan via yttre 
observerbara attribut kan definiera alla instanser av en kategori för att kunna göra en 
korrekt kategoriindelning (den klassiska teorin), eller så till vida att det finns 
prototypiska instanser som är vägledande vid all kategorisering (prototypteorin). 
 
Men som det ska visa sig i rapporten, finns det inte alltid nödvändiga och 
sammantaget tillräckligt många definierbara representationer för alla begrepp och det 
finns heller inte alltid prototypiska instanser för ett begrepp. Detta har lett fram till en 
idé om att det är innehavet av teorier (”naiva” teorier eller med ett annat namn, 
”lekmanna” teorier) som gör att vi kan kategorisera i den omfattning vi ändå gör. 
Detta tänkande i form av naiva teorier gör att vi kommer runt en del av de problem 
som den klassiska teorin och prototypteorin medför. Det är här teori-teorin, The Dual 
Theory och teorin om psykologisk essentialism kommer in. The Dual Theory består 
av två delar, ”The Core” och identifikationsprocessen. ”The Core” innebär att 
människan söker vissa kärnegenskaper hos objektet som fungerar som identifierande 
för objektet. Dessa egenskaper är ”interna” eller ”mindre observerbara”. 
Identifikationsprocessen innebär att det finns vissa yttre attribut som fungerar som 
identifierande för ett objekt. Identifikationsprocessen behandlar begrepp som 
exemplar organiserade runt en central prototyp. Det finns även en samverkan mellan 
dessa två delar. Teorin om psykologisk essentialism menar istället att människan 
söker en essens, en sorts mening eller en funktion hos ett objekt, som fungerar som 
identifierande för objektet vid kategorisering, men att det även finns vissa yttre 
attribut hos ett objekt som samvarierar med dess essens. Dessa yttre attribut är en 
uppsättning synliga (inte bara för ögat) egenskaper som vart och ett är karaktäristiskt 
för begreppet. 
 
Teori-teorin är mer av en metateori som behandlar människans naiva teoristrukturer, 
men som inte säger hur dessa faktiskt ser ut (en mer ingående förklaring av dessa 
teorier kommer att tas upp i rapporten). Men även om företrädarna för dessa nya 
teorier har haft som ambition att kringgå de problem som finns med den klassiska 
teorin och prototypteorin, ska de inte i första hand ses som teorier om kategorisering, 
utan som teorier om hur våra naiva teorier är strukturerade (vilket innebär så mycket 
mer än bara kategorisering, även om kategorisering är ett av de största målen med att 
bilda teorier).  
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Huvudfrågan som ställs i detta arbete är: Är The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism adekvata teorier om hur människans naiva teoristrukturer 
ser ut? 
 

1.1. Rapportens disposition 
Först tas teori-teorin upp och förklaras. Detta görs för att läsaren ska få en förståelse 
för hur teorin om naiva teoriers inverkan på kategorisering ser ut, samt varför teori-
teorin kan ses som en suprateori för The Dual Theory och teorin om psykologisk 
essentialism. Därefter tas The Dual Theory upp. Detta kapitel inleds med att ta upp 
två teorier som har bildat grunden för The Dual Theory. Detta görs dels för att visa på 
de problem som finns med dessa teorier, samt vilken roll de har spelat för 
framtagningen av The Dual Theory. Sedan behandlas The Dual Theory vidare. 
Slutligen tas teorin om psykologisk essentialism upp. 
 
Efter en genomgång av relevant litteratur följer en preciserad problemställning som 
leder ut i att det som är gemensamt för The Dual Theory och teorin om psykologisk 
essentialism undersöks. 
 

1.2. Teori-teorin: en teori om naiva teoriers struktur 
Teori-teorin är egentligen en teori av mer filosofisk karaktär som lite kortfattad säger 
att vi kategoriserar i enlighet med naiva teorier. Men den säger inget om hur dessa 
teorier ser ut eller hur de är uppbyggda. Detta gör att den är svår att testa via ett 
experiment (vilket heller inte sker i denna rapport), då inga reella påståenden finns om 
teoriernas struktur som kan testas, men den är ändå oerhört viktig, då den kan ses som 
ett ramverk för ett helt nytt sätt att se på, bland annat, kategorisering; nämligen att vi 
kategoriserar i enlighet med naiva teorier. 
 
Teori-teorin (också Theory Based View on Concepts eller Explanatory View on 
Concepts) har växt fram under de femton senaste åren (förespråkare för denna teori är 
bland andra Gopnik & Wellman, 1994; Murphy & Medin, 1985). Ett skäl för 
framtagandet av denna teori är att man vill ta fram ett nytt synsätt att se på 
kategorisering. Det räcker inte att se på kategorisering som en process där man bara 
checkar av en instans gentemot en lista av sensoriska input, för att sedan kategorisera 
instansen utifrån detta (så som tidigare kategoriseringsteorier är uppbyggda, till 
exempel den klassiska teorin och prototypteorin). Det som är av vikt i denna teori, är 
att se ett begrepps identitet som bestämd av dess roll inom en naiv teori. 
 
Begrepp är strukturerade mentala representationer och deras struktur består av dess 
relation till andra begrepp, specificerade av mentala teorier1 (Margolis & Laurence, 
1999). 
 
En nackdel med de tidiga klassiska teorierna om kategorisering är att de inte ser till 
hur människor tenderar att tänka essentiellt2 vid kategoriindelning/inlärning (Margolis 
& Laurence, 1999). Men teori-teorins synsätt på kategoriseringsindelning är mer 
komplext än de tidigare teoriernas synsätt (se den klassiska teorin och prototypteorin), 
då man inte kan dela in hur vi kategoriserar i mätbara, kvantifierbara entiteter (det 

                                                 
1 Med mentala teorier menas här naiva teorier (lekmanna teorier). 
2 Att tänka essentiellt: sökandet efter en essens i det man ska kategorisera. 
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saknas med andra ord faktiska kunskaper om hur dessa teorier ser ut och är 
uppbyggda). Språket som behandlar Teori-teorin blir i och med detta mer komplext, 
man talar mer om individuella teorier, som i sig själva är komplexa, och som det inte 
alltid är så lätt att uttala sig om (inte ens för de som själva har teorierna). Detta 
innebär att komplexiteten i undersökningar och diskussioner ökar. 
 

1.2.1. Ett påstående om teori-teorin. 
Men man kan fråga sig hur pass ”stark” denna teori är. Om man för en diskussion om 
att människan kategoriserar i enlighet med naiva teorier, så vore det förstås av vikt att 
veta hur dessa teorier ser ut. Hur kan man annars veta vad man egentligen diskuterar? 
Det måste alltså tas fram mera faktiska kunskaper om hur dessa teorier verkligen ser 
ut. Men sådana kunskaper kan inte teori-teorin frambringa. Då faller det sig ganska 
naturligt att fälla påståendet: Teori-teorin är en ganska vag teori som i princip bara 
säger att människor har vissa (för) kunskaper i form av ”lekmannateorier” eller 
”naiva teorier” som involverar egenskaper, begrepp samt relationer mellan dessa. 
 
Douglas Medin som är en stark förespråkare för denna teori säger själv att det finns 
vissa svagheter med teorin. Huvudtesen i artikeln The Role of Theories in Conceptual 
Coherence (Murphy & Medin, 1985) är att nuvarande idéer och teorier som behandlar 
strukturen av begrepp är otillräckliga för att kunna redovisa konceptuell 
sammanhållning. Kärnan i deras resonemang är att människors teorier om världen ger 
konkret form åt konceptuell kunskap och att människans konceptuella organisation 
delvis är representerad i teorier. Detta låter bra och verkar vettigt, då det kan hållas för 
troligt att vi arbetar utifrån teorier om hur vår omvärld ser ut. Dessa teorier bygger på 
begrepp och egenskaper samt sammanhangen mellan dessa. Nya begrepp skapas och 
sammanhang mellan dessa (och de tidigare begreppen och egenskaperna) skapas. På 
så sätt sker också kategoriseringar med hjälp av teorier. Men det finns en allvarlig 
svaghet i detta resonemang. Om man inte kan specificera och begränsa vad en teori är, 
så hjälper det inte alls att göra anspråk på att konceptuell sammanhållning kan 
härledas från att ha en teori (Murphy & Medin, 1985). Detta visar på svagheten med 
teori-teorin. Det propageras om att vi kategoriserar i enlighet med teorier, men hur ser 
dessa teorier ut? Vad är de uppbyggda av? Hur är de uppbyggda? En annan fråga man 
kan ställa sig är: om man inte vet exakt hur dessa teorier är uppbyggda och vad de 
består av, kan man då uttala sig om hur de påverkar konceptuella strukturer (alltså 
samma konceptuella strukturer som är grunden för hur vi delar in våra begrepp i olika 
kategorier)? De exakta detaljerna om hur dessa teorier påverkar interna och externa 
konceptuella strukturer måste fortfarande specificeras (Murphy & Medin, 1985). 
 
Laurence & Margolis (1999) utrycker detta problem på ett bra sätt: ”it´s simply 
missleading to cite as an advantage of the Theory-Theory that it solves the problem of 
cognitive development when the mechanism that is supposed to do all the work is as 
intractable as the problem it´s supposed to explain”. Gopnik & Wellman (1994) 
argumenterar för teori-teorin i sin artikel The theory theory och menar att det behövs 
kognitiva analyser för att identifiera kognitiva domäner och att teori-teorin 
tillhandahåller verktyg för denna uppgift. De argumenterar väl för sin sak, men lyckas 
inte med det viktigaste – att påvisa hur dessa teorier ser ut eller är uppbyggda (och 
därmed inte heller hur dessa ”verktyg” ser ut eller är uppbyggda). 
 



 

 5  
 

1.2.2. Varför kan The Dual Theory och teorin om psykologisk     
essentialism anses vara underteorier till teori-teorin? 

Det egentliga problemet med teori-teorin är att det är en teori som inte i någon större 
utsträckning preciserar hur våra naiva teorier ser ut. Teorin diskuterar teoritänkandet 
och dess sammankoppling med kategorisering på en metanivå. Det saknas alltså en 
nivå där diskussioner om naiva teoriers struktur förs på ett mer konkret sätt. Margolis 
& Laurence, (1999) menar att en nackdel med de tidigare mer klassiska teorierna är 
att de inte ser till att människor tenderar att tänka essentiellt vid 
kategoriindelning/kategoriinlärning (vilket teori-teorin gör, enligt Margolis & 
Laurence, 1999). Här kan ses att teorin om psykologisk essentialism kopplas samman 
med teori-teorin. The Dual Theory är också relaterad till teori-teorins förklaring av 
konceptuella strukturer (Murphy, 1993; Murphy & Medin, 1985). Teori-teorin 
argumenterar för att det behövs en mycket rikare representation av begrepp, som tar 
hänsyn till mer av de detaljerade bakgrundskunskaperna av världen som människor 
har. ”Core” definierande egenskaper (som är en av grundpelarna i The Dual Theory) 
är centrala på grund av den roll de spelar i teoretiskt och induktivt resonerande som 
involverar begrepp (Hampton, 1995).   
 
När man söker det som är essentiellt hos ett objekt, en situation eller dylikt, så gör 
man det på basis av att man har en teori om detta objekt eller en viss situation. 
Skillnaden mellan The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism är att 
man i båda fallen visserligen diskuterar teorier, men att människan i fallet med 
psykologisk essentialism i många fall tror att det finns en essens (även om man inte 
kan specificera just vad det är), men att människan enligt The Dual Theory har en 
uppfattning om vad som är nödvändigt och sammantaget tillräckligt för att ett objekt 
ska tillhöra en viss kategori. 
 
Man säger alltså i The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism att man 
använder sig av ett naivt teorispekulerande för att finna det man söker och för att 
kunna göra en rätt kategoriindelning av det objekt eller den situation som är under 
bedömning. Men båda dessa teorier är som sagt mer konkreta (lägre abstraktionsgrad) 
än teori-teorin och de är också lättare att testa empiriskt. Man kan alltså säga att dessa 
två teorier uttalar sig mer specifikt om lekmannateoriers natur, alltså hur dessa teorier 
är strukturerade/organiserade. I den meningen kan de båda ses som underteorier till, 
eller snarare preciseringar av, teori-teorin. 
 
Problemet med den kronologiska ordningen: Kan det faktum att teori-teorin är en 
nyare teori än teorin om psykologisk essentialism och The Dual Theory, vara till en 
nackdel om man vill hävda att teori-teorin är en suprateori, där de andra två teorierna 
ingår som delteorier (eller preciseringar av teori-teorin). Nej, så behöver det inte vara. 
Visserligen har teori-teorin dykt upp på senare tid än de andra två teorierna, men det 
kan hänga samman med att kunskaperna inom detta fält också har ökat. Dessa 
kunskaper innebär att man kan sätta tidigare teorier i ett annat ljus och se på de på ett 
annat sätt än vad som tidigare var möjligt. Detta innebär också att man kan koppla 
ihop de på ett annat sätt än vad man tidigare gjort. 
 
Det som är av intresse att undersöka empiriskt i detta arbete är således om människors 
naiva teorier verkligen är strukturerade på det sätt som anges av The Dual Theory och 
teorin om psykologisk essentialism. Teorierna kommer att testas tillsammans för att se 
om de gemensamma dragen i dessa teorier kan förklara hur naiva teorier är 
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strukturerade. Målet med rapporten är alltså att undersöka om människors naiva 
teorier verkligen är strukturerade på det sätt som anges av The Dual Theory och teorin 
om psykologisk essentialism. 
 

2. Teorierna som är föremål för empirisk utvärdering 

2.1. The Dual Theory 
The Dual Theory har uppstått, till viss del, på grund av de svagheter som den 
klassiska teorin och prototypteorin om kategorisering innehar. Det problem som finns 
med prototypteorin består i att det inte finns något stöd i teorin som säger hur 
kategoriseringen går till om begreppen blir för komplicerade och inte går att 
kategorisera i enlighet med prototyptanken. Svårigheterna med den klassiska teorin 
ligger i att det ibland kan vara svårt att definiera vissa begrepp. Innan vi går in på The 
Dual Theory3 (också benämnd som The Binary Model eller Core + Identificational 
Procedure) kommer den klassiska teorin och prototypteorin att gås igenom. Detta görs 
för att visa på de skillnader, och likheter, som finns mellan The Dual Theory och 
dessa två tidiga teorier. 
 

2.1.1. Den klassiska teorin 
Den klassiska teorin om kategorisering säger att alla begrepp har definierbar struktur. 
Detta betyder att alla begrepp innehar nödvändiga och tillräckliga villkor för dess 
egen existens. Genom att visa på hur detta fungerar kan man titta på det gamla 
klassiska exemplet ungkarl. Den klassiska teorin säger att man kan tänka på detta 
begrepp som en komplex mental representation som specificerar de nödvändiga och 
tillräckliga villkoren för att vara en ungkarl. Ungkarl kan alltså sägas vara sammansatt 
av en mängd av representationer såsom inte gift, är man och är vuxen. Varje av dessa 
komponenter är ett villkor som måste vara uppfyllt för att man ska vara en ungkarl. 
Men då kan man fråga sig: är en man som under lång tid har levt under 
äktenskapsliknande förhållanden (sambo) ändå att betrakta som en ungkarl? Detta 
visar på svårigheten med den klassiska synen på kategorisering, då det bland annat 
kan vara svårt att definiera vissa begrepp (vilket den klassiska synen är i behov av). 
Vissa begrepp saknar alltså en definierbar struktur. Det finns således flera svåra 
problem med denna teori. Dessa är (Margolis & Laurence, 1999): 
1. Det finns väldigt få definierade begrepp (även Hahn & Chater, 1997) 
2. Problem med analysering: Med endast ett fåtal exempel och inga psykologiska 

bevis för definierbar struktur, så vilar hela den klassiska teorin på dess förmåga att 
filosofiskt förklara fenomen. 

3. Problemet med okunskap och fel: Det är fullt möjligt att inneha ett begrepp trots 
att man har okunskap eller har fel inom det intressanta området. Detta innebär att 
innehav/kunskap om ett begrepp inte är liktydigt med att man måste ha en 
definition som förklarar begreppet. 

4. Många begrepp kan vara luddiga eller inexakta: Man kan till exempel prata om en 
matta till vardagsrummet. Ska man klassa en matta som en möbel? Det är ju 

                                                 
3 Det är inte fråga om en sammanslagning av dessa två teorier i deras ursprungsform, utan vissa 
radikala förändringar har gjorts, då The Dual Theory inte är en teori enbart om hur människan 
kategoriserar. The Dual Theory är en teori om naiva teoriers struktur, vilket innebär så mycket mer än 
bara kategorisering (även om kategorisering är ett av de största målen med att bilda teorier). The Dual 
Theory kan dock ändå ses som att ha sitt ursprung i den klassiska teorin och prototypteorin. 
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bevisligen så att man använder mattan som en inredningsartefakt, men det gör 
man också med vardagsrumssoffan. I soffans fall så är det enkelt att indela soffan 
som tillhörande kategorin möbler. Men ska en matta ingå under kategorin möbler? 
Man använder ju den också för att inreda vardagsrummet, och att använda mattor i 
vardagsrummet är ju lika självklart som att använda en soffa. Som synes är 
gränserna mellan begreppen inte alltid så kristallklara i verkligheten, men det är 
precis vad den klassiska teorin säger: alla begrepp har en definierbar struktur och 
detta gör att det går att kategorisera begreppet enligt den strukturen. Hur kommer 
det sig då att det inte är så självklart att man ska kalla en matta för en möbel? 

5. Problemet med typeffekter: Den klassiska teorin säger att alla instanser av ett 
givet begrepp indelas likadant. Men om detta stämmer så ska man klassa äpplen 
likadant som oliver (om man frågar hur typiska de är som frukter), då de kan 
specificeras på likartat sätt: växer på grenar, är frukter, är runda osv. men det har 
visat sig att äpplen anses som mer typisk frukt än vad fikon är (Rosch, 1973; Hahn 
& Chater, 1997). 

 

2.1.2. Prototypteorin 
För att komma runt problemen med den klassiska teorin, togs under 70-talet 
Prototypteorin fram. Den säger att de flesta begrepp (speciellt lexikaliska begrepp) är 
strukturerade mentala representationer som innehar egenskaper som objekt i dess 
extension tenderar att ha. Det innebär att teorin bygger på att det finns vissa instanser 
som är mer typiska för en viss kategori än andra. Rödhake är mer typisk en fågel än 
vad till exempel en pingvin är (pingvin kan inte flyga, vilket de flesta fåglar kan). Och 
detta innebär att rödhake är en prototyp för begreppet fågel (innehar alla egenskaper 
som en typisk fågel ska ha: flyger, har näbb, lägger ägg, äter insekter, bygger bo i 
träd, osv). Detta innebär också att vi strukturerar upp kategoriseringen genom att bilda 
oss en uppfattning om hur pass lik en viss instans av en kategori är, jämfört med dess 
prototyp. En pingvin flyger inte, bygger inte sitt bo i träd, men den har näbb och 
lägger ägg (den har inte alla typiska egenskaper för att vara en fågel, men den har 
tillräckligt många egenskaper för att vara en fågel) så den delas in i kategorin fågel. 
Enligt denna teori behöver man alltså inte uppfylla alla definierade villkor för att dela 
in en instans i en kategori (som hos klassiska teorin), utan man behöver bara uppfylla 
ett tillräckligt antal drag (där vissa vägs mer än andra) för att dela in instansen i en 
kategori. Det har dock uppkommit kritik även mot denna teori. Dessa är (Margolis & 
Laurence, 1999): 
1. Problemet med prototypiska exemplar: Människan har en tendens att ranka 

exemplar i enlighet med hur pass bra de är som medlem av kategorin. Detta 
implicerar att prototypteorin är alltför enkel i sitt sätt att se på hur vi klassificerar. 
I ett experiment (Armstrong et al, 1983) visas detta. I experimentet tenderade man 
att se äpple som ett bättre exempel på frukt än vad fikon är. Numret 8 ansågs 
också vara ett bättre exempel på ett jämnt nummer än vad 34 är. 

2. Problemet med okunskap och fel: Detta problem finns även i denna teorin. Ett 
exempel är problemet med begreppet mormor. En mormor är en person som är 
snäll, gammal, har grått hår, glasögon och är snäll mot barn osv. Felet ligger i att 
man kan uppfylla dessa krav utan att vara en mormor. Det finns många som har 
blivit mormor i unga år (dottern kan ha fått barn redan i 15-16 års åldern) och då 
är mormodern säkerligen inte alls gråhårig, gammal osv, hon kanske inte alls är 
snäll mot barn heller. 

3. Problemet med avsaknad av prototyp: Många begrepp saknar prototyper. Det 
finns alltså inget som fungerar som det mest typiska för vissa kategorier. ”Det kan 
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finnas prototypiska städer (London, Aten, Rom, New York). Det kan till och med 
finns prototypiska Amerikanska städer (New York, Chicago, Los Angeles). Men 
det finns helt klart inga prototypiska Amerikanska städer situerade på östkusten 
en liten bit söder om Tennessee (Fodor, 1981). 

 

2.1.3. Ett annat sätt att se på kategorisering 
De problem som finns med den klassiska teorin och prototypteorin har medfört att 
The Dual Theory har tagits fram. Detta är en teori som säger att vi kategoriserar i 
enlighet med naiva teorier och i och med att teorins ingående delar är specificerade så 
uttalar sig The Dual Theory också om hur strukturerna på de naiva teorierna ser ut. 
Teorin går ut på att man jobbar i olika steg, beroende på hur mycket tid man har till 
sitt förfogande och hur situationen ser ut (eller hur mycket kognitivt arbete man 
vill/behöver lägga ner) för kategoriindelningen. En komponent 
(identifikationsproceduren) är ansvarig för snabba kategoriseringsbeslut (som grundas 
på ytliga egenskaper) och en annan komponent söker efter ”the core” (”kärnan”) som 
grundas på mer djupliggande egenskaper, när kognitiva resurser inte är begränsade 
(Osherson & Smith, 1981). När Smith, Medin & Rips (1984) diskuterar fördelarna 
med The Dual Theory, är de noga med att poängtera att både ”the core” och 
identifikationsproceduren används i kategoriseringsprocessen. Skillnaden mellan 
procedurerna kan exemplifieras med begreppet kön: Identifierande egenskaper kan 
inkludera klädstil, hår, röst etc., medan kärnegenskaper kan involvera innehavet av 
olika sexuella organ. The Dual Theory har ofta ansetts inneha det bästa av två världar, 
prototypteorins snabba kategorisering och den klassiska teorins mer insiktsfulla 
kategoriseringar, speciellt där relevanta delar (som behövs för snabb kategorisering) 
ligger gömda eller är svåra att komma åt. Men denna teorin ignorerar svårigheterna 
som finns med de teorier den försöker kombinera. Om det var svårt i den klassiska 
teorin med definitioner, så hjälper det knappast att lägga på en prototyp komponent 
uppe på detta. Det finns heller inget som säger att det skulle lösa problemet med 
okunskap och fel. Genom att detta fel finns i både den klassiska teorin och i 
prototypteorin (isolerat, oberoende av varandra), så finns det inget som säger att detta 
skulle lösas genom att lägga samman dessa två teorier (Margolis & Laurence, 1999).  
 

2.1.4. Vad är ”The Core” egentligen? 
Om man menar att det är den klassiska teorin, i dess ursprungliga mening och 
funktionalitet, som står för ”The Core” delen i The Dual Theory, så kan Margolis & 
Laurence (1999) ha en poäng här (se texten i slutet på föregående stycke). Men vad 
som egentligen menas med ”The Core” (enligt de som anammat denna teori) är 
egentligen inte att man söker yttre observerbara definierbara representationer för att 
göra en kategorieringsindelning (som var den ursprungliga tanken med den klassiska 
teorin), utan tanken är att kategoriseringsindelningarna, som bara utgör en del av de 
naiva teorierna, grundar sig på en djupare förståelse för ett objekts eller entitets 
mening eller funktionalitet. Indelningen är inte grundad på enbart synintryck som till 
exempel inom prototypteorin och den klassiska teorin. ”The core”-sökandet ser till 
mer djupliggande faktorer som inte alltid är synliga för ögat eller andra perceptoriska 
sinnen som gör att ett objekt, entitet, händelse eller dylikt tillhör en viss kategori.  
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När det gäller indelning av levande varelser kan man exempelvis se till dess 
biologiska struktur och uppbyggnad, dess DNA-kod4, dess biologiska historia eller 
dylikt. När det gäller kategorisering av artefakter kan man exempelvis se till dess 
egentliga mening (den mening som konstruktören tilldelar artefakten), vilka fysiska 
möjligheter artefakten har för att utföra vissa moment och så vidare. Detta gör att 
indelningen av objekt och artefakter (fysiska eller mentala), i enlighet med ”The 
Core”, grundar sig på beslut som ligger på ett djupare och mer kognitivt bearbetat 
plan än de beslut för kategoriindelning som kan ske med enbart den klassiska teorin 
som synsätt. Det finns dock i alla fall en likhet med den klassiska teorin, och det är 
fallet med nödvändiga och sammantaget tillräckliga villkor. För även om det nu inte 
handlar om yttre observerbara egenskaper, utan om ”inre”, icke perceptuellt 
observerbara egenskaper, så ska ändå villkoret om nödvändiga och sammantaget 
tillräckliga villkor vara uppfyllt.  
 

2.1.5. Sammanfattning av The Dual Theory 
Teorin säger att varje begrepp har två komponenter: 
 
The Core 
”The Core”- delen handlar om att människan söker efter ”interna” eller ”mindre 
observerbara” egenskaper (alltså en form av kärnegenskaper) i det objekt man ska 
kategorisera. För att referera till Armstrong et al, (1993) igen: ”This theory asserts 
that there is a core description, relevant to compositional meaning and informal 
reasoning”. Dessa egenskaper utgör nödvändiga och sammantaget tillräckliga villkor 
för kategorimedlemsskap. 
 
The identification procedure 
Identifikationsprocessen behandlar begrepp som exemplar organiserade runt en 
central prototyp, den mest typiska instansen (Cohen & Murphy 1984; Osherson & 
Smith 1981). Här är det alltså frågan om att det för varje begrepp finns en prototyp 
sådan att en instans anses falla under ett begrepp om den betraktas som mer lik 
begreppets prototyp än prototyperna för andra begrepp. Likhet baseras här på 
perceptuellt observerbara egenskaper. Eller som Rosch & Mervis (1975) uttrycker det 
”the value of the prototype on each dimension is roughly equal to the average of all 
scaled instances on this dimension”. Inom prototypteorin är alltså alla beslut för att 
kategorisera tagna på perceptuell basis. Andra publicerade arbeten inom detta, med 
ungefär samma inställning till teorin är: Rosch, E. (1975); Berlin & Kay, (1969) och 
Rosch, E. (1973). Identifikationsproceduren har likheter med prototypteorin, och 
identifikationsegenskaper är av perceptuellt observerbar karaktär. 
 
För teorin gäller alltså följande: 
The Dual Theory säger att människor representerar begrepp/kategorier på två sätt 
(som kan/bör komplettera varandra) 
1. Dels i form av en regel som anger en uppsättning "interna”,  eller 
"mindre perceptuellt observerbara" egenskaper som utgör nödvändiga 

                                                 
4 Det kan tyckas lite konstigt att man kan se till en varelses DNA-kod. Hur kan en man avgöra en 
levande varelses tillhörighet till en viss kategori genom att se till dess DNA-kod? Det kan man 
naturligtvis inte, som lekman. Men man kan som professionell biolog eller dylikt, genom 
laboratorieundersökningar använda sig av DNA-koder för detta ändamål. Detta ger i sin tur kunskap, 
som sprids ut i världen. Kunskapen blir en artefakt som (via ett språk och via benämningar, som är 
allmänt begripliga och för lekmannen förståeliga) kan användas av lekmannen för kategoriindelningar. 
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och sammantaget tillräckliga villkor för kategorimedlemsskap. 
2. Dels i form av en prototyp sådan att en instans anses falla under ett 
begrepp om den betraktas som mer lik begreppets prototyp än prototyperna 
för andra begrepp, och där likhet baseras på "perceptuellt identifierbara” 
egenskaper. 
 
De egenskaper som tas upp under punkt 1 ovan antas vara mindre ”perceptuellt 
observerbara” än identifikationsegenskaperna (men det är inte samma som att säga att 
de är ”icke-perceptuella”). 
 

2.2. Teorin om psykologisk essentialism 
När The Dual Theory nu har behandlats, kommer den andra teorin som undersöks i 
denna rapport att gås igenom. Det kommer att visa sig att denna teori har en del 
mycket viktiga likheter med The Dual Theory, men också mycket viktiga skillnader. 
Det är just det faktum att denna teori, i likhet med The Dual Theory, uttalar sig om 
människors naiva teoristrukturer, som gör att teorin kommer att undersökas 
tillsammans med The Dual Theory. Teorierna kommer inte att ställas mot varandra i 
undersökningen för att se vilken teori som bäst beskriver hur naiva teoristrukturer är 
strukturerade. Syftet med undersökningen är istället att utröna om båda teorierna kan 
ges empiriskt stöd. Teorin om psykologisk essentialism säger att det finns 
underliggande icke perceptuellt observerbara egenskaper som har en inverkan på hur 
människor kategoriserar objekt. Det har visat sig att människan i många fall söker en 
viss essens (en mening eller en funktion) hos objekt. Essens står alltså för det som är 
väsentligt hos det man ska kategorisera. Det ska visa sig att denna essens kan ha en 
större betydelse för kategoriindelningen än vad vissa, eller ibland samtliga, synliga 
attribut har. Två viktiga teorier om psykologisk essentialism kommer kortfattat att gås 
igenom. 
 

2.2.1. Pure essentialism 
Michael Strevens (1999) tar i sin artikel The essentialist aspect of naive theories upp 
tre olika typer av psykologisk essentialism. Dessa typer av essentialism har 
attribuerats till barn, men de kan också passa in på vuxna (enligt Strevens, 1999). Den 
första är en variant som är framtagen av Gelman, Coley & Gottfried (1994). Gelman, 
Coley & Gottfried menar att människor antar att kategorier av saker i världen har en 
sann, underliggande struktur som inverkar på kategoriidentiteten. Den underliggande 
naturen, eller kategorins essens, uppfattas av många människor som att den innehar en 
kausal mekanism som resulterar i de egenskaper vi kan se. Ett exempel på detta kan 
vara att det är en tigers essens som gör att de växer som de gör. De får ränder, blir 
stora, kan ryta och så vidare (Gelman, Coley & Gottfried 1994). Detta leder ut i tre 
påståenden (enligt Strevens, 1999): 
1. Vissa lekmannateorier innehar en existens av en essens, även om de inte kan 

representera vilken sorts essens det är frågan om. 
2. Essens är representerat som det som definierar vissa av kategorierna i en teori, i 

den mening att innehavet av en essens är nödvändigt och tillräckligt för att tillhöra 
en kategori. I exemplet ovan är det förstått som att en tiger är en tiger om och 
endast om den har en viss essens. 

3. Essens är representerade som kausalt ansvariga för vissa egenskaper som är 
observerbara. I exemplet ovan är det tigerns essens som gör att den har ränder, 
viss storlek, kan ryta och så vidare.  
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2.2.2. Statistical essentialism 
En annan version av teorin om psykologisk essentialism tas upp av Medin & Ortony 
(1989). Medin & Ortony håller med Pure essentialist hypotesen att, även om 
människor inte vet något om en kategoris essens så tror de att det finns en sådan 
essens. Men Medin & Ortony menar att i en sådan situation så har människans teori 
en essence placeholder. Denna placeholder byts sedan ut mot en representation av 
essensens natur, om en sådan kunskap behövs (Strevens, 1999). Medin & Ortony 
menar också att i teorierna finns länkar mellan essens och observerbara delar. Dessa 
länkar är bland annat, men inte alltid, kausala. Om de inte är kausala kan det istället 
finnas ett statistiskt samband. Den stora skillnaden mellan Pure essentialism och 
Medin & Ortony´s essentialism rör de länkar som finns mellan essens och kategori 
medlemskap. Pure essentialism menar att en essens är representerad som nödvändig 
och tillräcklig för medlemskap av en kategori. Men här menar Medin & Ortony att det 
visserligen kan vara en del av till exempel en fågels essens att den kan flyga, för att 
fågeln ska tillhöra kategorin fågel, men att detta inte är nödvändigt och att människor 
vet om detta (exempel på detta är fallen med strutsar och pingviner). Detta leder ut i 
tre påståenden (enligt Strevens, 1999): 
1. Vissa lekmannateorier innehar existensen av en essens, även om de inte kan 

representera vilken sorts sak denna essens är (stämmer med Pure essentialism). 
2. Essens är inte representerat som nödvändigt, eller kanske inte heller tillräckligt, 

för kategorimedlemskap (stämmer inte med Pure essentilalism). 
3. Essens är representerat som kausalt ansvarigt för, eller statistiskt korrelerat med 

vissa observerbara egenskaper. Det kan också finnas andra typer av länkar mellan 
olika essens och observerbara egenskaper (en försvagad version av Pure 
essentialism, länkarna kan vara kausala, men behöver inte vara det). 

 

2.2.3. Sammanfattning av psykologisk essentialism 
Gelman, Coley & Gottfried (1994); Strevens (1999) menar att essens är representerat 
som det som definierar (åtminstone vissa av) kategorierna, i den mening att innehavet 
av den essensen är representerat som nödvändigt och tillräckligt för 
kategorimedlemskap. Också enligt Rips (1989) och Keil (1994) tror folk att kategorier 
är organiserade  genom definierande egenskaper som är nödvändiga och tillräckliga. 
Ett exempel på detta är att samtidigt som folk bedömer Rödhake som en bättre instans 
av begreppet fågel än Blue Jays (en annan fågel), så tror folk också att alla fåglar 
innehar någon egenskap som alla fåglar och endast fåglar kan ha (Rips 1989, Keil 
1994). I sådana bedömningar verkar det som om det faktum att ett objekt är en fågel, 
till stor del beror på speciella egenskaper som är kausalt relaterade med ursprunget av 
objektet (Smith & Samuelson, 1997). Gelman, Coley & Gottfried (1994) menar alltså 
att det finns egenskaper som är ”icke-perceptuella” men som är definierande för 
begrepp. Gelman et al. menar vidare att människan tror att en organism är av en viss 
typ om och endast om den har en viss essens (se punkt 2 under 2.2.1 Pure 
essentialism). 
 
Men det är inte alla som håller med om detta. Medin & Ortony (1989) håller med om 
att även om det finns fall där människor inte vet något om en kategoris essens, så kan 
de tro att det finns en sådan essens (se punkt 1 under 2.2.1 Pure essentialism). Men 
Medin & Ortony menar att i en sådan situation så har människan en ”essence 
placeholder”. Detta kan man väl närmast översätta med ett sorts ”tom plats” för vad 
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en essens är. Medin & Ortony menar vidare att det är genom erfarenheter och så 
vidare som denna ”essence placeholder” senare byts ut mot en representation av hur 
denna essens är. Medin & Ortony (1989) är dock av en annan mening än Gelman, 
Coley & Gottfrieds (1994) angående kravet på nödvändiga och tillräckliga villkor 
som alltid måste vara uppfyllda. De menar att en essens inte är representerad som 
nödvändig, och kanske inte heller representeras som tillräckligt för 
kategorimedlemskap. Detta är mycket viktigt, då det är ett förnekande av Gelman et 
als. påstående om nödvändiga och tillräckliga villkor. I Medin & Ortonys (1989) 
artikel skriver de att: ”…people may sometimes believe that necessary and sufficient 
conditions are a consequence of the essential nature of the thing in question, rather 
than the essential nature itself”. Här kan man se att det verkar som om det finns en tro 
på ett kausalt förhållande mellan nödvändiga och tillräckliga villkor och den 
essentiella naturen för objektet som är i fokus. Medin & Ortony (1989) menar vidare 
att den essentiella naturen kanske inte kan generera nödvändiga och tillräckliga 
villkor över huvud taget. Ett exempel på det är att det kan vara en del av 
representationen för fågel att fåglar flyger, även om alla fåglar inte flyger och att 
människor vet om detta. 
 
Medin & Ortony (1989) nämner också en viktig punkt angående psykologisk 
essentialism. Detta är deras ståndpunkt, men den kan också gälla för andra inom detta 
fält: ”The point about psychological essentialism is not that it postulates metaphysical 
essentialism but rather that it postulates that human cognition may be affected by the 
fact that people believe in it. In other words, we are claiming only that people find it 
natural to assume, or act as though, concepts have essenses.” Detta är viktigt, för även 
om det inte finns bevis för att essens existerar rent metafysiskt så är det ändå tron på 
att en sådan essens existerar som är det viktiga. Alla skeenden och händelser i 
”mindet” är inte fysiskt eller metafysiskt spårbara, men de finns tydligen där ändå och 
kan således inte ignoreras. 
 
Man kan av resonemanget ovan säga att; Teorin om psykologisk essentialism säger att 
människor för varje begrepp TROR att det finns en "icke-perceptuell" egenskap som 
är definierande (eller åtminstone väldigt central) för begreppet i fråga. Observera att 
detta fungerar sammanfattande för Pure essentialism och Statistical essentialism. 
 
Gelman et al. (1994) menar vidare att essensen är representerat som kausalt ansvarig 
för vissa observerbara egenskaper (se punkt 3 under 2.2.1 Pure essentialism). Ett 
exempel på detta kan vara att det är en tigers essens som är kasualt ansvarigt för 
tigerns ränder osv. Medin & Ortony (1989) menar istället att essens är representerat 
som kausalt ansvarigt för, eller statistiskt korrelerat med vissa observerbara 
egenskaper, men att även andra länkar mellan essens och observerbara egenskaper 
också kan vara möjliga (se punkt 3 under 2.2.2 Statistical essentialism). 
 
Medin & Ortony (1989) menar alltså att det finns situationer där det inte existerar 
någon koppling mellan yttre observerbara egenskaper och en representerande essens. 
Det kan vara mycket troligt att det är så. Det är bara att se på en undersökning som 
Rips (1989) gjorde. Där fick försöksdeltagarna ange om de tyckte att en insekts 
liknande varelse med genomskinliga vingar och antenner, ändå var en fågel. De 
hävdade först att det var en insekt, men då de senare fick veta att den hade fåglar som 
föräldrar och hade fågel-DNA, ändrade de sig och hävdade att det var en fågel. Detta 
visar på att det finns tillfällen där det inte finns ett kausalt samband mellan ett objekts 
essens och dess yttre observerbara egenskaper (det fanns inga yttre observerbara 



 

 13  
 

egenskaper hos ”insekten” som liknade dem hos en fågel). Därmed kan man inte säga 
att det alltid finns yttre observerbara egenskaper som kan anses karaktäristiskt för ett 
begrepp. Med anledning av resonemanget ovan kan man ytterligare säga att: ”Teorin 
om psykologisk essentialism säger att människor för varje begrepp TROR att det finns 
ett samband mellan vissa yttre observerbara egenskaper och en essens samt att 
essensen är mer central för begreppet i fråga vid kategorisering än de yttre 
observerbara egenskaperna.” Observera att detta fungerar sammanfattande för Pure 
essentialism och Statistical essentialism. 
 
Man kan med stöd av ovanstående diskussion slå fast följande: 
Teorin om psykologisk essentialism säger att5: 
1. människor tror att det finns en egenskap som är definierande (eller åtminstone 

väldigt central) för begreppet i fråga. [Essensen] 
2. De tror också att essensen är orsakande till (eller på annat sätt korrelerat med) de 

ytliga egenskaperna 
 
Vidare anses essensen ha en hög kausal status samt att den är korrelerad med var och 
en av de yttre egenskaperna. 
 
Vad som är viktigt att poängtera är att om en egenskap är mer orsakande än en annan 
betyder inte det att den första verkligen ÄR orsak till den senare; utan bara att OM det 
finns en korrelation mellan egenskaperna så är det den första som är orsak och den 
andra som är verkan. Det handlar alltså om potentiell snarare än reell kausalitet (alltså 
en kausalitet som inte alltid är ”absolut eller sann för varje tänkbar situation”). 
 

                                                 
5 Vad som är viktigt i detta sammanhang är att hålla reda på att detta fungerar som sammanfattande för 
hypoteserna om Pure essentialism och Statistical essentialism. Detta är alltså en sammanfattning av 
teorin om psykologisk essentialism som helhet. För att göra de två hypoteserna rättvisa (sedda enskilda 
och var för sig) måste vissa delar ingående i påståendena bytas ut för var och en av hypoteserna. 
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3. Problembeskrivning 

3.1 Sammanfattande jämförelse mellan The Dual Theory och teorin 
om psykologisk essentialism 

I inledningen nämndes det att det finns stora likheter mellan The Dual Theory och 
teorin om psykologisk essentialism. Just det faktum att det finns stora likheter mellan 
dessa teorier är också skälet till att de testas tillsammans. Likheterna mellan teorierna 
har framgått tidigare i rapporten, men här kommer ändå att göras en tydlig 
uppspaltning av dessa. Detta görs på grund av att dessa teorier inte är helt lätta att 
”smälta” och sätta sig in i, samt att en sammanfattning av likheterna underlättar den 
fortsatta läsningen. The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism har 
alltså flera viktiga egenskaper gemensamma. Dessa är: 

1) Båda teorierna gör en åtskillnad mellan två egenskaper. Dessa kan vi kalla 
”djupa” och ”ytliga” egenskaper: 

• The Dual Theory säger att skillnaden mellan dessa egenskaper ligger i att 
ytliga egenskaper är mer ”perceptuellt observerbara” än djupa egenskaper.  

• Psykologisk essentialism säger att djupa egenskaper är mer av ”orsakande 
karaktär” och ytliga6 egenskaper är mer av ”verkan karaktär”. Det finns alltså 
ett orsak-verkan samband mellan djupa och ytliga egenskaper  

 
2) Det finns också, enligt båda teorierna, specifika relationer mellan begrepp och 

egenskaper: 
• The Dual Theory säger att, för varje begrepp finns ”core-egenskaper” som är 

nödvändiga och sammantaget tillräckliga för kategorimedlemskap OCH 
”identifikationsegenskaper” sådana att varje instans som faller under 
begreppet är mer likt begreppets prototyp än varje instans som faller utanför 
begreppet när likhet baseras på dessa identifikationsegenskaper. 

• Psykologisk essentialism säger att, för varje begrepp finns det dels en 
egenskap (”essensen”) som ensamt utgör ett nödvändigt och tillräckligt villkor 
för kategorimedlemsskap (eller som åtminstone är väldigt central), dels en 
uppsättning egenskaper som vart och ett är korrelerat med essensen (och i 
vissa fall också kan användas för identifiering). Detta innebär att de ytliga 
egenskaperna var och en är karaktäristiska för begreppet. 

 
3) Enligt båda teorierna finns det också ett samband mellan olika typer av 

egenskaper: 
• Psykologisk essentialism säger att ”essensen” är mer orsakande än ”de ytliga 

egenskaper som vart och ett är korrelerat med essensen.” 
• The Dual Theory säger att "Identifiktionsegenskaperna" är mer observerbara 

än "core-egenskaperna.”  
 
Som framgår av denna sammanfattning är teorierna snarlika och det är dessa likheter 
som gör att de är föremål för undersökning. 
 

                                                 
6 I detta arbete menas (i fallet med Pure essentialism) att ytliga egenskaper är mer av verkans karaktär 
(Ahn & Dennis, 1997), även om dessa självklart också kan vara perceptuellt observerbara.  
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3.2     Problemprecisering 
Hypotesen för undersökningen baseras på antagandet att det är lättare att lära sig 
kunskaper och färdigheter som stämmer överens med de tidigare erfarenheter man 
har, än sådant som man ej har någon erfarenhet av, eller som strider mot de 
erfarenheter man har sedan tidigare. Exempel på detta kan vara att det är lättare att 
lära sig objektorienterad programmering om man innehar tidigare kunskaper från 
procedurell programmering. Ett annat exempel är att det är lättare att lära sig köra en 
ny bil som har manuell växellåda än en som har automatisk växellåda, om man har 
kunskaper sedan tidigare från manuella växellådor. 
 
Med hjälp av detta antagande kan vi nu komma fram till följande hypotes: 
 
Om dessa The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism stämmer, bör en 
kategoriindelning som är kongruent (förenlig) med dessa två teorier vara lättare att 
lära sig, än en kategoriindelning som är inkongruent (oförenlig) med dessa två 
teorier. 
 
Det förväntade resultatet av undersökningen är således att finna tecken som tyder på 
att The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism är en korrekt beskrivning 
av hur naiva teoristrukturer ser ut. 
 

3.3     Tidigare studier med anknytning till hypotesen 
Denna studie är ett försök att utröna hur pass väl The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism stämmer med hur människors naiva teoristrukturer ser ut. 
Det förekommer empiriska undersökningar, där man inte har undersökt The Dual 
Theory explicit, utan har undersökt andra teorier och faktorer, och utifrån detta 
implicit diskuterat och försökt bedöma hur pass väl The Dual Theory fungerar 
(Osherson & Smith, 1981). Det har även förekommit artiklar som berör The Dual 
Theory, men där resonemanget har varit av mer filosofisk karaktär och där det alltså 
inte har förekommit några empiriska undersökningar (Gopnik, & Wellman, 1994). 
The Dual Theory har även diskuteras i andra artiklar (Smith, Medin & Rips, 1984; 
Osherson & Smith, 1981; Margolis & Laurence, 1999; Armstrong, Gleitman & 
Gleitman, 1983) även om teorin inte empiriskt har testats i dessa artiklar.  
 
Men det som är gemensamt i dessa arbeten är att The Dual Theory inte har testats i sin 
helhet (med ”helhet” menas att teorin inte har testats på alla de tre punkterna under 
rubriken 3.1 Sammanfattande jämförelse mellan The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism).  
 
Denna teori har vidare endast testats, dock inte i sin helhet, på två begreppsdomäner; 
natural kinds (i världen och naturen naturligt förekommande entiteter. Exempel: djur, 
insekter och dylikt) och artefakter (Rips 1989; Keil 1994; Hampton, 1995; Osherson 
& Smith, 1981; m.fl.). Därför är det av intresse att sätta samman en undersökning som 
tittar på hur pass väl The Dual Theory fungerar på andra begrepp (i detta fall 
sjukdomar och dess tillhörande symptom). 
 
Vad det gäller teorin om psykologisk essentialism har den företrädesvis testats för att 
avgöra om människor anser att begrepp innehar en essens. Men däremot har inte 
teorin undersökts i sin helhet (med ”helhet” menas att teorin inte har testats på alla de 
tre punkterna under rubriken 3.1 Sammanfattande jämförelse mellan The Dual Theory 
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och teorin om psykologisk essentialism). Man har till exempel inte undersökt om 
denna essens är av mer orsakande natur än de egenskaper som vart och ett är 
korrelerat med essensen. Vidare har teorin om psykologisk essentialism (i likhet med 
The Dual Theory) företrädesvis testats endast på natural kinds och artefakter. Därför 
är det även här av intresse att titta på hur pass väl teorin om psykologisk essentialism 
fungerar på andra begrepp (i detta fall sjukdomar och dess tillhörande symptom). 
 

3.4      Avgränsning  
Enligt resonemanget ovan skulle en hel del tester behöva utföras för att bekräfta The 
Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism som valida teorier om hur naiva 
teorier är strukturerade. Men på grund av den tid som finns till förfogande för detta 
arbete måste en betydande avgränsning ske. Då båda dessa teorier tidigare har varit 
föremål för undersökning av hur de fungerar för kategorisering av natural kinds och 
artefakter, är det mer intressant att titta lite närmare på om dessa teorier fungerar 
också för kategorisering av begreppet sjukdomar. Teorierna kommer i detta arbete 
därmed att testas på dylika begrepp. Det kommer av fyra skäl: 
1. The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism har inte testats på 

sjukdomsegenskaper/begrepp förut. 
2. Sjukdomar verkar vara något som alla människor någon gång kommer i kontakt 

med och det verkar vara en domän som människor har åsikter och visst mått av 
kunskap om. 

3. Det är lättare att ställa samman ett testmateriel baserat på 
sjukdomsegenskaper/begrepp. Det har i tidigare undersökningar om dessa teorier 
visat sig vara mycket svårt att finna tillräckligt antal egenskaper/begrepp som 
stämmer in på alla de egenskaper som dessa två teorier ställer på ett test (se 
Hampton, 1995). Genom att använda stimulimaterial baserat på 
sjukdomsegenskaper/begrepp så kommer man runt en del av dessa problem. 

4. För att kunna göra anspråk på att vara en teori som förklarar hur vi kategoriserar 
vår omvärld så bör The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism klara 
av att förklara hur vi även kategoriserar sjukdomar. 
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4. Metod 
The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism har valts att utvärderas 
indirekt i ett kategoriinlärningsexperiment (istället för att utvärdera dem direkt  
genom att direkt fråga försöksdeltagarna hur de organiserar sina kunskaper inom en 
viss domän). Det finns flera anledningar till detta (Shaughnessy & Zechmeister, 
1997):  
1. Vid dylika direkta frågor är det inte säkert att försöksdeltagarna kan svara på hur 

de organiserar sina kunskaper (det är snarare troligt att de inte vet det). 
2. Kognitiva processer (så som hur man organiserar sina kunskaper) finns ofta på ett 

icke medvetet plan (experiment möjliggör undersökning av fenomen på icke 
medvetna plan). 

3. Kognitiva processer (så som hur man organiserar sina kunskaper) är ofta av icke 
observerbar karaktär (resultaten av experiment kan användas för beslut angående 
existensen av dessa icke observerbara processer). 

4. Ett experiment möjliggör isolering av processen som ska undersökas. 
5. Det är möjligt att konstruera en situation där en skillnad i uppträdande 

uppkommer som resultat av en process som man antar sker (processen i detta fall 
är att försöksdeltagarna finner en kategoriindelning som är förenlig med The Dual 
Theory och teorin om psykologisk essentialism lättare att lära sig, än en 
kategoriindelning som är oförenlig med dessa teorier). Skillnaden i uppträdande 
skulle då vara att antalet felaktiga kategoriseringar blir mindre till antalet när 
försöksdeltagarna testas på en kategoriindelning som är förenlig med The Dual 
Theory och teorin om psykologisk essentialism än när de testas på en 
kategoriindelning som är oförenlig med dessa teorier). 

 
Experiment valdes också som undersökningsmetod för att man då får fram 
information i numerisk form. Detta möjliggör användning av olika former av statistik 
för att bearbeta och analysera materialet. Ett annat skäl till varför experiment har valts 
som undersökningsmetod är att forskningsresultat ska vara så generella som möjligt. 
Om man studerar en grupp människor, vill man gärna kunna generalisera resultaten 
till andra människor som kan betraktas som jämförbara med den undersökta gruppen 
(Patel & Davidsson, 1994). Användande av experiment möjliggör generalisering av 
resultaten. 
 
I detta experiment testades de gemensamma drag som finns i The Dual Theory och 
teorin om psykologisk essentialism. Det fanns två skäl till detta: 
1. Man kan genom att testa teorierna i samma test avgöra om teorierna tillsammans 

svarar för hur en del av människans naiva teoristrukturer ser ut. 
2. På grund av de två teoriernas uppbyggnad så går det att testa dem i samma 

experiment. 
 
Två experiment gjordes på grund av att en ”confounding” uppstod i det första 
experimentet. Ett nytt experiment som tog hänsyn till denna confounding sattes 
samman och testades. Båda dessa experiment gick ut på att ge stöd för The Dual 
Theory och teorin om psykologisk essentialism. 
 



 

 18  
 

4.1. Experiment 1 
Experimentet gick ut på att låta försöksdeltagarna lära sig artificiella (påhittade) 
sjukdomsbegrepp genom att låta dem skilja fiktiva patientfall som faller under ett 
begrepp (eller en kategori) från fiktiva patientfall som inte faller under begreppet i 
fråga. Den oberoende variabeln, kallad kongruensnivå, har två nivåer: 
kategoriindelningar som är kongruenta respektive inkongruenta med The Dual Theory 
och teorin om psykologisk essentialism. För detta experiment användes 
inomgruppsdesign vilket ökar känsligheten i experimentet. Varje försöksperson fick 
lära sig en kongruent och en inkongruent kategoriindelning. För att inga 
övningseffekter skulle påverka resultaten balanserades presentationsordningen mellan 
betingelserna. Den beroende variabeln (kallad felaktiga val) är det totala antalet 
felaktiga bedömningar för varje kategoriindelning. Alltså hur många felaktiga 
indelningar av artificiella/påhittade sjukdomar försöksdeltagarna gör på basis av 
symptomen.  
 
I detta experiment antas att orsakande egenskaper (förenligt med TPE7:s essens) och 
mindre observerbara egenskaper (förenligt med DT8:s ”the core”) kan likställas. 
Alltså, orsakande och mindre observerbara egenskaper anses här vara samma sak. Det 
är ett antagande som görs dels för att det finns en uppfattning bland försöksdeltagare i 
tidigare tester som stämmer med detta (se Internal essentialism; Strevens, 1999), och 
dels för att det ska gå att testa båda teorierna i samma test (utan att testets upplägg ska 
bli allt för omfattande). 
 

4.1.1. Försöksdeltagare 
Deltagandet i undersökningen skedde på frivillig basis. Ingen ersättning utgick. 
Deltagarna bestod dels av elever från Högskolan i Skövde samt personer som inte 
hade någon anknytning till Högskolan i Skövde. Fördelningen mellan dessa var 
ungefär 60/40. Ingen uppdelning bland deltagarna på grund av könstillhörighet 
skedde, då dessa teorier inte säger något om att könstillhörighet har en inverkan på 
hur man kategoriserar. Antal deltagare var 28 stycken. Ett bortfall av en försöksperson 
skedde på grund av sjukdom. Denne försöksperson ersattes dock av en annan. 
Åldersfördelning spände mellan 19-64 år och medelåldern var 35 år. 
 

4.1.2. Material 
Stimulimaterialet bestod av de symptom och laborationsprov som hörde till två 
artificiella/påhittade sjukdomar (för att det ska bli lättare att läsa rapporten kommer i 
fortsättningen symptom och laborationsprov att benämnas enbart symptom). Det har 
visat sig att det inte är alldeles lätt att komma fram till stimulimaterial som uppfyller 
de krav som teorierna ställer på stimulimaterialet (i stimulimaterialet ska det finnas 
egenskaper som är att betrakta som kärnegenskaper och egenskaper som stämmer in 
på identifikationsprocessens krav, samt egenskaper som stämmer in på begreppet 
essens och egenskaper som kan anses vara kausalt relaterade med detta essens). 
Tidigare studier av The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism har 
använt sig av stimulimaterial från domänerna natural kinds och artefakter, men det har 
visat sig (trots att dessa domäner har rönt sådan popularitet i studier som behandlar 

                                                 
7 Teorin om psykologisk essentialism 
8 The Dual Theory 
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dessa teorier) att det ändå har varit svårt att finna instanser av natural kinds och 
artefakter som uppfyller alla de krav som dessa teorier ställer på stimulimaterialet 
(Hampton, 1995). Då har dessa studier ändå testat teorierna var för sig i skilda 
undersökningar. I och med detta förstår man de svårigheter det för med sig att finna 
adekvat stimulimaterial för en undersökning som testar teorierna på samma gång i 
samma test. Artificiella/påhittade sjukdomar och symptom valdes som stimulimaterial 
på grund av att det är relativt lätt att ”hitta på” sjukdomar och symptom som stämmer 
in på de krav som teorierna ställer på stimulimaterialet. Alla symptom var verkliga 
existerande symptom (hämtade från verkligheten) men dess kopplingar till 
sjukdomarna var fiktiva, de två sjukdomarna var också fiktiva och även kopplingarna 
mellan symptomen var fiktiva. Dessa symptom har egenskaperna att de antingen är av 
orsakande karaktär eller verkans karaktär. Försöksdeltagarna skulle alltså kategorisera 
artificiella/påhittade sjukdomar på basis av symptomen (tolv till antalet), som 
antingen var av orsakande karaktär (sex stycken) eller av verkans karaktär (sex 
stycken). 
 
Den specifika utformningen på stimulimaterialet (se tabell 1) togs fram i samråd med 
ett par försöksdeltagare under informella diskussioner. Det gick till så att efter att 
olika symptom presenterades för dessa försöksdeltagare fick de avgöra vilka av dessa 
som uppfattades mer som orsakande symptom (O) och vilka som uppfattades mer som 
verkans symptom (V). 
 
Tabell 1. De tolv egenskaperna. 
 
O1. Hög halt leptospirobakterier 
O2. Förhöjda kolesterolvärden 
O3. Tiaminbrist   Dessa sex egenskaper/symptom  
O4. Förekomst av robulavirus  ansågs vara av orsakande karaktär. 
O5. Reducerad mängd Ahc-hormon 
O6. Låg hemoglobinnivå 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V7. Spänningshuvudvärk 
V8. Förstorade pupiller 
V9. Andningsbesvär  Dessa sex egenskaper/symptom 
V10. Förhöjda reflexer  ansågs vara av verkans karaktär. 
V11. Torra slemhinnor 
V12. Muskelsmärtor 
 
Med hjälp av de 12 egenskaperna skapades 2 typer av kategoriindelningar; en som är 
kongruent respektive en som är inkongruent med The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism. Både den kongruenta kategoriindelningen och den 
inkongruenta kategoriindelningen hade samma abstrakta struktur (se tabell 2). Med 
abstrakt struktur menas att bokstäver används istället för egenskaper. Dessa abstrakta 
strukturer delas in i 32 instanser/patientfall. Varje lodrät rad är ett patientfall. De 16 
instanserna till vänster i figuren faller under begreppet som ska läras in och de 16 
instanserna till höger faller utanför begreppet som ska läras in. Varje egenskap 
symboliseras här av en bokstav: A, B, C, D, E och F. 
 
Vad är det som gör en kategoriindelning kongruent respektive inkongruent? 
Om man låter egenskaperna A, B och C i den abstrakta strukturen utgöras av 
egenskaper som är av orsakande karaktär och egenskaperna D, E och F utgöras av 
egenskaper som är av verkans karaktär så får vi en kategoriindelning som är förenlig 
med både DT och TPE.  
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Om man istället låter egenskaperna A, B, C byta plats med egenskaperna D, E, F (och 
vice versa) i den abstrakta strukturen så har vi fått en kategoriindelning som är 
oförenlig med både DT och TPE. 
 
Hur kopplar man samman detta med DT och TPE? 
Egenskapen A är ensamt ett nödvändigt och tillräckligt villkor för 
kategorimedlemskap (alltså förenlig med DT:s ”the core” och TPE:s essens). 
Egenskaperna B och C har ingen koppling alls till kategorin. Egenskap A är korrelerat 
med vart och ett av egenskaperna D, E och F (förenligt med TPE:s andra del som 
säger att essens är korrelerat med var och en av de yttre egenskaperna). Alla 
egenskaperna D, E, och F är karaktäristiska (typiska) för kategorin i fråga (förenligt 
med både DT och TPE). Vidare, om prototypen baseras på de tre särdragen D, E, och 
F så kommer den att ha alla dessa egenskaper (förenligt med DT:s 
identifieringsprocess). 
 
Tabell 2: De 32 patientfallen. 
 

       
 A   B  C   D  E  F  A   B  C   D  E  F  
 1   1   1   1   1   1  0   1   1   1   0   0  
 1   1   0   1   1   1  0   1   0   1   0   0  
 1   0   1   1   1   1  0   0   1   1   0   0  
 1   0   0   1   1   1  0   0   0   1   0   0  
 1   1   1   1   1   0  0   1   1   0   1   0  
 1   1   0   1   1   0  0   1   0   0   1   0  
 1   0   1   1   1   0  0   0   1   0   1   0  
 1   0   0   1   1   0  0   0   0   0   1   0  
 1   1   1   1   0   1  0   1   1   0   0   1  
 1   1   0   1   0   1  0   1   0   0   0   1  
 1   0   1   1   0   1  0   0   1   0   0   1  
 1   0   0   1   0   1  0   0   0   0   0   1  
 1   1   1   0   1   1  0   1   1   0   0   0  
 1   1   0   0   1   1  0   1   0   0   0   0  
 1   0   1   0   1   1  0   0   1   0   0   0  
 1   0   0   0   1   1  0   0   0   0   0   0  
       

 
 
Beroende på hur man parar ihop olika orsaks- och verkans-symptom i den abstrakta 
figuren får man alltså kategoriindelningar som antingen är kongruenta respektive 
inkongruenta med teorierna. Man parar sedan ihop dessa så att man får tolv 
kategorier, sex kongruenta och sex inkongruenta (se tabell 3). Numren under A, B, C, 
D, E och F motsvarar de nummer (och därmed de egenskaper som står intill numren) 
som finns i Tabell 1. O och V i tabell 3 står för orsakande- och verkans- symptom. 
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Tabell 3. Översikt av de tolv kategoriindelningarna som utgjorde stimulimaterialet. 
 
Variant A B C D E F   
K1 O1 O2 O3 V7 V8 V9   
K2 O2 O3 O1 V8 V9 V7   
K3 O3 O1 O2 V9 V7 V8   
K4 O4 O5 O6 V10 V11 V12    6 kategoriindelningar som är kongruenta med DT och TPE 
K5 O5 O6 O4 V11 V12 V10   
K6 O6 O4 O5 V12 V10 V11   
I7 V10 V11 V12 O4 O5 O6   
I8 V11 V12 V10 O5 O6 O4   
I9 V12 V10 V11 O6 O4 O5   
I10 V7 V8 V9 O1 O2 O3    6 kategoriindelningar som är inkongruenta med DT och TPE 
I11 V8 V9 V7 O2 O3 O1   
I12 V9 V7 V8 O3 O1 O2   
 
Utifrån dessa tolv kategoriindelningar skapades tolv listor där varje lista bestod av två 
kategoriindelningar (se tabell 4). Varje lista bestod av en kongruent och en 
inkongruent kategoriindelning. Sex av listorna hade en kongruent kategoriindelning 
först och de sex andra listorna hade inkongruent kategoriindelning först. I varje lista 
baserades de två olika kategoriindelningarna på olika grupper av egenskaper. 
Exempel: I listan som utgjordes av kategoriindelning K1-I7 ingick egenskaperna O1, 
O2, O3, V7, V8 och V9 i K1 och V10, V11, V12, O4, O5 och O6 i I7 (se tabell 3). 
 
Varje lista bestod av 128 instanser (patientfall) fördelade på två block om vardera 32 
patientfall i varje kategoriindelning. 
 
Tabell 4: De tolv listorna. 
 
Listor 
K1 - I7 
K2 - I8 
K3 - I9 
I7 - K1 
I8 - K2 
I9 - K3 
K4 - I10 
K5 - I11 
K6 - I12 
I10 - K4 
I11 - K5 
I12 - K6 
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4.1.3. Genomförande 
Experimenten gjordes i ett avskiljt rum, då detta gjorde att olika faktorer som kunde 
inverka på resultatet kunde hållas konstanta. För experimentet användes en Macintosh 
dator och programmet Psyscope (som är ett dataprogram för kvantitativa psykologiska 
experiment) och materialet presenterades på en 15 tums färgbildskärm. 
 
Ett pilottest genomfördes med två försöksdeltagare. Försöksdeltagarna fick först läsa 
en A4 med en förberedande text (se bilaga 1). Därefter vidtog pilottestet 
(försöksledaren var inte närvarande i rummet under testet). Experimentet tog ca 40 
minuter per person. Inom varje block (totalt fyra block) med 32 patientfall 
presenterades patientfallen slumpmässigt. Varje patientfall visades i 20 sekunder eller 
till dess att försöksdeltagaren gjorde sin bedömning. Feedback i form av det rätta 
svaret visades i 2,5 sekunder. Denna feedback skedde efter varje bedömning. Det var 
mycket viktigt att ge feedback till försöksdeltagarna, då det var en inlärningseffekt 
som efterfrågades i experimentet. Det är mycket svårt att lära sig något om man inte 
får återkoppling på det man gjort. Varje sjukdomsegenskap presenterades på en 
enskild rad och det var ordningsföljden på raderna som var slumpmässigt fördelad för 
de olika egenskaperna. Efter pilottestet frågades om de hade några synpunkter på hur 
materialet presenterades, om de tyckte informationen de fick före testet var svårläst 
(för mycket text, om typsnittet var passande osv.) eller om innehållet var 
svårförståeligt. Vidare frågades om testet upplevdes för långt eller om det var svårt att 
förstå uppläggningen på skärmen (se bilaga 2 för exempel på hur det såg ut på 
skärmen). Det frågades även om testet upplevdes vara för svårt. Ingen av de två 
försöksdeltagarna i pilottestet upplevde att de hade några speciella invändningar mot 
vare sig upplägget, materialet eller gränssnittet. Därmed gjordes inga ändringar 
varken på materialet, upplägget eller gränssnittet innan de riktiga testfaserna tog vid. 
Efter pilottestet inleddes de riktiga testfaserna. 
 
Varje försöksperson tilldelades slumpmässigt en av de tolv listorna. Genom att 28 
försöksdeltagare deltog blev varje lista testad minst 2 gånger (utom två listor som blev 
testade tre gånger). I 64 patientfall skulle det bedömas om patienterna hade 
sjukdomen Bremfyalmi och i 64 patientfall skulle det bedömas om patienterna hade 
sjukdomen Nebelosis. Totalt 128 patientfall bedömdes. 
 
Varje deltagare fick, precis som de som deltog i pilottestet, först läsa den 
förberedande texten (se bilaga 1). Därefter visades försöksdeltagaren in i rummet och 
fick se var de skulle sitta och arbeta under testet och försöksledaren svarade på de 
frågor som försöksdeltagaren eventuellt hade (som inte kunde inverka på testfasen 
eller resultatet). Försöksdeltagaren blev instruerad att gå ur rummet när han/hon var 
färdig (det stod instruerat på skärmen när testet var klart) eller om det uppstod något 
problem, samt att försöksledaren fanns åtkomlig vid ett bord utanför rummet under 
hela testperioden. Efter detta gick försöksledaren ut ur rummet och stängde dörren.  
 
Efter att testfasen var slut diskuterade försöksledaren och försöksdeltagaren testet rent 
generellt en kort stund (men enbart om försöksdeltagaren hade påkallat det, och inga 
för experimentet känsliga uppgifter lämnades ut). Detta upplevdes som mycket 
positivt av försöksdeltagarna, då flertalet ville ”ventilera” sina tankar om testet. De 
som ville fick även reda på det antal ”rätta svar” de hade presterat. 
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4.1.4. Resultat och analys 
För att undersöka om den oberoende variabeln, kongruensnivå, hade någon inverkan 
på den beroende variabeln, antal felaktiga kategoriseringar, räknades medelvärdena 
och standardavvikelserna ut för de två nivåerna på den oberoende variabeln. Dessa 
värden är beräknade på det antal felaktiga kategoriseringar som försöksdeltagarna 
gjort. Medelvärden och standardavvikelser visas i tabell 5. 
 
Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för antal felaktiga kategoriseringar  
 
 Medelvärde Standardavvikelse 
Kongruent kategoriindelning 7,75 4,76 
Inkongruent kategoriindelning 10,11 7,18 
 
Som framgår av tabellen skiljer det inte mycket mellan medelvärdena. Med tanke på 
att varje försöksperson fick bedöma 128 patientfall så är medelfelet också väldigt lågt. 
Det tyder på att det var ganska lätt att göra dessa bedömningar. Avvikelsen runt 
medelvärdet blev större för inkongruent kategoriindelning, vilket visar på att det skett 
en större spridning på felen för denna kategoriindelning. Det högre medelvärdet och 
den större spridningen runt medelvärdet visar dock att det var något svårare att 
bedöma den inkongruenta kategoriindelningen. Även om hypotesen för detta arbete 
inte säger något om hur inlärningen borde se ut efter ett visst antal bedömningar, 
alltså huruvida antalet bedömningar inverkar på inlärningen, så är det ändå intressant 
att se närmare på vad som har skett under inlärningsfaserna. En inlärningskurva togs 
fram för detta ändamål då en inlärningskurva tydligt visualiserar hur inlärningen har 
gått. Inlärningskurvor för kongruent respektive inkongruent kategoriindelning visas i 
figur 1. 
  
För att få en tydlig kurva med lagom många punkter att följa valdes att dela upp 
patientfallen i grupper om åtta. Detta ger åtta punkter att redovisa och det ansågs som 
tillräckligt för att de tendenser som fanns skulle kunna följas. Som synes i figur 1 så 
visar kurvorna att det har skett en inlärning för båda betingelserna på den oberoende 
variabeln. Då kurvorna i princip följs åt vad det gäller felfrekvensen visar detta på att 
svårighetsgraden var ungefär lika för de båda betingelserna. Dock ligger nivån på 
kurvorna alldeles för nära varandra i felfrekvens för att man ska kunna tyda resultatet 
som något annat än att de olika nivåerna på den oberoende variabeln inte borde haft 
någon effekt på den oberoende variabeln.  
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Figur 1. Inlärningskurvor för kongruent respektive inkongruent kategoriindelning. 
 
För att se om skillnaden mellan dessa värden var signifikant gjordes en variansanalys. 
Det visade sig att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de två nivåerna 
på den oberoende variabeln. F(1,27)=1,80, MSE=77,79, p>0,05. 
 
Under testperioden skedde en indikation på att confounding uppstått i experimentet. 
Denna confounding är också skälet till att ytterligare ett experiment gjordes. 
Indikationen bestod i att en försöksperson fyra spontant sa sig kategorisera 
patienternas sjukdomstillhörighet genom att helt enkelt räkna det antal ”+” som stod 
framför varje symptom som patienten hade (se bilaga 2). Försöksdeltagaren hade helt 
enkelt lagt märke till att om antalet ”+” var övervägande till antalet så var det stor 
chans att patienten hade den efterfrågade sjukdomen. Det är en riktig bedömning som 
försöksdeltagaren gjorde, alltså att om det finns fler ”+”-tecken framför symptomen 
än vad det finns ”-”-tecken så är det en stor chans att patienten har den efterfrågade 
sjukdomen. Detta har dock gett upphov till en confounding mellan det som de (enligt 
teorierna) skulle basera sina bedömningar på och det som de faktiskt baserade sina 
bedömningar på (antalet ”+”-tecken). Detta föranledde att en utfrågning av 
försöksdeltagarna kom till stånd. Den gick till så att efter att varje försöksperson hade 
gjort testet frågade försöksledaren hur de hade tänkt när de hade bedömt patienternas 
sjukdomstillhörighet. Detta gjordes för att få en subjektiv bedömning av hur 
försöksdeltagarna hade resonerat när de gjorde bedömningarna. Denna utfrågning var 
dock inte planerad av försöksledaren och det resulterade i att alla försöksdeltagare inte 
kunde utfrågas. Men de utfrågningar som gjordes tydde på att ytterligare 
försöksdeltagare hade resonerat så som försöksperson fyra. Det gick i detta skede 
alltså inte att bedöma hur många försöksdeltagare som hade resonerat som 
försöksperson fyra. 
 
Hur det kan komma sig att kurvorna ligger så pass nära varandra i felfrekvens kan 
bero på den confounding som skedde mellan hur teorierna säger att vi kategoriserar 
och vad vissa försöksdeltagare faktiskt baserade sina beslut på (”+”-felet som 
diskuteras ovan). För att undersöka om det var denna förmodade confounding som 
gav upphov till resultatet i experimentet sattes ett nytt testmaterial samman och ett 
ytterligare experiment genomfördes. 
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4.2. Experiment 2 
Även i detta experiment testades både The Dual Theory och teorin om psykologisk 
essentialism på samma gång i samma experiment. Det är även samma hypotes som 
undersöks här som undersöktes i experiment 1. Skälet till att teorierna testas på 
samma sätt en gång till är alltså att det uppstod viss confounding i experiment 1. För 
att komma runt detta samt för att testa teorierna igen sattes en ny version av 
stimulimaterialet samman. Anledningen till att det inte gjordes några andra (läs: 
större) ändringar i designen eller materialet mellan experiment 1 och 2 är att det är 
bättre att metodiskt och steg för steg arbeta sig fram till en experimentuppbyggnad 
som testar teorierna på ett bra sätt. Det är inte något bra vetenskapligt förfaringssätt 
att ändra för många parametrar på en gång. Det kan då vara svårt att veta vilken eller 
vilka parametrar som har gett vilket tillskott till resultatet. Ett tredje skäl är att den 
begränsade tid som fanns till förfogande för detta arbete gjorde det svårt att hinna med 
alltför stora ändringar av experimentuppbyggnaden. 
 
De beroende och oberoende variablerna var de samma (och hette likadant, felaktiga 
val och kongruensnivå) som i experiment 1. Även för detta experiment användes 
inomgruppsdesign och försöksdeltagarna fick i detta experiment samma uppgifter 
som i experiment 1. För att eventuella övningseffekter (som kunde uppstå på grund av 
den ordningsföljd som betingelserna presenterades för försöksdeltagarna) skulle 
spridas ut jämt över alla betingelser så balanserades presentationsordningen 
systematiskt (precis som i experiment 1). 
 
Även i detta experiment antas att orsakande egenskaper (förenligt med TPE:s essens) 
och mindre observerbara egenskaper (förenligt med DT:s ”the core”) kan likställas. 
Alltså, orsakande och mindre observerbara egenskaper anses här vara samma sak. 
 

4.2.1. Försöksdeltagare 
Även här skedde deltagandet på frivillig basis. Ingen ersättning utgick heller i detta 
experiment. Deltagarna bestod dels av elever från Högskolan i Skövde samt 
människor som inte hade någon anknytning till Högskolan i Skövde. Fördelningen 
mellan dessa var ungefär 70/30. Inte heller här skedde någon uppdelning bland 
deltagarna på grund av könstillhörighet. Antal deltagare var 24 stycken. Inget bortfall 
av försöksdeltagare skedde. Åldersfördelning spände mellan 20-33 år och 
medelåldern var 24 år. 
 

4.2.2. Material 
I detta experiment användes i stort sett samma symptom/laborationsprov som i 
experiment 1, dock med den skillnaden att de binära egenskaperna byttes ut mot 
graderade värden där båda värdena ligger på samma sida om en mittpunkt liknande ett 
upplägg som Waldman, Holoyak & Frantianne (1995) använde. För att graderade 
värden skulle kunna användas på de gamla symtomen fick symptomnamnens ändelser 
ändras på vissa symptom. Graderingarna framför symptomen togs bort på de 
symptom som hade sådana. Vissa verkansegenskaper fick också bytas ut helt då de 
dels inte gick att gradera på ett naturligt sätt och, i vissa fall, kunde anses vara 
korrelerande med vissa av orsaksegenskaperna. De verkansegenskaper som berördes 
av detta var spänningshuvudvärk, andningsbesvär och torra slemhinnor. Dessa byttes 
ut mot puls, salivproduktion och hudrodnad. Att använda graderade värden istället för 
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”+”- och ”-”-tecken framför symptomen var ett försök att komma runt den 
confounding som skedde i experiment 1. Genom att dessutom variera graderingarnas 
benämningar, så skulle detta ytterligare hjälpa till att undvika en confounding mellan 
det rätta sättet att kategorisera (enligt teorierna) och en kategorisering baserad på vad 
som stod framför symptomen. Nu blev situationen sådan att varje patient hade alla 
symptomen, fast i mer eller mindre grad (till skillnad från det förra experimentet där 
varje patient enbart hade vissa symptom). När en egenskap har någon av 
graderingarna: något ökad, högt, bristande eller måttlig så motsvarar det ”-”-tecknet 
framför egenskaperna i experiment 1. När en egenskap har någon av graderingarna: 
kraftigt ökad, mycket högt, otillräcklig eller intensiv så motsvarar det ”+”-tecknet 
framför egenskaperna i experiment 1.  
 
Den specifika utformningen på stimulimaterialet i detta experiment kan ses i tabell 6. 
Detta material togs fram utan samråd med några försöksdeltagare. Det kom sig av två 
skäl. Det ena skälet är att vissa omständigheter gjorde att tiden inte räckte till för 
detta. Det andra skälet är att då det, i stort sett, är samma egenskaper i detta 
experiment som i experiment 1 (med den skillnaden att de nu är graderade) så ansågs 
det inte nödvändigt att testa dessa egenskaper igen på ytterligare försöksdeltagare. O 
och V i tabell 6 står för orsakande- och verkans- symptom. 
 
Tabell 6. De tolv egenskaperna och deras graderingar.  
 
O1. Leptospirobakteriehalt något ökad/kraftigt ökad 
O2. Kolesterolvärde högt/mycket högt 
O3. Tiaminnivå  bristande/otillräcklig Dessa sex egenskaper/symptom 
O4. Robulavirusmängd något ökad/kraftigt ökad är av orsakande karaktär 
O5. Ahc-hormonvärde högt/mycket högt 
O6. Hemoglobinnivå bristande/otillräcklig 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V7. Puls  låg/knappt märkbar 
V8. Pupillstorlek liten/mycket liten 
V9. Muskelsmärtor måttliga/intensiva Dessa sex egenskaper/symptom 
V10. Reflexer  långsamma/knappt märkbara      är av verkans karaktär                  
V11. Salivproduktion låg/mycket låg 
V12. Hudrodnad måttlig/intensiv 

 
Med hjälp av de 12 egenskaperna skapades 2 typer av kategoriindelningar; en som är 
kongruent respektive en som är inkongruent med The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism. Både den kongruenta kategoriindelningen och den 
inkongruenta kategoriindelningen hade samma abstrakta struktur (se tabell 2). Med 
abstrakt struktur menas att bokstäver används istället för egenskaper. De 32 
instanserna/patientfallen är exakt likadana som i experiment 1 och de verkar på 
teorierna på samma sätt (se texten som behandlar tabell 2).  
 
Dessa symptom parades ihop på samma sätt som i experiment 1. Man fick alltså 
kategoriindelningar som antingen var kongruenta respektive inkongruenta med 
teorierna (se tabell 3). Av dessa tolv kategoriindelningar skapades likadana listor av 
kategoriindelningar som i experiment 1 (se tabell 4). 
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4.2.3. Genomförande 
Experimenten gjordes i samma rum som tidigare. För experimentet användes en 
Macintosh dator och programmet Psyscope (fast här var scriptet modifierat enligt de 
nya betingelserna) och materialet presenterades på en 15 tums färgbildskärm. 
 
Då ändringarna mellan de två experimentens upplägg är så små, så ansågs det inte 
nödvändigt att göra ytterligare ett pilottest. Tiden var också för knapp för att hinna 
med ett ytterligare pilottest. 
 
Genomförandet gick till på samma sätt som i experiment 1. Försöksdeltagarna fick 
först läsa en A4 med en förberedande text som var modifierad från föregående 
experiment för att passa de nya scenarierna (se bilaga 3). Därefter vidtog testet 
(försöksledaren var inte närvarande i rummet under detta test heller). För att se vad 
som skilde sig på skärmen mellan experiment 1 och experiment 2, se bilaga 4.  
 
Listorna fördelades även i detta experiment slumpmässigt mellan försöksdeltagarna. 
Genom att 24 försöksdeltagare deltog blev varje lista testad två gånger. I 64 patientfall 
skulle det bedömas om patienterna hade sjukdomen Bremfyalmi och i 64 patientfall 
skulle det bedömas om patienterna hade sjukdomen Nebelosis. Totalt 128 patientfall 
bedömdes. 
 
Därefter visades försöksdeltagaren in i rummet och fick se var han/hon skulle sitta 
och arbeta under testet. Försöksledaren svarade även på de frågor som 
försöksdeltagaren eventuellt hade (som inte kunde inverka på testfasen eller 
resultatet). Försöksdeltagaren blev instruerade att gå ur rummet när han/hon var färdig 
(det stod instruerat på skärmen när testet var klart) eller om det uppstod något 
problem, samt att försöksledaren fanns åtkomlig vid ett bord utanför rummet under 
hela testperioden. Efter detta gick förhörsledaren ut ur rummet och stängde dörren. 
Experimentet tog ca 40 minuter per person. Inom varje block (totalt fyra block) med 
32 patientfall presenterades patientfallen slumpmässigt. Varje patientfall visades i 20 
sekunder eller till dess att försöksdeltagaren gjorde sin bedömning. Feedback i form 
av det rätta svaret visades i 2,5 sekunder. Varje sjukdomsegenskap presenterades på 
en enskild rad och det var ordningsföljden på raderna som var slumpmässigt fördelad 
för de olika egenskaperna. Dessa betingelser var exakt desamma som i experiment 1. 
 
Efteråt att varje försöksperson hade gjort testet frågade försöksledaren hur de hade 
tänkt när de hade bedömt patienternas sjukdomstillhörighet, detta för att få en 
subjektiv bedömning av hur försöksdeltagarna hade resonerat när de gjorde 
bedömningarna. Denna utfrågning var planerad av försöksledaren. Detta gjordes för 
att inte göra samma misstag som skedde i experiment 1, då det visade sig av en slump 
att vissa försöksdeltagare hade resonerat på ett sätt som inte stämde med vad som var 
tänkt (eller planerat) när de skulle göra sina bedömningar. Genom att dessa 
utfrågningar nu var planerade från början så kunde kartläggningen av dessa 
försöksdeltagare skötas på ett enklare och mer metodiskt sätt. Det var dock mycket 
viktigt vid denna utfrågning att inte ställa ledande frågor eller på annat sätt påverka 
försöksdeltagarna när de skulle förklara hur de hade resonerat under testfasen. Det 
skulle visa sig att detta fel uppstod igen, fast i en annan tappning. Nu fanns det 
försöksdeltagare som lade mer vikt vid graderingarna framför egenskaperna än vad de 
lade på att finna sambandet mellan orsaksegenskaperna och verkansegenskaperna. 
Dessa försöksdeltagare menade att de hade tyckt att om det stod kraftigt ökad, mycket 
högt, otillräcklig eller intensiv framför egenskaperna så tydde detta på att patienten 
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hade sjukdomarna. Detta liknar det ”+” problem som uppstod i experiment 1. Man 
kan säga att trots att dessa ansträngningar gjordes för att komma runt problemet så 
återkom det igen, fast i ny tappning. Fördelen var att de som gjorde sina bedömningar 
enligt dessa kriterier nu var färre till antalet (de var endast 2 stycken), men det tyder i 
alla fall på att det är svårt att komma runt detta problem (även om problemet minskat 
något). 
 
I och med att denna fråga var ställd diskuterade försöksledaren och försöksdeltagaren 
testet rent generellt en kort stund (i likhet med det tidigare experimentet) och inte 
heller här lämnades information ut som var viktig för experimentet. 
 

4.2.4. Resultat och analys 
För att undersöka om den oberoende variabeln, kongruensnivå, hade någon inverkan 
på den beroende variabeln, antal felaktiga kategoriseringar, räknades medelvärdena 
och standardavvikelsen ut för de två nivåerna på den oberoende variabeln. Då två 
försöksdeltagare hade resonerat på ett annat sätt när de gjorde sina bedömningar än 
vad de borde enligt teorierna (se kapitlet 4.2.3. Genomförande) så användes inte deras 
resultat när uträkningarna gjordes. Dessa värden är beräknade på det antal felaktiga 
kategoriseringar som försöksdeltagarna gjort. Medelvärden och standardavvikelser 
visas i tabell 10. 
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för antal felaktiga kategoriseringar  
 
 Medelvärde Standardavvikelse 
Kongruent kategoriindelning 4,64 6,86 
Inkongruent kategoriindelning 13,50 4,98 
 
Som framgår av medelvärdena finns det en större skillnad i felfrekvensen mellan 
betingelserna i detta experiment än vad det var i experiment 1. I detta experiment var 
spridningen runt medelvärdet för inkongruent kategoriindelning mindre än i 
experiment 1. Medelvärdet är dock större för inkongruent kategoriindelning i detta 
experiment. Även om hypotesen för detta arbete inte säger något om hur inlärningen 
borde se ut efter ett visst antal bedömningar, alltså huruvida antalet bedömningar 
inverkar på inlärningen, så är det ändå intressant att se närmare på vad som har skett 
under inlärningsfaserna. En inlärningskurva togs fram för detta ändamål då en 
inlärningskurva tydligt visualiserar hur inlärningen har gått. Inlärningskurvor för 
kongruent respektive inkongruent kategoriindelning visas i figur 2. Även för detta 
experiment valdes att dela upp patientfallen i grupper om åtta. Detta ger åtta punkter 
att redovisa och det ansågs som tillräckligt för att de tendenser som fanns skulle 
kunna följas. Som synes visar kurvorna på att det har skett en inlärning för båda 
betingelserna på den oberoende variabeln (precis som i experiment 1). Skillnaden 
mellan dessa experiment är att felfrekvensen nu är tydligt åtskild. Skillnaden i 
felfrekvens visar också tydligt på att det har varit lättare att lära sig den kongruenta 
kategoriindelningen.  
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Inlärningskurvor för kongruensnivå
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Figur 2. Inlärningskurvor för kongruent respektive inkongruent kategoriindelning. 
 
För att se om skillnaden mellan värdena var signifikant gjordes en variansanalys. Det 
visade sig att det nu uppstod signifikanta skillnader mellan de två nivåerna på den 
oberoende variabeln. F(1,21)=17,63, MSE=864,21, p<0,05. Det har alltså varit lättare 
att lära sig kongruent betingelse än inkongruent betingelse. Detta resultat stödjer alltså 
hypotesen för denna rapport. 
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5. Diskussion 

5.1. Experimenten 
Skälet till att det blev signifikanta resultat i experiment 2 borde gå att härleda till de 
skillnader som gjordes i experimentets uppbyggnad (som alltså skiljer sig gentemot 
det förra experimentet). Genom att det endast var graderingarna på symptomen (tre 
symptom byttes också ut) som skiljer sig mellan experimenten, borde skillnaden i 
resultatet kunna härledas hit. Genom att inga andra skillnader finns mellan 
experimenten, stödjer det också detta resonemang.  
 
Ett annat skäl till att resultaten skiljer sig mellan experimenten kan vara att deltagarna 
i experiment 2 till övervägande del är studenter. Men detta borde egentligen inte 
heller spela någon roll. Visserligen kan man kanske hävda att det finns någon egenhet 
eller dylikt hos högskoleelever som skulle göra att de är smartare och ser 
sammanhang fortare än andra grupper i samhället, men att uttala sig så generellt om 
olika samhällsgrupper är inte bra. Dels finns det ingen egentlig grund (inte eller några 
bevis) för att ett sådant antagande stämmer och även om det skulle vara så att 
högskoleelever skulle vara snabbare på att se sammanhang, än andra samhällsgrupper, 
så kan det finnas andra faktorer hos dessa samhällsgrupper som kan spela ut det 
eventuella övertag som studenter skulle ha. De kan till exempel inneha en 
livserfarenhet och tidigare kontakter med sjukdomar som gör att de ser dessa 
sammanhang lika bra som högskoleelever. 
 
Då det inte finns så många andra parametrar som skiljer mellan dessa två experiment 
än de som tagits upp här, så är det ganska troligt att det är ändringen av 
stimulimaterialet (symptomen och dess graderingar) som är den bidragande orsaken 
till skillnaden i resultat mellan experimenten. 
 
En sak som märktes under testfasen för experiment 1 var att en del försöksdeltagare 
klagade över att testet var för långt. Med detta menas inte att tiden som gick åt för att 
göra experimentet var för lång, utan det var antal bedömningar som var för många. 
Försöksdeltagarna har en poäng här då det var ganska många bedömningar som skulle 
göras (128 st). Men det ständigt återkommande problemet angående hur stort antal 
uppgifter som försöksdeltagare ska göra när man sätter samman ett experiment är en 
svår nöt att knäcka. I detta experiment skulle det finnas chans för en inlärning att 
komma till stånd, och det kan inte ske om antalet uppgifter är för litet. Det går alltid åt 
ett antal övningsuppgifter för att förstå sammanhanget i det man ska bedöma och det 
borgar för att man ska ha ett ganska stort antal uppgifter för försöksdeltagarna att lösa. 
Det finns dock en baksida av att ha för många uppgifter att lösa och det är att intresset 
för uppgifterna kan minska och försöksdeltagarna faller in i en sorts tristess. 
Därigenom kan de börja göra misstag som inte går att härleda till nivåerna på den 
oberoende variabeln, utan enbart till leda eller trötthet. Man kan se i 
inlärningskurvorna för experiment 1 att försöksdeltagarna började göra mer felaktiga 
bedömningar mot slutet av testfaserna (kurvorna pekat svagt uppåt), och detta skedde 
för båda betingelserna. Det troliga är att uppgången på kurvorna beror på att viss leda 
eller tristess uppkommit som ett led av det stora antalet bedömningar som skulle 
göras. Man kan då fråga sig varför inte antalet uppgifter minskades från experiment 1 
till experiment 2. Det kommer sig av att det hade uppkommit confounding i 
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experiment 1 (”+” felet) och för att det felet skulle kunna spåras till just ”+” felet och 
ingen annan parameter så ansågs det viktigt att inga andra parametrar än 
graderingarna framför symptomen ändrades. Därigenom ändrades inte heller antalet 
uppgifter som försöksdeltagarna fick. Man kan se i inlärningskurvorna för experiment 
2 att även här så skedde det en uppgång i felfrekvensen mot slutet av testfasen för 
båda betingelserna (även om dessa uppgångar är svaga så tyder de likväl på att något 
har skett). Nu var detta inget stort problem egentligen. Det var bara en mindre del av 
försöksdeltagarna som klagade över antalet uppgifter och sådana här övervägningar 
över antalet uppgifter som försöksdeltagarna ska lösa hör till när man sätter samman 
ett experiment. Så här i efterhand och med facit i hand kan man dock se att antalet 
uppgifter nog hade kunnat minskas ner något (genom att inlärningskurvorna sjönk så 
pass snabbt och ganska tidigt planade ut). 
 

5.2. Generell diskussion 
I denna rapport undersöktes två teorier som uttalar sig om hur människans 
lekmannateorier är strukturerade. Dessa är The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism. Undersökningen visar också vissa tecken på att dessa 
teorier stämmer. Undersökningen gick till så att försöksdeltagarna skulle avgöra om 
olika patienter hade en sjukdom eller ej. Det fanns två sjukdomar, men de 
behandlades en i taget. Listor av symptom tillhörande dessa sjukdomar sattes samman 
och listorna var uppbyggda på ett sådant sett att hälften av listorna stämmer med dessa 
teorier och hälften inte stämmer med teorierna. Hypotesen för detta arbete lydde: Om 
dessa teorier stämmer, bör en kategoriindelning som är kongruent med dessa två 
teorier vara lättare att lära sig, än en kategoriindelning som är inkongruent med 
dessa två teorier. Det fanns en signifikant skillnad i inlärning mellan betingelserna 
kongruent och inkongruent kategoriindelning och det visade sig att det var lättare att 
lära sig kategoriindelningen som var kongruent med teorierna. Hypotesen har därmed 
kunnat ges empiriskt stöd. 
  
Tidigare i rapporten hävdades att The Dual Theory och teorin om psykologisk 
essentialism kan ses som underteorier till, eller snarare preciseringar av, teori-teorin. 
Detta görs för att The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism menar att 
man använder sig av ett naivt teorispekulerande för att finna det man söker och för att 
kunna göra en rätt kategoriindelning av det objekt eller den situation som är under 
bedömning, precis som teori-teorin gör. Men dessa teorier uttalar sig mer specifikt om 
lekmannateoriers natur, alltså hur dessa teorier är strukturerade/organiserade än vad 
teori-teorin gör. Genom att dessa teorier är mer konkreta och har en lägre 
abstraktionsgrad än teori-teorin så kan de ses som underteorier (man kanske hellre ska 
tala om preciseringar av) teori-teorin. Genom att The Dual Theory och teorin om 
psykologisk essentialism i denna undersökning i viss mån validerades (genom att en 
signifikant effekt av den oberoende variabeln uppnåddes), så ger detta indirekt också 
stöd för teori-teorin (under förutsättning att det kan anses att de undersökta teorierna 
är preciseringar av teori-teorin). Kanske skulle man kunna säga att The Dual Theory 
och teorin om psykologisk essentialism är (en del av) svaret på problemet med teori-
teorin, nämligen att teorin inte preciserar hur dessa naiva teorier ser ut som diskuteras. 
Kanske är det så att The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism har (en 
del av) de svar som teori-teorin söker. Kanske är det så att dessa två teorier utgör, en 
del av, de ”verktyg” (se Gopnik & Wellman, 1994) som teori-teorin saknar för att 
kunna förklara hur det naiva teoritänkandet fungerar.  
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5.3. Förslag på fortsatt forskning 
I denna rapport användes en kvantitativ tillämpning för att undersöka teorierna. Andra 
sätt att studera dessa teorier kunde vara att använda sig av kvalitativa former för 
undersökningen. Man skulle till exempel kunna sätta samman ett stimulimaterial 
sådant att man kan observera hur försöksdeltagarna agerar på uppgifter de får, för att 
sedan intervjua dem och höra hur de har resonerat. Genom att jämföra hur de faktiskt 
agerat med hur de upplever sig ha resonerat när de agerade kan man få fram ett mått 
på en överensstämmelse (en korrelation) mellan undermedvetet och medvetet 
resonerande. Man kan då få svar på i hur pass stor grad det naiva teorispekulerandet är 
medvetet respektive undermedvetet. 
 
Samma experiment fast med annat stimulimaterial skulle också kunna sättas samman. 
Om det skulle visa sig att människan kategoriserar enligt dessa teorier även på andra 
domäner av stimulimaterial så skulle det ge ytterligare stöd för dessa teorier. Exempel 
på andra domäner kan vara social kategorisering, natural kinds och artefakter.  
 
En annan intressant fortsättning på denna studie vore att försöka utforma experiment 
med vars hjälp man kan avgöra vilken av dessa teorier som stämmer bäst med hur de 
naiva teoristrukturerna ser ut. Man skulle kunna försöka få svar på frågor som: 
• Tänker människan till övervägande essentiellt eller till övervägande del enligt 

”core” principen?  
• Är det någon av dessa tankesätt som är ”viktigare” (eller som försöksdeltagarna 

upplever som ”viktigare”) vid kategoribeslut än den andra? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Information om experiment 1 
Bilaga 2: Skärmbilder, experiment 1 
Bilaga 3: Information om experiment 2 
Bilaga 4: Skärmbilder, experiment 2



                                                                                                                 Bilaga 1 

   

INSTRUKTIONER 
 
Du ska nu få delta i en datorstödd undersökning där din uppgift är att bedöma om 
olika patienter har vissa sjukdomar. 
 
Undersökningen går till på så sätt att du på datorskärmen kommer att få se en rad 
olika patientfall. Varje patientfall utgörs av en beskrivning av vilka 
sjukdomsegenskaper (symtom, provresultat, etc) som han eller hon har. Vilka 
sjukdomsegenskaper en viss patient har visas med hjälp av plus- och minustecken 
(”+” framför en egenskap betyder alltså att patienten har denna egenskap och ”-” 
framför en egenskap betyder alltså att patienten inte har denna egenskap). Din uppgift 
är att med utgångspunkt från varje patients sjukdomsegenskaper avgöra om han eller 
hon har den sjukdomen som kommer att stå angiven på datorskärmen. 
 
Du kommer att få bedöma ett patientfall i taget. Varje patientfall visas i knappt 20 
sekunder,  eller tills dess att du gör din bedömning.  Du gör din bedömning genom att 
trycka på antingen ”M”-tangenten (för ”Ja”) eller ”V”-tangenten (för ”Nej”). När du 
gjort din bedömning kommer du att få besked om du svarat rätt eller fel.  
 
Du kommer att få bedöma patientfallen med avseende på två olika sjukdomar. Först 
ska du bedöma  om patienterna har den första sjukdomen, och sedan ska du bedöma 
om de har den andra sjukdomen.  
 
De två sjukdomarna har latinska namn och det är troligen så att du varken hört talas 
om dem, eller känner till dem, sedan tidigare. Men försök ändå att göra bedömningar 
som du tycker verkar rimliga och som överensstämmer med dina tidigare 
sjukdomskunskaper. Alltså, även om du inte känner till just de sjukdomar som tas upp 
i denna undersökning så kan du försöka basera dina bedömningar på vad du känner 
till om andra sjukdomars kännetecken och orsaker. 
 
Tanken är också att du i takt med att du får reda på de korrekta diagnoserna kommer 
att bli allt bättre på att skilja de patienter som har en viss sjukdom från de patienter 
som inte har den. I början kommer du kanske att känna dig väldigt osäker på vilken 
bedömning du skall göra. I så fall får du gissa. Men förhoppningen är att du 
allteftersom undersökningen fortskrider kommer att bli allt bättre på bedöma 
patienterna.  
 
Du kommer att få göra dina bedömningar i två omgångar – en omgång för varje 
sjukdom. Mellan omgångarna kommer du att ges möjlighet att ta en paus på upp till 
tre minuter. Bedömningarna inom varje omgång ska dock göras utan avbrott. Efter 
varje bedömning kommer du att få se hur stor del av omgången som du avverkat. Ju 
fler bedömningar du gjort, desto fler stjärnor kommer att synas i en ruta på 
datorskärmen. Omgången är färdig  när rutan är full med stjärnor.  
 
Tryck på någon knapp på tangentbordet när du är redo att sätta i gång med 
bedömningarna. 
 
Om det är något i dessa instruktioner som du tycker är oklart så passa på och fråga 
undersökningsledaren om detta nu. Annars är det bara att köra igång.  
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Figur 3. Detta är den första skärmbild som försöksdeltagarna kom i kontakt med. 
Den visades bara en gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Denna skärmbild (med olika patienter, symptom och sjukdomen Bremfyalmi) kom  
försöksdeltagarna i kontakt med 64 gånger under deras testfas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Denna skärmbild syntes mellan varje bedömning. Vartefter bedömningarna framskred fylldes 
rutan i mitten med stjärnor. När rutan var full så var första sjukdomen avklarad.

 
      Tryck på valfri tangent när du är redo att göra den 
       FÖRSTA omgången bedömningar. 

Patient  Svensson  Lars 
 
Symtom/   
Labbprov  - Tiaminbrist 
  + Spänningshuvudvärk 
  - Förstorade pupiller 
  + Hög nivå leptospirobakterier 
  - Förhöjda kolesterolvärden 
  - Andningsbesvär 
 
 
 
Diagnos       Nej             Bremfyalmi?             Ja 
                    ”V”         <---TRYCK?--->         ”M” 

 
 
 
 
 
 
 
 
   TRYCK PÅ MELLANSLAGSTANGENTEN FÖR ATT FORTSÄTTA 
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Figur 6. Denna skärmbild kom upp när den första sjukdomen var avklarad. 
Den kom bara upp en gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Denna skärmbild (med olika patienter, symptom och sjukdomen Nebelosis) kom  
försöksdeltagarna i kontakt med 64 gånger under deras testfas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. När försöksdeltagarna var färdiga med den andra och avslutande omgången  
bedömningar fick de se denna skärmbild.  
 

Patient  Ulriksson   Ulla 
 
Symtom/   
Labbprov                        + Förhöjda reflexer 
                         - Muskelsmärtor 
                         - Förekomst av robulavirus 
                         - Torra slemhinnor 
                        + Reducerad mängd Ahc-hormon  
                         - Låg hemoglobinnivå 
 
 
 
Diagnos       Nej              Nebelosis?               Ja 
                     ”V”        <---TRYCK?--->        ”M” 

 
      Nu är du färdig med den FÖRSTA omgången 
       bedömningar. Du får nu ta en paus på tre minuter. 
       När pausen är slut kommer du att få en påminnelse 
       att fortsätta till nästa omgång. Om du vill sätta igång 
       med den ANDRA omgången bedömningar redan  
       innan pausen är slut så går det också bra. I så fall 
       trycker du bara på en valfri tangent.                   
        

 
       Nu är du färdig med den ANDRA och sista  
       omgången bedömningar.  
       Meddela undersökningsledaren att du är färdig 
       med uppgiften.  
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INSTRUKTIONER 
 
Du ska nu få delta i en datorstödd undersökning där din uppgift är att bedöma om 
olika patienter har vissa sjukdomar. 
 
Undersökningen går till på så sätt att du på datorskärmen kommer att få se en rad 
olika patientfall. Varje patientfall utgörs av en beskrivning av vilka 
sjukdomsegenskaper (symtom, provresultat, etc) som han eller hon har. Patienten har 
alla de symtom/provresultat som står på skärmen, dock skiljer det sig mellan 
patienterna i hur pass stor grad symtomen/provresultaten finns.  
 
Din uppgift är att med utgångspunkt från varje patients sjukdomsegenskaper avgöra 
om han eller hon har den sjukdomen som kommer att stå angiven på datorskärmen. 
 
Du kommer att få bedöma ett patientfall i taget. Varje patientfall visas i knappt 20 
sekunder,  eller tills dess att du gör din bedömning.  Du gör din bedömning genom att 
trycka på antingen ”M”-tangenten (för ”Ja”) eller ”V”-tangenten (för ”Nej”). När du 
gjort din bedömning kommer du att få besked om du svarat rätt eller fel.  
 
Du kommer att få bedöma patientfallen med avseende på två olika sjukdomar. Först 
ska du bedöma  om patienterna har den första sjukdomen, och sedan ska du bedöma 
om de har den andra sjukdomen.  
 
De två sjukdomarna har latinska namn och det är troligen så att du varken hört talas 
om dem, eller känner till dem, sedan tidigare. Men försök ändå att göra bedömningar 
som du tycker verkar rimliga och som överensstämmer med dina tidigare 
sjukdomskunskaper. Alltså, även om du inte känner till just de sjukdomar som tas upp 
i denna undersökning så kan du försöka basera dina bedömningar på vad du känner 
till om andra sjukdomars kännetecken och orsaker. 
 
Tanken är också att du i takt med att du får reda på de korrekta diagnoserna kommer 
att bli allt bättre på att skilja de patienter som har en viss sjukdom från de patienter 
som inte har den. I början kommer du kanske att känna dig väldigt osäker på vilken 
bedömning du skall göra. I så fall får du gissa. Men förhoppningen är att du 
allteftersom undersökningen fortskrider kommer att bli allt bättre på bedöma 
patienterna.  
 
Du kommer att få göra dina bedömningar i två omgångar – en omgång för varje 
sjukdom. Mellan omgångarna kommer du att ges möjlighet att ta en paus på upp till 
tre minuter. Bedömningarna inom varje omgång ska dock göras utan avbrott. Efter 
varje bedömning kommer du att få se hur stor del av omgången som du avverkat. Ju 
fler bedömningar du gjort, desto fler stjärnor kommer att synas i en ruta på 
datorskärmen. Omgången är färdig  när rutan är full med stjärnor.  
 
Tryck på någon knapp på tangentbordet när du är redo att sätta i gång med 
bedömningarna. 
 
Om det är något i dessa instruktioner som du tycker är oklart så passa på och fråga 
undersökningsledaren om detta nu. Annars är det bara att köra igång.  
 
 



                                                                                                                Bilaga 4 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Denna skärmbild (med olika patienter, symptom och sjukdomen Nebelosis) kom  
försöksdeltagarna i kontakt med 64 gånger under deras testfas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Denna skärmbild (med olika patienter, symptom och Bremfyalmi) kom  
försöksdeltagarna i kontakt med 64 gånger under deras testfas. 
 

Patient  Svensson  Lars 
 
Symtom/   
Labbprov                   Låg Puls 
  Liten Pupillstorlek 
  Bristande Tiaminnivå 
  Intensiva Muskelsmärtor 
  Högt kolesterolvärde 
  Hög halt Leptospirobakterier 
 
 
 
Diagnos       Nej               Nebelosis                Ja 
                     ”V”        <---TRYCK?--->        ”M” 

Patient  Waller  Olle 
 
Symtom/   
Labbprov                    Bristande Hemoglobinnivå 
                    Förhöjd Robulavirusmängd
                    Knappt märkbara Reflexer  
  Mycket låg Salivproduktion
  Mycket högt Ahc-hormonvärde 
  Intensiv hudrodnad 
 
 
 
Diagnos       Nej             Bremfyalmi              Ja 
                     ”V”        <---TRYCK?--->        ”M” 


