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Testeffekten innebär att minnesprestationen ökar efter att ett test har 

genomförts. Upprepad testning ger enligt tidigare studier en bättre 

minnesprestation över längre tid än upprepad instudering. Syftet med 

denna studie är att försöka replikera testeffekten med liknande men 

ändå andra stimuli än Karpicke och Roediger (2008), samt att studera 

om testeffekten uppstår för både lätta som svåra stimulusmaterial. 

Judgements of learning (JOLs) är inlärningsbedömningar som 

genomförs efter instudering. Ytterligare ett syfte är att studera om 

JOLs leder till en lika stark testeffekt som testeffekten i sig själv gör, 

då det i litteraturen antas att studenter, innan de bedömer sin inlärning, 

gör ett återgivningsförsök. Studien bestod av ett minnesexperiment i 

två delar. Resultaten påvisade att JOLs leder till en lika stark testeffekt 

som testeffekten i sig själv gör, vilket stödjer antagandet om att JOLs 

grundas i ett återkallningsförsök från minnet.  

 

 

Ända sedan Ebbinghaus (1964) banbrytande arbete har forskare studerat människors 

minne och inlärning genom att presentera information i en studieperiod för att sedan 

testa undersökningsdeltagarna i en testperiod. Med hjälp av denna testperiod kan 

forskarna se vad undersökningsdeltagarna har lärt sig. När detta sker över flera perioder 

skapas en exponentiell inlärningskurva. Standarduppfattningen om inlärning och minne 

i nästan all forskning är att inlärning sker när människor studerar och försöker koda in 

material. Att istället försöka återkalla den instuderade informationen på ett test anses 

allmänt vara ett relativt neutralt sätt att mäta hur mycket försökspersonen lärt sig under 

instuderingen och själva testningen har inte ansetts vara något som i sig själv förbättrar 

inlärningen. Över åren har forskare dock påvisat att inlärning kan ske under testning 

(Karpicke & Roediger, 2008; McDaniel & Fischer, 1991; McDaniel, Kowitz & Dunay, 

1989; Pashler, Cepeda, Wixted & Rohrer, 2005; Roediger & Karpicke, 2006; Whitten & 

Bjork, 1977). 

 

Enligt Roediger och Karpicke (2006) så anser många lärare och föreläsare inom 

utbildningsväsendet att antalet test ska minimeras, för att istället ha mer tid till lektioner 
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eller föreläsningar. På många universitet och högskolor har inte ens de mest 

grundläggande kurserna särskilt många test och kurser som endast har ett avslutande 

prov är vanligt förekommande. De flesta studenter tycker inte om prov och de flesta 

föreläsare tycker inte heller om att rätta och betygsätta dem, så denna situation verkar 

vara en fördelaktig lösning för båda parter (Roediger & Karpicke, 2006). Lärare ser ofta 

prov som ett sätt att mäta studenters kunskap. Detta är dock inte det enda möjliga 

användningsområdet för testning. Tidigare forskning visar att test inte bara är ett sätt att 

mäta kunskap utan att test även kan förändra en persons kunskap, oftast genom att öka 

graden av kunskap (Roediger & Karpicke, 2006). Att testa sig på ett material kan ha 

större positiv påverkan på den framtida minnesförmågan än att ägna lika lång tid som 

testet tar till att istället studera materialet igen. Detta gäller även då resultatet på provet 

inte är perfekt och då personen inte får någon feedback på de frågor som personen inte 

har svarat på. Detta fenomen som beskriver ökad prestation efter att ett test gjorts är 

känt som testeffekten. Trots att testeffekten har varit föremålet för många 

experimentella studier så är den varken särskilt känd eller särskilt uppskattad i 

utbildningssammanhang (Roediger & Karpicke, 2006). 

 

Gates (1917) var den som först gjorde ett experiment om testeffekten i stor skala. Gates 

testade grupper av barn i olika amerikanska skolklasser (klass 1, 3, 4, 5, 6 och 8). Han 

använde även två olika typer av material, nonsensord och korta biografier. Barnen 

studerade dessa material i en inlärningsperiod med två faser. I den första fasen så läste 

barnen texterna för sig själva, i den andra fasen skulle de försöka återkalla 

informationen för sig själva. Under tiden de skulle återkalla materialet så fick barnen 

lov att titta tillbaka på materialet för att friska upp minnet. Olika grupper av barn i varje 

åldersgrupp spenderade antingen 0, 20, 40, 60, 80 eller 90 procent av inlärningsperioden 

med att återkalla text eller att läsa text. Allra sist gjorde barnen ett test där de 

instruerades att skriva ner så många nonsensord som dom kunde komma ihåg i rätt 

ordning. Gates testade även barnen mellan tre eller fyra timmar senare. Gates visade att 

i nästan alla betingelser så påverkades inlärningen positivt av att barnen fick återkalla 

texten. Med nonsensord så visade alla grupperna förutom de i första klass en stark effekt 

av återkallning av text. När det gällde biografimaterialet så visade alla grupperna en 

effekt av återkallning. Denna effekt var dock mer dramatisk på det fördröjda testet än 

den var på det initiala testet. När det gällde biografimaterialet så var den optimala 

mängden av tid som skulle spenderas till återkallning av material 60 procent av 

inlärningsperioden. Gates slutsats var att återkallningsförsök under inlärningsperioden 

är ett sätt att förbättra sin inlärning. Gates argumenterade för att dessa resultat var 

viktiga för utbildningssyften och beskrev sätt man kunde använda för att få in 

återkallning av material i övningar under lektionstid. Däremot visade även Gates 

resultat på att det finns gränser när det gäller de positiva effekterna av återkallning och 

självtestning. Barn i klass 1 visade inte på någon effekt, vilket kan tyda på att denna 

effekt bara uppkommer om barnet har nått ett visst stadie i sin utveckling. Med 

biografimaterialet så verkade återkallningseffekten stanna av eller till och med minska 

när tiden som användes till återkallning översteg 60 procent. Detta tyder på att en kritisk 

nivå av inlärning måste nås innan upprepad testning ger tydliga effekter (Gates 1917).  
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Hogan och Kintsch (1971) påvisade att upprepad testning är mer effektivt för inlärning 

än upprepad instudering. Hogan och Kintsch hade en grupp med försökspersoner som 

fick studera en lista med 40 ord i fyra omgångar. En andra grupp studerade listan en 

gång och gjorde sedan tre stycken test efter varandra som innebar fri återkallning av den 

information de studerat. Efter två dagar testades båda grupperna. Gruppen som enbart 

studerat listan kom ihåg 15 procent av orden, medan gruppen som hade testats tre 

gånger kom ihåg 20 procent. Thompson, Wenger och Bartling (1978) erhöll samma 

resultat som Hogan och Kintsch erhöll i sin studie 1971. Fast Thompson, Wenger och 

Bartling hade två nya tillägg till sin replikation av den tidigare studien. Förutom en 

grupp som använde sig av upprepad instudering och en grupp som använde sig av 

upprepad testning, så hade de även en grupp som studerade listan en gång, testades på 

orden en gång och sedan studerade bara de ord de inte lyckades komma ihåg när de 

testades, detta upprepades sedan i tre omgångar till. Försökspersonerna i denna grupp 

testades dock på hela listan med ord varje gång de testades. Thompson, Wenger och 

Bartling (1978) lade även till en extra testning fem minuter efter experimentet och 

testade försökspersonerna två dagar efter experimentet. Resultatet från denna studie 

visar att den grupp som hade upprepad testning presterade sämst på testet efter fem 

minuter. Den grupp som enbart använde sig av instudering var näst bäst, medan den 

grupp som endast studerade icke ihågkomna ord presterade bäst. Två dagar senare var 

situationen en annan, även om den grupp som enbart studerade tidigare icke ihågkomna 

ord presterade bäst, så presterade gruppen med upprepad testning lite bättre på detta test 

än vad gruppen med upprepad instudering gjorde. Gruppen med upprepad instudering 

hade glömt 56 procent av vad de hade kunnat återkalla vid det förra testtillfället, de som 

studerade endast tidigare icke ihågkomna ord hade glömt 26 procent och de som hade 

upprepad testning glömde endast 13 procent (Thompson, Wenger & Bartling 1978). 

 

Leeming (2002) visade att studenter som får göra ett kort test före varje föreläsning får 

högre slutbetyg än studenter som inte testas. Leeming hade en klass som läste 

introduktionskursen i psykologi som han testade före varje föreläsning. Testet bestod av 

kortsvarsfrågor som skulle besvaras på 10-15 minuter, efter testet så ägnade han några 

minuter att diskutera de rätta svaren med studenterna. En klass som har föreläsning två 

gånger i veckan under en termin skulle på detta sätt hinna med 22 till 24 

testningstillfällen. Leemings resultat visade att klassen som testades varje 

föreläsningstillfälle hade bättre slutbetyg än andra klasser som tidigare tagit samma kurs 

utan upprepad testning. När kursen var nära att avslutas så lät även Leeming den grupp 

som hade testats varje föreläsning göra ett test på material som inte hade diskuterats i 

klassrummet på minst sex veckor. Leeming jämförde denna klass resultat med andra 

klasser som läste samma kurs men som inte hade blivit testade upprepade gånger, 

jämförelsen visade att den grupp som hade testats vid varje föreläsningstillfälle 

presterade bättre på detta test än de andra klasserna gjorde. Klassen som testades 

upprepade tillfällen fick även fylla i ett frågeformulär om denna upprepade testning när 

kursen var slut. Svaren indikerade att överlag så tyckte studenterna att det var bra med 

upprepad testning. Majoriteten av klassen erkände att de var skeptiska mot denna metod 

i början men att de studerade oftare och att de även lärt sig mer när de gick denna kurs 

än vad de gjort på tidigare kurser som inte använde sig av upprepad testning. Problemet 

med experiment som utförs i klassrumsmiljö är att de saknar en del av den kontroll som 
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experiment i laboratorium saknar, såsom randomisering av studenter till testning samt 

icketestning (Leeming, 2002).  

 

Karpicke och Roediger (2008) påvisade en mycket stark testeffekt i sitt experiment. De 

använde sig av 40 collegestudenter som skulle lära sig swahili-engelska ordpar. 

Experimentet innehöll fyra olika betingelser, varje betingelse bestod av åtta sessioner 

antingen inlärning eller minnestestning. De fyra olika betingelserna var ST, SnT, STn 

och SnTn (S = instudering; T = testning). ST innebar upprepad instudering och 

upprepad testning av alla orden. SnT innebar att försökspersonerna studerade hela listan 

av ord i första instuderingsperioden, de blev även testade på varje ord i den första 

testomgången. Efter den första omgången så var det bara de ord som försökspersonerna 

inte hade kommit ihåg i tidigare testperioder som dök upp i instuderingsperioderna. 

Hela listan av ord blev däremot testad i alla testperioder. I betingelsen STn så 

studerades hela listan av ord i varje instuderingsperiod, men endast de ord som 

försökspersonerna inte kommit ihåg i tidigare testperioder dök upp i den påföljande 

testperioden. Den fjärde betingelsen SnTn innebar att försökspersonerna endast fick ord 

som de inte kommit ihåg i tidigare testperioder i de senare instuderings och de senare 

testperioderna. I slutet av den första delen av experimentet så tillfrågades alla 

försökspersoner om hur många ord de trodde sig komma ihåg vid den andra omgången 

av experimentet. Resultatet av Karpicke och Roedigers studie visade att försökspersoner 

som tillhörde betingelserna ST och SnT mindes ca 80 procent av orden efter en veckas 

tid. Försökspersonerna som tillhörde betingelserna STn mindes ca 40 procent och SnTn 

mindes ca 35 procent av orden efter en veckas tid. Dessa resultat tyder på att upprepad 

testning är mycket effektivare för inlärning än vad upprepad instudering är. Resultatet 

av Karpicke och Roedigers undersökning visar också att det inte fanns några 

signifikanta skillnader i inlärningskurvorna för de olika betingelserna över de olika 

testningsperioderna. 

 

JOL är den engelska förkortningen för Judgement of learning. Då denna förkortning är 

vedertagen används den även här. JOLs är bedömningar som personer gör om sin egen 

inlärning. Bedömningarna gäller hur stor sannolikheten är att de kommer att komma 

ihåg viss instuderad information vid ett senare tillfälle (Metcalfe & Dunlosky, 2008; 

Sikstöm & Jönsson, 2005). En persons JOLs har konsekvenser för deras påföljande 

instuderingsvanor, som till exempel hur resten av studietiden fördelas mellan ett 

materials olika delar. Därför är det viktigt att de JOLs som personen gör är någorlunda 

korrekta (Metcalfe & Dunlosky, 2008). 

 

Det finns två speciellt uppmärksammade resultat inom forskningen om JOLs. Det första 

är att fördröjda JOLs är i hög utsträckning riktiga (Metcalfe & Dunlosky, 2008). 

Fördröjda JOLs har alltså en hög prediktiv validitet mot senare minnesprestation på ett 

test. Om man fördröjer sin bedömning av den egna inlärningen bara en liten stund 

hinner informationen försvinna från arbetsminnet och man får möjlighet att göra ett mer 

adekvat test av långtidsminnet. När det istället gäller direkta JOLs (när bedömningen 

sker omedelbart efter avslutad instudering) eller JOLs där man även får se svaret så är 

dessa betydligt mindre prediktiva vad det gäller senare minnesprestation (Dunlosky & 

Nelson, 1992; Metcalfe & Dunlosky, 2008; Nelson & Dunlosky, 1991; Sikström & 
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Jönsson, 2005). Det andra uppmärksammade resultatet är att vid de första direkta JOLs 

som en person gör så är personen ofta alltför självsäker (detta innebär att personens 

genomsnittliga JOL, dvs. hur stor proportion av stimulusmaterialet de predicerar att de 

kommer minnas, är högre än faktisk proportion korrekt på det senare minnestestet). För 

upprepade JOL-bedömningar, dvs. på andra delen av en instuderings-test-session 

underskattar försökspersonerna istället sin senare prestation på det kommande 

minnestestet (Metcalfe & Dunlosky, 2008). 

 

Det finns två huvudsakliga teorier som försöker förklara varför exaktheten är avsevärt 

bättre för fördröjda JOLs än för direkta JOLs (Nelson & Dunlosky, 1991). Den första 

teorin är Monitoring dual memories hypothesis (MDM). Denna teori bygger på att JOLs 

görs genom att personen ifråga återkallar information från både korttidsminnet och 

långtidsminnet. När det gäller direkta JOLs så finns informationen väl tillgänglig i 

korttidsminnet, men eftersom informationen endast finns där tillfälligt så är det inte en 

bra indikator på framtida framplockning från långtidsminnet. Information som finns 

tillgänglig i korttidsminnet under JOL:en kommer därmed försämra JOL:ens exakthet. 

När personer gör en fördröjd JOL så är det troligt att de baserar sin JOL främst på 

information från långtidsminnet. Information hämtad från långtidsminnet är mer exakt 

när man skall förutspå en senare prestation, eftersom även denna senare prestation 

kommer att baseras på information från långtidsminnet (Nelson & Dunlosky, 1991; 

Sikström & Jönsson, 2005). Det som man minns vid JOL-tillfället minns man sannolikt 

också vid test-tillfället och det man inte minns vid JOL-tillfället kommer man sannolikt 

inte minnas senare heller. Att man ofta gör ett återkallningsförsök har indirekt stöd från 

JOL-distributionerna för både omedelbara och fördröjda JOLs. Vid omedelbara JOLs 

har distributionen formen av en normalfördelning, där majoriteten av bedömningarna 

samlas kring mitten på skalan. Vid fördröjda JOLs ligger istället bedömningarna kring 

skalans ändpunkter med färre bedömningar vid mitten av skalan (Dunlosky & Nelson, 

1994). 

 

Den andra teorin är Self fulfilling prophecy hypothesis (SFP). Denna teori bygger precis 

som den föregående på att ett återkallningsförsök görs när man gör sin JOL, men även 

att ett lyckat återkallningsförsök förstärker minnet. Om återkallningsförsöket inte lyckas 

så förändras inte minnet, men lyckas återkallningsförsöket så ökar sannolikheten att 

man kommer att komma ihåg denna information senare (jfr. Testeffekten). Alltså, det 

faktum att man lyckas plocka fram information från långtidsminnet leder till en förhöjd 

korrelation mellan JOL och ett senare minnestest (Metcalfe & Dunlosky, 2008). 

 

Dessa två teorier förespråkar olika tolkningar av det faktum att fördröjda JOLs bättre 

predicerar framtida minnesprestation. Om man endast tolkar det utifrån MDM-

hypotesen så kan det ses som att det faktum att en person vid bedömningstillfället kan 

testa sitt långtidsminne gör att personen bättre kan övervaka sin faktiska kunskap. Om 

tolkningen endast baseras på MDM-hypotesen så har alltså personen en förmåga att 

bättre övervaka sin kunskap och därmed är den fördröjda JOL-effekten ett 

metaminnesfenomen. Om SFP-hypotesen får stöd så skulle en del av förklaringen också 

ligga i en ren minneseffekt i form av den så kallade testeffekten. Det är inte bara mer 

sannolikt att personer senare kommer ihåg det de lyckats återkalla vid 
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bedömningstillfället än det de inte lyckas återkalla, utan det faktum att de lyckas 

återkalla viss information vid bedömningstillfället leder i sig till en ökad sannolikhet för 

att de lyckas återge denna information, vilket ökar korrelationen mellan bedömning och 

senare minnesprestation (Metcalfe & Dunlosky, 2008).  

 

Dessa teorier grundar sig båda i att JOLs bygger på ett återkallningsförsök från minnet, 

men senare forskning tyder på att JOLs även kan grunda sig i familjaritet (Son & 

Metcalfe, 2005). JOLs skulle i så fall grundas i både ett återkallningsförsök och hur väl 

försökspersonen känner igen stimulit, eller i vissa fall enbart familjaritet (Son & 

Metcalfe, 2005). 

 

Det finns tre syften med denna studie. Ett syfte är att försöka replikera testeffekten med 

liknande men ändå andra stimuli än Karpicke och Roediger använde sig av i sin studie 

från 2008. Ett andra syfte är att studera om JOLs leder till en lika stark testeffekt som 

testeffekten i sig själv gör, då dessa bedömningar antas baseras på återgivningsförsök. 

Ytterligare ett syfte är att studera om testeffekten uppstår för både lätta som svåra 

stimulusmaterial.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien deltog 38 personer. Könsfördelningen på deltagarna var att 27 var kvinnor och 

11 var män. Medelåldern var 27.38 (s = 9.21) En försöksperson angav 0 som ålder och 

därför har denna person inte inkluderats i uträkningen av medelåldern. Personens data 

har däremot inkluderats i studien. Försökspersonerna var uppdelade mellan fyra 

betingelser. SnT, STn och ST hade alla tre nio deltagare, Sjol hade elva. 

Försökspersonerna anmälde sig frivilligt via en lista efter att ha fått information om 

studien. Samtliga undersökningsdeltagare fick ersättning antingen i form av UD-tid eller 

två biobiljetter värda 71 SEK styck.    

 

Apparatur och material 

Datorn som användes var en PC med plattskärm. Datorprogrammet som användes var 

E-run, som är en del av datorprogrammet E-prime version 2.0. Orden på swahili bestod 

av de 20 lättaste och de 20 svåraste orden från Nelson & Dunlosky (1994). 

 

Procedur 

Experimentet utfördes i ett laborationsrum som tillhörde Stockholms Universitet. 

Datorprogrammet som användes för att utföra experimentet bestod av tre delar. Första 

delen bestod av en kort testomgång. Testomgången bestod av två stycken ordpar. Ett 

ordpar bestod av ett ord på swahili och den svenska översättningen. Dessa ordpar skulle 

studeras in ett i taget. Innan försöksdeltagarna testades på dessa ord visades två 

matematikuppgifter som innehöll multiplikation som distraktionsmoment. 

Försöksledaren var närvarande under testomgången för att kunna svara på eventuella 

frågor. Efter testomgångens slut gick försöksledaren ut ur rummet.  
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Andra delen bestod av att alla försöksdeltagarna skulle memorera 40 ordpar på swahili-

svenska (exempelvis ”mchanga-sand”) i en instuderingsperiod. Sedan testades 

försöksdeltagarna på alla ordparen i en testperiod (exempelvis ”mchanga- ?”). 

Försöksdeltagarna fick se varje ordpar i fem sekunder i instuderingsperioden, och 

försöksdeltagarna fick sedan åtta sekunder på sig att skriva ner rätt svensk översättning i 

testperioden. Efter varje instuderingsperiod så fick försöksdeltagarna utföra 

matematikuppgifter som innehöll multiplikation under 30 sekunder som en 

distraktionsuppgift. Alla fyra betingelserna var exakt likadana under den andra delen av 

datorprogrammet. Den andra delen av datorprogrammet bestod av de första fyra 

instuderingsperioderna och de första fyra testperioderna. Alla 40 ordparen studerades i 

instuderingsperioderna och alla 40 orden testades i testperioderna. 

 

Efter dessa instuderings och testperioder så påbörjades den tredje delen av 

datorprogrammet. Denna del innebar att så fort ett ordpar blev korrekt ihågkommet så 

blev följderna olika i de olika betingelserna. De fyra olika betingelserna var ST, SnT, 

STn och Sjol (S = instudering; T = testning). I standardbetingelsen ST studerades alla 

40 ordparen i alla instuderingsperioder, och alla 40 ordparen testades i alla testperioder. 

I betingelse SnT så studerade försöksdeltagarna alla 40 ordparen och testades på alla 40 

orden under den första testperioden. Men efter det togs de korrekt ihågkomna orden bort 

från de kommande instuderingsperioderna. Bara de ord som försöksdeltagarna inte hade 

klarat på testperioderna återkom i de kommande instuderingsperioderna. Dessa ord 

återkom däremot i de kommande testperioderna. I betingelse STn så togs de korrekt 

ihågkomna orden bort från de följande testningsperioderna, orden fanns dock 

fortfarande kvar i följande instuderingsperioder. I Sjol-betingelsen så fick 

försöksdeltagarna först försöka lära sig orden i inlärningsperioder. Sedan fick de skatta 

med hur stor sannolikhet de skulle lyckas komma ihåg det specifika ordet vid nästa 

försökstillfälle. Skattningsskalan bestod av procentsatser, man kunde välja att skatta 

antingen 0, 20, 40, 60, 80 eller 100 procent. Även under den tredje delen av programmet 

användes matematikuppgifter som en distraktionsuppgift efter varje instuderingsperiod. 

I slutet av den sista delen av programmet fick alla försöksdeltagarna i alla de fyra 

betingelserna skatta hur många ord de trodde att de skulle komma ihåg vid nästa 

undersökningstillfälle. 

 
Tabell 1. Inlärningsbetingelser som användes i experimentet, antal studieperioder och 
testperioder i varje betingelse. Sn innebär att endast ord som inte blivit ihågkomna i tidigare 
testperioder blev omstuderade. Tn innebär att endast ord som inte blivit ihågkomna i tidigare 
testperioder blev testade. J innebär att försöksdeltagarna skattade hur stor sannolikheten var att 
de skulle komma ihåg orden efter en vecka. Alla försöksdeltagare utförde en 30 sekunders 
distraktionsuppgift efter varje studieperiod. 

 

Inlärningsbetingelse 1 2 3 4 5 6 7 8 

ST S T S T S T S T 

SnT S T Sn T Sn T Sn T 

STn S T S Tn S Tn S Tn 

Sjol S J S J S J S J 
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Försöksdeltagarna kom sedan tillbaka sju dagar senare för att genomföra den andra 

delen av experimentet. Den andra delen bestod av en testperiod av alla 40 glosorna. 

Försöksdeltagarna fick ordet på swahili och skulle skriva ner den svenska 

översättningen. Precis som tidigare hade undersökningsdeltagarna åtta sekunder på sig 

innan datorprogrammet automatiskt gick vidare till nästa ord. Efter den andra delens 

avslutande tackades försöksdeltagarna för deras medverkan. Efter studiens avslutande 

kunde försöksdeltagarna få information om experimentets syfte och resultat.  

 

Det användes två olika sorters rättningar för alla delsessioner som inkluderade 

återgivning, strikt rättning och liberal rättning. Den strikta rättningen skedde 

automatiskt via dator. Försökspersonen var då tvungen att skriva in ordet helt korrekt 

utan några stavfel. Den liberala rättningen gjordes för hand, och för den fanns det tre 

kriterier. Det första kriteriet var att om försökspersonen skrivit in de tre första 

bokstäverna i ordet rätt, så räknades det som rätt svar. Detta för att försökspersonerna i 

vissa fall kom ihåg ordet men sannolikt inte hann med att skriva in hela ordet under 

svarstiden, vilken endast var åtta sekunder. Det andra och det tredje kriteriet innebar att 

även svar med uppenbara stavfel och synonymer ansågs som rätt svar. 

 

 

Resultat 

 

Analysen som gjordes var en 4 x 2 mixad ANOVA, med inlärningsbetingelse (ST, SnT, 

STn, Sjol) som mellangruppsvariabel och ordens fördefinierade svårighetsgrad 

(lätta/svåra) som inomgruppsvariabel. Minnesprestation efter en vecka utgjorde 

beroendevariablen. 

 

Minnesprestation efter en vecka. 

Strikt rättning. Det fanns en huvudeffekt när det gällde lätta och svåra ord, F(1,34) = 

58.46, partial η
2
 = .63, p = .00. Lätta ord (m = .41; s = .08) var signifikant lättare att lära 

sig än de svåra orden (m = .24; s = .09). Detta verifierar den indelning av ordparen som 

gjordes rörande svåra och lätta ord. Det fanns ingen interaktionseffekt mellan svårighet 

på orden och inlärningsbetingelse F(3,34) = 1.25, partial η
2
 = .10, p = .31. Det fanns 

dock en signifikant huvudeffekt av inlärningsbetingelse, F(3,34) = 5.36, partial η
2
 = .32, 

p = .004.  Bonferroni post hoc test visade att Sjol (m = .46; s = .16) var signifikant skild 

från STn (m = .19; s = .16 ), p = .004, dvs. man kodar in associationen mellan de 

swahili-svenska ordparen bättre om man vid upprepade tillfällen bedömer sin kunskap 

än om de återstuderas. Övriga betingelser skiljde sig ej åt (ST m = .37; s = .16). 

Bonferroni post hoc test visade dock att det även fanns en tendens till skillnad mellan 

Sjol och SnT (m = .27; s = .16), p = .076. Den förväntade testeffekten (jfr. Karpicke & 

Roediger, 2008) replikerades ej, varken för det lätta eller det svåra stimulusmaterialet, 

dvs. SnT-gruppen var ej signifikant bättre än STn-gruppen. 

 

Liberal rättning. Det fanns en huvudeffekt när det gällde lätta och svåra ord, F(1,34) = 

69.90, partial η
2
 = .67, p = .00. Lätta ord (m = .44; s = .08) var signifikant lättare att lära 

sig än de svåra orden (m = .26; s = .09). Det fanns ingen interaktionseffekt mellan 
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svårighet på orden och inlärningsbetingelse F(3,34) = 1.57, partial η
2
 = .12, p = .22. Det 

fanns dock en signifikant huvudeffekt av inlärningsbetingelse, F(3,34) = 5.12, partial η
2 

= .31, p = .05. Bonferroni post hoc test visade att Sjol (m = .48, s = .16) var signifikant 

skild från STn (m = .21, s = .16), p = .004. Övriga betingelser skiljde sig ej åt (SnT m = 

.30, s = .16; ST m = .39, s = .16) (p > .05). I Figur 2 presenteras hur stor proportion av 

de svenska orden som återgavs korrekt, som en funktion av om de var 

förstandardiserade som lätta eller svåra att lära in. 
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Figur 1. Kumulativ inlärningskurva för de olika testsessionerna för den första delen av 
experimentet. Eftersom minnet ej testades explicit i Sjol-betingelsen visas denna inte här. 
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Figur 2. Proportion ihågkomna ord på recall-sessionen, som utfördes en vecka efter inlärning 
utifrån det liberala rättningskriteriet. 

 

 

Diskussion 

 

Det fanns tre syften med denna studie, ett syfte var att försöka replikera testeffekten 

med liknande men andra stimuli än Karpicke och Roediger (2008) använde sig av. I 

detta experiment användes swahili-svenska ordpar, istället för swahili-engelska ordpar, 

då det var svenska studenter som testades. Ett andra syfte var att studera om JOLs leder 

till en lika stark testeffekt som testeffekten i sig själv gör, då dessa bedömningar antas 

baseras på återkallningsförsök från minnet. Ytterligare ett syfte var att studera om 

testeffekten uppstod för både lätta och svåra stimuli. Resultaten visade att studien inte 

lyckades replikera testeffekten som Roediger och Karpicke påvisade i sin studie 2008. 

Resultaten visade dock att det fanns en huvudeffekt av inlärningsbetingelse, Sjol var 

den betingelse som ledde till bäst minnesprestation. Resultaten visade också att det var 

signifikant lättare att komma ihåg lätta ord än svåra. Resultaten visade vidare att för 

denna studie så ledde JOLs till en testeffekt. 

 

Om helheten av resultatet avses så har replikationen av Karpicke och Roedigers 

testeffekt inte lyckats i detta experiment. Den kumulativa inlärningskurvan har inte 

heller replikerats från Karpicke och Roediger. Jämförelsevis så har Karpicke och 

Roedigers försöksdeltagare i första testsessionen kommit ihåg ca 30 procent av orden. I 

den andra testsessionen så kom Karpicke och Roedigers försöksdeltagare ihåg mellan 

70 och 80 procent. I det tredje testsessionen kom Karpicke och Roedigers 
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försöksdeltagare ihåg ca 90 procent av orden, vid den fjärde och sista testsessionen kom 

Karpicke och Roedigers försökspersoner ihåg 100 procent av orden. Genomgående så 

var deltagarnas minnesprestation lägre i denna studie än i Karpicke och Roediger 

(2008). En trolig anledning till detta kan vara att svårighetsgraden på stimulit var högre 

i detta experiment, i detta experiment användes både lätta och svåra stimuli medan 

Karpicke och Roediger enbart använde sig av lätta stimuli. 

 

Enligt Gates (1917) resultat så bör försökspersonen vara tvungen att komma ihåg en del 

kritisk information från föregående testdel för att det skall kunna uppstå en testeffekt. I 

Karpicke och Roedigers studie (2008) så syns det väldigt tydligt att deras 

försökspersoner har kommit ihåg kritisk information från föregående testning, och detta 

genom alla testningsdelar. Karpicke och Roediger har därigenom uppnått en mycket 

tydlig testeffekt. 

 

I Karpicke och Roediger (2008) var det betingelserna ST och SnT som ledde till bäst 

minnesprestation vid experimentets andra del. I denna studie var det istället betingelsen 

Sjol som ledde till bäst minnesprestation efter en vecka. Det bör dock noteras att även 

om Sjol var den enda grupp som skiljde sig signifikant från upprepad instudering (STn), 

så fanns det ingen signifikant skillnad mellan Sjol och de två betingelserna med 

upprepad testning (SnT och ST). Att göra en bedömning av hur väl man lärt sig 

ordparen (Sjol) är således den enda betingelse där vi har en testeffekt (i relation till 

upprepad instudering), men det är inte bättre än att testa minnet. Om man ser till tidigare 

forskning som hävdar att JOLs är grundade i ett återkallningsförsök (Sikström & 

Jönsson, 2005; Nelson & Dunlosky, 1991), så har även denna studies försöksdeltagare 

som tillhör Sjol haft möjlighet att testa sig själva upprepade gånger. Resultaten stödjer 

antagandet om att deltagarna generellt sett testar sitt minne innan de avger sin 

bedömning av hur väl de lärt sig ett specifikt ordpar.  

 

Att denna studie visade att JOLs leder till en testeffekt överensstämmer med Gates 

(1917; se även Karpicke & Roediger, 2008) slutsats, att återkallningsförsök under 

inlärningsperioden är ett sätt att förbättra sin inlärning. Detta skulle då kunna vara ett 

sätt för elever och studenter att förbättra sin inlärning. Lärare och föreläsare bör i så fall 

uppmuntra elever att försöka återkalla information. Leeming (2002) påvisade att 

återkallning av information leder till bättre minne över tid och bättre betyg. Detta är ett 

argument för att elever skall testa sig själva genom att försöka återkalla information. 

 

Enligt Son & Metcalfe (2005) så bygger JOLs inte bara på ett återkallningsförsök utan 

även på hur familjärt ett stimulus är. Då Sjol-gruppen inte signifikant skiljer sig från 

ST-gruppen (vilken är den närmast jämförbara), där deltagarna explicit testar minnet, 

indikerar det att åtminstone majoriteten av bedömningarna föregås av ett 

återgivningsförsök. Det kan även vara så att testeffekten som påvisades i Sjol och inte i 

SnT och ST, beror på att Sjol hade fler deltagare än SnT och ST.   

 

Tidigare forskning (Karpicke & Roediger, 2008; McDaniel & Fischer, 1991; McDaniel, 

Kowitz & Dunay, 1989; Pashler, Cepeda, Wixted & Rohrer, 2005; Roediger & 

Karpicke, 2006; Whitten & Bjork, 1977) har påvisat en signifikant testeffekt, vilket 
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denna studie ej replikerade. Istället, påvisades en mer indirekt testeffekt som en funktion 

av Sjol-deltagarnas JOLs. Även om det inte i denna studie påvisas en signifikant 

testeffekt i form av förbättrad inlärning vid upprepad testning jämfört med upprepad 

instudering, så finns sannolikt mer direkta effekter av testning. Som Leeming (2002) 

påvisat så kan upprepad testning under t.ex. en kurs leda till att studenter kontinuerligt 

studerar kursmaterialet, snarare än att bara ha en intensiv inlärningsperiod strax före 

tentamen. Sammantaget bör upprepad testning således ha en positiv inverkan på 

inlärningen. 

 
Eftersom Sjol-betingelsen ingår i denna studie så kan detta även ses som en testning av 

Monitoring dual memories hypothesis (MDM) och Self fulfilling prophecy hypothesis 

(SFP). Om den fördröjda JOL-effekten inte bara kan förklaras av MDM utan även av SFP 

så bör två kriterier uppfyllas. För det första så bör minnesprestationen i Sjol vara lika stor 

som minnesprestationen i ST. Detta kriterium uppfylls eftersom dessa två betingelser inte är 

signifikant skiljda åt. Det andra kriteriet är att resultatet ska kunna påvisa en signifikant 

testeffekt som en funktion av JOLs. Även detta kriterium uppfylls eftersom resultatet av 

denna studie har påvisat en signifikant testeffekt i Sjol-betingelsen. Detta är av teoretisk 

relevans för att förstå den ökade prediktiva validiteten hos fördröjda JOLs. Detta 

experiment leder till slutsatsen att den fördröjda JOL-effekten kan förklaras av både MDM 

och SFP, vilket är ett viktigt bidrag till den metakognitiva litteraturen. 
 

Denna studies resultat stämmer inte överens med Hogan och Kintschs (1971) resultat. 

Enligt Hogan och Kintsch så är upprepad testning mer effektivt för inlärning än 

upprepad instudering. Denna studie har inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad i 

minnesprestation, mellan betingelser som innebär upprepad testning eller upprepad 

instudering, med undantag för Sjol-betingelsen. Det är möjligt att det är låg statistisk 

power som gör att detta experiment inte har kunnat påvisa någon testeffekt på 

betingelserna SnT och ST. Kanske är testeffekten inte så robust som tidigare forskning 

hävdar. Trots att Karpicke och Roediger (2008) hade endast 10 försökspersoner i varje 

betingelse så har de påvisat resultat som får testeffekten att framstå som väldigt robust. 

Det kan även vara så att denna studie inte har kunnat påvisa någon testeffekt för att den, 

till skillnad från Karpicke och Roediger (2008) har använt sig av både svåra och lätta 

stimuli.  

 

Det kan vara så att försökspersonerna egentligen skulle ha kommit ihåg ordet vid den 

sista delen av experimentet, men att det var för lite med åtta sekunder för att de skulle 

kunna hinna med att både komma ihåg ordet och skriva ner det. I viss mån bör dock den 

liberala rättningen ha fångat upp detta. Ett förslag till framtida forskning är att förlänga 

svarstiden på testdelarna och att använda sig av fler försökspersoner. En svaghet med 

experimentets design är att det inte går att veta vad försökspersonerna har gjort under 

tiden som gått mellan experimentets två delar. Det går inte heller att veta säkert om 

försökspersonerna som ingick i Sjol gjorde återkallningsförsök i samband med sina 

bedömningar. Försökspersonerna fick inga instruktioner om att de skulle göra 

återkallningsförsök. Försökspersonerna fick inte heller någon förfrågan efteråt om de 

hade försökt återkalla information i samband med sina bedömningar. Förutom 

försöksdeltagarnas skillnader i inlärningsförmåga så kan det även ha funnits skillnader i 
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motivation, språkintresse och tidigare språkkunskaper, detta kan således ha påverkat 

resultatet. 

 

Sammanfattningsvis så visar denna studies resultat att Karpicke & Roedigers (2008) 

testeffekt inte helt och fullt replikerades. Resultaten visade att det var lättare att komma 

ihåg lätta ord än svåra. Även om betingelserna ST och SnT inte ledde till en testeffekt, 

så visar resultaten att JOLs ledde till en testeffekt, vilket ökar vår förståelse för varför 

fördröjda JOLs är mer prediktiva än direkta JOLs. Det stödjer också, om än på ett mer 

indirekt vis, att återkallningsförsök leder till bättre minne över tid. 
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