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I VILKEN UTSTRÄCKNING LEDER INLÄRNINGSBEDÖMNINGAR TILL BÄTTRE 
MINNE? 

Joakim Bezeks. 

 
När vi studerar så bedömer vi kontinuerligt vår egen inlärning via en så 
kallad inlärningsbedömning Judgement of Learning (JOL), vilket ligger till 
grund för vår reglering av till exempel studietid. Denna studie undersökte 
om de bedömningar vi utför även påverkar vårt minne. Tjugoåtta deltagare 
delades in i två grupper som fick lära sig 40 ordpar på samma sätt, följt av 
ett minnestest efter ett retentionsintervall på fem minuter. Den enda 
skillnaden mellan de två grupperna var att ena gruppen bedömde sin 
inlärning tre gånger och den andre endast en gång. Resultatet som erhölls 
visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna, det vill 
säga att den grupp som utförde tre bedömningar inte mindes materialet 
bättre än den grupp som enbart utförde en bedömning. Resultatet diskuteras 
i relation till rådande teorier kring JOL-bedömningar. 

 

De flesta studenter har någon gång studerat något inför kommande prov eller tentamen och 
med det provat sin nya kunskap för att ta reda på hur mycket tid de behöver lägga ned på sin 
instudering. Roediger och Karpicke (2006) påvisade att, för att stärka minnet av ny 
information som har blivit instuderad, bör personen utföra ett test på informationen som 
studerats. Utförandet av ett test på den nyinlärda kunskapen ger i sig en bättre 
minnesprestation inför en senare minnesåterkallning av den specifika informationen. De 
förklarade att om det utförs ett prov på informationen som personen lärt sig innan det 
slutgiltiga minnestestet så presterar man bättre på det sistnämnda, särskilt om det är utfört 
innan studenten till exempel ska ha en tentamen, utförandet av ett test har visat sig vara mer 
effektivt än att studera om hela texten eller informationen flera gånger.  

Karpicke, Butler och Roediger (2009) förklarar att studenter som testar sig själva efter 
inlärningen har ett bättre långtidsminne för det som de har studerat, än de som enbart studerar 
om samma text flera gånger. De fann dock att studenter inte har kunskap om att 
minnestestningen, utöver att det är ett bra sätt att diagnostisera sin inlärning, även förstärker 
minnet av informationen bättre än att studera om det som de ska lära sig fler gånger. I många 
fall studerar studenter om informationen flera gånger, istället för att utföra ett test på 
informationen för att se om de har lärt sig informationen tillräckligt bra, eller om de behöver 
studera det mer för att lära sig. 

Under instuderingen har studenterna antagligen även utfört olika bedömningar av hur mycket 
de kan av det som instuderats samt hur väl de har lärt sig det hela. När en student studerar, 
bedömer denne sina studier kontinuerligt, för att veta hur mycket som denne har lärt sig av 
informationen, för att i sin tur veta om mer tid behöver läggas på inlärningen. Den 
självövervakning som sker under inlärning, det vill säga, den bedömning som vi gör av vår 
egen inlärning, kallas för ”Judgments Of Learning” (JOL; Nelson & Dunlosky 1991). 

Själva bedömningen av det inlärda kan realiseras på flera sätt. Via att till exempel gradera på 
en procentskala för hur väl, personen tror sig kunna komma ihåg det som blivit instuderat 
inför ett senare framplockningsförsök från långtidsminnet, eller bara göra en bedömning av 
hur säker personen är över att minnas informationen vid det senare testtillfället. Bedömningen 
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kan gå till så att om en person har studerat, till exempel engelska – svenska glospar, kan 
personen täcka för de svenska orden så enbart de engelska orden syns och vid återkallningen 
av det svenska ordet från minnet, ge en värdering för hur starkt personen tror sig kunna 
komma ihåg ordet vid det senare testtillfället. Värderingen kan ges i olika skalor från att vara 
helt säker till osäker eller i procent. 

Nelson och Dunlosky (1991) tar upp två metakognitiva komponenter som ligger till grund för 
bedömningen av självinlärningen. Övervakningen av vad studenten kan, vilket ger ett 
underlag för prediktioner av framtida minnesprestationer, samt kontrollen för hur mycket 
studietid studenten behöver lägga ned på efterföljande instudering. De visade att utförandet av 
JOL är viktig och spelar en stor roll vid självinlärning av ny information. Studentens 
bedömningar styr hur mycket tid som studenten kommer att lägga ned på att försöka lära sig 
ny information. Felaktiga bedömningar av den egna inlärningen kan leda till att studenten 
lägger ned för lite tid på inlärningen av nya saker, eller studerar om samma saker fast denne 
redan kan informationen väl. 

Tidigare studier har även visat att det är bra att ta en paus innan själva bedömningen utförs. 
Detta kallas för den fördröjda JOL. Nelson och Dunlosky (1992; Dunlosky & Nelson 1991) 
påvisade att fördröjda JOL-bedömningnar predicerar en senare minnesframplockning bättre, 
än om JOL-bedömningenen är utförd omedelbart efter inlärningen, det vill säga, fördröjda 
JOL är mer korrekt än vad en omedelbara JOL är.  Genom att vänta någon minut innan man 
utför bedömningen tömmer man arbetsminnet på informationen och måste därmed hämta 
informationen från långtidsminnet, medans vid utförande av en omedelbar JOL så finns en del 
av information fortfarande kvar i arbetsminnet. Den informationen som finns kvar i 
arbetsminnet kan störa eller upplevas som säker, men i själva verket är den inte det. En 
fördröjd bedömning är alltså mer korrekt då den sannolikt involverar ett diagnostiskt 
minnestest (Dunlosky & Nelson, 1992; Nelson & Dunlosky, 1991). Fenomenet att fördröja 
JOL är bättre än omedelbara JOL kallas för ”the delayed JOL effect” som jag översätter till 
den fördröjda JOL-effekten  

Thiede och Dunlosky (1994) förklarade i deras studie med ordparsassociationer, att en 
fördröjd JOL predicerade ett högre återhämtnings ordantal än dess motsvarighet en omedelbar 
JOL. Vid att utföra en fördröjd JOL-bedömning ökas prediceringen av ett bättre minne inför 
framtida minnesåterhämtningar.  

Nelson, Narens och Dunlosky (2004; se även Dunlosky & Nelson, 1992; Nelson & Dunlosky 
1991) påvisar att det finns en fördröjd JOL-effekt som är ett robust fenomen, vilken består i 
att fördröjda JOL är betydligt mer korrelerade med senare minnesprestation än omedelbara 
JOL, de tar upp två teorier till det fördröjda JOL fenomenet. Metcalfe och Dunlosky (2008; se 
även Nelson et al., 2004) tar upp fyra teorier som förklarar varför fördröjda JOL fenomenet, 
predicerar ett bättre resultat på ett test eller prov än en omedelbar JOL. Den första teorin som 
tas upp är ”Monitoring dual Memories hypothesis” (MDM; Nelson & Dunlosky 1991). 
Metcalfe och Dunlosky (2008) förklarade denna teori med att, vid utförandet av en omedelbar 
JOL hämtas information från både arbetsminnet och långtidsminnet. Vid omedelbara JOL är 
arbetsminnet väldigt tillgängligt men är inte pålitligt för vilken information som kan 
återhämtas vid ett senare test. Detta leder till att det ger en icke relevant information till 
bedömningen. Men vid en fördröjd JOL baseras bedömningarna utifrån återhämtningen av 
information som lagrats i långtidsminnet. Då informationen återhämtats från långtidsminnet, 
ger det en större predicering för att kunna återges vid ett senare provtillfälle. Nelson, Narens 
och Dunlosky (2004) förklarade MDM hypotesen med att en JOL övervakar både 
korttidsminnet och långtidsminnet, med en betoning på att endast den senare utgör 
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diagnostiskt minnestest, som används för att kunna förutsäga hur prestationen blir på ett 
senare minnestest.  

Den andra teorin är ”Transfer- appropriate monitoring” Begg, Duft, Lalonde, Melnick, och 
Sanvito (1989) som föreslår att den fördröjda JOL effekten, uppstår av skillnader mellan de 
båda JOL förhållandena i graden av kontextuell matchning av bedömning till testets 
genomförande (se Dunlosky & Nelson 2008, för en översikt). Om man utför en JOL i en 
situation som är så liknande den situation som man är i vid själva testtillfället, maximeras 
effekten av fenomenet och vice versa.  

Den tredje teorin som Sikström och Jönsson (2005) utformade är Stochastic drift model, som 
är en utveckling av monitoring dual memories. De har föreslagit att skillnaden i exaktheten 
mellan den fördröjda JOL samt den omedelbara JOL, är minnets styrka för ett givet objekt. 
Vilka kan bli nedbrutna till exponentiella funktioner för långsamma samt snabba 
komponenter. Processen för hur vi glömmer är snabb för den omedelbara JOL, från tiden för 
själva bedömningen till tiden för testet, vilket resulterar i en låg prediktionsförmåga. Men för 
den fördröjda JOL, är processen för hur vi glömmer långsammare, vilket ger en starkare 
prediktionsförmåga för fenomenet. 

Den fjärde teorin som tas upp till den fördröjda JOL-effekten är The Self Fulfilling Prophesy 
hypotesen (SFP; Spellman & Bjork. 1992) vilken även ligger i fokus för detta arbete. Nelson, 
Narens och Dunlosky (2004) förklarar SFP-hypotesen med att de förstärkande fördelarna med 
en korrekt återhämtning ökar med en fördröjning. Metcalfe och Dunlosky förklarar SFP 
hypotesen (Spellman & Bjork 1992; Kimball & Metcalfe 2003; se Metcalf & Dunlosky 2008 
för en översikt)med att denna teori försöker lokalisera den ökade Goodman-Kruskal Gamma 
korrelationen mellan omedelbara och fördröjda JOL-bedömningar. Via att se på skillnader av 
förändringar i minnet vid omedelbara eller fördröjda JOL-bedömningar, vilka uppstår vid 
själva utförandet av bedömningen. (Spellman & Bjork 1992; Kimball & Metcalfe 2003). Ett 
antagande här är att när en JOL-bedömning utförs, genomförs även ett försök att återhämta 
det inlärda från långtidsminnet. I den fördröjda JOL-bedömningen är det inte alla 
återhämtningar som är lyckade, utan endast en del återhämtningar är korrekta. Den praxis som 
framkallades av minnesåterhämtningar med fördröjda JOL-bedömningar, stärker minnet för 
endast de minnena som blir återhämtade, vilket ger dessa återhämtade minnen en 
minnesförstärkning. Nelson, Narens och Dunlosky (2004) förklarade The Self Fulfilling 
Prophesy hypotesen (SFP; Spellman & Bjork. 1992) via att den förklarar den fördröjda JOL-
effekten med att de förstärkande fördelarna med en korrekt återhämtning ökar med en 
fördröjning. 

Vidare förklarar SFP-hypotesen att, studieskillnaden har en effekt på minnet som förstärker 
det prediktiva värdet av betyget i den fördröjda JOL-bedömning, medan i den omedelbara 
JOL-bedömning är de flesta objekten eller orden återkallade omedelbart vid JOL-
bedömningen, vilket förklaras av att när man utför en omedelbar JOL-bedömning, efter att 
man studerat något, finns det fortfarande kvar i arbetsminnet och har med det ingen, eller 
väldigt liten minnes effekt. Men när en student utför en fördröjd JOL-bedömning, förutsätter 
teorin för SFP-hypotesen att studenten, anger på en skala i vilken grad denne kommer att 
komma ihåg informationen vid ett senare framplockningstillfälle, baserat på hur väl ordet kan 
plockas fram från långtidsminnet. Minns man informationen väl, får det en hög JOL-
bedömning, i motsats om det är svårt att återhämta informationen, får det en lägre JOL-
bedömning. Via utförandet av JOL-bedömningen återhämtas informationen från 
långtidsminnet vilket ger det en extra instuderingssession. I och med att man hämtar ordet 
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från långtidsminnet så ger återhämtningen en förstärkning av informationen i minnet och med 
det skapas SFP-hypotesen. 

Vid ett försök att återhämta minnen i en fördröjd JOL, är det endast vissa objekt som 
återhämtas vid den fördröjda JOL-bedömningen. Det kan vara på grund av att en del objekt, 
eller en del av informationen helt enkelt har glömts bort. En annan sak är att de objekt som tar 
emot denna minnesförstärkning, inte är fördelade slumpmässigt över det inlärdas utbud. 
Minnesförstärkningen ges snarare över de objekt eller ordpar, vilka har fått en hög JOL-
bedömning, eftersom grunden för JOL-bedömningen är hur vida en person ifråga kan 
återhämta informationen från minnet. De objekt som inte kan återkallas från minnet ges låga 
JOL-bedömningar, detta medför att de inte får någon minnesförstärkning av fenomenet. I 
korthet blir det, att de objekt som har en hög JOL-bedömning får ta del av en extra 
instuderingssession, i motsats till de objekt som bedöms med en låg JOL-bedömning som inte 
får ytterligare en instuderingssession. I och med att man inte kommer ihåg själva ordet eller 
objektet, ger detta ingen extra instuderingssession och med det får de ingen 
minnesförstärkning. 

Rhodes och Tauber (2011) förklarade att SFP-hypotesen tyder på, att den fördröjda JOL 
effekten inte uppstår på grund av eventuella förmåner som övervaknings processer i sig, utan 
för att en framgångsrik hämtning från långtidsminnet, ökar chansen för den senare 
ledtrådsledda återhämtningen och därmed ger en korrekt JOL-bedömning. Vikten för SFP-
hypotesen är att vid själva handlingen av fördröja en JOL-bedömning, öka sannolikheten att 
minnas informationen på grund av ett extra instuderingstillfälle. 

För att kunna mäta de olika JOL-bedömningarna har man använt sig av att räkna på 
korrelationen mellan en deltagares JOL-bedömning och den senare minnesprestationen för ett 
antal stimuli, för att sedan använda sig av korrelationen som har blivit standard inom 
metakognitionsforskning vilken är Goodman – Kruskal Gamma (förkortas γ eller G). 
Spellman, Blomfield och Bjork (2008)  förklarar att G-korrelationen ger ett sätt att mäta 
deltagarens förmåga, detta via att upptäcka vilka objekt som är mer sannolika för att bli 
ihågkomna jämfört med de andra objekten. G-korrelationen har blivit ett standardindex för 
JOL-prediktioners korrekthet och är korrelationen mellan två observationer nämligen JOL 
bedömningarna och minnesprestationen. 

När det gäller minnes forskning vid inlärning och återhämtning, har det varit vanligt med 
ordpars association som (Nelson & Dunlosky 1991; Dunlosky & Nelson 1992; se Nelson & 
Dunlosky 1991 för en översikt) använde. I deras experiment hade de två grupper som fick 
studera ordpars associationer på swahili - engelska ordpar, efter instuderingen fick de båda 
grupperna utföra JOL-bedömningar för att se om det var någon skillnad mellan, utförandet av 
omedelbar JOL-bedömning och en fördröjd JOL-bedömning. 

Syfte 
Den föreliggande studien undersöker hur starkt stödet är för SFP-hypotesen. Vilken inte 
utretts tillräkligt i litteraturen. Hypotesen som ligger till grund för denna studie är i enlighet 
med SFP-hypotesen att fördröjda JOL leder till en förstärkning av minnet i linje med 
testeffekten. Därför bör upprepade bedömningar av hur väl man lärt sig ett ordpar leda till 
bättre minne än bara en bedömning. Mer konkret så jämförs minnesprestationen som en 
funktion av tre JOL kontra en JOL. Tidigare studier har jämfört hur minnet påverkas av att 
göra JOLs som en funktion av omedelbara och fördröjda JOLs till exempel Nelson och 
Dunlosky (1991) men inte två olika betingelser med fördröjda JOL som jag gör här. Även 
undersöka med en korrelation om det finns ett samband i gruppen som utför tre stycken JOL-
bedömningar och om det kan ge ett bättre slutminnestest.  
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Metod 

Undersökningsdeltagare 
Tjugoåtta studenter med en genomsnittlig ålder på 29,46 år (s = 10,01) rekryterades från 
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen samt Kungliga Tekniska Högskolan. De 
var frivilligt deltagande i experimentet i utbyte mot antingen undersökningsdeltagartid eller en 
biobiljett som tack för deltagandet. Det enda kriteriet i denna studie har varit att de måste vara 
studenter. Deltagarna blev randomiserat indelade i två separata grupper: SSSTJ med 14 
försökspersoner och grupp två SSSTJJJ med 14 försökspersoner. Skillnaden mellan de båda 
grupperna är att de som är med i grupp SSSTJ endast utför en fördröjd JOL-bedömning, 
medans de som är med i grupp SSSTJJJ utför tre stycken fördröjda JOL-bedömningar. ”S” 
står för instuderingssession och ”T” står för minnestest och ”J” står för JOL bedömningar. Ett 
bortfall erhölls för grupp SSSTJJJ vid utförandet av de två sista JOL-bedömningarna 

Material 
Ordparen som deltagarna fick instudera bestod av 40 swahili-svenska ordpar, vilka var 
översatta till svenska från ett normerat material med swahili-engelska ordpar (Nelson och 
Dunlosky, 1994) dessa delades baserat på tidigare experiment, upp i två lika svåra listor med 
20 ordpar i vardera. Den ena listan med ordpar studerades tre gånger och den andra listan 
enbart en gång. Experimentet var kontrollerat via E-prime 2.0 Professional programvara på 
PC-datorer med Windows XP och 21-tums LCD-skärmar. Svaren blev inmatade via ett 
tangentbord. 

Procedur 
Försökspersonen välkomnades och fick sätta sig framför en dator där programmet E-prime 
var startat av försöksledaren. Programmet gav deltagaren instruktioner om vad som skulle 
utföras. Om det var något som deltagaren undrade över, eller inte förstod, kunde han/hon 
fråga försöksledaren som fanns närvarande under hela experimentet. Efter instruktionerna 
följde en session med instudering där 20 stycken Swahili – Svenska glospar presenteras ett 
och ett på skärmen, deltagaren hade 20 sekunder per glospar för inlärning, om deltagaren ville 
gå vidare tidigare kunde han/hon göra det genom att trycka på en tangent på tangentbordet. 
Detta följdes av ytterligare en session med instudering av 20 glospar med 20 sekunder per 
glospar för inlärning med likadana instruktioner som för första sessionen. Efter dessa 
sessioner följde en session med 40 glospar men med endast 6 sekunder per glospar för 
inlärning, likadant här kunde deltagaren gå vidare tidigare genom att ange på en tangent på 
tangentbordet.  

Mellan varje session var det ett räkneintervall där deltagaren fick matematiska ekvationer 
presenterad på skärmen, via att ange med tangentbordet för ja eller för nej, skulle deltagaren 
svara om de stämmer eller inte. Deltagaren hade 15 sekunder på sig att svara om det var rätt 
eller fel. Räkneintervallet var till för att deltagaren skulle bli distraherad och med det glömma 
informationen från arbetsminnet, så att återkallningarna blir från långtidsminnet enbart. 

Detta följs av en test session där enbart Swahili ordet visades på skärmen och deltagaren skrev 
in den svenska översättningen via tangentbordet, här hade deltagaren 15 sekunder per ord för 
att svara. När deltagaren utfört en testomgång, kom en session där han/hon skulle bedöma sin 
inlärning via en fördröjd JOL-bedömning för varje glospar. Glosparen presenterades ett och 
ett, deltagaren angav med tangentbordet i procent de fasta alternativen 0, 20, 40, 60, 80 och 
100 %, på hur säker han/hon var över att kunna komma ihåg just det ordet vid ett senare 
testtillfälle. Efter denna session skiljde sig grupperna åt.  
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Den andra gruppen, (grupp SSSTJJJ) gick tillbaka till att utföra sessionen med fördröjd JOL-
bedömning två gånger med räkneintervall mellan dessa, allt som allt genomförde grupp två, 
tre stycken fördröjda JOL-bedömningar, i jämförelse med grupp ett (SSSTJ) som enbart 
utförde en fördröjd JOL-bedömning.  

När den sista fördröjda JOL-bedömningen för grupp två var utförd, blev uppgifterna för de 
båda grupperna lika. Sessionen som följde var att de skulle ange hur många av de 40 
ordparen, som de trodde sig kunna komma ihåg vid det framtida testet, deltagaren skrev in 
antalet som den trodde att denne skulle kunna komma ihåg vid det senare testtillfälle, 0 – 40 
stycken.  

Efter sessionen med antalet ord som deltagaren trodde att den skulle kunna återhämta, kom en 
session med två filmsekvenser där deltagarens uppgift var att avgöra om de är likadana eller 
om de skiljer sig åt. Filmsekvenserna pågick i 5 minuter, vilken följdes av en fråga på 
skärmen om filmklippen var likadana eller om de skilde sig åt. Deltagaren angav om den var 
identisk eller om de skiljde sig åt. Till slut kom sluttestet där deltagaren skulle ange Swahili 
ordets Svenska översättning, här hade deltagaren 15 sekunder per ord för att ange rätt 
översättning för ordet. 

Resultat 

Hypotesen som jag utgick ifrån är, om tre stycken fördröjda JOL-bedömningar skulle ge ett 
bättre resultat vid ett senare minnestest efter ett retentionsintervall på fem minuter, i 
motsvarighet till att enbart utföra en fördröjd JOL-bedömning och sedan utföra ett minnestest 
efter fem minuter. För att prova om hypotesen kunde få stöd genomfördes fyra oberoende t-
test för de båda grupperna, t-testet var till för att se om det fanns en signifikant skillnad 
mellan grupperna vid de olika JOL-bedömningarna samt sluttestet. Även en envägs upprepad 
ANOVA utfördes för att se om det föreligger någon skillnad inom gruppen som utförde tre 
stycken fördröjda JOL-bedömningar.  

Det första t-testet som utfördes var en kontroll, för att se om båda grupperna har förstått 
instuderingen, samt att se om båda grupperna presterade lika bra efter sessionerna med 
instuderingen. Grupp – SSSTJ (m = 0,41; s = 0,17) och grupp – SSSTJJJ (m = 0,34; s = 0,21), 
t26 = 0,94 p>0,05 vilket inte är en signifikant skillnad mellan grupperna, detta visade att båda 
grupperna presterade lika bra och att de har förstått uppgiften. 

Andra t-testet som genomfördes var för att se om SFP hypotesen får stöd. Om den får stöd, 
ska slutresultatet för grupp - SSSTJJJ vara bättre än för grupp - SSSTJ. Slutresultatet blev för 
grupp – SSSTJ (m = 0,40; s = 0,19) och grupp – SSSTJJJ (m = 0,33; s = 0,21), t26 = 0,87 
p>0,05 vilket visar att det inte är en signifikant skillnad mellan grupperna på sluttestet.  

Det tredje t-testet som genomfördes var för att analysera om det fanns en korrelation mellan 
JOL - bedömningarna och det sista minnestestet för de båda grupperna. Om SFP-hypotesen 
ska få stöd, ska grupp SSSTJJJ ha en högre korrelation på de fördröjda JOL-bedömningarna 
och sluttestets resultat än vad grupp SSSTJ får. Via att utföra ett t-test av båda gruppernas 
korrelation SSSTJJJ - gruppen (m = 0,89; s = 0,09) mot SSSTJ - gruppen (m = 0,91; s = 0,08). 
t-testet utfördes på korrelationen av gamma, med Goodman Kruskal-Gamma korrelation (G) 
som beroendevariabel. t-testet visade att de två grupperna inte skiljde sig signifikant åt, (G) t26 
= 0,44 p > 0,05. 

Det fjärde t-testet var för att se om det var någon skillnad mellan de båda gruppernas 
fördröjda JOL-bedömning, om det var bättre att utföra tre stycken fördröjda JOL mot att 
enbart utföra en fördröjd JOL, på grupp – SSSTJ fördröjda JOL och grupp – SSSTJJJ sista 
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fördröjda JOL utfördes ett oberoende t-test. Resultatet som erhölls blev för grupp – SSSTJ (m 
= 0,91; s = 0,08) och grupp – SSSTJJJ (m = 0,96; s = 0,05), grupp - SSSTJJJ fick ett bortfall 
då data för de två sista JOL bedömningarna inte blev inmatad korrekt n=13. t25 = 1,84 vilket 
inte heller visade ett signifikant resultat. 

Till sist utfördes en envägs upprepad ANOVA för att se om det fanns någon skillnad för 
grupp SSSTJJJ fördröjda JOL-bedömningar. Grupp SSSTJJJ erhöll ett bortfall (G) n = 13 med 
de tre JOL sessionerna som den oberoende variabeln. Resultatet visade en signifikant skillnad 
mellan de olika sessionerna, JOL1 (m = 0,89 s = 0,96). JOL2 (m = 0,91; s = 0,8) och JOL3 (m 
= 0,96; s = 0,05). F(1,12) = 10,02; η2

p = 0,46 p<0,001. Skillnaden mellan den första sessionen 
och den andra JOL sessionen var 0,8. Skillnaden mellan andra JOL sessionen och den tredje 
JOL sessionen var 0,04. Skillnaden mellan den tredje sessionen samt den första var 0,02. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om stödet för Self Fullfiling Prophesy hypotesen 
(Spellman & Bjork 1992), kan uppstå vid utförandet av tre stycken fördröjda JOL mot att 
enbart utföra en fördröjd JOL. Det vill säga. om det vid att utföra en fördröjd JOL-bedömning 
utgör ett extra inlärningstillfälle. SFP-hypotesen (Spellman & Björk, 1992) föreslår att 
fördröjda JOL-bedömningar ger ett extra instuderingstillfälle, vid själva utförandet av den 
fördröjda JOL-bedömningen måste individen, för att detta ska stämma, hämta informationen 
från långtidsminnet. Detta gör att det blir ett extra instuderingstillfälle för informationen som 
ska kommas ihåg vid det senare tillfället. Vilket leder till att den fördröjda JOL-bedömningen 
ökar sannolikheten för att komma ihåg informationen inför ett senare tillfälle. 

Studien jämförde en betingelse med tre fördröjda JOL-bedömningar per stimulus (SSSTJJJ), 
med en betingelse där endast en fördröjd JOL-bedömning utfördes (SSSTJ). Efter fem 
minuter utförde båda grupperna ett minnestest. Minnesprestationen mellan grupperna skiljde 
sig inte signifikant åt, så stöd för SFP hypotesen uppkom inte i denna studie. I detta 
experiment framkom det alltså inte att det är bättre att utföra tre stycken fördröjda JOL mot att 
enbart utföra en fördröjd JOL. Spellman och Bjork (1992) påvisade att det finns stöd för att 
fördröjda JOL-bedömningar leder till en bättre minnesprestation vid ett senare minnestest än 
omedelbara JOL-bedömningar. De kom fram till att minnet förstärks av att utföra en fördröjd 
JOL-bedömning. Då en person utför en bedömning av hur väl något är inlärt utför personen 
även ett återkallningsförsök från minnet för ordparet eller objektet, som den gör bedömningen 
för. I deras studie har de använt två grupper, ena gruppen som utfört en omedelbar JOL-
bedömning samt en grupp som utfört en fördröjd JOL-bedömning. De genomförde en 
jämförelse mellan den omedelbara JOL-bedömningen och den fördröjda JOL-bedömningen. 
Vid denna jämförelse fick de ett signifikantresultat. Detta är tyvärr inget som framkom i 
denna studie, då den inte innehåller en grupp som utförde en omedelbar JOL-bedömning som 
skulle kunna vara jämförbar med. En av anledningarna till att ett signifikant resultat inte 
erhölls kan ha varit stickprovsstorleken, i denna studie var det 28 personer som ställde upp, de 
delades in i två grupper och de kan ha varit för få i denna studie. Anledningen till studien 
enbart utfördes på studenter var för att se på studenters inlärning med två betingelser och om 
deras inlärning påverkas av att de bedömer denna.  

En intressant jämförelse för framtida studier skulle vara, att ha med en grupp som utför en 
omedelbar JOL-bedömning. Alltså en grupp som utför enbart en fördröjd JOL-bedömning, en 
grupp som utför tre stycken fördröjda JOL-bedömningar samt en grupp som utför en 
omedelbar JOL-bedömning. För att sedan se vad det kan ge för skillnad mellan dessa tre 
grupper, om någon av dem visar en signifikant skillnad och om det kan finnas ett samband i 
gruppen som utför tre stycken fördröjda JOL bedömningar. 
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Emellertid visade det sig i den föreliggande studien för SSSTJJJ - gruppen, att JOL-
bedömningarna blev mer korrekta över de tre sessionerna. Man kan tänka sig att, genom att 
utföra fördröjda JOL-bedömningar kan man lära sig att utföra dem bättre. Det vill säga att 
SSSTJJJ-gruppen, som gjorde tre JOL-bedömningar lärde sig hur de ska utföra bättre 
bedömningar från bedömningstillfälle till bedömningstillfälle och med det åstadkom en mer 
korrekt fördröjd JOL-bedömning. Detta i sig leder till att man utför en mer exakt bedömning 
av vad man senare kommer att kunna återge vid det senare testet och med det, ökar sin 
förmåga över hur mycket tid man kan behöva lägga ned för till exempel vidare inlärning av 
informationen som man ska lära sig. Det betyder att man kan öva upp sin förmåga för hur 
man ska utföra bedömningar inför inlärning av information för till exempel en tentamen eller 
ett minnestest och med det lära sig reglera vad i inlärningen man måste lägga ned mer tid på. 

Keleman och Weaver III (1997) visade att JOL-bedömningar inte bara blev mer korrekta efter 
ett retentionsintervall, utan att de var mer korrekta med ett längre retentionsintervall. De 
använde sig av ett retentionsintervall på 4-5 minuter som visade sig ge bättre predicering för 
en senare minnesåtergivning vid ett senare test, än en motsvarig JOL-bedömning på 30 
sekunder. De fann också att utförandet av fördröjda JOL-bedömningar, ökade återhämtningar 
utförda med en ledtråd, till exempel ett ord på ett annat språk som man ska komma ihåg 
översättningen för. I studien som utfördes användes ett retentionsintervall på fem minuter, 
resultatet visade att det inte var någon skillnad mellan att utföra en fördröjd JOL, eller tre 
stycken fördröjda JOL-bedömningar. Men vad som upptäcktes i denna studie var just som 
Keleman och Weaver (1997) kom fram till, att i betingelsen med tre JOL blev bedömningarna 
mer korrekta, vilket kan bero på att man lärde sig utföra bedömningarna bättre. Genom att 
utföra bedömningar flera gånger så får individen en förståelse för vad den kan och inte kan, 
med det så lär man sig att utföra bättre bedömningar. En sak som de använde i deras studie, 
var en grupp som utförde omedelbara bedömningar och jämförde den med en grupp som 
utförde fördröjda JOL-bedömningar, detta är en sak som vilket den föreliggande studie inte 
hade, en grupp som utförde omedelbara JOL-bedömningar. Vidare skulle det vara intressant 
att se vad resultatet hade blivit om retentionsintervallet varit längre även. 

Det finns andra som har undersökt om ett längre retentionsintervall skulle kunna ge en effekt. 
Charles et al, (2008) undersökte den fördröjda JOL effekten vid ett längre retentionsintervall. 
De lät, efter olyckan med rymdskytteln februari 2003, 235 personer svara på en enkät och av 
dessa fick 73 stycken av dem svara på ytterligare en enkät 30 dagar senare. Det visade sig att 
de personer som fått svara på enkät nummer två hade fortfarande en hög bedömning på vad de 
kom ihåg från den tidigare enkäten. I den första enkäten uppgav de ett minnes testpoäng på 93 
% och efter en månad hade de fortfarande en väldigt hög minnesåterkallning med testpoäng 
på 92 %. Detta förklarar de med att ett minne som återges med en fördröjning håller sig mer 
intakt över en längre tid. I deras studie hade även de en grupp som utförde omedelbara JOL-
bedömningar. 
Ett problem med minnet dock, kan vara att det inte är mer tillförlitligt, då minnet som man 
säger sig komma ihåg, kan vara manipulerat redan innan och med det göra en felaktig 
minneslagring. Detta betyder att man kan ha skapat ett falskt minne, men även om det skapas 
ett falskt minne, visar det på att minnet blir starkare över en längre period, på grund av att 
man har utfört en fördröjd JOL-bedömning av informationen som man ska minnas. Vilket gör 
att minnet blir mer ihållande. 
 
Framtida studier kan gynnas om man använder sig av ett längre retentionsintervall på en 
timme eller till och med en vecka. Då kan man eventuellt se om fördröjda JOL-bedömningar 
kan ge en minnesförstärkning så starkt att deltagaren kommer ihåg orden efter en timmes 
retentionsintervall eller en vecka. Även jämföra grupperna med varandra. En grupp som utför 
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en fördröjd JOL-bedömning samt en grupp som utför tre stycken fördröjda JOL-bedömningar. 
För att till slut låta grupperna utföra ett minnestest efter en timme eller till och med en vecka. 
För att se om utförandet av tre stycken JOL-bedömningar predicerar en högre minnes 
förstärkning, gentemot att utföra enbart en fördröjd JOL-bedömning.  
 
En positiv sak som visade sig i denna undersökning är att om man utför JOL-bedömningar vid 
inlärning, kan man lära sig att utföra bedömningarna bättre. Via att utföra dem flera gånger på 
det som ska återkallas samt att laborera med informationen. Laborering av informationen kan 
vara att utföra nya bedömningar och göra vidare inlärningar om det behövs för att skapa en 
bättre minnesförstärkning för informationen som man vill komma ihåg.  
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