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Det finns olika metoder som kan användas för att komma ihåg 

instuderat material. Det har visats att resultatet på ett minnestest 

förbättras avsevärt om man under inlärning har testats på instuderat 

material, jämfört med att enbart ha studerat materialet utan testning, 

detta kallas testeffekten. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka hur viktigt svarsformatet är för testeffekten där 38 

försöksdeltagare fick studera 48 ordpar för att sedan bli testade vid två 

olika tillfällen (efter 5 minuter respektive 1 vecka). Svarsformatet 

manipulerades vid både inlärning (covert/overt) och slutlig testning, 

enligt teorin om transfer-appropriate processing 

(kongruent/inkongruent). Resultatet visade en signifikant huvudeffekt 

av svarsformat, sådan att overt framplockning ledde till bättre 

minnesprestation än covert framplockning. Kongruensen mellan 

svarsformaten vid inlärning respektive slutlig testning (TAP) gav inga 

signifikanta effekter. Möjliga förklaringar till resultatet, och de 

slutsatser som kan dras därav, diskuteras.   

 

 

Det är viktigt att besitta kunskap om vilken eller vilka metoder som är mest effektiva 

gällande minnesprestation, inte bara i utbildningsmiljöer utan också i det vardagliga 

livet. Enligt Roediger och Karpicke (2006) vill många lärare undvika test för studenter 

och endast fokusera på föreläsningar. Detta är inte en av de metoder som gynnar 

studenters retention (alt. hågkomst) på bästa sätt. Att bli testad på instuderat material 

kan leda till bättre retention av det aktuella materialet jämfört med att enbart studera 

materialet. Denna minneseffekt kallas testeffekten och är ett mycket robust fenomen 

(Roediger & Karpicke, 2006). Då det alltså har bevisats att test under instudering kan 

förbättra minnesförmågan vid senare test (Putnam & Roediger, 2013) finns det dock 

inte mycket forskning om hur svarsformatet på test leder till skillnader på retention. Det 

är därför den primära utgångspunkten i föreliggande studie att undersöka. 

  

Emellertid måste det först göras åtskillnad mellan två typer av effekter som testning kan 

ha under inlärning: en indirekt effekt samt en direkt effekt (Roediger & Karpicke, 

2006). I fråga om indirekt effekt handlar det om att testning bidrar till inlärning via en 

eller flera processer. När ett test till exempel förser studenter med återkoppling (eng. 

feedback) gällande huruvida de lärt sig vissa ämnen, eller vägleder studenterna för 

kommande studieprestation, kan det leda till att studenter lär sig mer av test och gör 

kommande instudering mer effektiv (Roediger & Karpicke, 2006). I sin tur är direkt 

effekt av testning själva utförandet av att göra ett test, vilket i sig förbättrar inlärning 

och retention på lång sikt. I den aktuella studien fokuseras det enbart på direkt testning. 

 

Bakgrund 
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Ett klassiskt experiment för forskning inom testeffektens påverkan på minnet är Gates 

(1917) studie. Han testade en grupp barn i grundskolan där han använde sig av korta 

biografiska texter och nonsens-ord som instuderingsmaterial. Instuderandet av 

materialet pågick under två inlärningsprocesser. Under den första fasen fick barnen 

enbart läsa materialet för sig själva medan i den andra fasen blev de anvisade att titta 

bort från materialet och istället tyst för sig själva testa sig på informationen. Detta kallas 

även att testningen är covert (vilket på svenska innebär outtryckt). Motsatsen till covert 

testning är således overt (vilket på svenska betyder uttryckt) testning. Barnen tilläts även 

under inlärningsfasen att titta tillbaka på materialet vid behov. En ytterligare 

manipulation Gates (1917) utförde var att han lät tiden som spenderades vid de olika 

testfaserna variera. Vissa fick antingen bara återstudera materialet medan andra fick 

testa sig själva upp till 90% av tiden under inlärandet. Därefter fick barnen utföra ett 

minnestest där de fick skriva ner så mycket de kom ihåg i samma ordning som tidigare 

beskrivits i materialet. Gates återtestade sedan barnen efter 3-4 timmars vila. Resultaten 

visade att nästan alla betingelser (förutom hos barn som gick i första klass) hade en 

positiv effekt på hur bra barnen kom ihåg instuderat material samt tiden som de 

spenderade på testen. Gates drar slutsatsen att återkoppling vid instudering är en bra 

metod för retention. 

 

Teorier kring testeffekten 

Dempster (1996; 1997) har genom sina tidigare studier utvecklat två teorier som kan 

kopplas till de positiva effekterna som skapas vid test under inlärning. Dessa två teorier 

kallar Dempster (1996) för amount-of-processing hypothesis och retrieval hypothesis. 

För att förklara amount-of-processing-hypotesen antas idén om att testeffekten enbart är 

ett resultat av yttre faktorer på ett test, mer specifikt att test leder till överinlärning av 

material (Thompson, Wenger, & Bartling, 1978). Forskare (t.ex. Slamecka & Katsaiti, 

1988) har därefter diskuterat huruvida testeffekten enbart handlar om att instudering 

leder till överinlärning, med slutsatsen att det inte är processen av framplockning (eng. 

retrieval) i sig som främjar senare retention, utan snarare en överinlärning av en del av 

materialet (t.ex. Thompson et al., 1978).  

 

Retrieval hypothesis (Dempster, 1996) handlar istället om att framplockning av 

information kan orsaka testeffekten (t.ex. Jacoby, 1978). Bjork (1975) menar att 

framplockning av information kan öka bearbetning av minnespår vilket kan påverka 

testeffekten. En förklaring till varför test som kräver återkoppling av material leder till 

större testeffekt än igenkänningstest är att test med återkoppling kräver att en individ 

måste anstränga sig mer vid framplockning av information än vad igenkänningstester 

kräver (Bjork, 1975). Vidare hävdar Bjork (1975) att ansträngningen som sker kan 

fungera på samma sätt som fokuserad instudering sker, samt att djup och ansträngd 

framplockning kan förstärka testeffekten. Vid igenkänningstest orsakas dock inte 

framplockningsförsök.   

 

Två andra förklaringar till vad som leder till bättre retention är särskiljningsförmåga 

(eng. distinctiveness) och styrke-baserad (eng. strength-based) förklaring. 

Särskiljningsförmåga gör att ord som uttalas högt leder till bättre retention eftersom 

handlingen i att säga dessa ord högt kodas in och kan vid senare framplockning av 

denna information användas för att dra slutsats om att informationen tidigare studerats. 

Styrke-baserad förklaring är att minnesstyrkan helt enkelt är starkare för ord som uttalas 
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högt (Ozubko, Major, & MacLeod 2014). För att urskilja dessa två antaganden 

undersökte Ozubko et al., (2014) olika studie situationer (t.ex. högt eller tyst svar). Där 

styrke-baserad förklaring förutsåg att högt svar bör positivt korrelera med minnestyrkan. 

Medan särskiljningsförmåga förutsåg att noggrannhet vid instudering kommer vara 

oberoende av minnestyrkan. Under tre experiment manipulerades olika testfaser där de 

ord som till exempel inte uttalades högt fick istället återstuderas. I överensstämmelse 

med särskiljningsförmågans villkor drar Ozubko et al., (2014) slutsatsen att uttala ett 

ord högt är oberoende av minnestyrkan och kan troligen förklara varför ord som uttalas 

högt leder till bättre retention.   

 

Att säga ett ord högt under inlärning än att enbart läsa det tyst resulterar, enligt 

produktionseffekten, i bättre retention. Detta gäller särskilt när inom- och mixed design 

används (MacLeod, Gopie, Hourihan, Neary, & Ozubko, 2010). Slamecka och Graf 

(1978) utförde experiment som resulterade i att genom att säga ett ord högt från ordpar 

med ett ledtråds ord (t.ex. rapid-f) leder till bättre minne än att bara studera ordparet. 

Vilket i den aktuella studien om hur viktigt svarsformatet är för testeffekten får en grupp 

försöksdeltagare säga ett ord högt under testfaserna. När information framplockas från 

ens eget minne istället för att framplockas från när man läser informationen kallas för 

”generation effect” och har utvecklats till att bli en av de mest använda manipulationer 

inom minnesforskning (MacLeod et al., 2010).  

 

Vad som ytterligare kan tänkas leda till bättre framplockning (vilket också antas öka 

ansträngningen vid framplockning), är att ha längre retentionsintervall mellan ett första 

test och ett slutligt test, så länge materialet fortfarande är tillgängligt eller återkoppling 

ges efter testet (Jacoby, 1978; Modigliani, 1976). Denna testeffekt reflekterar att 

bearbetad (eng. effortful) framplockning vid fördröjda tester är gynnsam (Pashler, 

Zarow, & Triplett, 2003). Bevis från flera andra studier har också dragit en allmän 

slutsats om att ansträngd framplockning förbättrar fördröjd retention (Roediger & 

Karpicke, 2006). Gardiner, Craik och Bleasdale (1973) frågade studenter allmänna 

kunskapsfrågor och värderade hur lång tid det tog de att besvara frågorna. I slutet av 

testet gav de studenterna ett slutligt fritt återgivningstest (eng. free-recall) på svaren. Ju 

längre tid det tog för studenterna att svara på en fråga (vilket indikerar större 

ansträngning vid framplockning av informationen) desto större var sannolikheten att de 

skulle kunna svaret på det slutliga testet. I ett liknande experiment gav Auble och 

Franks (1978) försöksdeltagare obegripliga meningar och varierade tidsintervallet innan 

det gavs ett nyckelord som gjorde meningarna begripliga. Resultatet visade att ju längre 

tid försöksdeltagarna spenderade på varje mening (kriterium för förståelse) desto bättre 

var hågkomst av meningarna vid det slutliga testet. Dessa två studier visar de positiva 

effekterna av ansträngd framplockning vid fördröjd retention dessutom är detta ännu ett 

exempel på att testeffekten visar att ansträngd framplockning gynnar retention 

(Roediger & Karpicke, 2006).  

 

Transfer-appropriate processing 
Det finns många teoretiska förklaringar till varför testeffekten uppstår, transfer-

appropriate processing (TAP) är dock den mest relevanta teorin för denna studie. TAP 

innebär att prestationen på ett minnestest gynnar själva testningen, förutsatt att de 

processer som var aktiva vid inlärning helt eller delvis liknar de processer som är aktiva 

vid testning (Roediger & Karpicke, 2006). Vilket följande kan vara betydande för 
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testresultaten (Morris, Bransford, & Franks, 1977). Således, om samma process vid 

inlärning och testning används, så kallat kongruent process, kan det gynna prestationen 

på en typ test medan om processerna under inlärning och testning inte är 

överensstämmande, så kallat inkongruent process, kan det ha en motsatt eller ingen 

effekt alls på en annan typ av test (Blaxton, 1989).  

 

Veltre, Cho och Neely (2014) undersökte TAP i testeffekten där de använde sig av 

semantiska (förklaring av ett ord) och ortografiska (felstavade ord) ledtrådar. Efter en 

instuderingsfas fick försöksdeltagare antingen återstudera materialet eller göra ett test 

bestående av hälften semantiska ledtrådar och hälften ortografiska ledtrådar. Svarade 

försöksdeltagarna rätt gavs återkoppling. Försöksdeltagarna fick sedan göra ett slutlig 

test bestående av samma eller nya ledtrådar. Resultaten visade att testen förbättrade 

minnet under alla faser. När ledtrådsordet under instuderingsfasen och slutliga testet var 

densamma var framplockningen av semantiska ledtrådar bättre än ortografiska. I 

förhållande till TAP förbättrades hågkomsten när ledtrådsorden vid instuderingsfasen 

och slutliga testfasen blev allt mer lika. Resultaten visar att testeffekten kan ha orsakats 

av orden som testades i det slutliga testet, där en överlappning skett med orden som blev 

testade under instuderingsfasen än under fasen där försöksdeltagare fick återstudera 

materialet. 

 

För att undersöka betydelsen av TAP-kongruenta processer och TAP-inkongruenta 

processer utförde Franks, Bilbrey, Lien och McNamara (2000) en studie där TAP-

betingelsen manipulerades. Franks et al., (2000) utgick från tretton experiment där 

försöksdeltagare fick ägna sig åt sju specifika uppgifter i olika kombinationer mellan 

två testfaser. När uppgifterna i fas ett och två var densamma fick försöksdeltagarna 

studera samma uppgifter flera gånger, när uppgifter skiljde sig åt i fas ett och två var 

upprepningen mindre eller förekom inte alls. Resultaten visade betydelsen av den 

specifika processen som används under repetition samt att förhållandet till TAP gynnar 

retention. 

 

Olika testformat kring testeffekten  

Hur och varför inlärning uppstår är ett viktigt ämne inom kognitiv psykologi. Den 

traditionella förklaringen till varför inlärning sker kan studeras genom instudering- och 

testförsök (Roediger et al., 2006). Under fri återgivning får försöksdeltagare vanligtvis 

studera en lista med ord, försöka återge så många ord som möjligt (i vilken ordning som 

helst), studera listan igen, återge igen, och så vidare genom ett antal studie-test faser 

(Tulving, 1962). Om S står för instuderingsfas och T står för testningsfas så kan 

förhållandet presenteras som STSTST och så vidare (Roediger et al., 2006).  

 

Karpicke och Roediger (2008) undersökte om upprepad testning under instudering leder 

till bättre retention än upprepad instudering. I studien fick 40 universitetsstudenter lära 

sig swahili-engelska ordpar. Experimentet manipulerades under fyra betingelser varav i 

åtta faser. I den första betingelsen fick studenterna studera hela ordlistan upprepade 

gånger samt testas på alla ord upprepade gånger i varje studie- och testfas (ST). I den 

andra betingelsen fick studenterna endast studera ordpar de inte kom ihåg, så fort ett 

ordpar var återhämtat fick det inte återstuderas utan istället blev det testat under 

testfasen (SnT). I den tredje betingelsen fick studenter istället återstudera framplockade 

ordpar men inte testas på dessa (STn). Under den fjärde betingelsen togs framplockade 
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ordpar helt och hållet bort från både studie- och testfasen (SnTn). I slutet av 

instuderingsfasen fick studenterna i alla fyra betingelser försöka förutse hur många 

ordpar de skulle komma ihåg efter 1 vecka. Den sista betingelsen representerar vad 

många föreläsare och lärare uppmanar studenter att göra, nämligen att studera material 

tills det fastnar i minnet (och kan framplockas) för att sedan utesluta materialet från 

vidare instudering. Resultatet visade att studenterna i de två första betingelserna (ST och 

SnT) mindes 80% av ordparen efter 1 vecka, i den tredje betingelsen (STn) mindes 

studenterna runt 40% av ordparen och i den sista betingelsen (SnTn) framplockades 

35% av ordparen. Studien (Karpicke & Roediger, 2008) visade att frekvent testande är 

mer effektivt än frekvent instudering för inlärandet och retention. Dock visade studien 

dessutom att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan betingelserna under de 

olika test faserna.  

 

En betydelsefull studie inom testeffekten (närmare bestämt det faktum att generera 

material ofta leder till bättre retention än att återstudera materialet) är Jacobys (1978) 

experiment. Jacobys försöksdeltagare fick först studera ordpar (t.ex. fot-sko) för att 

sedan låta de antingen återstudera ordparen eller göra ett enklare test där de fick återge 

det högra ordet av ordparet när de fick se det vänstra ordet och en fragmenterad form av 

det högra ordet (t.ex. fot-s_o). Därefter fick deltagarna se det andra ordet antingen direkt 

efter ordparen blivit studerade eller efter en tid där de istället fick studera 20 andra 

ordpar som distraktion. I slutet av experimentet fick försöksdeltagarna ett slutgiltigt test 

som gick ut på att de enbart fick se det vänstra ordet för att återge det högra ordet (t.ex. 

fot-?). Resultaten på det slutliga testet visade att tidigare försök där deltagarna fick en 

fragmenterad form av det högra ordet lett till bättre retention än att de bara fick 

återstudera ordparen (fot-sko). Som tidigare antytt visar detta att testning på material 

kan vara bättre än att enbart upprepade gånger studera materialet även om testet är 

ganska enkelt. Dessutom var återkoppling på det slutliga testet bättre när 

försöksdeltagarna fick göra det första testet först efter de fick studera mellanliggande 

ordpar som distraktion, än att de fick göra det första testet direkt efter. Jacoby (1978) 

menade att om ett test inträffar direkt efter en instuderingsfas så blir bearbetningen som 

sker under minnes hämtning kortsluten och testet förlorar därmed sin styrka. Andra 

forskare som använt sig av vanliga ledtråds ord (t.ex. fot-sko, fot-?) har inte fått lika 

höga resultat som Jacoby. Dock har de fått positiva effekter vid senare retentionstillfälle 

för test med ordpar (se t.ex. Carrier & Pashler, 1992; Kuo & Hirshman, 1996). Att testas 

genom par associerat (t.ex. ordpar) material kan minska glömska och effekten för 

retention kan öka när återkoppling ges för material som fattas på testet (Runquist, 

1986).   

 

Utifrån tidigare studier var det okänt om muntligt svarsformat på ett test faktiskt 

resulterade i bättre retention (Hopkins, Boylan, & Lincoln, 1972). För att testa om detta 

stämde använde Hopkins och Edwards (1972) två igenkänningstest. I båda 

experimenten så fick tre grupper, individuellt, studera en lista bestående av 100 ord. 

Den första gruppen fick läsa samtliga ord högt, den andra gruppen fick istället läsa 

orden tyst medan den tredje gruppen fick läsa hälften av orden högt och andra hälften 

tyst. När forskarna sedan jämförde den första och andra gruppen så fann det inga 

fördelar med att läsa orden högt eller ej. Medan i den sista gruppen så var ord som lästes 

högt bättre igenkända än de ord som lästes tyst. Detta mönster innehas för båda typer av 
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igenkänningstest, där nyttan för inom individsdesign vid högläsning är 10%. Hopkins 

(1972) föreslog att denna effekt skedde vid inkodning av materialet.   

 

I Conway och Gathercoles (1987) experiment fick försöksdeltagare istället studera 30 

ord i en mixad design. 10 ord lästes tyst för en själv, 10 ord mimades och de resterande 

10 orden lästes högt. Resultatet visade en 15-25%ig fördel med att säga ordet högt än att 

läsa det tyst. Medan fasen där orden enbart mimades skiljde sig antingen eller från de 

andra faserna. Författarna (Conway & Gathercole, 1987) hävdade att fördelen med att 

säga orden högt hände vid inkodningen. Förslagsvis att det berodde på förbättrad 

särskiljningsförmåga. Eftersom särskiljningsförmåga endast kan fungera relativt (orden 

måste alltså särskilja i förhållande till andra som inte är det) förklarar det följande varför 

fördelen med att säga ett ord högt endast finns i mixed design och inom individsdesign 

(Hunt, 2006). 

 

En obesvarad fråga är huruvida svarsformatet vid första testförsök (skriftligt svar eller 

muntligt svar) påverkar resultatet (Putnam & Roediger, 2013). En ytterligare 

ouppklarad fråga är huruvida skriftligt eller muntligt svarsformat leder till skillnader av 

antal framplockade ord vid testning. Putnam och Roediger (2013) undersökte med hjälp 

av tre experiment därför följande; ifall material som instuderas kan framplockas bättre 

via skriftligt svar eller muntligt svar; ifall skriftligt svar eller muntligt svar vid första 

testförsök leder till bättre resultat vid slutligt test samt om det finns en skillnad vid 

slutligt test jämförande overt respektive covert svarsformat. Försöksdeltagarna som 

studerade ordparen fick först göra ett test genom att skriva ner svaret, säga det högt eller 

tänka på svaret. Efter detta fick deltagarna utföra ett andra test där svaret antingen fick 

skrivas ner eller sägas högt. Resultaten visade minimala skillnader mellan skriftliga svar 

och muntliga svar. Följande fanns det inte heller några skillnader av testeffektens styrka 

vid det andra testet. Vidare gav covert framplockning samma gynnsamhet vid det 

fördröjda testet som overt framplockning. Således var testeffekten ganska robust vid 

dessa manipulationer. Praktiskt taget betyder detta för lärandet att covert framplockning 

förser samma förmåner vid senare inlärning som overt framplockning. Båda kan alltså 

effektivt användas som strategier för lärande. I motsatts till denna studie har dock 

Smith, Roediger och Karpicke (2013) inte funnit denna relativa fördel för overt över 

covert testing.  Smith et al., (2013) utförde fyra experiment för att undersöka om covert 

inlärning vid ett första testförsök har samma förmåner som overt inlärning vid ett senare 

testförsök. Detta genomfördes genom att jämföra inlärning vid ett första och andra 

testförsök där deltagare antingen testades overt eller covert. Resultaten visade att covert 

testing vid inlärning är minst lika effektivt som overt.   

 

Jönsson, Kubik, Larsson Sundqvist, Todorov och Jonsson (2013) undersökte om overt 

testning under inlärningsfas gynnar minnet bättre än covert testning. I ena 

experimentgruppen fick tre grupper lära sig 40 ordpar. Antingen genom att upprepade 

gånger studera orden, genom att få studera orden och testas overt eller genom att få 

studera orden och testas covert. I den andra experimentgruppen var enbart de två 

betingelserna manipulerade i en inom-individs design. Båda grupperna blev sedan 

återkallade på testet efter en kort och en lång retentionsintervall. I den första experiment 

gruppen presterade samtliga lika för det korta retentionsintervallet. Gruppen som 

testades overt överträffade gruppen som fick studera orden upprepande gånger efter en 

vecka, emedan gruppen som testades covert presterade sämre i jämförelse med de två 
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förgående grupper. I den andra experimentgruppen var overt testade objekt bättre och 

snabbare upprätthållna än de som testades covert. Sammanfattningsvis visade Jönsson 

med kollegor (2013) att overt testing var förmånligare för minnesprestation vid senare 

tillfälle än covert testing, effektstorleken var blygsam.   

 

Föreliggande studie  

Den aktuella studien syftar primärt till att undersöka hur viktigt svarsformatet är för 

testeffekten och sekundärt till att undersöka testeffekten enligt TAP. Utifrån vad 

Jönsson med kollegor (2013) funnit är det meningsfullt att undersöka om ett liknande 

resultat kan erhållas när följande betingelser manipuleras: covert responsformat 

respektive overt responsformat vid inlärning, ett kongruent eller inkongruent slutligt 

testformat (enligt TAP) med en retentionsintervall 5 minuter respektive 1 vecka. Det 

ligger även i intresse att undersöka försöksdeltagarnas responslatens under 

instuderingsfasen för att se om respektive svarsformat under varje testfas skiljer sig åt, i 

betydelse att försöksdeltagarnas svarsreaktion varierar. Följande två hypoteser 

formuleras: 1) Det finns en skillnad mellan covert och overt inkodning, i termer av 

storleken på testeffekten som skapas, och 2) TAP-kongruenta betingelser kommer att 

leda till en bättre minnesprestation, på lång sikt, än TAP-inkongruenta betingelser.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Efter ett bortfall på 3 försöksdeltagare bestod det slutliga urvalet av 38 försöksdeltagare 

mellan 19 och 68 (M = 28,03 SD = 8,69) års ålder. Deltagarna rekryterades från 

Stockholms universitet samt genom tillgänglighetsurval av bekanta. Som ersättning fick 

försökspersonerna 1,5 timmes UD-tid.   

 

Material  

Experimentet utfördes på datorer med hjälp av skript i programmet E-prime 2.0 

(Psychological Software Tools, Inc., Pittsburg, PA). Inlärningsmaterial bestod av 48 

ordpar (t.ex. fjäril-insekt) hämtade från Shaps, Johansson och Nilssons (1976) svenska 

associationsnormer och hade liknande associationsvärden (varierande från ett till tre). 

Associationsvärdet har beräknats genom att låta deltagare säga det första ordet de 

förknippade med ett specifikt ord. Ett associationsvärde på två innebär att 2 av 100 

deltagare angav det specifika ordet associerat till det angivna ordet. Övergripande var 

medelvärdet och standardavvikelsen för associationsvärdet över stimuli listan lika.  

 

Procedur 

Deltagarna fick först en allmän beskrivning av hur experimentet gick till samt 

informerades om att experimentet var anonymt och att de kunde avbryta sitt deltagande 

när de så önskade. Efter att dataskriptet sattes igång antecknades deras kön och ålder 

och därefter följde ytterligare instruktioner om experimentet, vilket bestod av tre delar: 

 

Instuderingsfas 

Under studiefasen tilläts deltagarna att i slumpmässig ordning studera varje ordpar för 

sig i 5 sekunder, denna process upprepades totalt tre gånger. Mellan varje omgång av 

ordparen fick försöksdeltagarna en distraktionsuppgift, där de skulle försöka lösa så 
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många matematiska uttryck som möjligt på 30 sekunder. Detta genomfördes genom att 

de antingen fick välja ”1” för korrekt matematiskt uttryck eller ”0” för inkorrekt.  

 

Testfas 

Testfasen bestod av två separata betingelser: TAP-betingelse som manipulerades mellan 

individer och covert respektive overt testning som manipulerades inom individer. TAP-

kongruent bestod av 18 försöksdeltagare medan TAP-inkongruent bestod av 20 

försöksdeltagare.  De 48 ordparen var slumpmässigt, men jämnt fördelade mellan de två 

konditionerna, varje betingelse bestod alltså av 24 ordpar.  

 

Deltagarna fick först se ledtrådsord, vilket var det vänstra ordet av ordparet, de 

instruerades att försöka komma ihåg det högra ordet (testordet). Om de ansågs sig 

kunna ordet fick de bekräfta med ENTER på tangentbordet inom 5 sekunder. Om detta 

ej utfördes gick skriptet vidare till nästa ordpar. Om deltagaren hade tryckt ENTER, 

inom 5 sekunder, fick de antingen skriva ner svaret eller inte göra något alls, beroende 

på kondition. Skriptet försäkrade om att varje ordpar presenterades totalt i 15 sekunder, 

om de bekräftat med ENTER efter 5 sekunder hade de 10 sekunder att skriva svaret. På 

liknande sätt om ENTER blev bekräftat efter 7 sekunder och de då har 8 sekunder att ge 

ett svar, osv.  

 

För betingelsen med covert, innebar att bekräftelse med ENTER skulle leda till att 

deltagarna fick vänta 15 sekunder för det specifika ordparet. Även fast detta var 

tidskrävande, var detta det enda sättet att säkerhetsställa att exponeringstiden inte skilde 

mellan olika ordpar och konditioner. Av denna anledning visades objekten under 

inlärningsfasen också i 15 sekunder.  

 

För betingelsen med TAP, uppmanades deltagarna att säga svaret högt (medan 

försöksledaren antecknade) efter att det tryckt på musknappen första gången. När, och 

om, de angivit ett svar gick de vidare till nästa ordpar genom att trycka på musknappen 

igen.  

 

Det är viktigt att notera att alla ordparsövningar under testfasen börjar som covert 

(förutom ordparen som enbart studeras), och beroende på kondition, endast skiljer sig åt 

efter man tryckt på ENTER. Om ordningen på objekten (kommer i olika ordning för de 

olika konditionerna) är randomiserade skapar detta ett ovetande för försökspersonen. 

Med andra ord är det omöjligt att veta vad som kommer hända efter man har bekräftat 

med ENTER, antingen händer ingenting eller så uppmanas deltagaren att skriva ner sitt 

svar. Detta bör säkerhetsställa att hämtningsprocessen alltid är identisk och inte 

beroende av tillståndet för ett visst objekt.  

 

Slutlig testfas  

När testfasen var fulländad fick deltagarna göra ett skrivhastighets prov, vilket gick ut 

på att de fick se en text med slumpmässiga ord och sedan försöka skriva ner så många 

korrekta ord som möjligt på en minut (testet hittas på http://10fastfingers.com/ ). När en 

minut passerat fick deltagaren poäng för antal korrekta ord. Detta test fick de utföra tre 

gånger och det högsta poängen antecknades.  

 

http://10fastfingers.com/
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Skrivhastighetstestet fungerade som ett kort retentionsintervall (ca 5 minuter) för de två 

första faserna. Under dessa tester valdes hälften av ordparen slumpmässigt men jämnt 

ut, med andra ord valdes 24 ordpar för varje betingelse ut för att testas vid både det 

korta retentionsintervallet och det långa (1 vecka). Test som utfördes efter det korta 

retentionsintervallet var snarlikt testet som utfördes under inlärningsfasen: ett 

ledtrådsord visades och deltagaren hade sedan 15 sekunder på sig att ange ett svar och 

trycka ENTER för att bekräfta. Efter en vecka återvände deltagaren för att göra det 

slutgiltiga testet som innehöll den resterande hälften av ordparen. På detta sätt skulle det 

inte finnas några testeffekter från den korta till det långa retentionsintervallet orsakat av 

det slutgiltiga testet självt.   

 

 

Resul tat  

 

Minnesprestation vid slutlig testning 

En mixad ANOVA genomfördes med Retentionsintervall (5 min respektive 1 vecka) x 

Svarsformat (covert respektive overt) x TAP (kongruent respektive inkongruent) som 

oberoende variabler. Resultatet visade en huvudeffekt av Retentionsintervall, F1,36 = 

46.04, p < 0.001, ƞ2
p = 0.56, vilken enbart indikerar glömska över tid, och en 

huvudeffekt av Svarsformat (covert: M = 0.65; SD = 0.21; overt: M = 0.70; SD = 0.21), 

F1,36 = 5.51, p < 0.05, ƞ2
p = 0.13. TAP-betingelsen gav ingen signifikant huvudeffekt, 

F1,36 = 2,17, p > 0.05, och inga signifikanta interaktionseffekter erhölls. 

 

Responslatens vid inlärning 

För att analysera responslatensen vid inlärning matades dessa in i en beroende ANOVA 

med Svarsformat (covert respektive overt) x Testfas (första respektive andra respektive 

tredje) som oberoende variabler. Denna visade en signifikant huvudeffekt av Testfas 

(första: M = 2078ms, SD = 418ms; andra: M = 1641ms, SD = 365ms; tredje: M = 

1527ms, SD = 376ms), F1,37 = 114.86, p < 0.001, ƞ2
p = 0.76, vilket helt enkelt visar att 

försöksdeltagarnas responslatensen minskade för varje testfas. Det fanns även en 

huvudeffekt av Svarsformat (covert: M = 1808ms, SD = 376ms; overt: M= 1691ms, SD 

= 386ms), F1,37 = 9.13, p < 0.01, ƞ2
p = 0.20, vilket indikerar att det fanns en skillnad 

mellan covert och overt svarsformat angående responslatenser vid inlärning. Nedan 

diskuteras implikationerna av detta fynd.  
 

 

Diskussion  

 

Syftet med studien var dels att undersöka hur viktigt svarsformatet är för testeffekten 

(där covert responsformat respektive overt responsformat manipulerades) och dels att 

undersöka testeffekten enligt TAP (kongruent respektive inkongruent). Ytterligare 

undersöktes försöksdeltagarnas responslatens under de tre testfaserna. Det förväntades 

att se en skillnad mellan covert- och overt inkodning samt att betingelser som fått utföra 

TAP kongruent skulle leda till bättre retention på långsikt än betingelser som fick utföra 

TAP inkongruent. Ännu en förväntning var att undersöka om den aktuella studien skulle 

replikera Jönsson med kollegors (2013) resultat, då samma betingelser (covert- 

respektive overt responsformat) manipulerades.  
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Resultaten visade en huvudeffekt av Svarsformat dock ingen interaktionseffekt, vilket 

innebär att overt svarsformat är mer förmånlig än covert. Det fanns ingen signifikant 

huvudeffekt av TAP-betingelsen, TAP kongruent och TAP inkongruent resulterade 

således till samma fördelar för testeffekten.  

 

Försöksdeltagarnas responslatens resulterade i en signifikant huvudeffekt av Testfas 

med avseende på responslatens, vilket betyder att deltagarnas reaktion var snabbare för 

varje testfas som genomfördes. Resultaten visade dessutom en signifikant huvudeffekt 

av Svarsformat vilket innebär att försöksdeltagarna hade skiljaktiga responslatenser för 

covert respektive overt framplockning. Detta kan tänkas bero på det faktum att varje ord 

testades med samma svarsformat under alla tre testfaser. Således kan försöksdeltagarna 

ha lärt sig att associera ett specifikt ordpar med ett specifikt svarsformat, vilket i sin tur 

kan ha påverkat responslatensen.  

 

Den första hypotesen som formulerades om en förväntad skillnad mellan de två 

svarsformaten fick ett visst stöd. Den minnesprestation som följde covert testning vid 

inlärning var fem procentenheter lägre än den minnesprestation som följde overt 

testning. Den andra hypotesen om att försöksdeltagare som fått testas i TAP-kongruenta 

betingelser borde haft bättre minnesprestation, än TAP-inkongruenta betingelser 

bekräftades dock inte. 

 

Den aktuella studien replikerade delvis Jönsson med kollegors (2013) resultat. Båda 

studier resulterade i att overt testning var förmånligare än covert. Dock fanns det i detta 

experiment inga signifikanta interaktionseffekter, vilket den jämförande studien fick. 

 

För att en testeffekt ska skapas så måste försöksdeltagarna nödvändigt minnas en viss 

mängd kritisk information av tidigare testfas (Gates, 1917). Vi kan därför konstatera, 

utifrån Gates antagande, att i den aktuella studien har därför ingen testeffekt skapats. 

Analys av specifik data visade dock väldigt tydligt att den kritiska informationen togs in 

av enstaka försöksdeltagare.   

 

En förklaring för den aktuella studiens resultat om att overt är bättre än covert kan 

sammankopplas med retrieval hypothesis, där Bjork (1975) menar att fokuserad 

framplockning av material, i detta fall testordet, fungerar på samma sätt som överinlärt 

material då det endast studerats. Enligt amount-of-processing hypothesis (Dempster, 

1996; 1997), då överinlärning av material sägs leda till bättre resultat på testeffekten, 

har det inte visat att det varit mer gynnsamt att enbart studera information i jämförelse 

med att i kombination av inlärning testas. Dock kan studier som antar amount-of-

processing hypothesis inte specifikt uttala sig om att upprepad instudering gynnar 

hågkomsten, då experiment som utförts endast testat instudering självt över 

retentionsintervall utan någon jämförelse med andra betingelser. 

 

Att undersökningen ej resulterade i några signifikanta huvudeffekter av TAP-

betingelsen kan tänkas bero på det ringa antalet deltagare. I jämförelse som Franks et 

al., (2000) och Veltre et al., (2014) visade positiva effekter av TAP-betingelsen. Det kan 

mycket möjligt finnas något vid betingelsen i den aktuella studien men att det, rent 

statistiskt, inte når upp till en signifikans gräns. Ytterligare förklaring till varför studiens 

resultat inte lett till samma resultat som tidigare studier (t.ex. Conway & Gathercole, 
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1987; Hopkins & Edward, 1972) som undersökt att muntligt svarsformat lett till bättre 

retention än skriftligt eller tyst svarsformat (t.ex. Putnam & Roediger, 2013), kan vara 

att det muntliga svarsformatet genomförts enligt TAP-betingelsen, vilket ovanstående 

studier ej utgått från.  

 

Urvalet bestod dels av en grupp studenter och dels av bekanta som inte var studenter. 

Då den andra gruppen som genomförde minnesexperimentet var studerande kan 

slutsatsen dras om att denna grupp presterade bättre på grund utav vana för återkallning, 

i jämförelse med den första gruppen. Leeming (2002) menar att det är bättre för 

studenter att studera kursmaterial ständig genom en kurs istället för att lära sig all 

kursmaterial innan tentamen ges, därav leder den ständiga instuderingen till en positiv 

påverkan av instuderingen. Dessutom har tidigare forskning (t.ex. Roediger & Karpicke, 

2006) klargjort att försök för återkallning under instuderingsfasen gynnar minnet.  

 

Studiens begränsningar och styrkor  

Slutsatsen som kan dras av att det uppstod en signifikant huvudeffekt av Svarsformat, 

där försöksdeltagarna hade motsvarande responslatens för covert respektive overt 

svarsformat, är att då de fått utföra testet upprepade gånger har de förmodligen lärt sig 

associera enskilda ord med respektive testformat (vilket är en begränsning). Det vill 

säga då till exempel alla ord som är covert, testats på samma sätt, kan försöksdeltagarna 

ha lärt sig hur det specifika ordet blivit testat under den första fasen och förväntat sig bli 

testade på samma sätt under den andra fasen och så vidare. Deltagarna har med andra 

ord inte varit ovetande om vilken svarsformat som förväntats när de blivit testade 

(antingen covert- eller overt svarsformat) 

 

En punkt som både varit styrka och en svaghet med studien är att försöksdeltagarna 

under instuderingsfasen och testfasen för covert-betingelsen fått vänta 15 sekunder för 

att se det specifika ordparet. Det positiva med detta är att det har säkerhetsställt 

exponeringstiden mellan ordparen och konditionerna. Svagheten är att det har varit 

tidskrävande och kan ha resulterat i att vissa försöksdeltagare hunnit tänka på annat som 

inte rör experimentet, medan andra kanske hunnit återstudera ordparen i huvet. Följande 

så kan försöksdeltagarnas motivation och engagemang också haft en betydelse då vissa 

använt sig av olika metoder eller taktiker för att komma ihåg testordet. Slutligen så finns 

det ingen kännedom om vad försöksdeltagarna gjort under det långa 

retentionsintervallet. Det kan tänkas att vissa deltagare kanske har övat på orden som 

testades och som de mindes, medan andra försöksdeltagare inte alls tänkt på 

experimentet. Vidare kan studiens resultat inte bara ha påverkats av ett litet urval samt 

bortfall (3 försöksdeltagare), utan också av selection bias. I den första gruppen som fick 

utföra experimentet var majoriteten av försöksdeltagarna ur ett tillgänglighetsurval där 

de dessutom inte var studerande. Medan den andra gruppen som deltog i experimentet 

var psykologistudenter, vilka följande kan antas ha mer erfarenhet av instudering, 

liknande experiment eller också haft någon strategi för att komma ihåg orden. Slutligen, 

då experimentet utförts i laboratoriemiljö har det gett studien en ekologisk miljö, vilket 

anses vara exemplariskt för testeffekten.     

 

Förslag till framtida studier 

Efter att ha utfört den första testfasen bad många försöksdeltagare om att få sina resultat 

på testet samt djupgående information om experimentet. Då detta ej angavs kan det 
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således tänkas att om försöksdeltagarna fått mer information om experimentet samt 

återkoppling på sina testresultat skulle ha lett till att deras insats vid den slutliga 

testfasen var bättre. Det skulle dessutom kunna tillägas vid framtida studier att 

försöksdeltagarna får återkoppling angående korrekt eller inkorrekt svar under testfasen. 

Tidigare studier har bevisat att återkoppling ska främja försöksdeltagarna prestation.   

 

Då detta experiment inte resulterat i att deltagarnas retention ökat vid senare tillfälle 

samt att ingen interaktionseffekt mellan svarsformat och retentionsintervall uppstått 

stämmer det inte överens med tidigare studier (se t.ex. Carrier & Pashler, 1992; Kuo & 

Hirshman, 1996; Runquist, 1986) som bland annat resulterat i positiva effekter vid 

senare retentionstillfälle samt minskad glömska av test med ordpar.  Därför skulle det 

vara intressant i framtida studier att undersöka om det finns någon skillnad mellan 

grupper som antingen bara får studera och testas på enstaka ord eller ordpar 

(manipulerandes overt- respektive covert svarsformat). Detta för att undersöka om det 

finns någon skillnad i resultatet vid senare retentionstillfälle av att enbart fått studera 

ordpar eller enstaka ord, då bland annat ovanstående studier hävdar att ordpars test ska 

leda till bättre retention. Ett ytterligare alternativ för framtida studier med liknande 

manipulationer som den aktuella skulle vara att det under instuderingsfasen och första 

testfasen togs bort ord som försöksdeltagarna kan och enbart testa ord som de ej mindes, 

för att vid ett slutligt test se om ord som redan är instuderade inte behöver studeras igen. 

 

Slutsats  

Även om den aktuella studien inte bekräftade testeffekten enligt TAP-betingelsen och 

det inte finns mycket tidigare forskning som undersökt de svarsformaten som 

manipulerats i denna studie är det kritiskt att fler studier utförs för att få kunskap om 

vilket svarsformat som leder till bäst testeffekt, men också vilket svarsformat som 

gynnar minnet på lång sikt. Hur viktigt svarsformatet är för testeffekten återstår 

fortfarande att se.  
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