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Inledning 

Testbaserad inlärning är en pedagogisk metod som bygger på användningen av test och prov som 

verktyg för att stärka inlärningen istället för som underlag för bedömning. En enig forskarkår i 

kognitionsvetenskap och psykologi har med robusta och tydliga resultat visat hur upprepad testning 

kan användas för att stimulera och stärka inlärning. (Wiklund-Hörnqvist 2015). 

Metoden bygger på ett kognitivt fenomen som kallas testeffekten. Genom att testa sig själv på det stoff 

man försöker lära sig, till exempel genom att utsätta sig för ett diagnostiskt test, uppmuntras eleven att 

plocka fram ur minnet information om det denne läst och försöker lära. Denna minnesframplockning 

stärker förmågan att minnas informationen vid senare tillfällen på ett bättre sätt, jämfört med om 

eleven i stället för att testa sig på innehållet, skulle ha läst om samma text efter samma tidsintervall. 

(Roediger & Karpicke 2006). 

Trots den enighet som råder bland forskarna ser vi ganska lite av upprepad testning som lärandemetod 

i skolan. Baserat dels på en kandidatuppsats gjord på gymnasielärare (Wirebring 2014), dels på 

erfarenhet av samtal med forskare och lärare, kan jag dra slutsatsen att användningen av test och prov 

som metod för att stärka inlärningen verkar sällsynt. Detta trots att kunskapen om testeffekten inte är 

särskilt ny (James 1890). Fenomenet omskrivs förvisso redan i förra seklets början, men forskning på 

testbaserad inlärning tog fart framför allt under de två senaste decennierna.  

Jag ser en lucka i mötet mellan en enig forskarkår och de yrkesverksamma lärarna. Det verkar som om 

många lärare inte hört talas om testbaserad inlärning eller begreppet testeffekten. Därtill förefaller 

diskussioner kring hur de vetenskapliga rönen om testbaserat lärande skall kunna tolkas, användas och 

implementeras i den pedagogiska verksamheten svårfunna. De forskare som studerar testbaserat 

lärande gör det företrädelsevis inom kognitionsvetenskapliga fält. De studerar ju hur hjärnan fungerar, 

inte hur skolan fungerar. Hur kan det vara att ett område som har så tydliga kopplingar till den 

pedagogiska verksamheten inte diskuteras av pedagogerna själva? Min undersökning handlar just om 

detta. Genom ett par pedagogiska glasögon betraktat, hur ser man på användningen av upprepad 

testning i skolan? Hur ser lärarna på testbaserat lärande i sin verksamhet? Till vilken grad känner de 

till metoden överhuvudtaget? Vilka är metodens möjligheter och begränsningar enligt de som arbetar i 

pedagogisk verksamhet.  

Detta är mitt huvudsakliga syfte med studien. Undersökningen bygger på ett antal kvalitativa 

intervjuer med lärare i gymnasieskolan och strävar efter att bidra med ett pedagogiskt perspektiv på 

testbaserade inlärningsmetoder. 
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Syfte och frågeställningar 

Den inledande frågeställningen till det här arbetet är att undersöka lärares attityd till upprepad testning 

som pedagogiskt verktyg i undervisningen. I material som huvudsakligen består av intervjusamtal med 

lärare kring följande frågeställningar att analyseras.  

De konkreta frågeställningarna är: 

1. Vad känner yrkesverksamma lärare på gymnasiet till om testeffekten och upprepad testning 

som lärande-/studiemetod? 

2. Hur förhåller sig gymnasielärare till (upprepad) testning i undervisningen – vilka möjligheter 

eller begränsningar finns i deras undervisningssituation? 

3. På vilket sätt använder lärare testning i sin undervisning? 

De tre frågeställningarna syftar till att nå en diskussion kring lärarnas kännedom, attityd och 

inställning till användning av testning i sin undervisning. 

Viktiga begrepp 

Med testbaserat lärande avses en metodik som förstärker lärandet genom att med upprepad 

testning öva och stärka förmågan till minnesframplockning. (Roediger & Butler 2011:20).  

Med testeffekten menar jag den stärkande effekt testning har på långtidsminnet; att testa sig själv 

ökar chanserna för att man vid ett senare tillfälle ska lyckas hämta fram kunskapen på nytt i 

jämförelse med om man skulle ha läst om materialet eller inte läst det alls. (ibid).  

Testning i undervisningen som genomförs främst i syfte att stärka lärandet kommer jag för enkelhetens 

skull att kalla för pedagogisk testning. Syftet med detta är förstås främst för att på ett tydligt sätt skilja 

denna typ av testning från sådan som i första hand görs i bedömningssyfte, såväl formativ som 

summativ, men också för att göra tydligt att det är undervisningsmetodik det handlar om och inte 

kunskapsmätning. 

Teoretiska utgångspunkter 

Den här undersökningen står teoretiskt på två ben. Det ena benet vilar försiktigt i det fält inom 

kognitiv psykologi som handlar om minne och lärande, det andra inom pedagogisk forskning.  

Tidigare forskning 

Många av de studier som på olika sätt berör testeffekten bedrivs inom kognitiv psykologi och handlar 

inte om lärande och pedagogik i första hand utan är främst studier av kognitiva processer, minnet i 

synnerhet. Som jag ser det är minne och lärande helt oupplöslig förenade med varandra och genom att 

studera och diskutera metoder att arbeta med minnet skapas också ett sätt att utveckla det pedagogiska 

arbetet i skolan.   
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Minne och lärande är begrepp som återkommer frekvent i den här undersökningen. Vad lärande är för 

något och när det uppstår är en komplex fråga som får lite olika svar beroende på vilket perspektiv 

man utgår ifrån, pedagogiskt, biologiskt, psykologiskt, socialalt. Även tiden spelar roll. Synen på vad 

kunskap och lärande är för något har under de senaste hundra åren gått från att definieras och 

diskuteras i behavioristiska termer till att i huvudsak ses som en sociokulturell process. Vi har gått från 

behaviorister som Thorndike och Skinner, där forskare och pedagogerna anlade ett empiristiskt 

perspektiv på lärande och betraktade lärande som resultatet av erfarenheter, som den mängd stimuli-

respons-associationer eleven lyckas reproducera (jfr t.ex. Korp 2003, Säljö 2003, Nyström 2004), via 

rationalistiska perspektiv där lärande sågs som resultat av förändringar och mekanismer inuti 

människan själv (assimilation och ackommodation hette det med Piagets terminologi), till att i hög 

grad betrakta lärande som en social process där lärande är något ”situerat” (jfr t.ex. Korp 2003:68), 

alltså oupplösligt förenat med den aktuella situation som eleven befinner sig i och därmed som en 

funktion av elevens uppfattning av denna situation, som Korp uttrycker det (ibid). 

En definition av lärande, där kunskap ses som något situerat, kan förslagsvis handla om att lärande är 

som något som innebär något slags utveckling av kunskap eller förmågor man redan har. Lindström & 

Pennlert föreslår i sin bok Undervisning i teori och praktik att lärande en definition som handlar om 

en kvalitativ förändring hos eleven. De skriver att lärande är ”… som att skaffa sig en kvalitativt 

annorlunda relation till något, en större vetskap, en djupare förståelse eller en mer förfinad och 

ändamålsenlig färdighet” (Lindström & Pennlert 2012:13).  

Carola Wiklund-Hörnqvist beskriver i sin avhandling lärande på ett liknande vis. Hon skriver bland 

annat att ”Learning can broadly be defined as behavioral changes following experience or practice.” 

(Wiklund-Hörnqvist 2015:1). Minnet har en avgörande betydelse för lärande skriver hon, därför att det 

fungerar som en “recorder”. De metoder man använder för sitt lärande har alltså betydelse för hur väl 

information är ”recorded”.  (Wiklund-Hörnqvist 2015:2).  

Inom kognitiv psykologi beskrivs minnet som en tredelad process som består av kodning, lagring och 

framplockning. Den första är en process där information bearbetas till en minnesrepresentation. 

Lagringen hänvisar till processer där stimuli antingen kodas och processas i ett korttids-/arbetsminne 

eller integreras i ett mer permanent långtidsminne. Framplockningen handlar om processer för att 

skapa kopplingar och åtkomst till lagringssystemen. De senare är processer som är särskilt viktiga att 

förstå när det kommer till minnets betydelse för lärandet, skriver Wiklund-Hörnqvist (Wiklund-

Hörnqvist 2015:3). 

Wiklund-Hörnqvist skriver att förklaringen till att aktiva studiemetoder i allmänhet och testning i 

synnerhet är så effektiva för att skapa ett hållbart lärande, ligger sannolikt i just det faktum att de 

aktiverar andra minnesprocesser än de som är aktiva när man bara läser om materialet. En av de 

vanligast förekommande förklaringarna till testningens minnesstärkande effekt är att själva 
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minnesframplockningen per se är det som stärker kopplingen till det aktuella minnet, vilket ökar 

sannolikheten att studenten med framgång skall lyckas plocka fram samma information igen vid ett 

senare tillfälle. Att bara läsa om materialet aktiverar minnesprocesser som är mer likt passiv inkodning 

av minnet, skriver Hörnqvist-Wiklund. (Hörnqvist-Wiklund 2015:7). 

De kognitiva processer som är inblandade i minne och lärande, skriver hon vidare, avgör hur hållbart 

minnet blir (ibid). Studier visar att testbaserat lärande är en arbetsmetod, som visar sig i högre grad 

verka gynnsamt för framplockningen av långtidsminnen, jämfört med en metod som bygger på 

omläsning av materialet man skall lära sig. Att under inlärning testa sig själv på det man försöker lära 

sig, istället för att upprepat läsa om materialet, underlättar alltså för den studerande att vid senare 

tillfälle plocka fram informationen ur minnet. Fenomenet kallas för testeffekten. (Karpicke et al. 2009; 

Roediger & Butler 2011). 

I en studie av Freeman et al. (2014), publicerad i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, 

PNAS, presenterar de en metaanalys av 225 studier med data på relationen mellan studentresultat och 

pedagogiska metoder. Slutsatsen de drar, som på intet sätt är ny för de flesta aktiva lärare i dag, är att 

antalet misslyckade prov var för studenterna substantiellt lägre när det handlade om ”aktivt lärande” i 

jämförelse med ”traditionell undervisning” Det som här avsågs med ”aktivt lärande” är pedagogiska 

metoder som bygger på någon form av studentaktivitet, där informationen på något sätt behandlas 

aktivt av den studerande, i jämförelse med ”traditionell undervisning” som avser passivt lyssnande, 

som till exempel vid åhörande av föreläsningar. (Freeman et al. 2014:8410).  

Att studier på testeffekten är solida för olika material och i olika miljöer visas i ett stort antal artiklar. 

En av dessa är Roediger och Karpickes artikel från 2006 Test-Enhanced learning: Taking memory 

tests improves long-term memory (Roediger & Karpicke 2006). Här undersöks testning i jämförelse 

med omläsning. Här låter de två grupper av universitetsstudenter lära sig ett prosatextavsnitt. Den ena 

gruppen får efter ett första inläsningstillfälle läsa om samma text medan den andra gruppen utsattes för 

1-3 ”free recall tests” utan möjlighet till feedback eller omläsning. De två grupperna testas sedan på 

vad de minns av texten (retention tests) med intervall på 5 minuter, två dagar och en vecka. Efter ett 

intervall på 5 minuter visade sig gruppen som läst om texten ha bäst resultat, medan gruppen som 

testats på prosatextens innehåll hade bättre resultat efter både två dagar som efter en vecka. 

Undersökningen visar att testning är ett kraftfullt verktyg för att stärka lärandet på lång sikt.  

Att just omläsning är en studiemetod som många studenter gärna använder visas bland annat i Kornell 

& Bjork (2007), Karpicke, Butler och Roediger (2009), Hartwig & Dunlosky (2011) och  

Dunlosky et al. (2013). Kornell & Bjork (2007) undersöker hur studenter resonerar när de avgör hur, 

vad och hur länge de studerar. De pekar bland annat på det faktum att det inte alltid är att maximera 

lärandet på lång sikt som står i första rummet, utan att motivet för studenterna ofta är mer 

behovsorienterat.  
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Hartwig och Dunlosky (2011) replikerar Kornell och Bjorks studie, men jämför också med 

studieresultatet. Här visas att självtestning är relativt populärt och dessutom signifikant relaterat till 

studieresultatet. (Hartwig och Dunlosky 2011:133).  

Hur effektiva olika studiemetoder egentligen är för att stärka inlärningen diskuteras i en artikel av 

Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan och Willingham (Dunlosky et al. 2013). Här diskuteras och 

utvärderas tio olika välkända studietekniker i termer av effektivitet och användbarhet.  

Teknikerna som diskuterades valdes ut var sådana som var lätta att använda och därför förväntades 

vara använda av många studenter, samt sådan tekniker som studenter själva uppgett att de gärna 

använder. Efter utvärderingen graderades varje teknik efter hur effektiv den var för att stödja lärandet 

med hänsyn taget till fyra variabler, learning condition, student characteristics, materials och 

criterion tasks. De två tekniker som bedömdes ha högst användbarhet för att stärka lärandet på lång 

sikt var att testa sig själv på materialet samt att fördela och sprida ut studierna över tid. (Dunlosky et 

al. 2013:45) 

Även om testning trots allt används av en del studenter, skriver Dunlosky et al., är det mycket 

som tyder på att det är vanligt att hemfalla åt ineffektiva metoder. Här ställer de sig sedan den 

viktiga frågan som min undersökning eftersträvar att bidra till, nämligen: vilka orsaker kan ligga 

bakom att man väljer mindre effektiva metoder? Här dryftar de tanken att det faktiskt kan vara 

så att lärarna själva inte känner till att testning faktiskt är en effektiv metod. (Dunlosky et al. 

2013:46) 

I Roediger och Butlers artikel The critical role of retreival practice in long-term retention (Roediger 

& Butler 2011) presenteras ett stort antal artiklar som granskat traditionella studiemetoder i jämförelse 

med testning. De visar i sin artikel att testeffekten är solid såväl i autentiska klassrumsmiljöer som i 

laboratoriemiljöer. Här kan man också läsa om hur återkoppling fungerar stärkande för testeffekten 

samt olika teorier om varför minnesframplockningen gynnar inlärningen. 

Två studier som utgör hörnstenar i föreliggande undersökning är dels en kandidatuppsats, Wirebring 

(2014), dels Karpicke et al. (2009). Jag betraktar den här undersökningen som en utveckling av den 

undersökning av gymnasielärares attityd till testbaserat lärande som gjordes i Wirebrings studie 

(2014). Det är en kvantitativ studie där gymnasielärare i olika ämnen får ta ställning till olika 

inlärningsstödjande undervisningsmetodiker, varav testning är en. Syftet är att ta reda på till vilken 

grad gymnasielärare i Sverige använder testning i sin undervisning och hur de ser på testning ur 

effektivitetssynpunkt. Resultatet visar att testning är sällan förekommande som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. De framgår också att lärarna i undersökningen inte anser att testning är ett effektivt 

arbetssätt för att stärka inlärningen. 
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Som utgångspunkt för Wirebring (2014) användes Karpicke, Butler & Roedigers artikel Metacognitive 

studies in student learning. Do students practice retrieval when they study on their own? (Karpicke et 

al. 2009). Karpicke et al. (2009) undersöker till vilken grad 177 studenter på Washington University i 

S:t Louis använder sig av studiemetoder som bygger på minnesframplockning. Karpicke et al. (2009) 

visar att studenter i mycket låg grad har metakognitiv uppfattning om hur effektiv den studiemetod de 

företrädelsevis använder är för studieresultatet. När studenterna, inför en tänkt inlärningssituation, fick 

ta ställning till och motivera ett val mellan att läsa om kapitlet, testa sig själv på innehållet eller välja 

en annan metod för att på bästa sätt lära sig innehållet, valde drygt hälften att testa sig själv – förutsatt 

att de gavs möjlighet att gå tillbaka i kapitlet och läsa om kapitlet. Av dessa svarade endast 2 studenter 

att de gjorde det av pedagogiska skäl (a.a. sid 47). Om ingen möjlighet till att läsa om kapitlet gavs 

svarade endast 18 % att de skulle välja testning, och knappt hälften av dem (7,9 %) skulle göra det av 

pedagogiska skäl. Majoriteten svarade att de företrädelsevis skulle välja omläsning av kapitlet före 

andra metoder. Slutsatsen de drar är att studenterna i hög grad saknade kunskap om hur effektiva de 

metoder de valde för sina studier egentligen är för resultatet, och därför valde mindre effektiva 

metoder. 

Ett viktigt bidrag till det här forskningsområdet är Morehead, Rhodes och DeLoziers artikel om lärares 

kunskap och inställning till olika studietekniker (Morehead, Rhodes & DeLozier 2015). De har i sin 

studie undersökt vilken kännedom lärare och studenter vid Colorado State University (146 lärare och 

300 studenter) har om olika studietekniker. Informanterna i undersökningen ombeds också ta ställning 

till hur de ser på studieteknikerna i termer av inlärningseffektivitet. Studien visar att lärarnas 

uppfattning och kännedom om de olika studieteknikerna endast marginellt skiljer sig från 

studenternas. Precis som i nyss nämnda artikel av Karpicke et al. (2009) visar Morehead et al. att 

studenterna ofta väljer studietekniker som empirisk forskning på minne och lärande visat är mindre 

effektiva. (Morehead et al. 2015:257). 

Metod 

Analysen av intervjumaterialet i den här undersökningen kommer att genomföras med en metod som 

är inspirerad av det som kallas för Grundad teori. Med ”inspirerad av” menar jag att arbetssättet i 

analysen i några väsentliga aspekter liknar det hos Grundad teori, men metoden har därutöver inte för 

avsikt vara teorigenererande. Inom ramen för detta arbete har det inte getts utrymme för att nå 

teoretisk mättnad i urvalet. Metodiskt ligger den tydligaste likheten med Grundad teori i den 

kodningsprocess som utgjort grund till analysen. Genom att tillvägagångssättet har varit induktivt har 

informanternas egna uppfattningar och utsagor har fått bilda utgångspunkt för analysen och bildandet 

av en eventuell hypotes, istället för att jag sökt att bekräfta en redan färdig hypotes. Där slutar väl 

egentligen likheten med Grundad teori, men för att ändå förtydliga i vilken teori jag tagit min 
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utgångspunkt gör jag här en kort och förenklad beskrivning av vad som traditionellt avses med 

Grundad teori. 

Underlaget till den här undersökningen bygger på sju intervjuer som jag gjorde med gymnasielärare 

våren 2015. Intervjuerna var upplagda som semi-strukturerade intervjuer och genomfördes på 

informanternas respektive arbetsplats. Jag kommer inleda det här kapitlet med att kort beskriva hur 

intervjuerna genomfördes, hur urvalet gjordes samt kort beskriva informanterna. Därefter beskrivs 

analysmetoden.  

Intervjuerna 

Med semi-strukturerad kvalitativ intervju avser jag en öppen intervjumetod där mitt syfte har varit att 

få deltagarna att berätta om sina attityder till, erfarenheter av och kunskaper om testbaserat lärande. 

Informanterna har fått talat fritt kring öppna frågor om användningen av och attityden till testbaserat 

lärande i undervisningen. De teman och frågeställningar (för de specifika frågorna, se bifogad 

intervjuguide) som intervjusamtalet strukturerades kring var 

Intervjuerna kommer att behandla följande områden:  

 Vilken kännedom de har om testbaserat lärande 

 På vilket sätt använder de/anser att det skulle användas i deras undervisning 

 Vilka möjligheter och begränsningar finns för att arbeta med metoden i deras undervisning 

Min utgångspunkt var att ämnet för vissa kunde vara helt okänt och för vissa ganska välkänt. För att 

de informanter för vilka ämnet var helt nytt, inleddes intervjun med att jag kort förklarade och beskrev 

innebörden i, och exempel på, testbaserat lärande, på ett sådant sätt att informanten ändå skulle kunna 

ta ställning och resonera kring ämnet utifrån sin horisont. 

Innan intervjun genomfördes gavs varje informant chans att få svar på eventuella frågor som rörde 

såväl undersökningens tema såväl som metod och syfte, samt preciserat för sig hur mitt insamlade 

material skulle komma att behandlas. Varje intervju genomfördes på respektive informants arbetsplats 

och har tagit mellan 15 och 30 minuter att genomföra. Varje deltagare fick också information att deras 

svar kommer att anonymiseras så att varken person eller arbetsplats ska kunna identifieras. De fick 

också information om att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta utan att några frågor 

ställs samt att de hade rätt att ångra sitt deltagande, varpå eventuellt inspelat material skulle raderas. 

Det gjordes innan de sju intervjuer som undersökningen grundar sig på även två provintervjuer. Dessa 

provintervjuer syftade till att prova ut och justera intervjuguiden samt att testa olika metoder för 

ljudinspelningen.  
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Urval 

Urvalsmetoden för den här undersökningen väljer jag att beskriva som ett kriterieurval. De kriterier 

som urvalet bygger på är, förutom att det endast är gymnasielärare som fått frågan, 

ämneskombinationen.  

Avgränsningar 

De som tillfrågades om intresse av att delta i studien var enbart gymnasielärare i ämnen som enklast 

beskrivs som ”teoretiska”, d.v.s. naturvetenskapliga ämnen, samhällskunskap, psykologi och 

humanioraämnen som språk och religion. Syftet med avgränsningen var dels att den undersökning som 

jag avser bygga vidare på, Wirebring (2014), är gjord på gymnasielärare, dels för därför att jag själv 

som gymnasielärare in spe, har ett särskilt intresse för just den specifika yrkesgruppen.  

I analysen av intervjumaterialet kommer bland annat att jag använda mig av en metod inspirerad av 

grundad teori (se separat avsnitt här ovan). Det är därför viktig att här betona att den kanske viktigaste 

skillnaden mellan den här använda analysmetoden och den inom Grundad teori är just hur urvalet är 

gjort. Den här undersökningens begränsningar i tid och omfattning ger inte utrymme för 

teorigenerering så som den vanligen utförs inom grundad teori. I grundad teori samlas data in tills 

teoretisk mättnad uppnås, alltså till en punkt där den sist insamlade datamängden inte tillför 

undersökningen någon ny information. Jag har istället utgått från ett urval som bygger på ett på 

förhand redan begränsat antal intervjuer. Inga intervjuer genomfördes efter att analysarbetet satt igång.  

Det insamlade materialet analyseras med ett arbetssätt som i flera andra avseenden liknar det hos 

grundad teori, men den här undersökningen har inte ambitionen att vara teorigenererande och kommer 

därför att genomföras med nämnda begränsningar i datatillgången. 

Organisering och bearbetning av materialet 

En ljudinspelning gjordes av varje intervju. För att underlätta analysen av det insamlade materialet 

transkriberades dessa inspelningar inledningsvis. Jag kommer i det här kapitlet att beskriva hur jag 

genomförde analysen.  

Undersökningen har tre frågeställningar. Fråga 1 och 3 är rena sakfrågor, varför jag i resultatdelen 

kommer att redovisa dessa separat. Fråga 2 handlar om lärarnas förhållningsätt, inställning och attityd. 

Den här frågeställningen, till skillnad från fråga 1 och 3, genererar kvalitativt material som måste 

tolkas och beskrivas. Den metod som använts för analysen av dessa svar beskrivs här nedan.  

Analysen skedde i tre steg. Första steget var en öppen, induktiv, kodningsprocess som syftar till att så 

förutsättningslöst som möjligt beskriva vad informanterna egentligen säger. Under intervjuerna 

gjordes emellanåt minnesanteckningar som jag sedan använt som stöd för denna första kodning.  
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I det andra steget sovrades, samlades, sorterades den stora mängd koder med likartat innehåll i 

kategorier. Några av dessa kategorier visade sig sedan vara större än andra. Innehåll som 

informanterna regelbundet återkommer till bildar större kategorier än sådana som utgörs av rena 

sidospår i samtalet eller annat som skulle komma visa sig vara mindre relevant av andra skäl. De här 

kategorierna sorteras fram i det tredje steget och kallas av mig här för ”kärnkategorier”. Det är utifrån 

innehållet i kärnkategorierna som jag grundar min beskrivning av analysens resultat.  

Steg 1, öppen kodning 

Jag nämnde inledningsvis att analysmetoden inspirerats av Grundad teori. De begrepp jag använder för 

analysen är delvis sådana som får anses helt vanliga och etablerade inom kvalitativ analys, som t.ex. 

kodning, men även begrepp som mer specifikt är sammankopplande med GT. Jag använder dem på ett 

likartat vis, men då min metod endast har vissa delar gemensamt med GT, kommer jag här att närmare 

specificera hur jag använder dem, för att inga missförstånd skall uppstå i begreppsanvändningen. De 

begrepp jag kommer att ta upp är kod, öppen kodning, teoretiska minnesanteckningar, kategori och 

kärnkategori. För närmare beskrivning av hur de svenska begreppen används inom Grundad teori 

hänvisar jag till exempelvis Jan Hartman (Hartman 2001) eller liknande handbok i kvalitativ 

forskningsmetodik. 

Inledningsvis kodas intervjuerna förutsättningslöst. Här har varje rad, i princip varje ord, vägts mot 

undersökningens huvudsakliga frågeställning, på så sätt att jag ställer en öppen fråga: ”vad säger detta 

om informantens attityd, inställning eller åsikt om testbaserat lärande”. Det här kallar jag för öppen 

kodning. Med kod avser jag ett ord som beskriver det enskilda fenomen som informanten talar om. Det 

skall redan här sägas att det självklart inte alltid är så att informanten i varje utsaga säger något som 

kan kopplas till undersökningens frågeställningar. Stor del av samtalet är rena stickspår, 

missuppfattningar eller tal om sådant som inte rör pedagogisk testning, men som kanske rör 

informantens undervisningsmetoder i övrigt. Det är trots detta viktigt att koda dem eftersom det inte på 

förhand går att avgöra vad som faktiskt är ett stickspår eller irrelevant för undersökningen. 

Exempel på hur jag arbetat med öppen kodning: 

”Jag kom i kontakt med det när jag läste artiklar och dessutom ingår vi i ett projektarbete med 

universitetet om formativ bedömning, där det ingår som verktyg, det här med att undervisa i små 

doser…” (Informant 1, gymnasielärare i svenska och religion) 

Här talar informanten om sin kännedom om testbaserat lärande och det centrala fenomenet här är att 

”undervisa i små doser” är ett medvetet pedagogiskt tillvägagångssätt, ett pedagogiskt verktyg. Här 

talas också om formativ bedömning. I analysens första fas har jag valt att märka den här utsagan med 

såväl koden pedagogiska verktyg som formativ bedömning.  
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Till många av dessa kodord kopplas också ett kort memo som närmare beskriver min egen tolkning av 

utsagan så som den uttrycktes i intervjusituationen. Det kan vara anteckningar om hur jag uppfattade 

att informanten menade, eller något som sades mellan raderna och som därför kan behöva komplettera 

kodordet. De kallar jag fortsättningsvis för teoretiska minnesanteckningar.  

I den stora mängd koder som skapats har jag sedan valt att sammanföra de som har något gemensamt i 

kategorier av koder. De kategorier som uttrycker en huvudproblematik och som står i tydligt samband 

med de andra kallas för kärnkategorier och utkristalliserar sig först i analysens tredje och avslutande 

steg. (jfr Hartman 2001:88). 

Steg 2, selektiv kodning 

När samtliga intervjuer har kodats har nästa steg i analysen gått ut på att sammanföra likartade koder i 

grupper. Dessa grupper har det gemensamt att samtliga koder på ett eller annat sätt rör samma ämne. 

Här tillkommer sedan en beskrivning till varje kategori, ett slags teoretiska reflektioner, vilka utgör det 

första egentliga steget i analysen.  

Steg 3, kärnkategori 

I analysens sista steg söks en eller flera relevanta kärnkategorier. I enlighet med Hartman (2001:88) 

definierar jag kärnkategori som en kategori som kan sägas ha en central roll framför allt genom att den 

förekommer ofta i materialet, men också för att den har tydliga samband med övriga samt, kanske 

viktigast av allt, uttrycker en huvudproblematik. 

Etiska ställningstaganden 

De lärare som deltagit i studien har deltagit frivilligt och utan ersättning. Varje deltagare har innan 

intervjun informerats om att de när som helst kan avbryta intervjun. 

Varje deltagare har innan intervju blivit informerad om undersökningens syfte och frågeställningar. 

För att försäkra varje deltagare konfidentialitet så att inga enskilda deltagare eller arbetsplatser ska 

kunna identifieras har såväl namn som arbetsplats anonymiserats.  

Inga personuppgifter sparas. Det inspelade materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Resultat  

Här nedan följer först en redovisning av resultatet på fråga 1 respektive fråga 3. Eftersom de frågorna 

är rent sakliga till sin karaktär redovisas dessa separat. 

Fråga 2 handlar om förhållningssätt och inställning och redovisad därför separat. 
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Fråga 1 och 3 

Vad känner yrkesverksamma lärare på gymnasiet till om testeffekten och upprepad testning som 

lärande-/studiemetod? 

Endast en av de sju intervjuade lärarna kände innan intervjun till testeffekten och testbaserat lärande 

som metod för att stärka lärandet. Däremot uppgav ytterligare en lärare att de fått fortbildning i 

pedagogik som riktar sig till elever med inlärningssvårigheter, där upprepad testning som verktyg för 

minnesträning var ett centralt inslag. De övriga sade sig ha inga, eller endast vaga begrepp om 

metoden.  

På vilket sätt använder lärare testning i sin undervisning? 

Tre av lärarna använder sig av pedagogisk testning. Endast en av dessa uppger att denne uttryckligen 

känner till testeffekten och testbaserat lärande och därför använder upprepad testning i ett medvetet 

syfte att förstärka lärandet. De övriga två använder regelbundet testning i form av diagnostiska test. 

Testen används på två sätt. Ett sätt som beskrevs av en lärare i fysik gick ut på att inleda varje vecka, 

med ett diagnostiskt prov som repetition av förra veckans lektionsinnehåll. När det gällde 

faktakunskaper i ämnet samhällskunskap användes av den andra läraren regelbundet upprepade, 

identiska, diagnostiska prov. Det här var prov som ofta rättades av eleverna själva och som gjordes 

anonymt. Just eftersom syfte främst var att skapa ett inlärningstillfälle, samt att för eleven synliggöra 

dennes egna lärande, var bedömningsmomentet irrelevant.  

De metoder som nämns för testning är huvudsakligen diagnostiska test samt referatskrivning. 

Diagnostiska test används när det handlar om faktakunskaper som termer, begrepp, grammatik och 

glosor. De som uppger att de använder diagnostiska prov undervisar i samhällsvetenskap, engelska 

respektive fysik/matematik. En lärare (i ämnet svenska) uppger att denne regelbundet använder 

referatskrivning dels som metod för att lära in själva referatskrivningsmetoden, men också som metod 

för att stärka lärandet av själva sak- och faktainnehållet; alltså för att ur minnet skriva vad de minns av 

själva faktainnehållet. Referatskrivning nämns också av en annan svensklärare, men denne uppger sig 

endast använda denna metod sporadiskt. 

Fråga 2.   

Hur förhåller sig gymnasielärare till (upprepad) testning i undervisningen – vilka möjligheter eller 

begränsningar finns i deras undervisningssituation?  

Kategorierna  

Här nedan redovisas resultatet av kodningen. De kategorier som utkristalliserat sig är: Tid, Bedömning, 

Strategier för lärande, Arbetsbörda och Pedagogiska utmaningar. Jag redovisar dem här rangordnade 

efter storlek. 
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Tid 

Den här kategorin samlar koder som berör tidsaspekten. Det här är den kategori som också utgör 

kärnkategori. Här omtalas exempelvis ofta bristen på tid. Prov, test och inlämningar är i hög grad 

tidskonsumerande inslag i yrket. Även när samtalet kommer in på saker som ligger utanför själva 

undervisningen, blir tid något att förhålla sig till. En lärare uppger att de fått fortbildning som rör nya 

pedagogiska metoder, och däribland upprepad testning, men att det som denne upplever som det 

huvudsakliga problemet är just att ingen tid ges för implementering av den nya kunskapen.  

Tid blir också en faktor när det kommer till det pedagogiska samtalet på arbetsplatsen. En lärare 

berättar att tid är en bristvara som hindrar möjligheterna för utbyte av nya tankar och idéer mellan 

lärarna själva. Hen säger att samtalet aldrig hinner förbi ”kepsar och mobiltelefoner” och 

konsekvensen blir att man aldrig hinner uppdatera sig på ny pedagogisk forskning. 

När det kommer till genomförande av testning i undervisningen hamnar också tid som en ofta 

förekommande kodning. Tiden nämns som hinder för genomförande, på så sätt att testningen är att det 

tar tid att genomföra, konstruera och rätta. Ofta omnämns tidsbristen som förklaring till att pedagogisk 

testning väljs bort för att hinna med andra inslag i undervisningen.  

I intervjuerna hamnar samtalet ofta kring planering och genomförande av undervisning och här är tid 

en ständigt närvarande faktor som lärare har att förhålla sig till. Det gör att bristen på tid blir en stark 

påverkansfaktor på hur planeringen och genomförandet av undervisningen ser ut. 

Bedömning 

Det här är den kategori som tillhör de två största, vid sidan av Tid.  Här samlas koder som berör 

bedömning av olika slag, såväl summativ som formativ. Den här kategorin är en av de viktigaste för 

förståelsen av lärarens förhållningsätt till testning i undervisningen.  Det som är framträdande här är 

att upprepad testning ofta omnämns i termer av bedömning. Även när avsikten är att använda test som 

del i undervisningen, alltså som inlärningstillfälle i första hand, omnämns frekvent rättningen som en 

del som faller på läraren. Några av de intervjuade lärarna beskriver hur de använder diagnostiska prov 

eller liknande upprepade tester, inte för att stärka lärandet, utan huvudsakligen för att kunna se elevens 

kunskapsutveckling, se en progression. Det implicerar att resultatet skall betraktas i relation till 

kunskapsmålen i första hand.  

Formativ bedömning nämns ofta och är en vanligt förekommande kod i den här kategorin. Det som 

utmärker sig är emellertid att upprepad testning nämns som pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet, 

men huvudsakligen för att det ger eleven feedback på vad denne behöver läsa på mer om. Inte så ofta 

nämns att testningen i sig själv är ett mål och verktyg för att stärka lärandet. 

Koder som rör examinationer hamnar också här. För de flesta av de intervjuade lärarna var testning 

något som genomfördes i samband med examinationer. Här talade lärarna om olika metoder för 
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examinationer, inlämningsuppgifter, prov och muntliga redovisningar. Den viktigaste funktionen hos 

examinationen är självfallet att mäta kunskaper. Att provet i sig själv fungerade kunskapsstärkande 

omnämndes sällan.  

Arbetsbörda 

Här samlas koder som innehåller inställning till den börda som följer med olika inslag i arbetet, 

däribland rättning, provkonstruktion och dylikt. Det här är en relativt stor kategori. De vanligast 

förekommande koderna i den här kategorin är kopplade till den arbetsbörda som kommer av 

rättningen. Uppfattningen om att genomförande att prov och test måste följas av en rättning var vanlig. 

Rättningsbördan föll ofta på lärarna själva. Endast en lärare sa uttryckligen att diagnostiska prov 

genomfördes anonymt och att rättningsbördan föll på eleverna själva.  

När det kommer till planering av undervisning är ett en viktig faktor att ”hinna igenom allt”, i den 

bemärkelsen att man har en terminsplanering att förhålla sig till och innehållet i den skall hinna 

”bockas av”. Det får till följd att när extra inslag av test i undervisningen omtalades som en extra 

arbetsbörda som till förmån för att ”hinna bocka av alla kursmoment” måste prioriteras bort. 

Strategier för lärande 

Här samlas koder som berör beskrivningar lärarnas erfarenheter av olika strategier i klassrummet för 

att stärka eleverna lärande; koder som rör all undervisningsmetodik de intervjuade lärarna återger och 

berättar om hamnar i den här kategorin.  

Det kan vara muntliga repetitioner, upprepad testning, och liknande metoder som läraren använder för 

att främja lärandet. Flera återkommer till vikten av att repetera och gå tillbaka just för att ”nöta in” 

kunskaperna. Här framgår att lärarna som har erfarenhet av till exempel test och skrivövningar 

baserade på minnet upplever övningarna svårplanerade om de skall genomföras upprepat. De uppger 

skäl som att ”det är som att börja om” varje gång, vilket hindrar progression mot kursmålen; att det är 

svårplanerat med ständiga tillbakahopp i undervisningen. Ett problem som gör dylika övningar 

svårplanerade är också att de upptar lektionstid.  

Pedagogiska utmaningar 

Här samlas koder som beskriver hur lärarna ser på utmaningar som möter hos elever med svårigheter, 

provångest, diagnoser och likande. Den kategorin innehåller minst antal kodade enheter.  

Samband mellan kärnkategorin och de övriga kategorierna 

Det som uttrycks som ett huvudproblem är den begränsade tillgången till tid. För samtliga moment i 

undervisningen är tiden en variabel som har stort inflytande. Det är tillgången på tid som för de 

intervjuade lärarna är den faktor som tydligast styr undervisningens innehåll. Styrdokumenten anger 

vilket innehåll som måste hinnas med på en termin och som förklaring till varför inte nya 

undervisningsmetoder prövas anges ofta den bristande tillgången på tid. Testning tar tid från 
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undervisningen som försvårar för lärarna och eleverna att hinna bearbeta det innehåll som kursplanen 

anger. Det är tiden som styr möjligheterna att sätta sig in i, och eventuellt implementera nya arbetssätt, 

att följa upp utvecklingsdagar och fortbildning. 

De intervjuade lärarna i den här undersökningen uttrycker att de huvudsakligen betraktar test, prov och 

inlämningsuppgifter som nödvändiga verktyg för kunskapsbedömning. Summativ bedömning är ett 

ofrånkomligt inslag, ett fundament i undervisningen, som är sammankopplat med en stor och 

tidskrävande arbetsbörda. Det här påverkar synen på övriga inslag av testning i undervisningen på 

följande vis.  

När de intervjuade lärarna talar om testning som del i undervisning, görs detta i betydande grad i 

termer av bedömning, alltså som ett sätt att mäta kunskapsutveckling i relation till kursens 

kunskapsmål. Det är endast en lärare som kan berättar att testningen genomförs primärt som 

inlärningstillfälle, utan krav på rättning och därmed bedömning. I mån av tid genomförs rättning av 

läraren eller eleven, men endast för att synliggöra för eleven dennes egen kunskapsutveckling.  

Det är alltså svårt för lärarna att släppa tanken på att testen skall rättas och diskuteras i relation till 

uppnådda kunskapsmål. När testningen, på detta sätt, primärt ses ett instrument för kunskapsmätning 

och inte kunskapsförstärkning, blir testningen därför något som något som tar tid från undervisningen 

och inte en del av undervisningen. Anledningen till att det framför allt ses som något som tar tid från 

undervisningen uppges vara den arbetsbörda som följer av dels provkonstruktionen, dels rättningen. 

Eftersom testningen i så hög grad omtalades som ett sätt att primärt mäta kunskaper, beskrev lärarna 

rättningen som en uppgift som naturligen skulle falla på dem själva och därför uppfattades som en 

börda som hindrade lärarna från att använda sig av testning i undervisningen. 

Diskussion 

Jag utgår ifrån att många lärare i skolan är väl bekanta med att provet i sig själv utgör ett lärotillfälle 

såväl som ett bedömningstillfälle; det får väl närmast betraktas som en vältraderad gammal 

pedagogisk käpphäst. Den uppfattningen bekräftar Karpicke et al. i sin artikel (2009:473). Trots att 

kunskapen finns hos lärarna väljs andra studiemetoder framför testning, företrädelsevis omläsning 

visar det sig. Karpicke et al. (2009) skriver att vore det så att studenterna också kände till testningens 

effektivitet skulle man vänta sig att den studiemetoden skulle rankas högre än den mindre effektiva 

omläsningen. Så är inte fallet, visar deras forskning. Med hänvisning till Roediger & Karpicke (2006) 

skriver de att forskningen konsekvent visar att studenter saknar metakognitiv uppfattning om 

testeffekten. I flera fall, skriver de, förutspår studenterna i själva verket det omvända, att upprepad 

läsning, istället för upprepad testning, bäst gynnar inlärningen på lång sikt (Karpicke et al. 2009:7).  

En av utgångspunkterna för den här undersökningen var därför att det är sällsynt med lärare (och 

studenter för den delen) som både känner till och som använder sig av en pedagogik präglad av aktiv 
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minnesframplockning. Deltagarna i den här studien visade sig ha, med undantag för en lärare, ha inga 

eller endast vaga kunskaper om testbaserat lärande. Det här, tillsammans med tidigare studier som 

undersökt studenter och lärares kännedom om testbaserat lärande, stärker misstanken om att 

kännedomen om testeffekten och testbaserat lärande bland lärare är låg.  

Bristen på kännedom är belysande för den situation som flera av de intervjuade lärarna i den här 

undersökningen berättar om. Flera lärare säger på olika vis att de ges dåliga möjligheter eller att de 

inte hinner med att följa utvecklingen i pedagogisk forskning. Två av de intervjuade lärarna berättar 

om hur de upplever att det finns vattentäta skott mellan universitet och gymnasie-/grundskola. Även 

om de får lära känna metoden under en utvecklingsdag eller andra tillfällen för fortbildning ges inte 

utrymme i tjänsten att utveckla och implementera den nya kunskapen i yrkesutövningen. Att flera av 

de intervjuade lärarna berättar om svårigheten att följa med i och ta till sig ny forskning säger något 

lärares arbete som kan förklara att så få känner till vad testeffekten och testbaserat lärande är för något. 

En lärare uttryckte det som att det är svårt att i samtalen lärare emellan komma förbi och vidare från 

diskussioner kring mobiltelefoner och kepsar. Den hen menade är att vid såväl möten avsedda för att 

utveckla det pedagogiska arbetet, som vid lunchbord och kaffekvartar, når samtalet aldrig så långt att 

man hinner diskutera ny pedagogisk forskning.   

Det är nu 10 år sedan Roediger III och Karpickes artiklar om testeffekten och testbaserat lärande 

publicerades, och kunskapen var inte ny ens då. Sedan dess har ett stort antal artiklar publicerats som 

på olika sätt visar på testningens betydelse för lärandet, men trots att detta är forskning som direkt 

ansluter till lärares verksamhet är det fortfarande svårt att hitta någon lärare som känner till denna 

forskning. Därför har jag i den här undersökningen valt att inrikta mig mot lärares arbetssituation och 

inställning till användningen av test i undervisningen.  

Redan direkt efter intervjusamtalet kunde man konstatera att tyngdpunkten i samtalet handlat om olika 

svårigheter och begränsningar för deras möjligheter att använda test i undervisningen. När jag sedan 

närmare analyserat materialet bekräftades denna känsla. Man slås av att framför allt tre saker 

återkommer hos de intervjuade lärarna. Det är – förutom att test som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen sällan förekommer regelbundet – att testningen är något som tar tid. Det tar tid att 

konstruera testen och det tar tid att genomföra. Men det som kanske är det mest intressanta resultatet 

är att det tar tid från undervisningen. Det andra frekvent återkommande är att man talar om testen som 

ett slags börda, och då företrädelsevis talar lärarna om den rättningsbörda som faller på lärarna eller på 

eleverna. Det tredje som är slående är att de – möjligen omedvetet – talar om testningen med ett mer 

eller mindre tydligt bedömningsperspektiv. Det visar sig vid en närläsning av intervjusvaren att lärarna 

har svårt att ta av sig bedömningsglasögonen när de talar om test i klassrummet.  

Det jag menar med bedömningsperspektiv är följande. När lärare talar om testning i klassrummet i 

termer av rättning och resultat i första hand menar jag att man anlägger ett bedömningsperspektiv på 
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testningen, vilket skiljer sig från att tala om testning som ett pedagogiskt verktyg. Om syftet med att 

genomföra ett test i klassrummet är att bedöma elevens kunskaper i relation till kursens mål, då har 

man ett bedömningssyfte med testningen, oavsett om det är tänkt att det skall ligga till grund för 

betygsättning eller inte. Då blir det också naturligt att betrakta testningen som något som hamnar vid 

sidan om undervisningen per se och därför tar tid från denna.  

Det som är gemensamt för det här sättet att prata kring test i klassrummet är att det på olika vis handlar 

om tid. Eftersom tid är något alla lärare har att förhålla sig till och hushålla med, blir varje inslag i 

undervisningen något som måste kvantifieras i termer av tid. Som lärare måste man helt enkelt ställa 

sig frågan hur man skall hushålla med ett begränsat antal lektionstimmar hinna med att arbeta igenom 

kursplanens innehåll på ett sätt som på bästa vis får med samtliga elever.  

När de intervjuade talar om tid talar de oftast om tid som en bristvara. Man talar om att hinna med att 

hinna med kursen, att hinna bedöma, att hinna rätta. Det som samtliga intervjuade lyfter fram är alltså 

framför allt tidsbrist. När lärarna då – medvetet eller omedvetet - talar om testning som något som 

läggs till (eller på) undervisningen, blir den naturliga konsekvensen att testningens genomförande och 

rättningen av densamma tar tid från undervisningen.  När det kommer till hushållandet av tid nämner 

de flesta lärare i studien den arbetsbörda produktionen av testet utgör som en svårighet. För de flesta 

lärare prioriteras därför konstruktionen av ett test bort; det finns helt enkelt inte tid att konstruera något 

test. En av de intervjuade lärarna uppger emellertid att hen och hens elever ser ett värde i dessa 

återkommande små test, och skulle de utebli efterfrågas dessa test omedelbart av eleverna. 

Det här sättet att tala om testningens plats och funktion i klassrummet, med bedömningsperspektivet 

ständigt närvarande, bekräftar att kännedomen hos de intervjuade lärarna om upprepad testning som 

pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet är ganska låg. Med hänvisning till tidigare studier (t.ex. 

Karpicke et al 2009 och Wirebring 2014) ligger detta möjligen i linje med det förväntade.  

Av intervjuerna framkommer alltså att test är i första hand något som de intervjuade lärarna kopplar 

samman med bedömning (dock inte nödvändigtvis betygsgrundande bedömning). Det är ett centralt 

resultat av intervjuerna eftersom detta påverkar synen på vilken funktion testningen har. Även i de fall 

då informanten talar om användningen av diagnostiska test, och därtill upprepad diagnostisering, 

framkommer att det primära syftet är återkopplingen till lärare och elev om vad denne har lärt sig, inte 

provet i sig själv. Det som är intressant med det här är att detta uttrycks av den lärare som uppgett att 

denne faktiskt känner till testningens stärkande effekt på minnet och lärandet.  

Diagnostiska test är ett sätt att använda sig av testbaserat lärande. Varje gång eleven framgångsrikt 

plockat fram kunskapen ur minnet ökar sannolikheten att hen med framgång skall lyckas plocka fram 

den vid ett senare tillfälle. Återkopplingen är självklart en viktig del, eftersom detta hjälper eleven att 

se vad denne har lärt sig och vad hen behöver läsa på mer om. Återkopplingen är också viktig för att se 

om eleven har förstått så att eventuella fel och missförstånd kan korrigeras; på så sätt undviker man att 
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eleven nöter in felaktigheter. Men även utan återkoppling är testning mer gynnsamt för inlärningen än 

omläsning (Roediger & Karpicke 2006). Men det är slående att ingen gång under samtalet med den 

lärare som säger sig använda diagnostiska prov regelbundet, framkommer att det diagnostiska provet 

också har en kunskapsstärkande funktion i sig själv. Det jag anser att min analys egentligen visar är att 

hen faktiskt inte använder sig av testning i syfte att stärka lärandet utan för att få återkoppling, alltså på 

ett sätt som är jämförbart med studenterna i Karpicke et al:s undersökning (Karpicke et al. 2009). 

Precis som Morehead et al. (2015), Karpicke et al. (2009) visat verkar kännedom om testbaserat 

lärande vara låg även för svenska lärare och elever. Man hemfaller åt mindre effektiva studiemetoder 

även om man faktiskt känner till att testning och likande metoder ger bättre resultat på lång sikt. Jag 

ställer mig i den här undersökningen frågan varför det är så här. Det enkla och snabba svaret är att det 

är jobbigt att konstruera, genomför och rätta test. Det är sannolikt inte hela sanningen. De lärare jag 

talat med uppgav sig vara osäkra på hur man skulle kunna arbeta med test om det inte handlade om att 

mäta och bedöma elevens kunskaper. Andra test har man inte tid för, visade det sig.  

Skulle jag, innan jag påbörjade det här arbetet, drista mig till att ha en gissning om möjliga 

förklaringar till varför test används så sällan av lärare på gymnasiet, skulle kunskapssyn och ideologi 

ha varit en av gissningarna. Test i undervisningen riskerar att ge negativ vägledning för eleverna på så 

sätt att eleverna uppfattar felaktigt att de som de testas på i undervisningen också är det som är det 

som kommer på provet – och omvänt. ”Teaching for the test” är en term som ofta används för att tala 

om undervisning där innehållet styrs av det kommande testet. Sådan undervisning kritiseras för att ge 

eleverna allt för specifik kunskap och dålig förmåga till att generalisera kunskapen till liknande 

kunskapsområden eller problem. Att testbaserat lärande skulle ge eleverna negativ vägledning, alltså 

ett sätt att ”teach for the test” var en av hypoteserna jag hade. En annan var, kanske något likartad 

misstanke, var att tanken på test i undervisningen var behäftad med en ålderdomlig syn på kunskap, 

där kunskap och lärande definierades som den mängd fakta en elev kunde reproducera i ett test. Inget 

av detta har nämnts i intervjuerna med lärarna. Istället har de orsaker till att test inte används snarast 

varit tidsbrist och att man faktiskt inte känner till metoden. De här två orsakerna visade sig dessutom 

vara nära förknippade med varandra, på så sätt att när lärarna resonerade kring den arbetsbörda som 

förknippades med testningen gjorde detta ofta med bakgrund i en uppfattning om vad testbaserat 

lärande är som inte var helt korrekt. Det var emellanåt så att den rättningsbörda som man ansåg skulle 

falla på lärarna själva hindrade dem från att genomföra testningen.  

För lärare som arbetar med formativ metodik i klassrummet är upprepad testning ett (av flera) verktyg 

för att få fram underlag för den formativa bedömningen. Testningen ger såväl eleven själv som läraren 

en uppfattning om vad eleven egentligen kan och har förstått av undervisningen; information som 

läraren sedan kan använda för att stödja elevens lärande och som underlag för planering av den 

fortsatta undervisningen. (se t.ex. Jönsson 2011).  
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Testbaserat lärande i första hand en metodik för att stärka lärandet genom minnesframplockning. Det 

kan vara ett sätt för läraren att arbeta formativt, men det är inte i första hand en formativ metodik. Det 

är i första hand en inlärningsmetodik som syftar till att främja minnestärkande kognitiva processer. Att 

tala om bedömning i samband med testbaserat lärande kan därför leda tankarna fel. Rättning och 

återkoppling av testen är utan tvekan viktigt för att undvika att eleven nöter in felaktigheter och för att 

ge eleven vägledning kring vad denne behöver läsa på ytterligare, men testningen skall i den här 

metodiken främst ses som en inlärningsmetodik som i jämförelse med (passiva) alternativ, som 

inläsning av samma studiematerial, är en effektivare metod på lång sikt. Även utan återkoppling är 

testning mer effektivt är omläsning, vilket har visats i ett flertal studier (Wiklund-Hörnqvist 2015:16). 

Det är minnesframplockningen i sig själv som är det centrala.   

En viktig fråga kring testning i undervisningen handlar om vad som skall testas. Många av de studier 

som är gjorda på testeffekten mäter i hög grad hur mycket man informanten minns. För de flesta 

pedagoger idag handlar inte undervisning och lärande om att hur mycket man lärt sig utan om vad 

eleven lärt sig. Ference Marton et al. (2009) diskuterar i sin bok Inlärning och omvärldsuppfattning 

hur man med frågor kan styra inlärningens inriktning mot yt- respektive djupinlärning. Här beskriver 

de experiment som visar att om man explicit pekar ut något i texten påverkar detta inlärningen negativt 

på det sättet att läsaren tenderar att bli fixerad vid det utpekade istället för att förstå vad författaren av 

texten egentligen vill ha sagt. Om man istället ställer frågor som pekar ut en inriktning, utan att peka 

på särskilda delar i texten, främjas en förståelseinriktad inlärning, en så kallad djupinlärning. (Marton 

et al. 2009:104).  

Vika implikationer har detta för de frågor man ställer vid pedagogisk testning? Det vet jag inte, men 

frågornas egenskaper torde inte ha något negativt inflytande på själva testeffekten. De förklaringar 

forskningen ger till fenomenet testeffekten är att varje gång information plockas fram ur minnet stärks 

kopplingen till detta. Så för testningens effekt på lärandet borde även frågor som pekar ut en 

inriktning, snarare än särskilda faktabitar i texten, vara gynnsamma.  

Det ligger här nära tillhands att hänvisa till den forskning som visar att pedagogisk testning gynnar 

transfer av kunskap (t.ex. Butler 2010). Med transfer menar man förmågan att överföra kunskap och 

erfarenheter från ett kunskapsområde till ett annat. Förmågan att kunna generalisera idéer från ett 

kunskapsområde till ett tolkar jag som en förmåga som bygger på djupinlärning.  

Diskussion kring metoden 

Viktigt för arbetet med Grundad teori är sättet på vilken datainsamlingen utförs. Vanligen strävar 

forskaren efter att uppnå ”teoretisk mättnad”. Det innebär i princip att datainsamlingen fortgår till 

ingen ny information tillförs, alltså när data samlas in och återkommer på ett sätt som betraktas som 

utbytbart mot tidigare insamlad data.  Det har inte varit möjligt att genomföra inom ramen för det här 

arbetet. Det har framför allt påverkat den här studiens trovärdighet. Varför valdes just de här lärarna? 
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Urvalet till den här studien gjordes med ett kriterieurval. Lärare som uppfyllde på förhand bestämd 

kriterier tillfrågades. Problemet är att det är väldigt svårt att hitta pedagoger som är intresserade av att 

ställa upp på en intervju, varför alla som fick frågan också fick delta. Detta skulle därför också kunna 

kallas tillgänglighetsurval, vilket till exempel gör att deltagarna samma begränsade område. Det är en 

brist för studiens tillförlitlighet. 

Vilka blir konsekvenserna av detta? Främst påverkar det möjligheten att dra några trovärdiga slutsatser 

som gäller för fler än de intervjuade lärarna. Om det varit sju andra lärare som valt att ställa upp, hur 

hade detta påverkat resultatet? Jag tror att, med stöd i den tidigare forskning som finns, resultatet 

skulle varit likartat. Kännedom om vad testbaserat lärande är för något har genom tidigare forskning 

visat sig vara begränsad, såväl bland lärare som bland studenter. Den här undersökningen stödjer den 

erfarenheten. Att lärare idag är hårt belastade och har svårt att få tiden att räcka till är en vältraderad 

kunskap och märks till exempel i media och i det politiska samtalet om skolan och lärarnas 

arbetssituation. Det är därför inte förvånande att just tid, och framför allt tidsbrist, är den faktor som 

oftast kommer på tal när det handlar om användningen av test i undervisningen.  

Hur många informanter man behöver för att säkra trovärdigheten är en fråga som ofta möter 

intervjustudier. Men inte så sällan har man läst en kvalitativ studie med kvantitativa glasögon på 

näsan. Frågan om reliabilitet och validitet skiljer kvantitativ forskning från kvalitativ på flera punkter, 

detta är självklart för de flesta. I kvantitativ forskning måste urvalet vara stort nog för att vara 

generaliserbart för den population man vill uttala sig och dra slutsatser om. Generaliserbarhet ligger 

inte i första rummet när det kommer till kvalitativ forskning. Strävan efter systematisk 

generaliserbarhet i kvalitativa studier leder till en återvändsgränd; eftersom det inte är statistik man 

sysslar med kan man inte svara att en, två eller hundra intervjuer ger ett representativt urval som kan 

generaliseras till en större population.  

Slutsatserna jag kan dra efter analys av dessa informanter är knutna till den specifika urvalsgruppen, 

såväl som till när och av vem intervjuerna gjordes. Det kan mycket väl vara så att resultatet blivit ett 

annat om jag haft andra informanter eller om intervjuerna gjordes vid ett annat tillfälle av någon 

annan. Detta är ett problem kommer man inte bort ifrån så lätt. Men med hänvisning till mitt 

resonemang just här ovan tror jag ändå att ett annat urval skulle ge likande resultat. 

Sammanfattning 

I den här studien undersöks sju gymnasielärares erfarenheter och inställning till upprepad testning som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Studien bygger på intervjuer gjorda med lärare under våren 

2015. De frågeställningar som diskuterades med lärarna var vilken kännedom de ansåg att de hade om 

testbaserat lärande, testeffekten och upprepad testning som lärande- och studiemetod, vilken 

inställning, attityd och erfarenhet de har till testning som pedagogiskt verktyg i undervisningen samt 
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på vilket sätt de använder testning i sin undervisning. Resultatet av undersökningen visar att 

kännedomen om testbaserat lärande bland de intervjuade var låg. Endast en av de intervjuade lärarna 

kände till begreppet testbaserat lärande. Två av de intervjuade lärarna uppgav att de använde testning 

som verktyg för att främja lärandet. Testning uppfattades av de intervjuade framför allt som ett 

tidskrävande inslag i undervisningen, varför lärarna uppgav att de inte gärna skulle använda sig av 

metoden. De lärare som uppgav att de använde testning i undervisningen för att stärka lärande gjorde 

ge framför allt genom korta, regelbundna skriftliga tester, respektive genom referatskrivning. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Även om du inte provat testbaserat lärande, är jag intresserad av hur du resonerar kring metoden och 

dess användning i undervisningen. Hur resonerar du kring möjligheter och begränsningar med 

metoden? Fördelar och nackdelar? Möjliga och omöjliga ämnen och undervisningssituationer. Hur tror 

du att det skulle påverka dina egna elever? Hur och när tror du att den skulle kunna hjälpa dina egna 

elever? Varför/varför inte? 

Det är just dina egna perspektiv, tankar och funderingar som jag är intresserad av – oavsett vilka 

kunskaper du har om metoden.   

 

Inledning/bakgrundsfrågor  
Vad heter du och hur gammal är du? 

Vilka ämnen undervisar du? 

Vilka årskurser har du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

 

(Kännedom) 
 

Vad känner du till om testbaserat lärande? 

Var har du lärt dig detta? 
   

Huvudfrågor 

 

 Inledningsvis: Har du någon gång (ur ett pedagogiskt perspektiv) reflekterat kring test och 

prov i undervisningen? Vad har du, rent generellt, för inställning och attityd till test och prov i 
undervisningen? 

 

 Testbaserat lärande bygger på upprepad testning som pedagogisk metod - Reflektioner? 

 
 

 På vilket sätt använder du dig av test i undervisningen i dag? Vad finns det som talar för att du 

skulle kunna tänka dig att använda mer (eller mindre) test i undervisningen i framtiden? 

 

 Vad skulle få dig att välja – eller inte välja – upprepad testning som metod i undervisningen? 

Hur ser förutsättningarna ut för det här sättet att arbeta, sett till din situation och de 

ramfaktorer du har att arbeta efter? 
 

 

 Hur ser du på metodens möjligheter och begränsningar i allmänhet och på din skola och/eller 

din undervisning i synnerhet? Vilka är svårigheterna? Vilka är möjligheterna? 

 Är förutsättningarna olika beroende på ämne? 

 

Om du skulle gissa – vad skulle få eleverna att använda den här arbetsmetoden? 

 
1a)  Har du någon gång använt test på det här sättet?  

1b) På vilket sätt upplever du att det har påverkat din undervisning respektive eleverna och 

deras studieresultat? 
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2a)  Vad skulle få dig att välja eller inte välja att använda upprepad testning i din 

undervisning för att stärka lärandet?  

 
2b)   

 

2 c) På vilket sätt använder du dig av testbaserat lärande i undervisningen.  
 

 

3a+b) Hur ser du på metodens möjligheter och begränsningar i allmänhet och på din skola 

och/eller din undervisning i synnerhet? Vilka är svårigheterna? Vilka är möjligheterna? 

Är förutsättningarna olika beroende på ämne? 

Test fakta förståelse – ingen motsättning? 

 

 

Avslutning 

Vill du lyssna på bandet?` 

Något du vill stryka? 

Något jag borde fråga andra lärare om? 
 


