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Upprepad testning vid inlärning  förstärker långtidsminnet. Fenomenet är  även känt som testeffekten 
(Roediger  & Karpicke, 2006). Huvudsyftet med föreliggande studie var  att  undersöka  testeffekten  och 
jämföra  den  med inlärningseffekter av  gruppdiskussioner. Andra  syften var  att undersöka om inlärning 
påverkades av individuella skillnader samt av  testfrågornas komplexitet. Experiment genomfördes  under 
fyra tillfällen  och sammanlagt  tolv studenter medverkade. Resultaten visade att upprepade test ger 
signifikant bättre effekt på  inlärning  jämfört med gruppdiskussioner. Inlärningen  påverkades av 
testfrågornas komplexitet. Mindre komplexa faktafrågor  tenderade falla lättare i  glömska i  jämförelse med 
komplexare förståelsefrågor. Individuella skillnader i  kognitiva  förmågor och  arbetsinsatser   påverkade 
däremot inte inlärningen. 
 

Sedan början på 1960-talet har den allmänna uppfattningen bland lärare varit att  inlärning 
av  ny  kunskap främst sker med hjälp av  upprepad inläsning av  instuderingsmaterial 
(Roediger & Karpicke, 2006). Vid senare prov  (test) kan lärare mäta elevernas 
kunskapsnivåer  (Roediger & Karpicke, 2006). Resultat från forskningsstudier har  visat  att 
test inte bara fungerar som bedömningsinstrument av  kunskapsnivåer utan också indirekt 
förstärker  minnet av  nyinlärd kunskap (Spitzer, 1939). Test  förenklar ihågkomst från 
långtidsminnet vid senare testning (Roediger & Karpicke, 2006).  Fenomenet kallas 
”testeffekten” och redan år 1620 skrev filosofen och vetenskapsmannen Sir Francis Bacon:

 If you read a piece of text through twenty times, you will not learn it by heart
 so easily as if you read it ten times while attemting to recite from time to time 
 and consulting the text when your memory fails. (Roediger & Karpicke, 2006). 

Under århundraden har människans minne studerats och successivt har minnets 
lagringskapacitet  kartlagts vilket enligt  dagens forskarparadigm består av  tre delar, 
nämligen sensoriskt register,  korttidsminnet och långtidsminnet (Atkinson & Shiffrin, 
1968). Sensoriska register som exempelvis ikoniskt minne (syn) behåller  sensorisk 
information temporärt (0,1-0,5 sek) innan informationen behandlas eller faller  i glömska 
(Sperling, 1960).  Korttidsminnet lagrar  och bearbetar inkommen information och är 
begränsat till ”seven plus minus two” (Miller,  1956) informationsbärande enheter  åt 
gången (Atkinson & Shiffrin,  1968). Långtidsminnet har nästintill obegränsad 
lagringskapacitet  och  kan behålla information under  lång tid (Atkinson & Shiffrin, 1968). 
Inom minnesforskning anses skeende, deltagare, inkodning och framplockning vara av 
störst betydelse för befästande av nya minnen (Roediger, 2008).

Testeffekten innebär  att  långtidsminnet för  nyinlärd kunskap förstärks av  test  eftersom 
testmomentet medför försök till ihågkomst vilka antas ge effektivare kognitiva  processer 
än enbart ny  inläsning av  information (Roediger & Karpicke, 2006). Aktivering av 
inkodningssprocesserna vid testning stärker således minnesspåret (Bouwmeester  & 
Verkoeijen, 2011). Testeffekten har visats framträda även när individer varken presterat 
bra  resultat  eller  fått återkoppling (feedback) på testresultat (Roediger & Karpicke, 2006). 
Det finns två  teorier om  orsaker  till att test och upprepade test har en gynnsam effekt  på 
långtidsminnet (Dempster,  1996). Första  teorin The amount of processing hyphothesis 
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utgår från att testeffekten enbart beror  på mängden exponeringar av  inlärningsmaterialet, 
en form av  överinlärning genom  överexponering av  materialet till minnet (Dempster, 
1996). Den andra teorin Retrieval hyphothesis baseras på att  testeffekten till stor  del beror 
på att  framplockningsprocesser kräver mer kognitiva resurser och återaktivering av 
minnesspår vilket bidrar till förstärkning av långtidsminnet (Roediger & Karpicke, 2006).

Testeffekten och  dess beskaffenhet har framförallt undersökts i två miljöer, nämligen i 
kontrollerade experimentella laboratoriemiljöer  och i mindre kontrollerade 
utbildningsmiljöer (Roediger & Karpicke, 2006). Tidigare forskning, i ett historiskt 
p e r s p e k t i v , h a r v i s a t  a t t u p p r e p a d t e s t n i n g u n d e r i n s t u d e r i n g s t i d i 
utbildningssammanhang stärker minnet för ny  kunskap (Gates, 1917). År 1917  utfördes en 
storskalig studie där amerikanska skolbarn (elever) från årskurserna ett, två, tre,  fyra, fem, 
sex och åtta deltog. Eleverna indelades, för  varje årskurs,  i olika grupper vilka respektive 
spenderade 0, 20, 40, 60 eller 80 procent av  inlärningsstiden till att studera eller 
återminnas ett instuderingsmaterial (Gates, 1917). Instuderingsmaterialet i studien bestod 
av  nonsensord (i bestämd ordning) och av  meningsfull prosatext.  Eleverna fick först ta del 
av  instuderingsmaterialet under en begränsad tid. Sedan ombads eleverna individuellt 
försöka återminnas inläst  material med tillstånd för  samtidig  återblickning i 
instuderingsmaterialet  för korrekt inlärning. Avslutningsvis testades eleverna individuellt 
under två omgångar. Resultatet visade att  under  nästan samtliga förutsättningar 
förbättrades bestående inlärning tack vare individuell  testning under  instuderingstiden. 60 
procent  av  instuderingstid ägnad åt individuell testning var effektivast vid inlärning av 
meningsfull text (Gates, 1917). Vidare visade resultatet  på att tider  för  testning  över  60 
procent  av  totala instuderingstiden stannade alternativt  försämrade testeffekten (Gates, 
1917) vilket tyder på att  en viss mängd inlärning måste till stånd för att testning ska kunna 
gynna testeffekten tillika förstärka långtidsminnet (Roediger & Karpicke, 2006).  I Gates 
studie visade testresultat ingen testeffekt för förstaårseleverna (Gates,  1917) vilket talar för 
att även viss stadie av  personlig utveckling och mognad måste uppnås för att testeffekten 
ska synas (Roediger & Karpicke, 2006). 

Drygt två  decennier  efter  Gates upptäckter fann minnesforskaren Spitzer (1939) att  ju 
tidigare första testet på nyinstuderad kunskap genomförs, efter instuderingsperioden, ju 
starkare uppkommer testeffekten. Långtidsminnet förstärks kraftigare vid upprepad 
ihågkomst av  information än vid upprepad inläsning  av  information  (Roediger,  2008) 
vilket bekräftades i studie genomförd i klassrumsmiljö där skollitteratur användes som 
instuderingsmaterial (Roediger  & Karpicke, 2006). Försökspersoner som läste genom 
instuderingsmaterialet  en  gång och därefter gjorde tre efterföljande test  presterade också 
bäst resultat på test utförda en vecka efter instuderingstiden (Roediger  & Karpicke, 2006). 
Däremot presterade försöksdeltagare som läst skollitteraturen upprepade gånger bäst 
resultat på test utförda fem minuter  efter instuderingstidens slut (Roediger & Karpicke, 
2006). Upprepade test direkt  efter instuderingsperiod gynnar således styrkan av 
långtidsminnet eftersom testning tycks ge djupare kognitiva processer  än upprepad 
inläsning av information (Roediger & Karpicke, 2006). 

Även resultat från experimentella miljöer har visat att upprepad testning förstärker 
långtidsminnet (Roediger & Karpicke, 2006). År 1967  genomfördes ett experiment under 
tre betingelser.  Först fick försöksdeltagare läsa in en lista med 36 ord (studier  (S)) en gång 
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för att sedan muntligt återberätta orden ur minnet i rätt ordning (test (T)). Proceduren 
repeterades totalt 24  gånger  STST,  STST... (12  S, 12 T). Därefter utfördes uppgiften i 
ordningen SSST, SSST... (18 S, 6 T) för  att slutligen utföras i ordningen STTT, STTT... (6  S, 
18 T) (Tulving, 1967). Inlärning antogs vara effektivast under  instuderingsperioder när 
elever  aktivt läst  instuderingsmaterialet vilket  i experimentet  skulle betytt att betingelsen 
SSST var mest gynnsam  och betingelsen STTT minst gynnsam  för  inlärningen (Tulving, 
1967). Resultatet överraskade forskningsvärlden eftersom  inlärningskurvorna över 
betingelserna var likartade vilket talade för  att inlärning  också  förstärks av  upprepade test 
(Tulving, 1967). 

Upprepade test gynnar inlärning och  förbättrar resultaten  även utan deltagarnas 
kännedom  om resultatprestationer (Mark, Wheeler & Roediger,  1992). I en studie fick 
försöksdeltagare lyssna till en berättelse samtidigt som  försöksdeltagarna ombads minnas 
namn på  60 bilder som visades synkroniserat till berättelsens uppläsning. Därefter fick 
varje tredjedel av  försöksdeltagarna göra noll,  ett respektive tre direkt efterföljande test på 
bilderna genom att  skriva ner bildernas namn (Mark et al.,  1992). En vecka senare 
sammankallades deltagarna för ett slutgiltigt test  och resultatet  visade att gruppen som 
gjorde tre direkt efterföljande test mindes 31,8 bilder. Gruppen med ett  efterföljande test 
mindes 23,3  bilder och gruppen som inte gjorde några efterföljande test mindes 17,4 
bilder. För  gruppen som mindes flest bilder  skedde dessutom successiv  förbättring av 
resultatet för  varje efterföljande testtillfälle från 32  till  35 och  slutligen till 36 bilder trots 
att gruppmedlemmarna inte fått feedback om  resultaten (Mark et al., 1992). Fenomenet 
finns beskrivet som hypermnesia (Erdelyi & Becker, 1974) och antas beror på  att 
information inte fallit i glömska mellan testtillfällena (Kelley & Nairne, 2003). 

Förhållandet mellan feedback och inlärning har  också undersökts. Inom  många 
utbildningar används feedback för att hjälpa elever  vid felbedömningar och för  att  eleverna 
ska ges möjligheten att maximera prestationen (Roediger  & Karpicke, 2006). I 
klassrumsmiljöer anses feedback förbättra elevernas förmåga att minnas information vid 
inlärning (Cranney, Mihyun, McKinnon, Morris & Watts, 2009). Elever vilka erhållit 
feedback på testresultat har  också påvisats prestera bättre vid senare test än elever vilka 
inte erhållit  någon feedback (Leemings, 2002).  I en studie i syfte att  utröna hur  feedback 
påverkar testeffekten testades elever  upprepade gånger på instuderat material under en 
inläsningsperiod för att senare bedömmas i ett slutligt test  (Kang, McDermott & Roediger, 
2007). Testen innehöll två varianter av  frågor.  Flervalsfrågor och enkelsvarsfrågor. Vid 
första  omgången i studien testades eleverna utan feedback av  korrekta svar. Under andra 
omgången fick eleverna samlad feedback om  korrekta svar  efter  varje tests genomförande. 
Vid jämförelse av  slutliga test från första och andra omgången visade resultatet att 
eleverna presterade bättre resultat på  enkelsvarsfrågor när eleverna erhållit feedback 
(Kang et  al., 2007). Flervalsfrågornas svar skiljdes däremot inte åt mellan testen (Kang et 
al., 2007). 

Förutom upprepade test och feedback tycks inlärningens magnitud också  bero på 
individuella skillnader i förmåga att skapa minnesspår (Bouwmeester  & Verkoeijen, 2011). 
Baserat på resultat från studier  har fuzzy trace theory utformats och antar att vid inlärning 
skapas två sorter av  minnesspår, nämligen ordagranna och övergripande (Reyna & 
Brainerd, 1998). Ordagranna minnesspår  beskriver exakta betydelser och övergripande 
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minnesspår beskriver teman exempelvis temat ”stad” över ordagranna minnesspåren 
Amsterdam, trafik och kedjehus (Bouwmeester  & Verkoeijen, 2011). Teorin antar  att 
testning av  inlärd information förstärker övergripande minnesspår och försämrar exakta 
minnesspår. Däremot, repeterad inläsning av  information förstärker  exakta minnesspår 
och försämrar övergripande minnesspår  (Reyna & Brainerd, 1998). Vidare antar  teorin att 
exakta minnesspår lättare faller  i glömska efter  tid vilket innebär att upprepade 
ihågkomstförsök baseras successivt  mer och mer på övergripande minnesspår (Reyna & 
Brainerd, 1998). Studier på barn har  bekräftat att det förekommer individuella skillnader i 
hur väl övergripande minnesspår befästs (Bouwmeester & Verkoeijen, 2011). Hos barn 
med starkast övergripande minnesspår efter  inlärningsperiod har  testeffektens magnitud 
visats gynnas mest  av  testning (Bouwmeester & Verkoeijen,  2011). Förslagsvis bör 
ledtrådar och  frågor  vid test baseras på övergripande information för  att  testeffektens 
magnitud ska bli störst (Bouwmeester & Verkoeijen, 2011).

Inlärningseffekter har även påvisats uppträda individuellt hos gruppmedlemmar när test 
genomförts i diskussionsgrupper (Cranney  et al., 2009). I en studie av  Cranney  et  al. fick 
75 psykologistudenter se en åtta  minuter lång film om  biologisk psykologi. Därefter 
delades studenterna in i fyra grupper. Grupp ett (G1) bestod av  studenter vilka direkt  efter 
filmvisning fick enskilt svara på  tio frågor  om  filmen. Grupp två (G2) bestod av  studenter 
vilka delades upp till grupper om fyra till fem  personer  där gruppmedlemmarna 
tillsammans fick svara på samma tio frågor direkt efter filmens slut.  Studenter i grupp tre 
(G3) fick läsa filmmanuset efter  filmens slut och ombads stryka under manustexter som 
eleverna bedömde var  viktigast för  förmedling av  filmens innehåll. Studenterna i grupp 
fyra (G4) fick ingen uppgift.  När  studenterna i G1  och G2 skriftligt svarat på samtliga 
frågor tillhandahölls studenterna feedback i form  av  rätt svar på varje fråga. En vecka 
efteråt  fick samtliga 75 studenter göra ett individuellt  test  vilket  innehöll 13 frågor. Sju av 
frågorna var  helt nya och sex var gamla frågor tagna från testet  som  studenter  i G1  och G2 
gjorde direkt efter filmen. Resultatet från slutligt test visade att  studenterna i G2 
(diskussionsgrupp med feedback) presterade bäst  resultat både på gamla och nya frågor 
(Cranney et al., 2009).

Medlemmar i samarbetsgrupper tenderar  tillsammans lösa  svåra uppgifter och problem 
effektivare än enskilda  ickegruppmedlemmar  (Kirschner,  Paas & Kirschner, 2009) vilket 
delvis förklaras av  Cognitive load theory  (CLT). Enligt CLT överöses hjärnans kognitiva 
resurser ständigt med informationselement vilka tillsammans skapar en 
kognitivbelastning som måste struktureras upp inom  hjärnans kognitiva arkitektur  och 
rymmas inom korttidssminnets kapacitet innan ny  inlärning av  informationen ska kunna 
ta vid (Paas, Renkl & Swellers,  2004). Kommunikation i samtalsgrupper  hjälper  således 
både uppbyggnad av  en gemensam mental model (schemata) över pågående uppgift 
(Barron, 2003) och avlastar samtidigt uppgiftens kognitiva belastning hos individuella 
gruppmedlemmar (Kirschner et  al., 2009). Gruppmedlemmarna kan således fördela 
individuella belastningar inom gruppen vilket medför att ledigt arbetsminne frisätts på 
individnivå (Kirschner et  al., 2009). Däremot har minnesforskning, där  jämförelser  gjorts 
mellan individuell testning och testning i samarbetsgrupper, visat att vid enklare uppgifter 
såsom  minne för ord är individuell testning effektivare (Anderson, Bjork & Bjork, 1994) 
men tillsammans minns gruppmedlemmar  flest enskilda informationselement (Andersson 
& Rönnberg, 1995). 
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Förutsättningar för lärande och  prestationer i samarbetsgrupper gynnas också av 
interaktion mellan gruppmedlemmar (Kirschner, Beers, Boshuizen & Gijselaers,  2008) 
framförallt  när  att gruppmedlemmarna är aktiva och  interaktion sker kontinuerligt 
(Akkerman, Van den Bossche, Admiraal, Gijselaers, Segers, Simons & Kirschner, 2007). 
Studier med diskussionsgrupper har visat att veckovisa test både gett kunnigare och mer 
engagerade elever (Fitch, Mildred, Drucker & Norton,1951). Miljöer  med strikta regler om 
vad som förväntas av  gruppmedlemmar har visats utveckla gruppmedlemmarnas intresse 
och motivation för  lärandeprocesser  (Dillenbourg, 2002). Svåra uppgifter har visats 
medföra  att  relevant kunskapsförmedling mellan gruppmedlemar minskar (Whyte, 1991). 
För  att  bibehålla god inlärningsnivå inom  gruppen bör  atmosfären i gruppmiljön tillåta 
verbal kommunikation (Whyte, 1991) såsom förklaringar,  bedömningar, rättfärdigande 
förmedling, reflektion och gemensamt stöd (Beers, Boshuizen, Kirschner & Gijselaers, 
2007). Kommunikation medför  således djupare individuella informationsprocesser 
(Kirschner  et al., 2008). God kommunikation i gruppmiljöer bidrar även till att relevant 
kunskap förmedlas till gruppens gemensamma schemata över uppgiften (Salas,  Sims & 
Burke, 2005). 

Inlärning är följdaktligen ett komplext område där många faktorer  tycks påverka 
testeffektens existens. Forskning har funnit  att testeffekten är uppstår  i inlärningsmiljöer 
där upprepade test används för  att befästa långtidsminnet (Cranney  et al.,  2009; Henry  et 
al.,  2006; Tulving, 1967; Mark, Wheeler & Roediger, 1992). Tidigare forskningsresultat 
gällande relationer  mellan abstrakt  tänkande och korttidsminnets förmåga (Unsworth  & 
Randall, 2005) i kombination med nya rön ger  upphov  till nya tankesätt och 
frågeställningar vilket bidragit  till att forskare börjat undersöka  andra studietekniker för 
att kunna effektivisera utbildningsmiljöer (Kirschner  et al.,  2008). Genomförande av 
skriftligt test i samtalsgrupp där  gruppmedlemmar tillåtits diskutera frågor och även 
erhållit efterföljande feedback har  visats vara en effektiv  kombination vid befästande av  ny 
kunskap (Cranney  et al., 2009). Frågan är om  en annan typ av  studieteknik som 
gruppdiskussioner  kan ge samma eller  större effekt  på  inlärning som  upprepade test. 
Påverkar  gruppmedlemmarnas engagemang och  arbetsinsatser gruppens gemensamma 
mentala schemata och individuella prestationer. Som känt påvisade Kirschner et  al. (2009) 
att samarbetsgrupper  tenderar  lösa svåra  uppgifter effektivare än enskilda individer. Kang 
et al. (2007) fann att  feedback genererar  bättre resultat på enkla  frågor vilket väcker frågor 
om och i sådant fall hur inlärningseffekter påverkas av  enkla  respektive komplexa 
instuderingsfrågor när diskussionsgrupper används som studieteknik.

Således, det första  syftet  med föreliggande studie är  att undersöka testeffekten och jämföra 
den med inlärningseffekter  av  gruppdiskussioner. Andra  syftet är  att  undersöka  om 
testfrågornas komplexitet påverkar  vid inlärning. Tredje syftet är att undersöka om 
inlärningseffekter  påverkas av  individuella skillnader i form av  kognitiva  förmågor och 
individuella arbetsinsatser under gruppdiskussioner. 

Metod

Undersökningsdeltagare
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Inledningsvis rekryterades 20 försöksdeltagare (fd) från psykologi- och 
kognitionsvetenskapliga programmen vid Umeå Universitet genom  att försöksledare 
kontaktade studenter  under  lektionstid.  Studenterna informerades om experimentetet och 
dess tillvägagångssätt utan avslöjande om  experimentets syfte. Från rekryteringsprocessen 
till första testtillfället reducerades fd:s antal från 20 till 13  på grund av  utebliven närvaro 
och sjukdom. Ytterligare bortfall under studiens gång medförde att  slutliga resultat från 
pilotstudien baseras på data från 12  fd med fördelningen sju  kvinnor  och fem  män. 
Samtliga  12  fd som deltog  under pilotstudien erhöll 400 kronor  vardera. Fd fick ingen 
feedback gällande sina insatser  och prestationer  vilka också behandlades konfidentiellt  av 
försöksledarna. 

Apparatur och material
Instuderingsmaterialet utgjordes av  en del från personlighetspsykologins kurslitteratur 
från Ryden och Malmroth (2008) ”Mentalisering: att leka med verkligheten”, Natur och 
Kultur.  Instuderingsmaterialet behandlar affekter och består  totalt av  23 sidor svensk text. 
En mängd frågor konstruerades utifrån instuderingsmaterialet och bland frågorna valdes 
16 frågor (åtta fakta och åtta övriga) att utgöra grund för studiens samtliga tester. 

Upprepade test (T1,  T2, T3  och  T4) bestod av  16 frågor, åtta faktafrågor (Tfakta) vilka 
krävde ett  kortare svar och åtta övriga  frågor (Tövriga) vilka krävde ett  längre svar  i form 
av  en redogörelse. Maximalpoäng för  ett upprepat test var  16 poäng. Samma frågor 
användes vid pilotstudiens samtliga fyra upprepade test men presentationsordningen av 
frågorna skiljdes åt  mellan omgångarna.  Under T1  och  T3  överrensstämde frågornas 
ordning och likaså under T2 och  T4. Vid samtliga upprepade test visades först en fråga 
under  60 sekunder  på storbildsskärm och fd ombads skriva svar i svarshäftet.  Sedan ljöd 
en signal under tio sekunder och  fd uppmanades lägga ifrån  sig pennan och vända blad i 
svarshäftet. Därefter visades korrekt  svar under tio sekunder för faktafrågor  samt 15 
sekunder för övrigafrågor.  Proceduren upprepades för  samtliga 16  frågor  innan testets slut. 
Min = 0 poäng. Max = 16 opäng.

Avslutande finala testet (final test) och fördröjt test bestod av  samma frågor som 
upprepade test  men frågorna presenterades i ny  ordning. Genomförandet av  final test och 
fördröjt test innebar  först  presentation av  en fråga under  60 sekunder  där fd ombads 
skriva ett svar. Sedan ljöd en signal under fem  sekunder och fd uppmanades vända blad. 
Proceduren upprepades för samtliga 16 frågor. Min = 0 poäng. Max = 16 opäng.

Samtliga  test för  studien och diskussionsfrågor bestod av  samma innehåll. Fyra upprepade 
test, final testet och fördröjt test  presenterades med datorprogrammet Microsoft 
Powerpoint samt tillhörande projektor på projektorduk. Upprepade test genomfördes av 
fem  fd under instuderingsperioden.  Final test  och fördröjt test genomfördes en gång av 
samtliga tolv  fd efter instuderingsperioden. Sammanhäftade A4  ark, med för på  varje sida 
tryckt uppmaning ”skriv  svar på uppgift n här!”,  utgjorde svarshäften vid samtliga 
pilotstudiens test. Tillförlitligheten i final test och fördröjt  test försäkrades genom 
utförande av  en  bedömaröverrensstämmelse mellan två försöksledare. Testresultaten 
rättades individuellt utan kännedom om  testtestdeltagarnas namn eller 
försöksledarkollegans rättningsresultat. Total procentuell bedömmaröverensstämmelse på 
final testet  blev  0,84, faktauppgifterna 0,93  och övriga uppgifter 0,79. Total procentuell 
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bedömmaröverrensstämmelse av  fördröjt  test  blev  0,85, faktauppgifterna 0,99 och övriga 
uppgifter 0,71. Vid bedömmaröverrensstämmelsen innebar 1,00 att samtliga uppgifter 
bedömts lika.

För  att  undersöka deltagarnas kognitiva förmåga och  deltagarnas tendens att uppskatta 
kognitiva utmaningar användes tre datorbaserade test. The Raven Progressive Matrices 
(Ravens), Mental Effort Tolerance Questionnaire (METQ) och Operation Span (Ospan). 

Ravens utvecklades av  John C. Raven och  har använts över 70 år och  är internationellt 
accepterad som standard för  mätning av  människans generella begåvning tillika abstrakt 
tänkande och minnesförmågor  (Raven, 1989).  Abstrakt  tänkande ger  indikation på hur väl 
individen kan resonera och  härleda lösningar för redan kända fakta (Raven, 1989).  Ravens 
presenteras i matrisform  som  svarta mönster på vit bakgrund där  uppgifterna blir svårare 
allt eftersom testet fortgår (Unsworth  & Randall, 2005).  Standarversionen av  Ravens 
(SPM) gäller  för  alla åldrar och för alla  utbildningsnivåer (Raven, 1989). För föreliggande 
studie användes ett datorbaserat SPM vilket för  varje uppgift presenterade (på 
datorskärm) en sekvens bestående av  sex bilder där  sista bilden  utelämnats.  Fd 
uppmanades bedömma vilken av  åtta visade svarsalternativ  var korrekt fortsättning på 
visad bildsekvens.  Tid för SPM:s genomförande bestämdes till 20 minuter och därefter 
avbröts SPM automatiskt. Resultatet från SPM beräknas på antalet korrekt lösta matriser. 
Min = 0 poäng. Max = 18 poäng.

Ospan mäter arbetsminnets kapacitet. Ospan innehar mycket  god reliabilitet  och validitet 
(Unsworth, Heitz, Schrock & Engle,  2005). Resultat från Ospan används för att förutsäga 
individens prestationsförmåga vid olika kognitivt krävande uppgifter  såsom 
problemlösning och  läsförståelse (Unsworth et al.,  2005). Idag används automatiserade 
och datorbaserade Ospantest  vilka påvisats vara tillförlitliga och giltiga  (Unsworth et al., 
2005). Vid Ospanuppgifter ska fd hålla  information i minnet samtidigt som en 
tankeuppgift  utförs. När  tankeuppgiften utförts ska information som hållits i minnet 
återges (Unsworth et al.,  2005). Vanligen ska siffror, bokstäver, former eller spatiella 
lokalisationer  hållas i minnet. Tankeuppgifter kan vara läsning, matematiska uppgifter 
eller bedömning ifall bokstäver  är spegelvända eller  ej (Unsworth et al.,  2005). Ospantestet 
som  användes vid studien ingår  i programmet E-prime. Ospan genomfördes enskilt där 
varje fd visades bokstäver  på datorskärm. Bokstäverna  presenterades enskilt bokstav  för 
bokstav. Sedan fick fd lösa en matematisk uppgift  för  att  därefter ange bokstäverna i 
korrekt ordning.  Innan huvudtestet startades gjorde fd ett övningstest om tolv  uppgifter 
för att tränas på proceduren. Slutresultatet  från huvudtestet mätte totala antalet korrekt 
återgivna  bokstäver  (OspanAS), antalet angivna bokstäver  i korrekt ordning (OspanTCS) 
och antalet matematiska fel (MathError).  Vid föreliggande studie används enbart  OspanAS 
(eftersom  samband bekräftades i pilotstudien mellan Ospan AS och OspanTCS r =  ,93, n = 
12, p = <0.0005). Min = 0 poäng, Max = 75 poäng.

METQ har utformats för  att mäta individers förmåga att hantera mentala belastningar  som 
uppkommer vid uppgifter  som kräver aktiv  uppmärksamhet (Dornic,  Ekehammar & 
Laaksonen, 1990).  METQ mäter individens tendens att engagera sig och finna  glädje i 
kognitiva tankeprocesser. METQ har hög validitet  vilket styrkts från forskning som har 
visat  att  individer  som  presterat  höga resultat på METQ också  presterat bättre på mentalt 
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krävande uppgifter  än individer  som  presterat låga resultat på METQ (Dornic et al, 1990). 
Vid studien  användes METQ genom  programmet E-prime. METQ innehåller  30 
påståenden varav  cirka hälften indikerar positiv  attityd och resterande indikerar  negativ 
attityd. Alltså, för varje positivt påstående finns ett motsvarande negativt påstående med 
likartat  innehåll. Ett positivt svar betyder  hög tolerans på tolv  av  frågorna och låg tolerans 
på resterande 18 frågor. Fd ombads svara inom  sifferintervallet ett (instämmer absolut 
inte), två (...), tre (...),  fyra (...) och fem (instämmer helt). För  en postitv  fråga innebär 
siffran fem  högsta  resultat  och för  en negativ  fråga  innebär siffran ett  högsta resultat. Min 
= 30 poäng. Max = 150 poäng. 

För  att undersöka försöksdeltagarnas arbetsinsats under  grupparbetet utformades ett 
skattningsformulär  (bilaga1). Respektive gruppmedlem ombads skatta sin egen 
arbetsinsats samt dennes upplevelse av  övriga  tre gruppmedlemmarnas individuella 
arbetsinsatser. För varje fråga ombads gruppmedlemmen svara inom  intervallet ett 
(mycket  liten insats), två (ganska liten insats), tre (viss insats),  fyra (ganska stor insats) 
och fem (mycket stor insats).

Procedur 
Praktiskt genomförande av  studien skedde under  fyra sessioner. Första  sessionen 
utgjordes av  kognitiva  test och  övriga tre sessioner undersökte testeffekten, 
inlärningseffekter av upprepade test och inlärningseffekter av gruppdiskussioner.

Fd delades in i två grupper. Hälften av  fd utgjorde grupp A och resterande fd utgjorde 
grupp B.  Fd ombads finna dator där ett A4 papper med fd:s namn och testnummer fästs 
(vid varannan dator, för  att skapa avstånd mellan fd). Därefter  gav  försöksledare muntlig 
information om försökets upplägg vilket innefattade tid för  rast  samt att  fd skulle utföra tre 
kognitiva bedömningstest. Grupp A utförde testen i ordningen METQ, Ravens, 10 
minuters paus utanför  datorsalen och därefter  Ospan. Grupp B utförde testen i ordningen 
Ospan, 10 minuters paus utanför  datorsalen, Ravens och METQ. Under testens 
genomförande närvarade en eller  två av  totalt tre försöksledare i varje datorsal. Med hjälp 
av  dator  kopplad till  projektor och storbildsskärm gav  försöksledare inledande 
instruktioner om  inloggning till systemet  och initiering av  respektive testprogram. 
Försöksledarna kontrollerade ordning i lokalerna och under pausen, alternativt efter 
avslutande tredje testet,  antecknade försöksledare ner resultat från Ospan och Ravens på 
baksidorna av  respektive fd:s A4 papper. Resultaten  från METQ samlades in på ett USB-
minne.

Före genomförandet av  andra sessionen, tre dagar senare,  randomiserades fd in i tre nya 
grupper. Individuell testgrupp (T-gr) och två diskussionsgrupper (D-gr  1  och D-gr 2). T-gr 
bestod av  två  män (23  år samt av  okänd ålder) och tre kvinnor (21, 22 och 27  år gamla). D-
gr 1  och D-gr 2  bestod av  tre män (22, 24  och  28 år  gamla) och fyra kvinnor (21, 22, 22  och 
23  år  gamla). Vid jämförelse mellan resultat från upprepade test och  diskussionsgrupper 
kommer beteckningen D-gr användas för diskussionsgrupperna  (vilket representerar 
samtliga fd från D-gr  1  och D-gr  2). Randomiseringen till D-gr  1  och  D-gr  2  innefattade 
endast psykologistudenter för att  utesluta skillnader mellan diskussionsgrupperna som 
skulle kunna påverka  resultatet. Därefter  inleddes andra sessionen med enskild inläsning 
av  instuderingsmaterialet under 40 minuter  i lektionssal.  Efter inläsning ombads D-gr 1 
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och D-gr  2  lämna lektionssalen och placerades gruppvis i grupprum. Deltagarna i T-gr 
utförde två upprepade test (T1,  fem  minuters paus och T2). Efter två  upprepade test var 
andra sessionen slut. Samtidigt som  T-gr utförde upprepade test  ombads D-gr 1  och D-gr 2 
diskutera samma testfrågor rörande instuderingsmaterialet under lika  lång tid, 45 minuter 
per  grupp.  Under diskussionen tilläts diskussionsgrupperna endast  använda 
instuderingsmaterialet  som  hjälpmedel. Försöksledare närvarade hela  tiden i intilliggande 
lokal. Efter  45 minuter passerat samlade försöksledaren in  instuderingsmaterialet samt 
tillhörande testfrågor och sessionen avslutades. 

Vid session tre, ytterligare två dagar  senare, ombads grupperna D-gr 1  och D-gr  2 återigen 
diskutera samma frågor rörande instuderingsmaterialet  under 45 minuter i två separata 
grupprum med försöksledare närvarande i intilliggande lokal. Bortfall av  ytterligare en fd i 
D-gr  1  resulterade i sammanlagt  tolv  kvarvarande fd. Samtidigt utförde fd i T-gr  ytterligare 
två individuella upprepade test (T3, fem minuters rast och T4) i lektionssal med 
försöksledare närvarande. Efter 45 minuter samlades alla  fd återigen i lektionssalen där 
final testet genomfördes. Medlemmarna  i diskussionsgrupperna fyllde i 
skattningsformulären och därefter var tredje sessionen slut.

Vid fjärde och  sista sessionen, ytterligare fem dagar senare, utförde samtliga fd fördröjt 
test i gemensam lektionssal. Fd erhöll också  ersättningsblanketter för  utbetalning av 
ersättning från Umeå Universitet.

Nedan följer  en översiktlig tabell för underlättande för  förståelse av  förkortningar och 
benämningar i resultatbeskrivningarna. 

Tabell 1. Sammanställning av tester, benämningar och förkortningar för överskådlighet vid 
analyser av resultat för olika deltagargrupper.

Faktafrågor Övrigafrågor Fakta +   
Förståelse-

frågor = hela 
testet

Medverkande deltagare
T-gr = Testgruppen

D-gr = 
Diskussionsgrupperna 

Upprepade test
(T1 - T4)

Final test (FinT)

Fördröjt test 
(DelT)

T1fakta
T2fakta
T3fakta
T4fakta

T1övriga
T2övriga
T3övriga
T4övriga

T1sum
T2sum
T3sum
T4sum

T-gr

FinTfakta FinTövriga FinTsum T-gr
D-gr

DelTfakta DelTövriga DelTsum T-gr
D-gr

Resultat

Statistiska signifikansanalyser  och jämförelser baseras på data från de totalt tolv 
försöksdeltagare vilka genomfört samtliga  fyra sessioner. Resultaten presenteras i löpande 
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text med förtydliganden i form av  tabeller och diagram. Först  presenteras resultat för  de 
båda grupperna och  för  frågetyperna. Sedan presenteras kognitiva  testresultat i relation 
med fördröjt test. Slutligen presenteras resultat  från individuella skattningar i relation till 
final testet och till fördröjt test. För  att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad 
mellan gruppernas resultat genomfördes två  t-test för  oberoende mätningar. Ett för 
FinTsum mellan T-gr och  D-gr  och ett för DelTsum  mellan T-gr  och D-gr. För att beräkna 
storleken på relation mellan oberoende och  beroende variablar  används eta  i kvadrat 
(eta2). Eta2 = t2/(t2+(N1+N2-2)).

Första t-testet för oberoende mätningar visade signifikant skillnad mellan resultat på 
FinTsum för T-gr (M = 14,40, SD = 1,82) och D-gr (M =  9,43, SD =  2,37, t(9,89) =  4,11,  p = 
0,002).  Effektstorlek för skillnaderna i resultat på FinTsum  mellan T-gr och D-gr 
(medelskillnad = 4,97, 95% Cl: 2,27  till  7,67) var stor (eta2  = ,63).  Det andra t-testet för 
oberoende mätningar  visade signifikant skillnad mellan resultat på DelTsum  för  T-gr (M = 
13,20, SD = 1,30) och D-gr (M =  9,14, SD = 2,19, t(9,81) = 4,00, p =  0,003). Effektstorlek 
för skillnaderna i resultaten på DelTsum mellan T-gr  och D-gr  (medelskillnad = 4,06, 95% 
Cl: 1,79 till 6,32) var återigen stor (eta2 = ,62). Se Figur 1.

Figur 1. Resultat för T-gr och D-gr i final test och fördröjt test.

Beroende t-test användes för  att  undersöka resultatskillnader  mellan FinTsum och 
DelTsum  för respektive studieteknik T-gr och D-gr samt mellan frågetyperna, FinTfakta 
och DelTfakta, FinTövriga och DelTövriga för respektive studieteknik T-gr och D-gr.
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Beroende t-test  visade ingen signifikant skillnad i resultat mellan FinTsum  (M = 14,40, SD 
= 1,82) och DelTsum  (M =  13,20, SD = 1,30),  t(4) =  1,31,  p = 0,261  för  T-gr. 
Medelvärdesminskning av  resultat för både fakta- och förståelsefrågor var -1,20 med 95% 
konfidensintervall inom -1,35 till 3,75. (eta2 = ,30).

Beroende t-test visade ingen signifikant  skillnad i resultat  mellan FinTsum  (M = 9,43, SD 
= 2,37) och DelTsum (M = 9,14, SD = 2,19), t(6) = 0,47, p = 0,654 för D-gr. 
Medelvärdesminskning av  resultat för fakta- och förståelsefrågor  var  -,29 med 95% 
konfidensintervall inom -1,20 till 1,77. (eta2 = ,51). 

Beroende t-test  visade ingen signifikant skillnad i resultat  mellan FinTfakta (M = 8,00, SD 
= ,00) och DelTfakta (M =  6,80, SD = 1,30), t(4) =  2,06, p =  ,109  för T-gr. 
Medelvärdesminskning av  resultat  för faktafrågor  var -1,20 med 95% konfidensintervall 
inom -,42 till 2,82. (eta2 = ,51). 

Beroende t-test visade ingen signifikant skillnad i resultat mellan FinTfakta (M = 5,57, SD 
= 1,13) och DelTfakta  (M = 5,00,  SD =  1,16), t(6) =  1,10, p =  0,321  för  D-gr. 
Medelvärdesminskning av  resultat för  faktafrågor  var  ,57  med 95% konfidensintervall 
inom -0,72 till 1,86. (eta2 = ,23).

Beroende t-test visade ingen signifikant skillnad i resultat  mellan FinTövriga (M = 3,86, 
SD = 1,95) och DelTövriga (M = 4,14, SD = 1,46), t(6) =  -,68, p =  0,522 för  D-gr. 
Medelvärdesökning av  resultat för förståelsefrågor  var ,29 med 95% konfidensintervall 
inom -1,31 till ,74. (eta2 = ,10).

Tabell 2. Resultat på faktafrågor och övrigafrågor från final test och fördröjt test. Maximalt 
åtta poäng per frågekategori.
________________________________________________________________________________

FinT
fakta

DelT
fakta

Poäng- 
skillnad

Förändr-
ing (%)

FinT 
övriga

DelT
övriga

Poäng- 
skillnad

Förändr-
ing (%)

T-gr 8,00 6,80 1,20 - 15,00 6,40 6,40 0 0

D-gr 5,57 5,50 0,07 - 1,30 3,86 4,14 0,28 7,30

Beroende t-test användes för att  undersöka resultatskillnader  mellan T1sum och T2sum, 
T2sum  och T3sum, T3sum och T4sum för  T-gr. Resultatet visade signifikant 
resultatskillnad mellan T1sum  (M =  4,20,  SD =  3,11) och T2sum (M = 10,60, SD =  1,25), 
t(4) =  -7,88, p =  0,001  för  T-gr. Medelvärdesökning av  resultat för fakta- och 
förståelsefrågor var  6,40 med 95% konfidensintervall inom  -8,66 till -4,14. (eta2  =  ,94). 
Resultatet visade även signifikant  resultatskillnad mellan T3sum  (M =  10,80,  SD = 0,80) 
och T4sum (M =  14,00,  SD =  0,55), t(4) =  -8,55, p =  0,001  för  T-gr.  Medelvärdesökning av 
resultat för fakta- och förståelsefrågor var 3,20 med 95% konfidensintervall inom -4,24 till 
-2,16 (eta2 = ,95). Se Figur 2.
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Figur 2. Resultat på upprepade test för testgruppen (T-gr).

För att undersöka kognitiva skillnader mellan T-gr och D-gr genomfördes ett t-test för 
oberoende mätningar vilket visade signifikant skillnad i resultat på OspanAS mellan T-gr 
(M = 27,40, SD = 6,30) och D-gr (M = 49,00, SD = 6,10, t(9,47) = -2,47, p  = ,035). 
Effektstorleken för skillnaden i resultatet (medelvärdesskillnad = -21,60, 95% Cl: -41,28 
till -1,92) var stort (eta2 = ,38). Se Tabell 3 samt Figur 3.

Tabell 3. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) på kognitiva test för testgruppen 
(T-gr) och diskussionsgrupperna (D-gr).
________________________________________________________________________________

Raven
M                  SD

OspanAS 
M                   SD

METQ 
       M                    SD

T-gr        11,60               1,33        27,40               6,30    111,40               6,35

D-gr        11,29               1,54        49,00               6,10    112,43               3,38
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Figur 3. Resultat för kognitiva testen Ravens, Ospan och METQ för testgruppen (T-gr) och 
diskussionsgrupperna (D-gr).

För  att undersöka om skillnaderna i OspanAS för  T-gr  och D-gr hade samband med 
resul ta te t på DelTsum genomfördes korre la t ionsanalys med Pearsons 
korrelationskoefficient. Preliminära analyser genomfördes för att försäkra antagandet  om 
att normalfördelning och linjäritet gällde.  Det fanns inget samband mellan OspanAS och 
DelTsum  för  T-gr, r = ,13, n = 5, p = ,834 eller mellan OspanAS och DelTsum  för  D-gr, r =  ,
052 n = 7, p = ,091. 

Relationen mellan resultat  på Ravens och resultat  på DelTsum  för  T-gr  undersöktes med 
Pearson korrelationskoefficient. Preliminära analyser  genomfördes för att försäkra 
antagandet om att normalfördelning och linjäritet gällde.  Det fanns inget samband mellan 
Ravens och DelTsum, r = -,10, n = 5, p = ,869.

Relationen mellan resultat på Ravens och  resultat på DelTsum  för D-gr  undersöktes med 
Pearson korrelationskoefficient. Preliminära analyser  genomfördes för att försäkra 
antagandet om att normalfördelning och linjäritet gällde.  Det fanns inget samband mellan 
Ravens och DelTsum, r = ,69, n = 7, p = ,089.

För  att undersöka om  det fanns något samband för T-gr  mellan METQ och resultatet på 
DelTsum genomfördes korrelationsanalyser med Pearsons korrelationskoefficient. 
Preliminära analyser genomfördes för  att försäkra antagandet om  att  normalfördelning 
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och linjäritet gällde. Det fanns inget samband mellan METQ och DelTsum  r = ,28, n =  5, p 
= ,650

För  att undersöka om det fanns något samband för D-gr mellan METQ och resultatet på 
DelTsum  samt mellan METQ och skattning av  egen arbetsinsats genomfördes 
korrelationsanalyser med Pearsons korrelationskoefficient. Preliminära analyser 
genomfördes för  att försäkra antagandet om  att  normalfördelning och linjäritet gällde. Det 
fanns inget samband mellan METQ och DelTsum r = ,45, n =  7, p =  ,315 eller mellan 
METQ och skattning av egen arbetsinsats för D-gr, r = ,32, n = 7, p = ,481.

Relationen mellan skattning av  egen arbetsinsats och medelvärdet  av  övriga 
gruppmedlemarnas skattningar av  fd:s arbetsinsats undersöktes med Pearsons 
korrelationskoefficient. Preliminära analyser genomfördes för att försäkra antagandet  om 
att normalfördelning och linjäritet gällde. Det fanns starkt  samband mellan variablerna, r 
= ,98, n = 7, p = <,0005. 

Relationen mellan skattningen av  insats under gruppdiskussioner och resultat på  FinTsum 
och DelTsum undersöktes med Pearsons korrelationskoefficient. Preliminära analyser 
genomfördes för  att försäkra antagandet om  att  normalfördelning och linjäritet gällde. Det 
fanns inget samband mellan skattningen av  insats under gruppdiskussioner och  resultatet 
på FinTsum, r =  -0,23, n =  7, p =  0,793  eller  mellan skattningen av  insats under 
gruppdiskussioner  och resultatet på DelTsum, r =  ,27, n =  7, p = ,565 för  medlemmar i D-
gr. 

Diskussion

Första syftet  med studien var  att  undersöka om en  studieteknik som  gruppdiskussioner 
kan utmana det goda resultatet på inlärning som  studietekniker med upprepade test gett 
upphov  till. Statistiska analyser genomfördes för ändamålet  och resultatet visade att 
upprepade test ger  signifikant  bättre effekt på inlärning jämfört med gruppdiskussioner. 
Andra syftet var att undersöka  om testfrågornas komplexitet hade betydelse för 
inlärningen. Vid undersökningen jämfördes resultaten av  faktafrågorna mellan final testet 
och fördröjt  test  samt av  övrigafrågor mellan final testet och fördröjt  test för  respektive 
studieteknik. Resultaten på faktafrågor försvagades för  båda studieteknikerna medan 
förståelsefrågornas resultat visades var  oförändrat samt förbättrades något  för 
diskussionsgrupperna men däremot utan signifikanta skillnader.  Tredje syftet var  att 
undersöka om inlärningseffekter  påverkas av  individuella  skillnader. Undersökningarna 
fann inga signifikanta samband mellan  kognitiva test  och testresultat oavsett studieteknik. 
Undersökning gällande försöksdeltagarnas individuellt uppskattade arbetsinsats under 
gruppdiskussionerna överrensstämde med övriga gruppmedlemarnas gemensamma 
upplevelser av  försöksdeltagarens arbetsinsats. Däremot påverkades inte testresultaten, 
tillika inlärningen, av  försöksdeltagarnas individuella  arbetsinsats under 
gruppdiskussionerna. 
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Efter  jämförelse mellan  studieteknikernas sammanlagda medelresultat på final testet  och 
fördröjt test konstaterades att båda studieteknikerna erhållit  inlärningseffekter.  Eftersom 
inga signifikanta skillnader påvisades mellan final testets och fördröjt tests resultat kan det 
också konstateras att båda studieteknikerna behöll inlärningseffekter  över tid. 
Försöksdeltagarna med studietekniken upprepade test med feedback presterade i medel 
14,40 poäng vid final testet och resultatet försämrades till 13,20 poäng vid fördröjt test 
vilket orsakades av  sämre resultat på faktafrågorna. Försöksdeltagarna vilka genomförde 
gruppdiskussionerna försämrade medelresultatet  från final testet  till fördröjt test med ,29 
poäng (från 9,43 till 9,14). Totala resultatförsämringen orsakades av  försämring på 
faktafrågorna men diskussionsgrupperna uppvisade däremot bättre resultat på 
förståelsefrågor vid fördröjt  test av  medelstor effekt (eta2  =,10). Skillnader i effektstorlek 
mellan studieteknikernas medelresultatförändringar tyder på att försöksdeltagarna i 
diskussionsgrupperna behållit inlärningseffekter längre tid. 

Således, upprepade test  under instuderingstiden gynnade inlärningen mer än 
gruppdiskussioner. I förhållande till studien av  Cranney  et al. (2009) där 
diskussionsgrupper överträffade samtliga  studieteknikernas resultat tyder föreliggande 
studies resultat  på  eventuella svagheter  i intern validitet. Visserligen kan 
diskussionsgruppernas lägre totalresultat på både final testet och fördröjt  test möjligen 
bero på utebliven direkt och korrekt feedback, till skillnad från upprepade test som erhöll 
korrekt feedback efter varje fråga. Diskussionsgruppernas medlemmar fick själva manuellt 
återblicka instuderingsmaterialet vilket kan ha orsakat återblickning av  fel information 
alternativt missförstånd av  frågornas innebörd. Diskussionsgruppernas sökta information 
kan dessutom varit felaktig  i förhållande till frågornas efterfrågade information vilket 
bidragit  till det sämre resultatet. Resultatskillnader i final testet och  fördröjt test  mellan 
studieteknikerna kan även orsakats av  en bakomliggande variabel exempelvis irrelevanta 
samtal under gruppdiskussionerna. Försöksdeltagare i diskussionsgrupperna kände 
varandra sedan tidigare vilket  för  studien antogs utesluta skillnader  mellan grupperna 
samt utesluta dålig interaktion och verbal kommunikation inom grupperna under 
diskussionerna. Därav  är  det rimligt att utesluta kommunikationsbrister  som huvudsaklig 
orsak till sämre resultat. Samtidigt  kan tänkas att  diskussionsgruppernas medlemmar 
frångått uppgiften och samtalet  tappat fokus för  ämnet och istället riktats åt 
ovidkommande angelägenheter såsom  personliga samtal. För  att undvika liknande 
problematik i framtida studier behövs säkrare kontroll vid experiment  som involverar 
diskussionsgrupper. Möjligen kan tydligare instruktioner och samlad feedback efter 
diskussionstillfällena förbättra resultaten.

Beträffande testfrågornas komplexitet  och komplexitetens inverkan på inlärning 
konstaterades att faktafrågor tenderade enklare falla  i glömska oavsett  studieteknik.  En 
möjlig förklaring är  att svar på faktafrågor  (enklare frågor) krävde endast enstaka ord, 
såsom  namn, utan tillhörande djupare beskrivningar  av  svaren. Tidigare forskning har 
antytt att beskrivande svar fördjupar  kognitiva processer och förstärker minnesspår 
(Kirschner  et al., 2008). En annan tänkbar förklaring kan vara att  vid osäkerhet  gynnas 
ihågkomstförsöket  av  minnen vilka  existerar  i ett större sammanhang där ytterligare 
kringliggande information hjälper  till och vägleder vid ihågkomstförsöket. 
Resultatförsämringen på faktafrågorna för de båda studieteknikerna faller  även väl 
överrens med Reayna & Brainerds (1998) fuzzy trace theory.  Faktafrågornas svar  kan 
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liknas vid teorins ordagranna minnesspår, vilka teorin antar faller lättare i glömska än 
övergripande minnesspår. Resultatförsämringen på pilotstudiens faktafrågor kan således 
vara ett uttryck för att det misslyckade ihågkomstförsöket riktades åt övergripande 
minnesspår vilka helt enkelt var för ospecifika  för  lyckad vägledning av  minnet. 
Diskussionsgruppernas resultatförbättring på förståelsefrågorna vid fördröjt test kan 
tänkas bero på att gruppernas interna kommunikation bidragit till förbättrad inlärning 
vilket tidigare forskningsresultat också  påvisat (Beers et al., 2007). Kommunikation inom 
grupperna kan således ha möjliggjort individuella djupare kognitiva processer under 
instuderingstiden gällande förståelsen av frågornas svar. 

Tidigare forskning har  påvisat samband mellan generell begåvning, som  förmågan att 
härleda lösningar från kända  fakta och korttidsminnets kapacitet  med hjälp av  resultat 
från Ravens progressiva  matriser och Operation span (Unsworth  & Randall,  2005). 
Förhoppningen att finna liknande samband i studien, för att  bättre kunna bedömma 
orsaker till inlärningseffekter, uteblev  då endast samband mellan OspanAS och OspanTCS 
påvisades vid analyserna. Utebliven signifikant korrelation mellan övriga kognitiva tester 
och resultat på  fördröjt test kan möjligen  förklaras med att studiens resultat baserades på 
för liten datamängd. Dock förekom kognitiva  skillnader i OspanAS mellan grupperna men 
skillnadernas betydelse för inlärning kunde ej signifikant fastställas. Korrelation mellan 
Ravens och resultatet  på  födröjt  test var stor  för  diskussionsgrupperna, likaså METQ och 
fördröjt test. Utebliven signifikans kan orsakats av  för liten datamängd. Bortsett  från 
avsaknad av  statistisk signifikans fanns det tendenser  att kognitiva skillnader påverkade 
inlärningen. 

Skattning av  egen arbetsinsats i diskussionsgrupperna och arbetsinsatsens påverkan vid 
inlärning kunde inte fastställas eftersom  korrelationsanalyser  inte visade signifikanta 
samband.  Föreliggande studies resultat  överrensstämmer  inte med tidigare forskning som 
visat att  engagemang i gruppaktiviteter  förhöjer inlärning (Fitch et al.,  1951). Önskvärt  att 
fler deltagit för att med hjälp av  regressionsanalyser kunna uppskatta eventuell påverkan 
men eftersom  regressionsanalyser bör baseras på data från minst 15 deltagare (Borg & 
Westerlund, 2006) var detta  inte möjligt.  Uteblivna samband i resultatet ger  anledning till 
efterfrågan av  ytteligare undersökningar i framtiden gällande förhållandet mellan 
uppskattade individuella arbetsinsatser och inlärning.

Resultat från studien tycks således sammanfalla med tidigare forskningsresultat inom 
testeffektens förekomst vid studietekniker med upprepade tester. Analyser  utförda under 
studien med statistiska metoder såsom t-test har inte kunnat uppfylla alla  antaganden på 
grund av  bortfall av  försöksdeltagare under exeprimentens utförande. Successiv  minskning 
av  datamängd påverkar således giltigheten av  funna resultat och önskvärt hade varit större 
datamängder  för att exempelvis kunna fastställa individuella skillnader  och  skillnadernas 
påverkan på inlärningen. Därför bör  generaliseringar och eventuella tillämpningar av 
resultaten i andra sammanhang med andra människor genomföras med försiktighet. 
Resultat från studien kan också påverkats av  ytterligare bakomliggande faktorer vilka 
försöksledarna missat  eller  ej kunnat kontrollera, vilket  tidigare diskuterats såsom  vad 
som egentligen diskuterades i diskussionsgrupperna.
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Trots svagheter i intern och  extern validitet bör  om  möjligt det bästa från 
diskussionsgrupper, upprepad testning, ihågkomstförsök och feedback kunna nyttjas och 
integreras för  att  optimera förutsättningar för ett gott  lärande. I dagens dynamiska och 
mångkulturella samhälle, kan det tänkas att  diskussionsgrupper inom utbildningsmiljöer 
erbjuder  ytterligare egenskaper  såsom  kulturell integration, utveckling och träning i 
socialkompetens tackvare dess naturliga forum för möten mellan människor.  Sett ur ett 
större perspektiv  med forskning inom  inlärning och feedback i åtanke och med blickfånget 
riktat till samtida debatter  inom  skolväsendet  om för- och nackdelar  med prov  i 
grundskola, efterlyses vidare forskning för  att vägleda välgrundade beslut. Vedertagen och 
nyfunnen kunskap integrerat  med nytänkande och kreativitet  torde vara av  största vikt vid 
framtida debatter gällande utformning av framtida utbildningsmiljöer. 

Sammanfattningsvis är huvudfyndet för  pilotstudien att  upprepade test ger bättre effekt  på 
inlärning jämfört  med gruppdiskussioner.  Feedback och dess former  behöver  också 
undersökas vidare i framtida studier. Detta  för att kunna avgöra på vilket sätt  feedback ska 
presenteras för att optimera inlärning vid olika studietekniker. Ett alternativ  kan vara att 
ge samlad feedback till medlemmar i samtalsgrupper  efter gruppdiskussion vilket inte 
gjordes under studien. Det  kan tänkas att större datamängder behövs för  att kunna 
kartlägga hur individuella skillnader  påverkar  inlärningen. Det fanns tendenser  att  djupare 
kognitiva processer  gynnades av  gruppdiskussioner vilket kan tänkas öka långtidsminnets 
befästande av  övergripande minnesspår  i enighet med tidigare forskningsresultat. 
Ytterligare framtida forskning gällande testfrågors komplexitet, val av  feedback i 
förhållande till studieteknik och individuella skillnader  är önskvärt för att belysa ämnet 
ytterligare. 
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Bilaga 1.

Skattning av gruppdiskussionerna

Skatta först din egen insats i gruppdiskussionerna (fråga 1) och sedan de övriga som var 
med i din grupp (fråga 2-4).

1. Hur upplevde du din egen insats i gruppdiskussionerna?
    

Mycket liten 
insats

Ganska liten
insats

Viss insats Ganska stor 
insats

Mycket stor
insats

1 2 3 4 5

2. Hur upplevde du_________________________insats i gruppdiskussionerna?

Mycket liten 
insats

Ganska liten
insats

Viss insats Ganska stor 
insats

Mycket stor
insats

1 2 3 4 5

3. Hur upplevde du_________________________insats i gruppdiskussionerna?

Mycket liten 
insats

Ganska liten
insats

Viss insats Ganska stor 
insats

Mycket stor
insats

1 2 3 4 5

4. Hur upplevde du_________________________insats i gruppdiskussionerna?

Mycket liten 
insats

Ganska liten
insats

Viss insats Ganska stor 
insats

Mycket stor
insats

1 2 3 4 5
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