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TESTBASERAT LÄRANDE OCH EFFEKTER AV  
PERSONLIGHETSDRAGEN GRIT OCH NEED FOR COGNITION 

 
Linnea Schalling & Linn Österlund 

 
 
Tidigare studier har visat att inlärning genom övningstester med direkt feedback, så kallat 
testbaserat lärande, är effektivare än mer traditionella inlärningmetoder. Dessutom har 
personlighetsdrag visat sig påverka inlärningsstilar. Den aktuella studiens syfte var att replikera 
testbaserat lärande som metod och utvärdera personlighetsdragen Grit (uthållighet och passion för 
att nå sina mål) och Need for Cognition (viljan att kognitivt elaborera) i relation till testbaserat 
lärande. Vidare undersöktes om och hur testdeltagarnas upplevda ansträngning och svårighetsgrad 
i förhållande till testbaserat lärande hade något samband med prestationen. En kvasiexperimentell 
studie genomfördes där 44 gymnasieelever fick lära in och återge 30 ordpar på svenska/swahili. 
Hälften av deltagarna tilldelades testbaserat lärande som inlärningsmetod medan resterande 
tilldelades traditionell omläsning som inlärningsmetod. Studiens resultat styrker att testbaserad 
inlärning är en robust inlärningsteknink som inte påverkas av personlighetsdragen Grit och Need 
for Cognition. Dessutom framkommer tvetydiga resultat angående huruvida en högre grad av 
upplevd ansträngning leder till bättre minnesprestation. Framtida forskning med större stickprov 
behövs för att vidare utforska och eventuellt styrka  resultaten. 
 
 
Previous studies have shown that learning by practice tests with direct feedback, so-called test-
enhanced learning, is more effective than traditional methods of learning. Moreover, personality 
traits have been shown to affect learning styles. The aim of the present study was to evaluate test-
enhanced learning and the personality traits Grit (persistence and passion to achieve ones goals) 
and Need for Cognition (an individual’s tendency to engage in and enjoy effortful thinking) in 
relation to test-enhanced learning. It was further examined if and how test participants’ perceived 
exertion and difficulty in relation to test-enhanced learning affected performance. A quasi-
experimental study was conducted in which 44 high school students had to learn and reproduce 30 
Swedish/Swahili word pairs. Half of the participants were assigned test-enhanced learning as a 
learning method, while the remainder was assigned traditional rereading as their learning method. 
The results of the study support the earlier findings in that test-enhanced learning is a robust 
learning method. The results also indicate that test-enhanced learning is not influenced by the 
personality traits Grit and Need for Cognition. Furthermore, ambiguous results were found 
regarding whether a higher degree of perceived exertion leads to better memory performance. 
Additional research with larger samples is needed to further explore and possibly support these 
results. 

 
 
Svenska elevers sjunkande skolresultat i internationella mätningar har fått stor 
uppmärksamhet inom såväl media som politiska utspel de senaste åren 
(Skolverket, 2013). Betygsrapporteringar signalerar dessutom att de som hamnar 
efter mest som grupp är pojkarna (Löfström, 2012). Möjliga lösningar i relation till 
snäva ekonomiska resurser eftersöks med ljus och lykta. Strukturella åtgärder i 
termer av betyg från tidigare årskurser, vars syfte är att bedöma och signalera 
elevens aktuella kunskapsnivå, är en av åtgärderna som uppmärksammats.  Ett 
annat sätt att förbättra de sjunkande skolresultaten är att stärka elevernas 
inlärning av den kunskap som redan förmedlas. Både äldre forskning och flera 
relativt nypublicerade studier inom området inlärning och minne visar att 
inlärning genom övningstester med direkt feedback är ett effektivt sätt att både 
konsolidera inlärd information och att lära in ny information i jämförelse med 
annars vanliga inlärningsmetoder som att läsa om flera gånger, stryka under och 
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diskutera i grupp (e.g., Spizer, 1939; Stenlund, Sundström och Jonsson, 2014). 
Traditionellt sett används prov och tester i skolmiljön för att mäta aktuell 
kunskapsnivå, och som betygsunderlag, men användningen av tester har fler 
fördelar än så. Den föreliggande studien tar sitt avstamp i studier som använder 
upprepade tester, inte som en neutral mätning av elevens aktuella kunskapsnivå, 
utan som ett medel för att stärka lärande. En process som involverar både aktiv 
inkodning och framplockning av information från långtidsminnet. Mer specifikt 
fokuserar studien på om och i så fall hur individuell variation i personlighet 
påverkar testbaserat lärande. Nedan beskrivs minnessystem, minnesprocesser, 
feedback och personlighetsfaktorer som är och kan vara av betydelse för 
testbaserat lärande 
 
Minnessystemet och minnesprocesser 
Människans minnessystem kan kategoriseras i termer av långtidsminne och 
korttidsminne. Långtidsminnet kan delas in i en procedurell del och en deklarativ 
del. Det procedurella minnet är framförallt involverat i motorisk inlärning och 
bygger inte på ett medvetet återkallande av information. Den deklarativa delen 
kräver däremot medveten återerinring av tidigare inkodad information. 
Semantiskt minne är en del av det deklarativa minnet och lagrar minnen som är 
oberoende av sammanhang, så som inlärd fakta. Den deklarativa delen innefattar 
även episodiskt minne, som lagrar personliga upplevelser (Kolb & Whishaw, 
2011). 
 
Korttidsminnet är däremot begränsat till att bearbeta en liten mängd information i 
minnet under några sekunder, till skillnad från den sannolikt obegränsade 
kapaciteten i långtidsminnet (Kolb & Whishaw, 2011). Arbetsminnet är en specifik 
del av korttidsminnet som hanterar kapaciteten att lagra och elaborera med 
information under en avgränsad tidsperiod. För att fungera är arbetsminnet 
beroende av olika kognitiva kontrollprocesser och specialiserade lagringssystem 
(Baddeley, 1988). Baddeley och Hitch (1974) delar in arbetsminnet i tre enheter. 
Dessa är den centrala exekutiva enheten, den artikulatoriska loopen och det visuo-
spatiala skissblocket. Baddeley (2000) valde att senare inkludera den episodiska 
bufferten i modellen. Den centrala exekutiven är ansvarig för att kontrollera den 
artikulatoriska loopen, det visuo-spatiala skissblocket och den episodiska 
bufferten. Den centrala exekutiven sköter även kodning och framplockning från 
arbetsminnets olika system samt svarar för aktivering av långtidsminnet. Den 
episodiska bufferten integrerar information från olika delar av arbetsminnet och 
långtidsminnet. Därefter sammanfogas informationen i en så kallad episodisk 
representation. En episodisk representation innehåller individunik information 
som representerar specifika händelser och kräver att individen medvetet försöker 
att minnas (Baddeley 2000 & 2003).  
 
För att de olika minnessystemen ska fungera i samklang knyts de ihop med ett 
antal minnesprocesser, som inkodning, lagring och framplockning. Givet att 
information lagras och därigenom är tillgänglig för att plockas fram så har 
informationen kodats in och konsoliderats i ett neurofysiologiskt närverk.  
Deklarativa minnen lagras intitialt som ett mönster av kopplingar mellan neuroner 
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i hippocampus tillsammans med kortikala neuron. När minnet återaktiveras 
upprepade gånger så etableras kopplingarna som stödjer minnet bland de 
kortikala neuronerna. Till slut kan de kortikala neuronerna själva hålla en 
sammansatt representation av minnet och kommunikationen med hippocampus 
blir därmed onödig, en så kallad systemkonsolidering (Frankland & Bontempi, 
2005). Denna konsolidering är som poängterats ovan beroende av effektiva 
inkodningsstrategier, speciellt effektivt är upprepad framplockning av materialet 
som ska läras in. Under senare år har detta fenomen studerats under beteckningen 
testbaserat lärande, vilket också är fokus för den föreliggande studien. 
 
Testbaserat lärande 
Som poängterats ovan så används prov och tester i skolmiljön framförallt för att 
mäta aktuell kunskapsnivå, och som betygsunderlag, men användningen av tester 
har fler fördelar än så. Testbaserat lärande är en form av lärande där inlärning och 
framplockning underlättas genom att övningsprov görs på det inlästa materialet 
istället för att enbart läsa materialet flera gånger om (Stenlund et al., 2014). Ett 
flertal studier har visat att en aktiv återerinring av information stärker minnet i vid 
framtida retentionstillfälle av just den informationen (e.g., Roediger & Karpicke 
2006). Med metoden testbaserad lärande  ”tvingas” individen, vid upprepade 
tillfällen, aktivera framplockning från långtidsminnet. Denna process aktiverar 
samtidigt relaterad information som kodas samman med den aktuella 
informationen. Den här processen genererar minnesspår som skapar fler vägar till 
den inlärda informationen, vilket gör att tillgången till informationen underlättas 
(Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013). Exempelvis visade 
Karlsson Wirebring, Wiklund-Hörnqvist, Eriksson, Andersson, Jonsson, & Nyberg 
(2015)  att upprepad lyckad framplockning karakteriseras av en högre grad av 
variabilitet avseende hjärnaktivering i högra parietala kortex.  
 
Testbaserat lärande, vars effekt ofta benämns som testeffekten, är ett fenomen 
som varit uppmärksammat och forskats på i över hundra år. Testeffekten har visat 
sig vara generaliserbar över en mängd olika material och tester som glosor, 
nyckelord, prosa, statistik (se Dunlosky et al., 2013 för en översikt). Den har 
dessutom visat sig vara bättre än andra aktiva metoder som gruppdiskussioner 
(Stenlund et al., 2015) och användandet av tankekartor (Karpicke & Blunt, 2011). 
Vidare så har testbaserat lärande visat sig vara robust över tid (Roediger & 
Karpicke, 2006). Andra fördelar med testbaserad inlärning är förbättrad förmåga 
att utvärdera sin aktuella kunskapsnivå, minska testoro och en effektivare 
konsolidering (befästning) av den nya informationen. Tidigare forskning 
presenterar stöd för att testning är effektivare för kortsiktig och långsiktig 
framplockning än enkel inkodning genom till exempel omläsning av materialet 
(Karlsson Wirebring et al., 2015) eller förlängd studietid (Roediger & Karpicke, 
2006). Flera studier visar också god ekologisk validitet för testbaserad inlärning 
med material avsett för faktiska kurser i skolmiljö (se e.g., Carpenter, Pashler, & 
Cepeda, 2009; McDaniel, Andersson, Debish, & Morisette, 2007). Det vetenskapliga 
stöd som har presenterats för testbaserat lärande har övertygat forskare inom 
området att testbaserad inlärning bör implementeras inom skolan för att främja 
inlärning (Chan, McDermott, & Roediger, 2006; Roediger & Karpicke, 2006). 
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En typisk studiedesign avseende tesbaserat lärande  

Forskning har visat att antalet övningstest och tidpunkter för när dessa utförs kan 
påverka testeffektens gynnsamhet. Flera studier har visat att utspridda 
inlärningstillfällen ger bättre resultat än vid mer komprimerad inlärning (e.g., 
Dunlosky et al., 2013). I studier av testbaserat lärande är övningstesten vanligtvis 
systematiskt utspridda med första retentionstestet två dagar efter inlärning 
(Thompson, Wenger & Bartling, 1978) alternativt en vecka efter inlärning (se 
Rawson & Dunlosky, 2011; Roediger  & Karpicke, 2006 för en översikt). Ett vanligt 
reslutat är att de testpersoner som har läst om materialet flera gånger istället för 
att bli testade under inläringen får bättre resultat på ett direkt test, medan 
motsatsen gäller vid fördröjd retention (Roediger & Karpicke, 2006; Thompson et 
al., 1978). Karpike och Smith (2012) visade att inlärningskurvan vid testbaserat 
lärande, vanligtvis, uppvisar en signifikant gradvis förbättring fram till och med 
den fjärde övningsomgången, för att därefter plana ut. En viktig distinktion 
avseende testbaserat lärande är om den sker med eller utan feedback. Utan 
feedback så genererar testbaserat lärande en minneskonsolidering, men som 
indikerats ovan så har studier visat att testbaserad inlärning är effektivare än 
omläsning, och att detta gäller både med och utan feedback (e.g., Carpenter & 
DeLosh, 2005; Roediger & Karpicke, 2006). 
 
Feedback under inlärningsfasen bidrar till att förbättra inlärningen ytterligare på 
både kort och lång sikt (Butler, Karpicke & Roediger, 2008; Kang, McDermott & 
Roediger, 2007). Men, vilken typ av feedback som erbjuds har visat sig vara 
avgörande. Exempelvis visar Fazio, Huelser, Johnson och Marsch (2010) i sin 
studie att feedback som endast anger huruvida svaret var rätt eller fel är likvärdigt 
med ickeexisterande feedback. Feedback som anger rätt svar eller att individen 
erbjuds möjligheten att återstudera det aktuella materialet visade sig däremot 
förbättra inlärningen. Tidpunkten för feedback är också av stor vikt för resultatet. 
Brosvic, Epstein, Cook & Dihoff (2005) visar i sin studie att feedback bör visas 
direkt efter att testdeltagaren har angett sin svar för att stödja inlärningen. 
Feedback förebygger felinlärning och ger ett ytterligare inlärningstillfälle för ord 
som ännu inte lärts in (Roediger & Marsh, 2005).  En central aspekt vad gäller alla 
metoder som leder till förändring i beteende eller prestation är frågan; varför 
fungerar det? För testbaserat lärande föreligger ett antal hypoteser.  
 

Teoretiska förklaringsmodeller 
Även om evidensen för testbaserat lärande är robust och fördelarna många så är 
förklaringarna till dess effektivitet fortfarande omstridda. Men som noterats ovan 
så är minnesprocesserna inkodning och framplockning centrala. De tre 
huvudsakliga hypoteserna som har mest stöd är transfer appropriate processing, 
retreival effort och elaborate retrieval hypoteserna (Endres & Renkl, 2015). 
Samtliga hypoteser är relaterade, men beskrivs ändå som distinkta och olika från 
varandra. 
 

Transfer appropriate processing hypotesen 
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Enligt transfer appropriate processing hypotesen förbättras minnesprestation tack 
vare överlappning och likheter mellan inkodnings- och återerinringsprocesserna 
(Stenlund et al., 2014). Denna hypotes förutspår att om testformaten (exempelvis 
om svarsalternativen är multiple-choice eller short-answer) är lika vid 
inlärningstest och retentionstest  förbättras minnesprestationen. För att illustrera 
den här hypotesen presenterar vi ett exempel. Inför att ta körkort krävs teoretiska 
körkunskaper. Vid inlärning av dessa kunskaper är det vanligt att göra övningstest 
som ska efterlikna det riktiga körkorstestet. Enligt denna hypotes är den här typen 
av studieteknik optimal när frågeformuleringarna och svarsalternativen under 
övningstesten överensstämmer med hur det faktiska teoriprovet är konstruerat.  
 

Retreival effort hypotesen 
Denna hypotes grundas i att desto mer ansträngning som krävs för att plocka fram 
material från minnet under inlärningsfasen, desto bättre kommer detta material 
att kommas ihåg senare (Pyc & Rawson, 2009).  För att återgå till föregående 
exempel gällande instudering av teoretiska körkunskaper skulle retrieval effort 
hypotesen snarare betona vikten av att det krävs en ansträngning (effort) för att 
besvara frågorna. En viktig aspekt av inlärning är att kunskapen som lärs in senare 
kan plockas fram i ett annat format än hur den först lärdes in. Det argumenteras 
även för att en så kallad transfer, som sker i övergången mellan olika testformat, är 
relaterad till denna hypotes (Stenlund et al., 2014). Detta innebär att testning i ett 
specifikt format (till exempel att ha multiple choice svarsalternativ) ändå kan 
förbättra framplockning av materialet i ett annat format (till exempel fri 
återgivning).  
 

Elaborate retrieval hypotesen 
Carpenter (2009) hävdar att återerinringsprocessen under testning är elaborativ, 
alltså en process som kräver komplex bearbetning. Elaborate retrieval hypotesen 
består av två processer som är viktiga för testbaserad inlärning (Endres och Renkl, 
2015). Den första är processen för att sprida aktivering (så kallad spreading 
activation). Det betyder att utförandet av test inte bara stärker redan existerande 
ledtrådar för framplockning, utan även bygger upp nya ledtrådar. Detta sker 
genom att spridandet av aktiveringen, som används for att plocka fram något, 
också kan aktivera elaborativt eller associerat innehåll som ligger nära i det 
semantiska minnet, så länge ämnena har en hög nivå av koherens (Chan et al., 
2006). Denna spridda aktivering till det elaborativa eller associerade innehållet 
underlättar framtida framplockning av det, och detta sker även om det associerade 
innehållet inte plockas fram direkt (Carpenter, 2009). 
 
Den andra viktiga processen i elaborate retrieval theory handlar om graden av 
semantisk elaboration. Graden av semantisk elaboration beror på hur mycket 
mental ansträngning som lagts på att elaborera (Endres och Renkl, 2015). Om 
något är svårare att plocka fram vid inlärning och därmed kräver mer aktivering, 
stärks framtida framplockning av materialet. Enligt teorin bör alltså den mer 
mentalt krävande elaborationen öka den spridda aktiveringen i det semantiska 
nätverket och därför även underlätta framplockning av associerat eller liknande 
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innehåll (Endres och Renkl, 2015). Endres och Renkl har undersökt samtliga av 
dessa hypoteser och funnit stöd för elaborate retrieval theory.  
 
Individuell variation och testbaserat lärande 
En underbeforskad aspekt av testbaserat lärade är huruvida individuella 
variationer kan påverka testeffektens gynnsamhet. Individuell variation kan grovt 
delas upp i kognition och personlighet. Flera olika aspekter av kognition har 
undersökts i förhållande till testbaserat lärande (se e.g. Brewer & Unsworth, 
2012). Nedan utvecklas individuell variation avseende kognition i termer av 
arbetsminneskapacitet och personlighet med avseende på viljan att kognitivt 
elaborera (Need for Cognition) och ihållande av ansträngning (Grit). Need for 
Cognition (hädanefter kallat NFC) och Grit är aspekter av individuell variation som 
är i fokus för denna studie. 
 
Arbetsminnet är som beskrivits ovan en central komponent vad gäller 
minnessystem och minnesprocesser. Arbetsminnets kapacitet är en kognitiv faktor 
som har undersökts i förhållande till testbaserat lärande (Brewer & Unsworth, 
2012; Wiklund-Hörnqvist, Jonsson, & Nyberg, 2013). Exempelvis visade Wiklund-
Hörnqvist el al. att individens arbetsminneskapacitet är neutral i relation till 
testbaserat lärande. Med andra ord verkar inte arbetsminneskapacitet spela någon 
roll med avseende på prestation inom ramen för testbaserat lärande. Dock visade 
Brewer och Unsworth (2012) i en studie att elever med sämre 
arbetsminneskapacitet och lägre generell flytande intelligens tycks gynnas mer av 
testbaserat lärande än elever med högre grad av generell flytande intelligens och 
arbetsminneskapacitet.  
 
En annan faktor som är än mindre beforskad i förhållande till testbaserat lärande 
är personlighet. Personlighet kan ses som ett relativt brett begrepp. När vi talar om 
personlighet beskriver vi oftast inte bara våra tankar och förhållningssätt till 
andra, utan även hur vi förhåller oss till och tar oss för de aktiviteter vi ägnar oss 
åt, däribland lärande (Raad & Schouwenburg, 1996). Ur detta perspektiv menar 
Raad och Schouwenburg att personlighetsdrag syns i inlärningsstilar som i sin tur 
uttrycks i inlärningsstrategier. Vidare är dessa inlärningsstilar och strategier på 
olika sätt kopplade till samtliga faktorer i Femfaktorsmodellen. Två specifika 
aspekter av personlighet som tidigare har undersökts i förhållande till bland annat 
inställning till lärande och motivation för att nå sina mål är Grit och NFC (Cacioppo 
& Petty, 1982; Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). Däremot är det 
eventuella sambandet mellan NFC och testbaserat lärande mycket sparsamt 
beforskat, medan Grit inte alls finns studerat i förhållande till testbaserat lärande. I 
denna studie används konstrukten Grit och NFC som personlighetsdrag som 
potentiellt kan tänkas influera lärandemetoder som exempelvis testbaserat 
lärande. 
 

Grit 
Grit är ett personlighetsdrag som utmärks av individens ihållande av ansträngning, 
engagemang eller passion för specifika långsiktiga mål trots motgångar. Samt av 
stor motivation att nå respektive mål (Duckworth et al., 2007). Grit anses också 
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utmärka en person inom flera olika områden och kontexter under livet (Eskreis-
Winkler, Shulman, Beal, & Duckworth, 2014) och är inte beroende av kognitiv 
kapacitet (Duckworth et al., 2007). Grit har visat sig vara en viktig prediktor för att 
lyckas med vidtagna åtaganden och för en framgångsrik karriär, precis som 
självkontroll. Begreppen har mycket gemensamt, men är inte identiska. 
Självkontroll innebär att åtgärder riktas mot att nå viktiga mål, trots att tillfälligt 
mer lockande alternativ erbjuds. Grit innebär däremot att arbeta passionerat och 
uthålligt mot ett enda utmanande långsiktigt mål trots motgångar, över en 
tidsperiod på år eller decennier. Både självkontroll och Grit har visat sig kunna 
förutspå akademisk framgång bättre än intelligens (Duckworth et al., 2007). Grit 
som konstrukt bygger på faktorn samvetsgrannhet (r = .70, p < .001) som är en del 
av det väletablerade personlighetstestet Big Five (Duckworth & Quinn, 2009). 
Flera egenskaper ingår i begreppet samvetsgrannhet; bland annat självdiciplin, 
målmedvetenhet samt plikttrogenhet. Grit utgör en avgränsad del av begreppet 
samvetsgrannhet och har visat sig, i motsats till andra aspekter av 
samvetsgrannhet, predicera extrem uthållighet när det gäller specifika intressen 
och att vidta praktiska åtgärder för att nå målen inom dessa (Eskreis-Winkler et al., 
2014).             
       

Need for cognition  
NFC är ett stabilt personlighetsdrag som har undersökts av forskare i över ett halvt 
decennium (e. g. Cohen, Stotland, & Wolfe, 1955; Maslow, 1943). NFC definieras 
som en individs vilja och behov av att kognitivt elaborera. I begreppet ingår även 
en tendens att delta i och njuta av krävande kognitiva bemödanden och att tänka 
(Cacioppo, Kao & Petty, 1984; Cacioppo, Petty, Feinstein, & Jarvis, 1996). Individer 
som har mer NFC ägnar sig ofta åt att söka upp, tänka på och reflektera över 
information för att förstå den bättre. Individer som har lägre NFC förlitar sig 
däremot hellre på andra (t ex experter eller kändisar) och drar snabba enklare 
slutsatser, utan att se komplexiteten i problem (Cacioppo et al., 1996). 
 
Vilken inställning en person har till lärande spelar en viktig roll i vad en individ lär 
sig och hur denna tar till sig information (Evans, Kirby, & Fabrigar, 2003; Heijne-
Penninga, Kuks, Hofman, & Cohen-Schotanus, 2010). Att NFC innebär en tendens 
att njuta av kognitiv elaborering tar sig uttryck på flera sätt, och påverkar 
individen i lärandesituationer. Individer med högt NFC har visat sig vara mer 
motiverade att undvika misslyckanden under arbete med uppgifter som förväntas 
vara svåra. Individer med lågt NFC tycks däremot inte påverkas av information om 
den kommande uppgiftens svårighetsgrad (Steinhart & Wyer, 2009). Det har även 
påvisats positiva samband mellan NFC och öppenhet för erfarenheter (intellektuell 
nyfikenhet) och mellan NFC och reflektion (van Seggelen-Damen, 2013). NFC har 
även visat sig vara en signifikant prediktor för vilka elever som erbjuds plats i en 
särskild klass för begåvade elever (Meier, Vogl & Preckel, 2014). I relation till 
gruppdiskussioner och testbaserat lärande visade Stenlund et al. (2015) att 
individer med låg NFC som deltog i gruppdiskussioner gynnades mindre av 
lärande vid senare test än de med höga nivåer av NFC, medan individers prestation 
inom ramen för testbaserat lärande inte var relaterat till nivåer av NFC . 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning om testbaserat lärande är 
omfattande medan personlighet i relation till testbaserat lärande är (så vitt vi vet) 
nästintill obefintlig, vilket också inkluderar personlighetsfaktorerna Grit och NFC. 
Vårt övergripande syfte var därför att replikera testbaserat lärande som metod och 
utvärdera personlighetsdragen Grit (uthållighet och passion för att nå sina mål) 
och NFC (viljan att kognitivt elaborera) i relation till testbaserat lärande. Mer 
specifikt undersöktes om testbaserat lärande är en robust inlärningsteknik som 
inte påverkas av personlighetsdragen Grit och NFC. Vidare undersöktes även om 
och hur testdeltagarnas upplevda ansträngning och svårighetsgrad, i förhållande 
till testbaserat lärande påverkade prestationen. 

 
 

Metod 
 
 

Design 
Vår studie genomfördes i samarbete med en forskargrupp vid institutionen för 
psykologi vid Umeå Universitet och är del av projektet ”Den lärande hjärnan”, 
finansierat av vetenskapsrådet mellan 20150101-201912312, med diarienummer: 
721-2014-2099. I en kvasiexperimentell design användes två befintliga 
gymnasieklasser i årskurs tre på det naturvetenskapliga programmet. Ena klassen, 
testgruppen (n = 21), utgjorde gruppen för testbaserat lärande medan den andra 
klassen, studygruppen (n = 23), utgjorde gruppen för mer traditionell inlärning 
genom upprepad omläsning av materialet. 
 
Deltagare 
Studien inkluderade totalt 44 deltagare. Samtliga närvarade vid första testtillfället. 
Det förelåg ett bortfall i studien. Vid retentionstestet, en vecka senare, närvarade 
totalt 43 deltagare och vid det andra retentionstestet, en månad senare, närvarade 
totalt 39 deltagare. Bortfallet fick som konsekvens att alla deltagare inte besvarade 
Grit, METQ och det sista formuläret om ansträngning och svårighetsgrad. 
Studygruppen bestod av 65% kvinnor. Testgruppen bestod av 57% kvinnor. 
Deltagarna var mellan 17-19 år gamla (M = 17.75, SD = .53) och hade ett relativt 
högt genomsnittsbetyg (M = 277.81, SD = 30, maximala betygspoäng, 320). 
Exklusionskriterier var förkunskap om swahili eller närliggande språk. En 
förutsättning för deltagande i studien var att testdeltagaren kunde flytande 
svenska. Deltagandet var frivilligt och belönades med ett bidrag om motsvarande 
409 kronor per deltagare. Informerat samtycke erhölls skriftligt i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen. Projektet finansierades av vetenskapsrådet och är 
godkänt av etikprövningsnämnden.  
 
Utifrån riktlinjer från regionala etikprövningskommittén har ungdomar från 15 år 
rätt att själv bestämma om de vill delta eller inte. Studien ställde inte känsliga eller 
privata frågor eller stora krav på prestation. Jämförelsevis är en vanlig lektion eller 
prov minst lika ansträngande. Graden av känslighet är därför mycket låg. 
Deltagarna informerades om att det var möjligt att avbryta sin samverkan i studien 
när som helst utan några konsekvenser utöver eventuell minskad utbetalning till 
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klasskassan. Deltagarnas anonymitet säkrades i största möjliga mån genom en 
avkodning av materialet.  
 
Tabell 1. Demografiska karaktäristika för testdeltagarna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. Tabell över fördelning av antal delragare, kvninnor, män, ålder, språkgrupper, användandet 

av egna strategier, avgångsbetyg samt för diagnos i respektive testgrupp och studygrupp. 

Språkgrupp 1 = Svenska som modesmål samt talar engelska och ytterligare ett eller två språk. 

Språkgrupp 2 = Svenska och annat språk som modersmål samt talar engelska och ytterligare ett 

eller två språk.   

 
 
Material och mätinstrument 
 

Frågeformulär om bakgrundsfaktorer  
Vid första testtillfället, efter interventionen, ombads testdeltagarna fylla i ett 
formulär med frågor om bakgrundsfaktorer. Frågorna syftade till att ta reda på 
deltagarnas ålder, kön, språkkunskaper, avgångsbetyg från grundskolan, eventuell 
diagnos och om någon egen minnesstrategi användes vid inlärning av ordparen. 
Vid det sista testtillfället ombads testdeltagarna fylla i ett kort frågeformulär som 
vi själva utformade i syfte att ta reda på hur de upplevde svårighetsgraden och 
graden av ansträngning. Frågeformuläret innehöll följande fyra frågor. Fråga 1: 
Hur svårt tyckte du att testet var idag? Fråga 2: Hur mycket ansträngde du dig för 
att göra ditt bästa idag? Fråga 3: Hur svårt tyckte du att det var att lära in ordparen 
vid det första tillfället? Fråga 4: Hur mycket ansträngde du dig för att lära in 
ordparen vid det första tillfället? Svarsalternativen var i form av en femgradig 
likert-skala (1 = inte alls, 2 = ganska lite, 3 = varken lite eller mycket, 4 = ganska 
mycket och 5 = mycket). 
 

Svenska-swahili ordpar  
Flertalet studier har tidigare använt sig av ordpar på engelska-swahili och 
svenska-swahili som material för att undersöka testeffekten (e.g. Eriksson, 

 Samtliga 
deltagare 

Testgrupp Studygrupp 

Deltagare (n) 44 21 23 
Kvinnor 27 12 15 
Män 17 9 8 
Ålder (år) M = 17.75 

SD = .53 
M = 17.67 
SD = .48 

M = 17.83 
SD = .58 

Språkgrupp 1 27 14 13 
Språkgrupp 2 17 7 10 
Egen strategi 42 20 22 
Ingen strategi 2 1 1 
Avgångsbetyg M = 277.81 

SD = 30 
M = 270.75 
SD = 32.31 

M = 284.23 
SD = 26.86 

Diagnos 8 4 4 
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Kalpouzos & Nyberg, 2011; Nelson & Dunlosky, 1994; Pyc & Rawson, 2009). Till 
den aktuella studien användes 30 svenska-swahili ordpar som hämtades från 
Karlsson Wirebring, et al. (2015). 
 

Short Grit Scale 
Short Grit Scale (Grit-S), är ett självskattningsformulär med åtta påståenden som 
mäter grittiness. Grit-S bygger på den längre versionen Grit-O med 12 påståenden. 
Både Grit-O och Grit-S består av en två-faktorstruktur med delskalorna 
Consistency of Interest och Perseverance of Effort. Grit-S har visat sig ha 
förbättrade psykometriska egenskaper jämfört med Grit-O (Duckworth & Quinn, 
2009). Duckworth och Quinn rapporterar intern konsistens (α = .73 - .83) och test-
retest reliabilitet (r = .68, p < .001). Grit skattas på en femgradig likertskala (1 = 
stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = stämmer varken bra eller dåligt, 
4 = stämmer ganska bra, 5 = stämmer helt och hållet). Höga värden på Grit-S 
indikerar mycket grittiness. Skalan som används i den aktuella studien har 
översatts från engelska till svenska och sedan helt fristående av en professionell 
översättare översatts tillbaka till Engelska. Därefter har den nya Engelska 
översättningen jämförts med den ursprungliga, vilka uppvisade en mycket stor 
samstämmighet. I den föreliggande studien var Cronbachs α .74, vilket indikerar 
rimlig intern konsistens. 
 

Mental Effort Tolerance Questionaire (METQ)  
För att mäta NFC användes självskattningsformuläret METQ. Det ursprungliga 
självskattningsformuläret för att mäta NFC heter Need For Cognition Scale (NCS). 
Instrumentet skapades, och reviderades sedan, av Caccioppo, Petty, & Kao (1984). 
METQ skapades av Dornic, Ekehammar och Laaksonen (1991), och är en svensk 
version av Need for Cognition Scale (NCS) (Caccioppo et al., 1984). METQ skapades 
för att undersöka samband mellan behov av kognition (NFC) och tolerans för 
mentalt krävande situationer eller uppgifter relaterat till perception, prestation 
och personlighet (Dornic et al., 1991). METQ bestod ursprungligen av 40 
påståenden, men efter en faktoranalys av dessa påståenden (principal components 
analysis) fanns en tydligt dominant faktor (eigenvalue = 9.12), vilket går i linje med 
Caccioppo och Pettys (1982) fynd (Dornic et al., 1991). Alla 40 påståenden laddade 
positivt på denna faktor. Frågeformulärets interna konsistens visade sig vara hög 
(Cronbachs α = 0.89). Samma sak gällde split-half reliabiliteten (0.79). För att 
förbättra instrumentets interna konsistens och för att minska på antalet 
påståenden valde Dornic et al. (1991) att ta bort 10 påståenden från METQ vars 
korrelation med den totala poängen var mindre än 0.40. Cronbachs α för de 
resterande 30 påståendena var då .900. Dornic et al. (1991) rekomenderade 
därefter att framtida användning av METQ skulle göras med den kortare 
versionen. METQ skattas på en femgradig likert skala (1 = instämmer absolut inte, 
5 = instämmer helt). Av METQ:s 30 påståenden indikerar 12 av dem en positiv 
attityd till att tänka och att njuta av det medan resterande 18 påståenden indikerar 
en negativ attityd. Innan METQ-poängen räknas ihop vänds de påståenden som 
indikerar en negativ attityd. Alltså innebär höga poäng på METQ att individen har 
mycket “need for cognition” (Dornic et al., 1991). I den föreliggande studien var 
Cronbachs α .84, vilket indikerar rimlig intern konsistens. 
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Procedur 
Som start, innan huvudstudien, utfördes ett antal pilottester på 
universitetsstudenter. Studiedeltagarna som deltog i huvudstudien testades på sin 
gymnasieskola vid tre på varandra följande tillfällen. Det första tillfället 
innefattade underskrift av samtyckesformulär, insamlande av 
bakgrundsinformation om deltagarna, inlärning av ordparen (övningsfas) samt ett 
direkt test. Övningsfasen startade med att testdeltagarna fick läsa igenom en 
ordlista med alla 30 svenska-swahili ordpar i fem minuter (jfr. Experiment 1, 
Rawson & Dunloski, 2011). Innan själva interventionerna startade genomfördes ett 
antal övningsuppgifter med engelska-svenska ordpar för att deltagarna skulle få 
bekanta sig med proceduren. Eleverna delades in i de nämnda grupperna (test och 
study) med övningsuppgifter anpassade till respektive intervention. I 
interventionsfasen genomförde studygruppen upprepad inläsning av orden från en 
power point presentation med ett ordpar åt gången som visades i fyra sekunder. 
Testdeltagarna använde mentometrar för att registrera att de läst och förstått 
ordparen. 
 
Testgruppen genomförde upprepade inlärningstest med feedback. Först visades 
testdeltagarna ett ord på swahili som varade i fyra sekunder. Därefter 
presenterades fyra svarsalternativ i sex sekunder. Testdeltagarna fick med hjälp av 
mentometrar välja det alternativ som motsvarade den andra bokstaven i det 
svenska ordet med samma betydelse som det swahiliska. Exempelvis visades först 
ordet ”mashua” som betyder båt. Därefter presenterades testdeltagarna med fyra 
bokstäver, exempelvis a, e, o och å, och uppmanades välja den bokstav som 
motsvarade den andra bokstaven i det svenska ordet. Rätt svar blir i det fallet å, 
eftersom det är den andra bokstaven i ordet båt. Feedback presenterades därefter i 
form av att det svenska ordet visades i en sekund. Båda grupperna fick se samtliga 
ordpar i fem omgångar, i vilka ordningen på ordparen randomiserades med hjälp 
av en randomiseringsfunktion i programvaran Microsoft Excel 2010. Efter 
interventionen fick båda grupperna nya uppgifter vilka fungerade både som 
övningsuppgifter inför det direkta testet och som distraktoruppgifter som 
förhindrade att deltagarna fortsatte att, för sig själva, repetera ordparen. Dessa 
övningsuppgifter innehöll ordpar på svenska-engelska där de, precis som i 
testgruppens intervention, fick möjlighet att välja ett av fyra svarsalternativ för att 
besvara vilken den andra bokstaven är i det svenska ordet. Likt det faktiska testet 
var dessa övningsuppgifter utan feedback. Övningsuppgifterna tog ca fem minuter 
att genomföra. Slutligen genomfördes det direkta testet vars upplägg var identiskt 
med testgruppens inlärningstest, men saknade feedback. 
 
Det andra testtillfället inföll en vecka efter det första tillfället. Här fick samtliga 
testdeltagare genomgå ett retentionstest som var identiskt med det direkta testet. 
Efter retentionstestet fick deltagarna fylla i självskattningsformulären METQ och 
Grit-S. Det tredje testtillfället inföll fyra veckor efter det första tillfället. Här fick 
samtliga deltagare upprepa samma retentionstest som tidigare och fylla i 
frågeformuläret om svårighetsgrad och ansträngning. 
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Statistiska analyser 
Statistiska analyser genomfördes med hjälp av SPSS 21. Initialt kontrollerades att 
bakgrundsvariabler som kön, strategi, diagnos och språk inte skiljde sig åt mellan 
grupperna. Detta gjordes med hjälp av Chi-2 analyser. Vidare undersöktes om 
testdeltagarnas betyg, ålder, skattning på Grit och skattning på METQ samt om 
graden av upplevd ansträngning och svårighet skiljde sig åt mellan grupperna. 
Detta gjordes med hjälp av oberoende t-tester. För att undersöka samband mellan 
bakgrundsvariabler, testet som gavs direkt, retentionstest 1, retentionstest 2, 
frågorna om ansträngning och svårighetsgrad samt Grit och METQ utfördes 
bivariata korrelationsanalyser. Notera att för korrelationer med kön användes 
point-biserial korrelationer eftersom kön är en dikotom variabel. En ”repeated 
measures analysis of covariance (ANCOVA)” användes för att undersöka eventuella 
förbättringar i prestation över tid och om den förändringen var relaterad till 
grupptillhörighet. För att kontrollera för individuella skillnader i skattningen av 
Grit (ihållande av ansträngning) och NFC (viljan att kognitivt elaborera) lades 
dessa variabler in som kovariat i ANCOVA’n. 
 
 

Resultat 
 
 

Oberoende t-tester och χ2-tester av ”Goodness of Fit” utfördes för att kontrollera 
huruvida eventuella skillnader förelåg avseende bakgrundsvariablerna.  Samtliga 
analyser utgick från en alfanivå på .05. För ålder och betyg visade de oberoende t-
testerna att det inte förelåg någon skillnad mellan grupperna, t(42) = 0.99, p = .33 
och t(40) = 1.48, p = .15, respektive. Vidare visade jämförelserna inte några 
gruppskillnader avseende, METQ t(41) = -0.10, p = .92 eller Grit t(41) = 0.45, p = 
.65.  
 
Oberoende t-test för frågorna i formuläret avseende ansträngning och 
svårighetsgrad visade på en signifikant skillnad mellan grupperna (test, study) 
gällande fråga fyra (hur mycket ansträngde du dig för att lära in ordparen vid det 
första tillfället?), t(26, 40) = 2.88, p = .01, där studygruppen ansträngde sig mer. 
För fråga ett, två och tre fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna, t(37) = 
-0.02, p = .98, t(31,22) = 0.71, p = .48 och t(37) = 0.94, p = .36, respektive. χ2-
analyserna av kön, diagnos strategi och språk visade inte heller någon signifikant 
skillnad, χ2(1, N = 44) = 0.30, p = .76, χ2(1, N = 44) = 0.02, p = 1.00, χ2(1, N = 44) = 
0.00, p = 1.00, och χ2(1, N = 44) = 0.48, p = .55, respektive. 
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Tabell 2. Medelvärde för frågor om ansträngning och svårighetsgrad.  

  Studygruppen (n = 20) Testgruppen (n = 19) 

Fråga 1 Medelvärde 
Sd 
 

4.10 
0.85 
 

4.11 
0.57 
 

Fråga 2 Medelvärde 
Sd 
 

4.00 
0.73 
 

3.79 
1.08 
 

Fråga 3 Medelvärde 
Sd 
 

3.45 
1.28 
 

3.11 
0.99 
 

Fråga 4 Medelvärde 
Sd 
 

4.75 
0.44 
 

4.11 
0.88 
 

Note. Fråga 1 = Hur svårt tyckte du att testet var idag? Fråga 2 = Hur mycket ansträngde du dig för 
att göra ditt bästa idag? Fråga 3 =  Hur svårt tyckte du att det var att lära in ordparen vid det första 
tillfället? Fråga 4 = Hur mycket ansträngde du dig för att lära in ordparen vid det första tillfället? 
 
 
En korrelationsanalys mellan samtliga bakgrundsvariabler, frågorna om 
svårighetsgrad och upplevd ansträngning, Grit, METQ, direkt test, retentionstest 1 
och retentionstest 2 visade på flera signifikanta korrelationer (se Tabell 3). Dels 
fann vi positiva korrelationer som var signifikanta (p < .05) mellan METQ och 
betyg, mellan fråga två och Grit, mellan fråga 2 och METQ, mellan kön och fråga 4, 
mellan kön och betyg (rpb < .05) samt mellan fråga 2 och retentionstest 2. En 
negativ korrelation (p < .05) fanns mellan fråga 3 och retentionstest 1. Dessutom 
fanns signifikanta positiva korrelationer (p < .001) mellan Grit och METQ, mellan 
alla tre testtillfällen och mellan fråga 3 och fråga 1.  Slutligen fanns signifikanta 
negativa korrelationer (p < .001) mellan fråga 1 och det direkta testet, mellan fråga 
3 och det direkta testet, mellan fråga 1 och retentionstest 1 samt mellan fråga 1 
och retentionstest 2. 
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Tabell 3. Korrelationer mellan samtliga bakgrundsvariabler, frågor om ansträngning och svårighetsgrad, direkt test, retentionstest 1, 
retentionstest 2, Grit och METQ.  

 Ålder Kön Betyg Diagnos Strategi Språk Direkt 
test 

Ret. 
test 1 

Ret. 
test 2 

Grit METQ Fråga 
1 

Fråga 
2 

Fråga 
3 

Fråga 
4 

Ålder 1 - .07 .05 .22 -.10 .02 -.11 -.04 -.02 -.05 -.03 .14 -.16 .29 .09 

Kön  1 -.35* -.13 -.28 -.25 -.11 -.09 -.03 -.04 .12 .04 -.27 .19 -.37* 

Betyg   1 .06 .15 .13 -.06 -.02 .01 .22 .33* -.05 .23 -.15 .14 

Diagnos    1 .10 -.01 -.08 -.09 .01 -.30 .02 -.06 .05 .08 .23 

Strategi     1 -.05 .11 -.00 .07 -.11 .10 -.13 .10 -.05 -.18 

Språk      1 .11 -.13 -.22 .03 -.05 -.12 .10 -.25 .14 

Direkt test       1 .74** .68** .03 -.04 -.57** .11 -.47** -.11 

Ret. Test 1        1 .85** .15 .12 -.56** .29 -.35* -.08 

Ret. Test 2         1 .02 .11 -.60** .40* -.29 -.04 

Grit          1 .43** -.06 .36* -.23 .11 

METQ           1 -.16 .38* -.25 .06 

Fråga 1            1 -.27 .51** .01 

Fråga 2             1 -.15 .26 

Fråga 3              1 .01 

Fråga 4               1 

Note. Fråga 1 = Hur svårt tyckte du att testet var idag? Fråga 2 = Hur mycket ansträngde du dig för att göra ditt bästa idag? Fråga 3 =  Hur svårt tyckte du att 
det var att lära in ordparen vid det första tillfället? Fråga 4 = Hur mycket ansträngde du dig för att lära in ordparen vid det första tillfället? För korrelationer 
med kön användes point-Biserial korrelationer (rpb). 
* p  < .05 
** p < .001 
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Poängen för det direkta testet och retentionstest 1 & 2 var relativt 
normalfördelade. Skewness och Kurtosis var på acceptabla nivåer. Vid det direkta 
testet var skewness = -0.95 och kurtosis = 0.54 för både study- och testgruppen. 
Vid det första retentionstestet var skewness = -.06 och kurtosis = -.36. Vid det 
andra retentionstestet var skewness = -0.21 och kurtosis = -0.59. Inga outliers 
fanns vid någon av testtillfällena. Under inlärningsfasen skedde en gradvis 
förbättring i prestation för testgruppen (se Figur 1). En envägs upprepad 
variansanalys (ANOVA) visade en huvudeffekt av övningsomgångarna, F(4, 80) = 

44.46, MSE = 5.02, p < .05, hp

2  = .69, och Bonferroni-justerade parvisa jämförelser 

bekräftar att signifikant förbättring fanns mellan övningsomgång två och tre samt 
mellan tre och fyra (båda p < .05).   
 

  
 

Figur 1. Resultat i form av medelvärden för testgruppens respektive 
övningsomgångar. 
 
 
En ”repeated measures analysis of covariance (ANCOVA)” med tidpunkter 
(omedelbart, en vecka, fyra veckor) som inomgruppsfaktor och grupp (test, study) 
som mellangruppsfaktor användes för att analysera huruvida direkt test och 
retentionstest 1 & 2 interagerade med grupp (se Figur 2). Vi kontrollerade även för 
effekter av METQ och Grit genom att använda dessa som kovariat. Analysen visade 
att vilkoret för sfäricitet ej var uppfyllt, varför vi använde oss av ”Lower-bound” 
korrigeringen. Analysen visade på en signifikant inomgruppseffekt,  F(1, 35) = 
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4.73, MSE = 12.01, p = .04, hp

2  = .12 men ingen interaktion mellan grupp och 

testtillfälle F(1, 35) = 2.36, MSE = 12.01, p = .13, hp

2  = .06. Mellangruppsanalysen 

visade på en tendens till signifikant effekt, F(1,35) = 3.33, MSE = 63.69, p = .08, hp

2  

= 0.09. Kovariaten METQ och Grit uppvisade inga signifikanta effekter varje sig 
mellan grupp (test, study) eller som en interaktion med testtillfällen (direkttest, 
retentionstest 1, retentionstest2), alla p > .24. Som uppföljning till den signifikanta 
inomgruppeffekten genomfördes en kontrastanalys avseende testtillfällen. 
Analysen visade att retentionstest 1 skiljde sig signifikant från retentionstest 2 

F(1,35) = 7.05, MSE = 12.80, P= .01, hp

2  = .68. Medan skillnaden mellan 

retentionstest 2 och retentions test 3 var icke signifikant,  F(1,35) = 0.05, P = .82, 

MSE = 6.75, hp

2  = .00. 

 

 
Figur 2. Resultat för direkt test, retentionstest 1 och retentionstest 2 med 
standardfel. 
 
 

Diskussion 
 
 

Det övergripande syftet med studien var att både replikera testbaserat lärande 
som metod och utvärdera personlighetsdragen Grit (uthållighet och passion för att 
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nå sina mål) och NFC (viljan att kognitivt elaborera) i relation till testbaserat 
lärande. Mer specifikt undersöktes om testbaserat lärande är en robust 
inlärningsmetod som är neutralt i förhållande till personlighetsdragen Grit och 
NFC, vilka tidigare har visat sig vara relaterade till skolprestation. Vidare 
undersökte vi hur testdeltagarna upplevde ansträngning och svårighetsgrad i 
förhållande till testbaserat lärande. Resultaten visade en signifikant 
inomgruppseffekt, framförallt driven av nedgången i prestation mellan direkt test 
och retenstionstest 1. Tendensen till mellangruppseffekt är linje med tidigare 
studiers resultat, en gruppskillnad som framförallt drevs av skillnad i prestation 
vid retentionstest 1 med en högre prestation för testgruppen (se Figur 2). 
Kovariaten METQ och Grit uppvisade inga signifikanta effekter varje sig mellan 
grupp (test, study) eller som en interaktion med testtillfällen. Resultaten visade 
även att studygruppen ansträngde sig signifikant mer för att lära in ordparen vid 
inlärningstillfället. Under inlärningsfasen skedde en gradvis förbättring i 
prestation för testgruppen (se Figur 1).  
 
Vidare visade korrelationsanalysen positiva signifikanta korrelationer mellan 
METQ och betyg, mellan fråga 2 (hur mycket ansträngde du dig för att göra ditt 
bästa idag?) och Grit, mellan fråga 2 och METQ, mellan kön och fråga 4 (hur mycket 
ansträngde du dig för att lära in ordparen vid det första tillfället?), mellan kön och 
betyg samt mellan fråga 2 och retentionstest 2. Dessutom fanns signifikanta 
positiva korrelationer mellan Grit och METQ, mellan alla tre testtillfällen och 
mellan fråga 3 (hur svårt tyckte du att det var att lära in ordparen vid det första 
tillfället?) och fråga 1 (hur svårt tyckte du att testet var idag?).  Signifikanta 
negativa korrelationer fanns mellan fråga 3 och retentionstest 1, mellan fråga 1 
och det direkta testet, mellan fråga 3 och det direkta testet, mellan fråga 1 och 
retentionstest 1 samt mellan fråga 1 och retentionstest 2. Notera att vi även 
kontrollerade om det förelåg några skillnader mellan grupperna gällande 
bakgrundsvariablerna ålder, kön, diagnos, strategi och språk, vilket inte gav något 
utslag. 
 
Vår studie är konstruerad i enlighet med hur en typisk testeffektstudie brukar se 
ut (se Rawson & Dunlosky, 2011; Roediger & Karpicke, 2006 för en översikt) och 
resultaten från testgruppens inlärningsfas är helt i linje med tidigare forskning 
(Karpike & Smith, 2012). Även om analysen inte påvisade någon signifikant 
mellangruppseffekt, vilket vanligtvis uppstår i denna typ av studie, var skillnaden 
på gränsen till signifikant och därmed i linje med tidigare studier (se e.g Roediger 
& Karpicke, 2006; Thompson et al., 1978 för en översikt). Det finns flera möjliga 
förklaringar till resultatet. En av de mest uppenbara förklaringarna är relaterat till 
stickprovsstorleken. Ett större stickprov hade, utifrån tidigare studier, sannolikt 
genererat en signifikant mellangruppseffekt. En tänkbar åtgärd är att framgent 
använda en inomgruppsdesign som minskar variationen i prestation mellan 
interventionerna och underlättar upptäckten av reella skillnader i och med att 
samtliga deltagare gör båda interventionerna. En annan möjlig förklaring till den 
uteblivna mellangruppseffekten är att vi använde för få ordpar (items). Vi kunde se 
tendenser till en takeffekt gällande hur många ordpar samtliga deltagare 
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inledningsvis kom ihåg. Hade vi haft fler ordpar hade vi kanske sett en större 
spridning i ihågkomst. 
 
Vidare kan resultaten även förklaras med att studygruppen också utsattes för en 
testeffekt vid det direkta testet, vilket gynnade inlärningen av ordparen. Det 
direkta testet kan ses som ett ytterligare inlärningstillfälle, liknande de 
övningsomgångar som testgruppen exponerades för, men utan feedback, vilket 
gynnat minneskonsolideringen. Som tidigare forskning har visat så är testbaserad 
inlärning effektiv även utan tillgång till feedback (e.g., Carpenter & DeLosh, 2005; 
Roediger & Karpicke, 2006). Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att dela 
upp båda grupperna i två separata sub-grupper och endast låta ena sub-gruppen 
utföra det direkta testet och den andra testas första gången först vid retentionstest 
1, en vecka efter inlärningstillfället. Det skulle gett information om effekten av det 
direkta testets påverkan på retentionstest  1 för studygruppen jämfört med 
testgruppen. Ett annat alternativ är att testa samtliga personer, men att endast 
testa dem på hälften av ordparen vid det direkta testet. Dessa två alternativa 
tillvägagångssätt hade möjliggjort en jämförelse av att testas vid det direkta testet 
med att enbart testas vid de senare retentionstesten. Då vi hade relativt få 
testdeltagare och ordpar valde vi bort dessa tillvägagångssätt, men de är gångbara 
förhållningssätt som skulle kunna appliceras i framtida forskning.  
 
Utvärderingen av personlighetsasdragen Grit och NFC i förhållande i testbaserat 
lärande visade ingen signifikant effekt.  Med andra ord så indikerar resultaten att 
testbaserat lärande är en robust inlärningsteknik som inte påverkas av individuell 
variation som till exempel individers personlighetsdrag avseende mått som 
tidigare visat sig påverka skolprestationer, exempelvis NFC och Grit. Detta resultat 
går även i linje med tidigare forskning (Stenlund et al., 2015). Det material som 
eleverna i denna studie testats på var ordpar, men vi vill även påminna om att 
testbaserat lärande har visat sig användbart även för andra typer av studiematerial 
som mer påtagligt varit en del i reguljär undervisning (Brewer & Unsworth, 2012; 
Karpicke & Blunt, 2011; Stenlund et al., 2015; Wiklund-Hörnqvist et al., 2013). Att 
använda ordpar på Svenska och Swahili kan te sig som trivial inlärning. Dock 
kvarstår faktum att processen i jämförelse med tidigare studier är snarlik, samt att 
med Svenska–Swahili som intervention inte finns effekter av förkunskaper, vilket 
gör att effekterna ändå framstår som intressanta. Resultatet i den föreliggande 
studien är också intressant i relation till tidigare studier av testbaserat lärande och 
individuell variation.  Som nämnt i inledningen av denna uppsats verkar inte heller 
begåvning eller arbetsminneskapacitet påverka testeffekten negativt (Brewer & 
Unsworth, 2012; Wiklund-Hörnqvist et al., 2013). Testbaserad inlärning verkar 
därför vara en inlärningsstrategi som kan vara till nytta för en bred grupp 
individer och kan användas för att lära in en mängd olika material.  Allt detta 
styrker tidigare rekommendationer om att testbaserat lärande bör implementeras 
inom skolan för att främja inlärning av exempelvis glosor, nyckelord, prosa och 
statistik (Brewer & Unsworth, 2012; Dunlosky et al., 2013; Wiklund-Hörnqvist et 
al., 2013). 
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Ett förväntat resultat hade varit att testgruppen upplevt att de ansträngt sig mer i 
enlighet med retrieval effort hypotesen och elaborate retrieval hypotesen (Endres 
& Renkl, 2015; Pyc & Rawson, 2009; Stenlund et al., 2014), och därför lärt sig 
ordparen bättre än studygruppen. Men i den föreliggande studien uppgav 
studygruppen att de ansträngde sig signifikant mer än testgruppen under 
övningsfasen. En möjlig förklaring är att testdeltagarna var en relativt 
högpresterande grupp gymnasieelever, vilket indikeras av deras relativt höga 
genomsnittsbetyg. Detta bidrog möjligtvis till att studygruppen ansträngde sig för 
att skapa egna minnesstrategier för att komma ihåg ordparen istället för att bara 
läsa ordparen då de presenterades i inlärningsfasen. Även deltagarna i testgruppen 
använde sig av egna strategier för att lära in ordparen under övningstesten vilket 
borde ha gjort att de upplevde samma grad av ansträngning som studygruppen. Å 
andra sidan är det samtidigt möjligt att testgruppen hjälptes av den struktur som 
övningstesten erbjöd, vilket gjorde att deltagarna i testgruppen upplevde sig vara 
mindre ansträngda. Vidare kan det alltså ses som anmärkningsvärt att 
studygruppen inte lärde sig ordparen bättre än testgruppen trots att de 
ansträngde sig signifikant mer. Detta är intressanta frågor som vi med denna 
design inte kan undersöka, men som pekar på vikten att vidare undersöka detta 
fenomen. 
 
Vi fann en positiv korrelation mellan METQ och betyg samt mellan Grit och METQ, 
men inte mellan betyg och Grit. Det är inte förvånande att METQ korrelerade med 
betyg då kognitiv elaborering  och förmåga till reflektion givetvis är användbara 
inom ramen för akademiska prestationer. Denna korrelation går dessutom i linje 
med det Meier et al. (2014) studie där de fann att NFC var en stark signifikant 
prediktor för vilka elever som ingick i en klass för begåvade elever. Vidare är det 
inte orimligt att Grit och METQ korrelerade med varandra eftersom båda 
personlighetsdragen är associerade med akademiska framgångar (Duckworth et 
al., 2007; Meier et al., 2014). Det som möjligen  framstår som lite överaskande var 
att METQ men inte Grit korrelerade med betyg. En möjlig förklaring kan vara att 
kognitiv elaboration är av större vikt för att få höga betyg än uthållighet och 
passion för att nå sina mål. Några säkra slutsatser kring detta  kan dock inte dras 
inom ramen för denna studie. Att fråga 2 (hur mycket ansträngde du dig för att 
göra ditt bästa idag?) var signifikant korrelerad med Grit och METQ (medan endast 
METQ korrelerade med betyg), väcker frågan om instrumentens underliggande 
konstrukt på olika sätt är associerade med ansträngning och betyg. Kön 
korrelerade med betyg i den bemärkelsen att vara kvinna var associerat till högre 
betyg. Kön visade sig även korrelera signifikant  med hur mycket deltagarna 
ansträngde sig för att lära in ordparen vid det första tillfället. Att vara kvinna  var i 
högre grad associerat till ansträngning. Att kvinnor har högre betyg än män är ett 
sedan länge välkänt fenomen (Löfström, 2012). Varför kvinnor tycks anstränga sig 
mer, åtminstone vid ett av testtillfällena, och att ansträngning trots detta inte 
korrelerade med betyg, kan inte besvaras inom ramen för denna studie. Dessa 
resultat utgör dock inte något problem för studien då det förelåg en jämn 
könsfördelning mellan klasserna. 
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Den positiva korrelation som fanns mellan fråga 2 (hur mycket ansträngde du dig 
för att göra ditt bästa idag?) och retentionstest 2 är intressant då detta föreslår att 
högre grad av ansträngning har ett positivt samband med minnesprestation 
(oberoende av grupp), vilket inte går i linje med de ovan nämnda resultaten från 
huvudanalysen. Resultaten från huvudanalysen indikerade att en högre grad av 
ansträngning (fråga 2) för studygruppen inte ledde till bättre minnesprestation 
jämfört med testgruppen.  Det krävs ytterligare, mer djupgående, forskning för att 
vidare förklara och förstå dessa delvis motstridiga resultat.  
 
Vidare går det inte att utesluta att resultatet kan ha påverkats av den något skeva 
fördelningen avseende språkgrupper. Att utvärdera komplexiteten hur flera språk, 
och eventuellt annat modersmål påverkar resultatet ligger utanför den 
föreliggande studiens syfte. Det är ett tema för kommande studier att följa upp. 
 
Att testdeltagarnas minnesprestation vid samtliga tillfällen korrelerar positivt med 
varandra är föga förvånande då testen är identiska. Det är inte heller förvånande 
att fråga 1 (hur svårt tyckte du att testet var idag?) och fråga 3 (hur svårt tyckte du 
att det var att lära in ordparen vid det första tillfället) hade en positiv korrelation 
sinsemellan då båda frågorna ämnar mäta upplevd svårighetsgrad av inlärning och 
framplockning på samma material vid olika tillfällen. Den negativa korrelation som 
fanns mellan svårighetsgrad och minnesprestation innebär att de som upplevde 
inlärning och framplockning som svåra hade en sämre minnesprestation. En något 
spekulativ förklaring är att upplevelsen av att något är svårt rimligtvis kan ha sin 
grund i självinsikten om svaga prestationer eller färdigheter.  
 
Det föreligger begränsningar i studien som påverkar dess validitet och reliabilitet. 
Två sådana begränsningar är stickprovsstorleken, vilket naturligtvis begränsar den 
interna validiteten. Men den kontrollerade designen och resultatens 
överensstämmelse med tidigare forskning indikerar att den aktuella studiens 
resultat trots allt utgör exempel på reella effekter. Det relativt homogena 
stickprovet gör att den externa validiteten kan diskuteras. Det är svårare att 
generalisera resultaten till en mer heterogen population. Samtidigt medför en 
homogen grupp den fördel att vi med större säkerhet kan uttala oss om just den 
gruppen som omfattats av studien. Vidare kan alltid den ekologiska validiteten 
diskuteras i studier som är genomföra i ett kontrollerad experimentell 
sammanhang likt vår studie. Den aktuella studien har visserligen en experimentell 
design, men äger rum i deltagarnas skollokaler likt en vanlig provsituation, vilket 
borde vara till stöd för den ekologiska validiteten. Flera tidigare studier inom 
området har dessutom visat goda resultat i faktisk skolmiljö (se e.g., Carpenter et 
al., 2009; McDaniel et al., 2007).   
 
Orginalversionen av Grit formuläret (Grit-S) är på engelska och har god intern 
konsistens och test-retest reliabilitet (Duckworth et al., 2009). I den aktuella 
studien har en svensk översättning använts. I den föreliggande studien var måtten 
på intern konsistens tillfredsställande avseende både METQ och Grit. Men 
mätningar av intern konsistens och test-re- reliabilitet har ännu inte prövats på 
större stickprov. En ytterligare begränsning är att frågorna gällande 
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svårighetsgrad och ansträngning är egenkonstruerade och alltså inte är hämtade 
från ett standardiserat formulär eller skattningsinstrument. Resultaten gällande 
ansträngning bör därför tolkas med viss försiktighet. En vidareutveckling av 
studien och undersökandet av testeffektens bakomliggande mekanismer skulle 
därför med fördel kunna ge större utrymme åt att utforska upplevd ansträngning 
och minnesstrategier. 
 
För att kunna dra säkrare slutsatser om NFC och Grits eventuella påverkan på 
testbaserad inlärning efterfrågas mer forskning inom området. 
Sammanfattningsvis styrker studiens resultat att testbaserad inlärning är en 
robust inlärningsteknink som inte påverkas av personlighetsdragen Grit och NFC. 
Dessutom framkommer tvetydiga resultat angående huruvida en högre grad av 
upplevd ansträngning leder till bättre minnesprestation, beroende på om hänsyn 
tas till inlärningsstrategi eller inte.  
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