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Sammanfattning 

Denna studie undersöker direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser efter 

två veckor. Studien omfattar trettioen försökspersoner (N=31), 18 kvinnor och 13 män. 

Försökspersonerna är studenter från Örebro Universitetet. För att utföra experimentet 

används dataprogrammet E-Prime. Försökspersonerna får lära sig 48 olika handlingsfraser, 

till exempel ”lyft glaset”, samtidigt som de utför fraserna motoriskt. Resultatet visar att det 

fanns en direkt testeffekt för motoriskt utförda handlingsfraser efter två veckor.   
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Direct testing effect for self-performed action events 

Max Kihlstedt  & Jasmina Saletovic  

Örebro Universitet 

 
 

Abstract 

This study investigates direkt testing effect for self-performed actions after two weeks. Study 

includes 31 participants (N=31) 18 women and 13 men. Participants are students at Örebro 

University. The computer program E-prime is used to carry out the experiment. Participants 

learns 48 action phrases . One example of an action phrase is ”lift the glass” and this action 

event is self- performed at the same time. Result shows that there is an direkt testing effect on 

self-performed action events after two weeks.   
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Direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser 

 

En viktig punkt inom kognitiv psykologi  och utbildning är att försöka förstå hur 

inlärning och glömska av information sker och baserat på den informationen utveckla 

studietekniker som gynnar långtids retention (Kubik, Söderlund, Nilsson & Jönsson, 2014). 

Retention innebär behållning av en information i minnet över en tid (Ashcraft & Radvansky, 

2010). Testning och motoriskt utförande (enactment) har visat sig ha positiva effekter på 

minnesprestation (Kubik et al., 2014). Att testa en information gör att vi inte glömmer lika 

mycket jämfört med att inte testa informationen (Roediger & Karpicke, 2006). Att motoriskt 

utföra en handlingsfras som till exempel ”lyfta glaset”, gör att vi kommer ihåg 

handlingsfrasen bättre i jämförelse med att bara höra eller läsa den (Kubik et al., 2014). I 

denna studie undersöker vi  testnings effekt i kombination med motoriskt utförande för 

handlingsfraser efter två veckor. 

Individuella effekter av testning och motoriskt utförande 

 Ett bra sätt att förbättra inlärning av en information hos en student är genom tester. 

Det har visat sig att när studenten använder sig av ett självtest, medan hen studerar, kommer 

hen ihåg informationen betydligt bättre i jämförelse med upprepad läsning av samma 

information. Upprepade tester förbättrar inlärning i mycket högre grad än upprepad läsning. 

Detta fenomen kallas för testeffekt (Karpicke, Butler & Roediger, 2009). Testeffekten har 

blivit demonstrerad genom en stor mängd olika studier och experiment, till exempel ett-ord 

listor, parade associationer, vardaglig text och icke-verbal material (Rowland, 2014). 

Testning verkar också fungera bättre med fri återkallnings- och stödd återkallnings-test än 

med igenkänning och “priming” tester (Halamish & Bjork, 2011). 
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Kombination av upprepad läsning och självtestning resulterar i bättre minnesprestation efter 

lång retentions period men inte nödvändigt efter kort retention period (Kubik et al., 2014). 

Testeffekten delas upp i direkt och indirekt effekt. När informationen kodas in vid 

första försöket och bevaras under längre tid i minnet är det en direkt effekt av testning. När 

informationen som inte blev inkodat vid första försöket blir inkodat vid andra försöket, vid ett 

nytt test, är det en indirekt effekt av testning (Kubik, Nilsson, Olofsson & Jönsson, 2015). I 

Hasslekvists och Runbäcks (2013) studie undersöks testeffekter med hjälp av stödd 

återkallnings-test. Försökspersonerna får lära sig 48 olika handlingsfraser. Varje 

handlingsfras består av ett verb och ett substantiv, till exempel “kärna ut ett körsbär”. 

Handlingsfraserna är indelade i tre olika studietekniker SS, SSSS och SSTT.  SS innebär att 

man läser två gånger, SSSS att man läser fyra gånger och SSTT innebär att man läser två 

gånger och testar sig två gånger. Varje studieteknik innehåller 16 handlingsfraser. Hela 

processen är delat i tre faser: inlärningsfas, återkallningsfas efter två minuter och 

återkallningsfas efter två veckor. Under inlärningsfasen läser försökspersonerna tyst för sig 

själva de 48 handlingsfraserna. Under återkallningsfasen efter två minuter och efter två 

veckor gör försökspersonerna ett minnes test där endast substantivet, till exempel “ett 

körsbär” visas upp och de får minnas verbet (kärna ur) och skriva ner rätt svar. Resultatet 

visar att det fanns en direkt effekt av testning på handlingsfraserna två veckor senare. Att 

försökspersonerna kommer ihåg handlingsfraserna bättre vid testning  än vid upprepad 

läsning beror antagligen på att handlingsfraserna blir mer bearbetade genom tester än vid 

upprepad läsning. I denna studie undersöks även skillnader i resultatet baserat på kön men det 

hittas inga signifikanta skillnader (Hasslekvist & Runbäck, 2013).  

Det finns många fördelar med testning. Några av de är att testning hjälper en längre 

minnesbehållning av en information, att den identifierar och rättar till minnesluckor, att den 
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leder till bättre organisation av kunskap samt att den uppmuntrar studenter till att studera 

mera (Roediger, Putnam & Smith, 2011).  

Motoriskt utförande effekt innebär att fraser som en försöksperson får agera ut är 

lättare att minnas jämfört med fraser som försökspersonen bara får läsa eller säga. I Kormi-

Nouris (1995, 2000) studierna kommer man fram till att försökspersonen som utför 

handlingar motoriskt, till exempel “klappa katten”, “torka av fönstret” eller liknande, minns 

informationen lättare vid ett senare tillfälle. Detta kan bero på att man använder flera olika 

inkodningsmetoder. till exempel att läsa meningen, utföra handlingen och säga handlingen 

(Kormi-Nouri, 1995, 2000). Motoriskt utförande visar sig fungera bra i fri återgivning, stödd 

återgivning och igenkännings tester (Kubik, Obermeyer, Meier & Knopf, 2014). Effekten är 

stark och kan förbättra minnesprestation upp till 20-30 % (Kubik, Söderlund, Nilsson & 

Jönsson, 2014).  

Kombinerade effekter 

I Kubik, Olofsson, Nilsson & Jönssons (2015) studie undersöks kombination av 

testning och motoriskt utförande effekter. Försökspersonerna får läsa verb-substantiv 

handlingsfraser och får utföra dessa motoriskt . Ett minnes test görs på det också. Retention 

period är två minuter respektive en vecka. Experimentet visar bara en indirekt effekt av 

testning på de motoriskt utförda fraserna. Det finns ingen direkt effekt av testning. En möjlig 

förklaring till detta är att både testning och  motoriskt utförande fungerar genom att stärka 

samband mellan verb och substantiv i handlingsfraser och kanske stör varandra genom hela 

processen (Kubik, Olofsson, Nilsson & Jönsson, 2015). 

 

Hasslekvists & Runbäcks (2013) forskning har visat att självtestning är den metoden 

som fungerar bäst för situationer där en person måste återkalla informationen och behålla det 
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i sitt långtidsminne. Att motoriskt utföra en handlingsfras, till exempel ”lyfta glaset” gör att 

vi kommer ihåg handlingsfrasen bättre i jämförelse med att bara höra eller läsa 

handlingsfrasen (Kormi-Nouri, 1995, 2000). Både testning och motoriskt utförande hjälper 

inlärning när de används var för sig. Kombination av testning och motoriskt utförande, som 

vi kunde se innan, ger inte så bra resultat. Det finns bara en indirekt effekt av testning (Kubik, 

Olofsson, Nilsson & Jönsson, 2015). 

I den här studien vill vi replikera experimentet eftersom den tidigare studien inte 

demonstrerat signifikanta skillnader i resultatet av testeffekten kombinerat med motoriskt 

utförda handlingsfraser (Kubik et al.,  2015). Då användes en design som omfattar både 

direkt och indirekt testeffekt och retention period var bara en vecka. I vår studie använder vi 

en omgjord design som omfattar bara direkt testeffekt och retention period är två veckor.  

Denna studie undersöker direkt effekt av testning och frågeställningen är:  

Finns det en direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser efter två veckor? 

Vår hypotes är att det finns en direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser 

efter två veckor. Experimentets design avgör i hög grad hur resultatet kommer att bli. Inom 

forskning om testeffekten finns stora variationer vad gäller hur designen är uppbygd 

(Hasslekvists & Runbäcks, 2013) och därför antar vi att den omgjorda designen med bara 

direkt testeffekt och retention period på två veckor kommer att visa ett positivt resultat. 
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Metod 

Försökspersoner 

Till denna studie samlar vi in totalt 31 försökspersoner vid tillfälle ett, 18 kvinnor och 

13 män från Örebro Universitet. Ett bekvämlighetsurval används. Vi har annonserat och delat 

ut informationsbladen om vårt experiment. De försökspersonerna som deltar i vårt 

experiment får varsin trisslott som tack för deras deltagande. Vi har ett lågt bortfall, en 

manlig deltagare återvänder inte vid tillfälle två. Alla försökspersoner testas individuellt på 

en dator med ett datorprogram som hetter E-Prime 2.0 professional software, Psychological 

Software Tools (Kubik et al., 2014). Åldersspannet är mellan 20 och 38 år. Medelåldern för 

försökspersonerna är 24,54 år. 

Design 

Experimentet har 2 (retention period kort vs. lång) x 3 (SS vs.  SSSS vs. SSTT,) 

inomgruppsdesign. Experimentet inkluderar två oberoende variabler vilka är manipulerade 

inom försökspersonerna. Första variabeln kallas “studietyp” (S). Det finns tre studietyper SS, 

SSSS, SSTT. Studietyp SS betyder att försökspersonerna studerar handlingsfraserna två 

gånger, studietyp SSSS betyder att försökspersonerna studerar handlingsfraserna fyra gånger 

och studietyp SSTT betyder att försökspersonerna studerar handlingsfraserna två gånger och 

testar dem två gånger. Försökspersonerna studerar sexton av fyrtioåtta handlingsfraser två 

gånger (SS), de studerar sexton  andra handlingsfraser fyra gånger (SSSS) och 

försökspersonerna studerar resterande sexton handlingsfraser två gånger och blir testade på 

dem två gånger (SSTT) med stödd återkallnings-test. Alltså studerar alla försökspersonerna 
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de fyrtioåtta handlingsfraser antingen genom studera de två gånger (SS), fyra gånger (SSSS) 

eller genom studera två gånger och testa två gånger (SSTT).   

Andra variabeln är “retention period”. Det betyder att försökspersonerna blir testade på de 

inlärda handlingsfraserna efter fem minuter och efter två veckors tid. Experimentet är en 

longitudinell studie, uppdelad i två tillfällen. Vid första tillfället tar testet cirka 45 minuter 

och vid andra tillfället, efter 2 veckor, tar testet cirka 25 minuter. Försökspersonerna behöver 

återkomma om exakt 14 dagar till andra testtillfället men det finns de som inte kan och därför 

har vi ett spann på +1 till 4 dagar. 

Material 

Experimentet utförs i en liten sal på en dator där alla försökspersonerna testas 

individuellt. Försökspersonerna lär sig 48 olika handlingsfraser (verb + substantiv). 

Handlingsfraserna är två till tre ord långa. Ett exempel på en handlingsfras är “lyft 

glaset”. Varje handlingsfras visas i skärmen i åtta sekunder. Det finns tre olika 

studietekniker SS, SSSS, SSTT och varje studieteknik har 16 handlingsfraser. 

Experimentet är uppdelat i två tillfällen. Vid tillfälle ett sker inlärning av 48 olika 

handlingsfraser där försökspersonerna får läsa en handlingsfras, föreställa sig att ha 

objekten i handen och motoriskt utför handlingen. Sedan får de göra ett minnes test där 

de skriver ner verbet så fort de kommer ihåg det. Vid tillfälle två  får de göra igen ett 

minnes test där de får skriva ner verbet så fort de kommer ihåg det. 

Procedur 

 Innan experimentet startar är försökspersonerna informerade om att deltagandet 

i experimentet är anonymt och att de kan avbryta när de vill. De får skriva under ett 

samtyckesbrev. Under tiden man gör experimentet får man inte gå ifrån och mobilen 
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måste vara avstängd. Försökspersonerna får även instruktioner angående hur man utför 

experimentet. Innan de börjar, gör de en övning så att man säkerhetsställer att de förstår 

hur testet ska göras. De får även ställa frågor ifall något är oklart.  

Experimentet är uppdelad i tillfälle ett och tillfälle två. 

 

 

Figur 1. Figuren beskriver experimentets procedur. 

 

Tillfälle ett har två delar. I första delen lär sig försökspersonerna 48 handlingsfraser 

där de antingen studerar eller testar handlingsfraserna, beroende på vilken studieteknik de 

använder sig av (SS, SSSS, SSTT). Varje handlingsfras presenteras på skärmen i åtta 

sekunder. De läser handlingsfraserna tyst för sig själva och utför dem motoriskt. Om det visas 

“lyft glaset” på skärmen då ska de föreställa sig ha glaset i handen och lyfta den, det vill säga 

utföra handlingen med händerna. De lär sig handlingsfraserna två gånger. Efter den första 

gången får de en mix av inlärning och minnes test, det vill säga att de får lära sig några fraser 

om. På andra fraser blir försökspersonerna testade. Till exempel, om substantivet “glaset” 

visas på skärmen får de trycka på mellanslag och skriva ner verbet “lyft” ifall de kommer 

ihåg det. En distraktion av matematikuppgifter följer efteråt. Man får göra enkla matte tal. 

Första delen tar cirka 30 minuter. I andra delen får försökspersonerna ett minnes test där de 
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får skriva ner verbet “lyft”, ifall dem kommer ihåg det,  när substantivet “glaset” visas på 

skärmen. Detta tar cirka 15 minuter. 

Tillfälle två är efter två veckor. Försökspersonerna gör ett minnes test där substantivet visas 

på skärmen och de får trycka på mellanslag samt skriva ner det tillhörande verbet om de 

kommer ihåg det. Detta tar cirka 25 minuter.  

Resultat 

Direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser efter två veckor 

undersöks. Two-way repeated measure ANOVA med två oberoende variabler (retention 

period, studietyp) används till att undersöka om det finns en huvudeffekt på testeffekt för 

motoriskt utförda handlingsfraser efter två veckor. Variabeln retention period har två nivåer 

(fem minuter, två veckor) och variabeln studietyp har tre nivåer (SS, SSSS, SSTT). Resultatet 

visar att alla effekter är signifikanta på p < .05. Det finns en signifikant huvudeffekt av en 

nivå av retention period F(1,29)= 164,167, p < .05, η²= .850. Det finns även en signifikant 

huvudeffekt av en nivå av studietyp F(1,57)= 4,554, p < .05, η²= .136. Interaktion 

huvudeffekt mellan retentions period och studietyp är också signifikant F(1,57)= 10,176,  p< 

.05, η²= .260. Detta innebär att retention perioden har olika effekter på testning beroende på 

vilken studietyp används. 

Paired sampel t-test används för att se var skillnaderna finns vid två veckors retention period. 

Resultatet visar att försökspersonerna kan återkalla fler handlingsfraser efter studietyp 

repeterad testing SSTT (M= .56, SD= .19) än efter studietyp repeterad läsning SS (M = .38, 

SD = .18), t (29) = - 4,095, p < .05. Försökspersonerna kan återkalla fler handlingsfraser efter 

studietyp repeterad läsning SSSS (M= .52, SD = .23) än efter repeterad läsning SS (M = .38, 

SD =  .18), t (29) = - 3.313, p < .05, vilket visas i Figur 2. Det finns ingen signifikant skillnad 
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mellan studietyp SSTT (M= .56, SD= .19) och studietyp SSSS (M= .52, SD = .23), t (29) = - 

.926, p > .05. 

Sammanfattningsvis bekräftas hypotesen, det finns en direkt effekt av testning for motoriskt 

utförda handlingsfraser efter två veckor. 

 

 

 

Figur 2. Medelvärdet av studietyperna SS, SSSS och SSTT efter två veckor. 

Konfidensintervallet för medelvärdet är 95 %. 
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Figur 3. Medelvärdet av studietyperna SS, SSSS och SSTT efter 5 minuter. 

Konfidensintervallet för medelvärdet är 95 %. 
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     Diskussion 

 Målet med denna studie är att undersöka om det finns en direkt effekt av testning for 

motoriskt utförda handlingsfraser efter två veckor. Utifrån resultatet kan vi dra slutsats att det 

finns en direkt effekt av testning. Resultaten visar att testeffekten är ett fenomen som hjälper 

inlärning. Kunskap kring testeffekten kan hjälpa både i skolsammanhang och i privatliv. Om 

en elev är medveten om fördelarna med att testa sig själv på kunskap, kan elevens 

inlärningsförmåga bli bättre. Samma sak gäller för dagens datafokuserade värld där vår 

kunskap och minnesförmåga testas konstant. Att kunna lära sig information på ett bättre sätt 

kan hjälpa väldigt många studenter. 

 Vår studie kan ses som en komplettering till den tidigare studien av Kubik, Olofsson, 

Nilsson & Jönsson (2015) och av Hasslekvist & Runbäck (2013). I Kubik et al. (2015) 

studien fanns det inget signifikant resultat på direkt effekt av testning for motoriskt utförda 

handlingsfraser. I deras studie används en annan design. Den design som andvänds är 2 

(studietyper SS vs. ST) x 2 (retention perioder kort vs. lång) x 2 (återkallnings typ verb-cued 

vs. substantiv-cued). Den omfattar både direkt och indirekt effekt. I vår studie använder vi en 

omgjord design 2 (retention period kort vs. lång) x 3 (studityper SS vs. SSSS vs. SSTT) 

vilken omfattar bara direkt effekt. Detta visar sig fungera bättre. Det visar positivt resultat 

trotts att man har ännu längre retention period. Retention perioden är två veckor istället för en 

vecka, som i deras studie. I studien Hasslekvist & Runbäck (2013), där de undersöker 

testeffekter med hjälp av stödd återkallnings test, men utan motoriskt utförande, används en 

likadan design som i vår studie. Deras resultat visar också en direkt effekt av testning 

(Hasslekvist & Runbäck, 2013). Detta visar att 2 (retention period kort vs. lång) x 3 (SS vs. 

SSSS vs. SSTT) designen är pålitlig. 
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 En viktig punkt inom kognitiv psykologi  och utbildning, som vi tidigare nämnt, är att 

försöka förstå hur inlärning och glömska av information sker och baserat på den 

informationen utveckla studietekniker som gynnar långtids retention (Kubik, Söderlund, 

Nilsson & Jönsson, 2014). Enligt vårt resultat så gör studietyperna SS och SSSS bättre ifrån 

sig på testet efter fem minuter. Detta skiljer sig bara några procent (0.2-0.3) vilket innebär att 

det inte är en avgörande skillnad. Den lilla skillnaden som finns kan förklaras genom en 

obekanthet med programmet och att SSTT studietypen kräver mer aktivitet och mer 

koncentration från försökspersonen. Studietyperna SS och SSSS innebär att försökspersonen 

bara behöver sitta passivt och minnas ett ord medan SSTT innebär att försökspersonen aktivt 

måste trycka på en tangent och sedan skriva in svaret. I vissa fall är försökspersonerna inte 

beredda på detta och det kan förklara den lilla skillnaden i resultatet mellan SS, SSSS och 

SSTT. 

I två veckors retention testet visas det tydligt att studietyp SS är en mindre effektiv 

inlärningsmetod. Då det rör sig om en skillnad på 14%  mellan SS (M=.38) och de andra 

studietyperna (SSSS M=.52, SSTT M=.56) kan man dra slutsatsen att mer exponering för 

information man ska lära sig alltid är bättre än mindre exponering. Studietyp SSTT (M=.56) 

har ett bättre resultat jämfört med SSSS (M=.52) men det kan bero på andra faktorer såsom 

liten population och andra begränsningar. Att SSTT får ett högt resultat över huvud taget 

visar att testeffekt fenomenet existerar och att det påverkar inlärning.  

 Vår hypotes om att det finns direkt effekt av testning stämmer. Detta tror vi beror på 

den omgjorda designen som vi använder i vårt experiment. Testning hjälper inlärning av 

information. Denna information behöver presenteras till studenterna genom olika 

utbildningsorganisationer. På det sättet underlättas deras inlärning och de kan fördela 
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studietiden effektivare. Dessutom kommer de eventuellt att känna sig mindre stressade under 

studietiden.  

Begränsningar i denna studie är att det är väldigt svårt att få ihop försökspersoner på 

grund av den tidskrävande naturen av experimentet och logistikproblem. Detta ledde till att vi 

fick en mindre population än tidigare önskat. En stor begränsning med studien är den lilla 

populationen (N=31) som deltog. Detta kan göra att individuella förmågor kan vrida resultatet 

bort från genomsnittet. Hade vi fått ihop en större population hade vårt resultat varit mer 

stabilt och säkert. 

En annan svaghet med studien är försökspersonerna. Då det var en relativt ung grupp 

(M=24.5) universitetsstudenter så kan man argumentera för att dessa skulle göra bättre ifrån 

sig på minnesrelaterade uppgifter än den större populationen. Detta på grund av gruppens 

ålder som bidrar till minnesförmågor och att de aktivt studerar vilket antyder ett visst 

akademiskt tänkande som också kan bidra till högre prestationer på mentala uppgifter. En 

äldre grupp människor skulle antagligen visa ett svagare samband mellan testing effekt och 

återkallning men det skulle inte betyda att testing effekt inte är effektivt för alla åldrar. 

En styrka i vår studie är den höga validiteten eftersom vårt experiment använder sig 

av datorprogramet E-Prime 2.0 professional software, Psychological Software Tools (Kubik 

et al., 2014). Datorprogrammet är välutvecklat och känt, det har använts i flera studier, bland 

annat i  Kubik et al. (2015) och  Hasslekvist & Runbäck (2013).  

En annan styrka med studien är att det är en longitudinell studie som varar i fyra veckor 

totalt. Varje försöksperson blir testad två gånger under dessa fyra veckor och varje testtillfälle 

har ett mellanrum på två veckor. Experimentet som utförs förmedlas tydligt och en 

försöksledare är alltid närvarande för att svara på frågor om det var något försökspersonen 
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inte förstod. Vår goda kontroll över experimentplats och utförande gör att vi kan bortse från 

en stor mängd ovidkommande variabler, till exempel olika störningsmoment och 

komplicerande instruktioner som försökspersonen inte förstår.  

Litet bortfall är också en styrka i studien om vi tar hänsyn till att experimentet tog så lång tid. 

Första tillfälle är 45 minuter och andra tillfälle, efter två veckor, är 25 minuter och belöning 

till försökspersonerna är bara en trisslott.  

Det är tydligt att testeffekt påverkar inlärning positivt men det är svårt att bedöma om 

det är en effektivare metod för inlärning än upprepad läsning. Som sagt får denna studie ett 

stöd, om än svagt, för att testeffekten är en mer effektiv metod än upprepad läsning. Senare 

forskning kan gå djupare i relationen mellan testing effekt och inlärning för att visa mer exakt 

hur testning påverkar vårt långtidsminne och inlärning. En längre studie med flera 

testtillfällen senare än två veckor efter första inlärningen hade varit fördelaktigt för att se hur 

väl man behåller informationen över en längre period än två veckor. Att se testeffekten på 

någon annan information än handlingsfraser är också viktigt för framtida forskning. 
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