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Sammanfattning 
 
Återgivningsträning är en inlärningsmetod som visats generera bättre behållning än andra 
inlärningsmetoder. Forskning har även visat att stress har negativ inverkan på kapaciteten i 
arbetsminnet och långtidsminnet. Därför genomfördes en studie för att undersöka stressens 
påverkan på inlärningslängd och behållning av 25 swahili-svenska ordpar med 
återgivningsträning som inlärningsmetod. Tjugosex försökspersoner fick lära sig orden i 
alternerade studie-/testperioder med ett slutligt test tre dagar efter inlärning. Det förväntades, 
mot bakgrund av tidigare forskning,  att inlärningstiden skulle öka och behållningen vara sämre 
för försökspersoner i experimentgruppen. Som förväntat behövde försökspersonerna i 
experimentgruppen fler studie-/tesperioder än kontrollgruppen, medan det inte gick att påvisa 
signifikanta skillnader i behållning. Detta kan bero på överinlärning hos experimentgruppen 
eller att vald stressor, ljud, bidrog  till belastning på den fonetiska loopen. Likheten i behållning 
kan även bero på att den upplevda stressen inte uppgick till en stressnivå, som enligt Yerkes-
Dodsons lag, fötutsätts försämra prestationen.  
 

   Nyckelord: återgivningsträning, inlärning, stress, arbetsminne 
 



Abstract 
 
Retreival practice is a learning method that has been shown to yield better retention than other 
learning methods. Research has also shown that stress has a negative impact on the capacity of 
working memory and long term memory. A study was, therefore, conducted to examine how 
stress affects the time needed for studying and the retention of 25 Swahili-Swedish translation 
equivalents with retrieval practice as learning method. Twentysix subjects learned the words in 
alternated study-/testperiodes and where then subjected to a final test three days later. Due to 
previous research about stress it was expected that the subjects in the experimental group would 
need more time to learn the words and also perform worse on the final test. As expected, the 
subjects in the experimental group did need more study-/testperiodes than the subjects in the 
control group, while there where no significant differences in the retention. This might be due 
to over learning in the experimental group or the fact that the selected stressor, noise, imposed 
a larger load on the phonetic loop. An explanation to the similarity in retention may be that the 
perceived stress didn’t reach the stress level, which, according to Yerkes-Dodsons law, would 
indicate a degrading performance.  
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Inledning 
 
När det kommer till inlärning har det rådande paradigmet postulerat en syn på inlärning som 
grundats på antagandet att inlärning sker vid inlärningstillfällen (study episodes) och att 
återgivning enbart är ett mått på inlärningen (Butler & Roediger, 2010; Karpicke & Smith, 
2012). Synen på återgivning som ett passivt inlärningsskede, som utgör ett tillfälle för kontroll 
av behållning har i nyligen genomförda experiment utmanats. De experiment som har 
genomförts, både på ordlistor och hela kontexter, visar att repetition utan vidare inkodning 
(retrieval practice, fortsättningsvis kallat återgivningsträning) genererar inlärning i större 
utsträckning än om lika mycket tid läggs på upprepad inkodning. Denna typ av 
inlärningsmetod drar nytta av testeffekten som är ett fenomen, där individens prestation 
förbättras efter framplockning av material (Karpick & Blunt, 2011; Butler & Roediger, 2010; 
Karpicke & Smith, 2012; Karpicke & Zaromb, 2010). 
 
Forskning har visat att återgivningsträning resulterar i både bättre behållning och en längre 
retentionstid av materialet i långtidsminnet i förhållande till andra inlärningsmetoder, så som 
exempelvis elaborerad inlärning (Karpicke & Smith, 2012). Oavsett vilken inlärningsmetod 
som tillämpas är aktiv bearbetning av materialet i korttidsminnet, även kallat arbetsminnet, den 
avgörande processen för att inlärning överförs från kortidsminnet till långtidsminnet (Baddeley 
& Hitch, 1974).  
 

Arbetsminnet 
Den del av arbetsminnet som ansvarar för processen att överföra information till 
långtidsminnet benämns den centrala exekutiven. Den centrala exekutiven ansvarar både för 
inkodning i långtidsminnet och för framplockning av tidigare inlagrade minnen. Den centrala 
exekutiven är förbunden med två delvis separata koder för lagring av visuella respektive auditiva 
intryck. Den komponent som ansvarar för lagring av visuella intryck kallas det visospatiala 
klotterblocket, medan modaliteten som ansvarar för lagring av auditiva intryck kallas den fonetiska 
loopen (Baddley & Hitch, 1974; Groome, 2006). Det innebär exempelvis att ordpar som 
presenteras i skrift inledningsvis bearbetas i det visospatiala klotterblocket, då den tryckta texten 
utgörs av visuella stimuli. När orden sedan läses och individen ljudar dessa ord tyst för sig själv 
engagerar sig individen i ett fenomen som kallas subvokal artikulering och orden bearbetas då i 
den fonetiska loopen (Groome, 2006).  
 
Arbetsminnet är ett kortvarigt minne där bearbetningen av intryck kräver uppmärksamhet. Det 
sker således inte en automatisk bearbetning i arbetsminnet utan det är en medveten och 
energikrävande process, där information glöms bort om den inte ges möjlighet till repetition. 
Arbetsminnet är även känsligt för konkurerande intryck, som uppstår när ytterligare stimuli 
eller uppgifter, som kräver bearbetning i samma modalitet, presenteras eller ska utföras. Den 
ökade belastningen i modaliteten försämrar förmågan till inkodning och lagring av materialet 
(Wickens, 1999; Groome, 2006; Baddeley, Lewis, Eldrige, & Thomson, 1984; Hockey, 1984)). 
Arbetsminnet har en begränsad kapacitet, ett begränsat minnesspann, som uppgår till sju plus 
minus två objekt att bearbeta och behålla i arbetsminnet. Dock kan kapaciteten med hjälp av 
olika minnestekniker och övning utökas (Miller, 1956). Således kan överföringen från 
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arbetsminnet till långtidsminnet störas av konkurrerande stimuli, hämmas av parallela uppgifter 
och begränsas av kapaciteten. 
 

Stress och stressorer 
Arbetsminnets kapacitet och individens prestation påverkas även av stress, där stress kan ses 
som ett ökat aktivitetstillstånd (arousal) orsakat av olika stressorer. Dessa stressorer kan påverka 
individens aktivitetstillstånd på olika sätt. Sömnbrist, exempelvis, påverkar vanligtvis indivdiden 
genom en sänkning av aktivitetsnivån, medan exempelvis oro och ljud (noise) leder till ett 
överaktiverat aktivitetstillstånd (Wickens, 1999; Hockey, 1984). Stressorerna oro och ljud 
påverkar inte enbart individens aktivitetsnivå, utan har även en negativ inverkan på 
arbetsminnets kapacitet samt minnesförmågan (Hockey, 1984). Både Wickens (1999) och 
Hockey (1984) erbjuder två förklaringar till varför ljud och oro har en negativ inverkan på 
arbetsminnet, den ena är att ljud och oron över upplevd fara distraherar och drar 
uppmärksamheten från bearbetningen i arbetsminnet. Den andra förklaringen, som även 
nämns av Groome (2006), är att ljud kan störa ut den fonetiska loopens subvokala artikulering, 
som är nödvändig för bearbetning och repetition av verbal information.  
 

Yerkes-Dodsons lag 
Stress påverkar prestatonsförmågan, men inte alltid negativt. En av de vanligaste förekommande 
förklaringsmodellerna för hur stress påverkar prestationen är Yerkes-Dodsons lag. I modellen 
utgås det från det grundläggande antagandet att det förekommer ett samband mellan stress och 
prestation. Detta samband representeras som en inverterad U-kurva, där 
stress/aktivitetstillståndet utgör x-axeln och prestation utgör y-axeln. Detta innebär att både för 
lite och för mycket stress har en negativ inverkan på prestationen och att det krävs en viss grad 
av stress/aktivering för att prestationen ska bli optimal (Yerkes & Dodson, 1908).  
 
Yerkes och Dodson utökade även modellen genom att föreslå att den optimala aktivitetsgraden 
skiljer sig åt mellan lätta och svåra uppgifter. Lättare uppgifter klarar av en högre grad av stress 
innan prestationen försämras, medan prestationen i svårare uppgifter är mer stresskänslig 
(Yerkes & Dodson, 1908).  
 

 
Figur 1. (modifierad) Vänster illustration visar förenklad modell av Yerkes-Dodsons lag. Höger 
illustration visar utökade modell där prestationen beror på stress och uppgiftens svårighetsgrad 
(Danielsson, 2001). 
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Problemställning och hypoteser 
Kunskap om stressens negativa inverkan på arbetsminnets kapacitet och minnesförmåga stärks 
av en nyligen genomförd studie av Schwabe och Wolf (2010). Schwabe och Wolf (2010) 
påvisade att närvaro av stress vid inlärningstillfället har negativ effekt på inlärningslängd och 
behållning. Det är därför intressant att undersöka om även inlärningsmetoder, som drar nytta 
av testeffekten, i detta fall återgivningsträning, uppvisar samma negativa effekter vid stress 
under inlärningstillfället.  
 
Även om återgivningsträning har visat sig vara en bättre inlärningsmetod än elaborerad 
inlärning bör de kognitiva funktionerna som styr inlärning och minne fortfarande påverkas 
negativt om individen är stressad. I föreliggande arbete är det därför aktuellt att undersöka två 
saker; nämligen om antalet studie-/testperioder försöksperonerna behöver för att tillgodose sig 
materialet ökar samt den slutliga behållningen. Två hypoteser har därför formulerats: 
 
Hypotes 1: 
Om stressorerna, ljud och tidspress, genererar ett sådant överaktiverat aktivitetstillstånd att 
individens prestation kan förväntas förämras enligt Yerkes-Dodsons lag (Yerkes & Dodson, 
1908) bör även stressorn bidra till en minskning av arbetsminnets kapacitet och försvåra den 
subvokala artikuleringen i fontetiska loopen. Detta innebär att exponering av ljud vid 
inlärningstillfället bör påverka försökspersonernas inlärning negativt och att försökspersonerna 
får en tillfälligt minskad förmåga att bearbeta materialet. Således borde försökspersonerna i 
experimentgruppen behöva ett större antal studie-/testperioder för inlärning av materialet än 
försökspersonerna i kontrollgruppen.  
 
Hypotes 2: 
Motsvarande hypotes 1 antas att; om ljud och tidspress bidrar till ett överaktiverat 
aktivitetstillstånd, där prestationen kan förväntas försämras, bör stressorn ha sådant genomslag 
att den negativa inverkan på minnesförmågan, som tidigare experiment påvisat även blir 
aktuellt i föreliggande arbete. Detta bör innebära att försökspersoner i experimentgruppen, till 
följd av denna försämrade minnesförmåga, har en lägre behållning av materialet och en 
försämrad prestation på ett slutgiltigt återgivningstest än försökspersoner i kontrollgruppen. 
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Metod 

 
Försökspersoner 
Studenter ansågs utgöra en representativ grupp av totalpopulationen, då minnesförmåga 
förutsätts följa en normalfördelning och således vara likvärdig mellan individer i samma ålder. I 
experimentet deltog 26 försökspersoner. Flertalet av dessa rekryterades genom tillämpning av 
bekvämlighetsurvalet. Även snöbollsmetoden användes vid rekryteringen, där försökspersoner 
som hade deltagit rekommenderade vänner, kurskamrater, bekanta osv. 
 
Samtliga försökspersoner var studenter vid Luleå tekniska universitet och mellan 20-35 år. Alla 
hade svenska som modersmål och ingen hade tidigare förkunskap i det swahiliska språket.  
 

Material 
Inlärningsmaterialet för experimentet bestod av en ordparlista med 25 ordpar. Ordlistan 
sammanställdes utifrån resultaten av Nelson och Dunloskys (1994) undersökning av ekvivalenta 
ordöversättnigar mellan det engelska och swahiliska språket. Nelson och Dunlosky (1994) 
rangordnade 100 swahiliord utifrån procentuell återgivning av orden (från lättaste till svåraste 
ord för försökspersoner att komma ihåg). För framtagningen av inlärningsmaterialet delades 
denna lista in i fyra delar. Fem ord valdes slumpmässigt ut ur vardera fjärdedel, förutom ur den 
fjärdedel med lägst procentuell återgivning, där 10 ord slumpmässigt valdes ut. Avsikten var att 
undvika både golv- och takeffekter. Ordparen utgjordes av swahiliska substantiv och de svenska 
översättningarna av dessa (Bilaga 3).  
 
För att effektivisera presentationen av dessa ord vid inlärningstillfället användes 50 vanliga 
spelkort. På 25 av spelkorten fästes ordparen (svenska-swahili) på kortets baksida (dessa kort 
användes under studieperioderna). På resterande 25 spelkort fästes enbart swahiliordet (dessa 
kort användes under testperioderna). Det upprättades även ett observationsunderlag för att 
kunna följa upp vilka kort som skulle exkluderas ur de olika perioderna (Bilaga 1, sida 6) 
 
För att försäkra att försökspersonerna i experimentgruppen befann sig i ett stress- eller förhöjt 
aktivitetstillstånd användes copingindex framtaget av Svenska försvarets forskningsinstitut, FOI 
(Larsson, 1986). Copingindex består av 14 faktorer som skattas från 0 till 3. Dessa skattningar 
omräknas med hjälp av en nyckel och räknas samman till en poäng (Bilaga 2). Poängen som 
försökspersoner kan få är mellan +33 till -39. Ju lägre poäng individen får destå sämre förutspås 
prestationen vara, medan höga poäng förutsäger en bättre prestation (Bilaga 1, sida 7). 
 
Om stress inte kunde säkerställas med hjälp av Copinindex framtogs en 7-gradig Likertskala, 
där försökspersonerna själva skulle skatta i vilken utsträckning tre framtagna påståenden för 
experimentet stämde överens med den egna upplevelsen (Bilaga 1, sida 8).  
 
För det slutgiltiga återgivningstillfället upprättades även ett test, som avsågs likna ett 
traditionellt glosförhör i skolmiljö. De swahiliska orden presenterades och försökspersonerna 
ombads skriva ner den svenska översättningen. Ordningen  i vilken orden presenterades 
slumpades fram. För framtagningen av testet tilldelades swahiliorden en siffra mellan 1-25. 
Dessa siffror skrevs ned på lappar som blandades. Den ordning som orden lottades blev 
ordningen som orden presenterades i testet (Bilaga 3).  
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Procedur 
De 26 försökspersonerna fördelades slumpmässigt på två testgrupper, experimentgrupp och 
kontrollgrupp, med 13 försöksperoner i respektive grupp. Grupperna matchades med avseende 
på kön för att undvika att eventuella skillnader mellan könen skulle påverka resultaten. Varje 
grupp bestod av fem kvinnor och åtta män.  
 
Fyra försökspersoner användes för genomförandet av två pilotstudier där procceduren och 
stressorn prövades. Tre deltog i en första pilotstudie, efter vilken experimentdesigen ändrades 
med avseende på stressor. Den nya designen testades i en andra pilotstudie på en försöksperson. 
Resultatet av den andra pilotstudien innebar ytterligare förändringar i experimentdesignen. 
 
Experimentet uppdelades på två olika tillfällen; inlärningstillfälle och återgivningstillfälle. Både 
inlärnings- och återgivningstillfällen hölls under förmiddagar i mindre rum på campus. 
Inlärningstillfällena tog cirka 45 minuter och försökspersonerna fick, med handledning från 
försöksledare eller instruktör, lära sig ordlistan med 25 ordpar genom alternerade studie-
/testperioder och återgivningsträning. Återgivningstillfället, tre dagar efter inlärningen, tog i 
genomsnitt 10 minuter. Försökspersonerna genomgick ett traditionellt glosförhör, där de 
swahiliska orden pressenterades och där den svenska översättningen skulle uppges. 
 
För genomförandet av tre kontrollgruppsexperiment användes en instruktör. Instruktören hade 
tidigare deltagit i pilotstudien och var väl bekant med experimentförfarandet. 
 
 

Inlärningstillfället  
Vid inlärningstillfället tilldelades försökspersonerna information rörande experimentet. Efter 
att försökspersonerna hade fått eventuella frågor besvarade fylldes Copingindex i och 
experimentet startades. Förfarandet var identiskt mellan de båda testgrupperna med undantaget 
att experimentgruppen informerades om att en klocka startades samtidigt som Mozarts 11:e 
sonett började spelas. Musiken spelades under både studie- och testperioderna. För uppspelning 
av musik användes en bärbar dator placerad så att försökpersonen inte kunde se skärmen. För 
båda grupperna inleddes experimentet med en studieperiod, där försökspersonen uppmandes 
att memorera så många av de 25 ordparen som möjligt. Varje ord presenterades för 
försökspersonen i sju sekunder.  
 
Efter att samtliga kort hade presenterats startades en testomgång. För försökspersonerna i 
experimentgruppen informerades det åter igen om att en klocka startades samtidigt som 
Mozarts 11:e sonett startades. Vid testperioden presenterades enbart det swahiliska ordet och 
försökspersonen uppmanades att skriva den svenska översättningen på ett blankt svarspapper. 
Även i testperioden presenterades orden i sju sekunder och vändes därefter bort oavsett om 
korrekt svenskt ord återgivits eller ej. Under testperioden fyllde försöksledaren/instruktören i 
observationsunderlaget med vilka ord som hade återgivits korrekt och hur många studie-
/testperioder som hade behövts.  
 
Försökspersonerna informerades inte om huruvuda återgivna ord var korrekta eller ej, utan 
korrekt återgivna ord exkluderades ur kommande studieperiod för att förhindra ytterliggare 
inkodning. Återgivna ord togs således ut ur studieperiden (ordparkorten), men var med i 
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ytterliggare två testperioder (ordkorten) för att möjliggöra inlärning med upprepad återgivning. 
Varje ord testades maximalt tre gånger innan dessa ord togs bort även från testperioderna. 
Detta förfarande fortsatte till dess att alla de 25 främmande orden hade inkodats och korrekt 
återgivits minst en gång. Efter att alla ord korrekt hade återgivits en gång testades 
försökspersonen en sista gång på alla de 25 orden. 
 
Efter att alla orden hade testats en sista gång fick försökspersonen återigen fylla i Copingindex 
samt fylla i den framtagna Likertskalan. 
 
När både Copingindex och Likertskalan var ifyllda fick försökspersonen information om plats 
och tid för återgivning tre dagar senare. Efter att försökspersonen hade lämnat rummet 
räknades skattningarna i Copingindex om till poäng och data från experimentet 
sammanställdes i en framtagen tabell (antalet studie-/testperioder, Copingindexpoäng innan 
och Copingindexpoäng efter experiment och skattnigarna på Likertskalan). 
 
 

Återgivningstillfälle 
Försökspersonerna återkom tre dagar efter inlärningstillfället för att genomföra ett slutligt 
återgivningstest. Tid för testet var 10 minuter. Oberoende av testgrupp genomgick 
försökspersonerna identiska förfaranden i samma grupprum och med identiska instruktioner. 
 
Testet samlades sedan in och rättades. Resultaten ifrån testet anteckandes sedan i upprättad 
tabell tillsammans med respektive försökspersons tidigare data. 

 
Databehandling 
Den insamlade datan analyserades i det statistiska dataprogrammet SPSS (Statistical Packages 
for the Social Sciences) med signifikansnivån α = 5%. I SPSS genomfördes flera t-tester 
(independent-sample t-test), bland annat med avseende på studie-/testperioder för inlärning av 
ordparen, behållning och upplevd stress. Testerna gjordes för att undersöka skillnader mellan 
gruppernas resultat och skattningar.  
 

Avgränsningar 
I detta arbete har fokus ägnats stressens påverkan på inlärning med återgivningsträning och 
minnet. Det har således inte varit aktuellt att undersöka försökspersonernas upplevelser av 
stress eller de olika stressorernas egenskaperna. Till följd av arbetets omfattning avgränsades 
arbetet även till att undersöka påverkan på endast en inlärningsmetod. 
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Resultat 
 
Det första t-testet som genomfördes var på försökspersonernas skattningar på Likertskalans 
påstående: ”under experimentet upplevde jag ingen stress”. Resultatet visade att det fanns en 
signifikant skillnad mellan experimentgruppens skattningar (M=2,46) och kontrollgruppens 
(M=6,23), där experimentgruppens skattningar var mycket lägre och tyder på en upplevd stress 
under experimentet, t(24) = 10,650, p = .000. 
 
Det visade sig även att det var en signifikant skillnad mellan testgrupperna med avseende på 
antalet studie-/testperioder som försökspersonerna behövde, t(24) = -5,108, p = .000. 
Experimentgruppen behövde i genomsnitt ett större antal studie-/testperioder (M=5,08) än 
försökspersonerna i kontrollgruppen (M=3,54). 
 
Det gick dock inte att påvisa en signifikant skillnad mellan grupperna, när beräkningarna 
gjordes på testgruppernas behållning av materialet, t(24) = -.092, p = .928. Resultatet av 
beräkningen visade dessutom att försökspersonerna i experimentgruppen presterade marginellt 
bättre på det slutliga återgivningstestet (M=20,15) är kontrollgruppen (M=20,00). 
 

 
 
Figur 2. Diagrammen visar spridningen av behållningen för alla försökspersoner (vänster) samt 
för  testgrupperna separat (höger). 
 
Det gick inte heller att påvisa signifikanta skillander mellan testgruppernas copingindexpoäng 
varken innan experimentet (MK=13,62 , ME=13,62), t(24) = .000, p = 1,000 eller efter 
experimentet (MK=14,62 , ME=16,23),  t(24) = .352, p = .728. Det gjordes även beräkningar på 
differensen mellan skattningarna innan och efter experimentet för att se om testgrupperna 
skiljde sig åt med avseende på förändring i skattning (MK=1,08 , ME=2,46), dock blev resultatet 
av detta t-test också icke signifikant, t(24) = .371, p = .714, och alla skillnader rörande 
Copingindexskattningar beror således av slumpen. Det gick inte heller att styrka signifikanta 
skillnader mellan testgruppernas skattningar gällande obehag (MK=6,46 , ME=5,00), t(24) 
=2,001, p = .062 eller koncentrationsförmåga (MK=5,85 , ME=4,77), t(24) = 1,736, p = .095, men 
experimentgruppens medelvärden i båda dessa skattningar var något lägre än kontrollgruppens. 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Skillnaderna i upplevd stress, som mättes med Likertskalan, var signifikant mellan de båda 
testgrupperna samtidigt som det inte förekom några skillnader mellan upplevt obehag och 
upplevd koncentration. Detta innebär att manipuleringen av stressorer som genomfördes i 
experimentet gav önskad effekt. Försökspersonerna i experimentgruppen blev stressade, utan att 
stressorn fordrade uppmärksamhet eller orsakade obehag som kunde påverka resultatet. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att det i föreliggande arbete enbart berör den subjektiva upplevelsen 
av stress. Det går således inte att dra slutsatser kring vilken stressgrad eller stressnivå som bidrar 
till resultaten. Resterande analys av resultaten kan därför enbart baseras på hur den subjektivt 
upplevda stressen kan ha bidragit till de resultat som framkommit av experimentet.  
 
Gällande Copingidex-skattningarna fanns  inga signifikanta skillnader, oavsett skattningar före 
eller efter experimentet, och inte heller några differenser mellan de båda skattningarna. Detta 
skulle indikera en snarlik prestation mellan grupperna. Detta är svårtolkat, då den omedelbara 
prestationen skiljde mellan testgrupperna medan prestationen tre dagar senare var lika. Dock 
måste skattningarna anses irrelevanta för detta arbete, då skattningarna hävdas spegla känslan i 
given situation och de bör således inte kunna förutse prestation framåt i tiden samt även till 
följd av den stora skillnaden i förhållande till skattningarna på Likertskalan. Att skattningarna 
blev så lika mellan grupperna kan bero på att försökspersonerna kan ha skattat ett mer socialt 
accepterat tillstånd än det egentliga tillståndet. Detta bidrar till att skattningarna blir 
missvisande gällande försökspersonernas stresstillstånd och förväntade prestation.  
 
Den första av de två beroende variabler som ämnades undersökas var huruvida 
inlärningslängden skiljde sig åt mellan de båda testgrupperna. Resultatet visade att behovet av 
studie-/testperioder var större för försökspersonerna i experimentgruppen, som i genomsnitt 
behövde 1,5 fler studie-/testperioder än försökspersonerna i kontrollgruppen. Denna skillnad 
var tillräckligt stor och systematisk för att inte kunna förklaras av slumpen, utan kan tillskrivas 
den upplevda stressen. Resultatet verkar därför stödja den första hypotesen; att upplevelsen av 
stress har negativ inverkan på arbetsminnets kapacitet och till följd av denna minskade 
kapacitet behöver stressade individer mer tid till inlärning. Detta måste dock ifrågasättas. Anta 
att den valda stressorn ljud innebar en belastning på den fonetiska loopen och att det då är 
denna belastning och inte upplevelsen av stress, som har bidragit till denna signifikanta 
skillnad. Belastningen skulle då enbart påverka inlärningslängden och inte kvaliteten. Om så är 
fallet skulle även detta vara förklaringen till varför det inte blev någon signifikant skillnad i 
behållning mellan grupperna. Således går det inte att utesluta att icke-verbala ljud påverkar den 
fonetiska loopen i detta sammanhang. Slutsatsen av detta är därför att inlärning, som bedrivs 
under upplevd stress i närvaro av musik har en negativ inverkan på studietid. Kombinationen 
av upplevd stress och förekomsten av icke-verbalt ljud bidrar således till en förlängd 
inlärningstid.  
 
Den andra hypotesen som uppställdes var att stress skulle ha en negativ inverkan på minnet och 
att försökspersonerna i experimentgruppen därför skulle ha en sämre behållning än 
kontrollgruppen. Detta visades inte stämma, då båda grupperna presterade nästintill precis lika 
bra. Det finns alltså ingen grund för att påstå att stress skulle ha orsakat den minimala 
skillnaden mellan grupperna. Detta betyder dock inte att stressen utesluts som bidragande 
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faktor till prestationen, utan bara att den inte orsakade skillnaden. Då det i tidigare forskning 
(Hockey, 1984) har visats att minnet försämras av stress borde även detta arbete uppnå liknande 
resultat om stress förekommit, vilket det har. Dock rör det sig i detta arbete om upplevd stress 
och det har inte gått att säkerställa i vilken utsträcking försökspersonerna har varit stressade. 
Enligt Yerkes-Dodsons lag är det enbart för mycket stress som skulle ha en försämrande effekt 
på prestation (Yerkes & Dodson, 1908). Det är alltså möjligt att försökspersonerna i detta 
experiment upplevde sig stressade, men enbart i den utsträckning att det optimerade deras 
prestationsförmåga eller i alla fall inte försämrade den. Svårighetsgraden i experimentets uppgift 
kan således ha varit så enkel att den upplevda stressen inte hade någon avsevärd inverkan, 
medan försökspersonernas upplevda stress hade haft större negativ inverkan på en svårare 
uppgift. Således hade en svårare uppgift eller ett större stimulimaterial möjligtvis resulterat i ett 
annat utfall. Att bedöma svårighetsgraden i uppgifter är dock svårt, men då det har förekommit 
en spridning i behållningen tyder detta på att uppgiften varken var för enkel eller för svår.  
 
Dock kan avsaknad av signifikant skillnad i behållning även bero på en överinlärning hos 
försökspersonerna i experimentgruppen. Trots att de inte fick fler möjligheter till inkodning än 
kontrollgruppen har de kunnat testas maximalt antal gånger (tre) på de ord, som tidigt i 
testperioderna, hade återgivits korrekt. Detta var inte fallet för de i kontrollgruppen, där de 
flesta enbart testades maximalt antal gånger på de första orden som hade återgivits korrekt. 
Detta innebär att experimentgruppen ägnades mer tid åt återgivningsträning. 
 
Det som då kan sägas är att inlärning med återgivningsträning, i närvaro av musik och vid 
upplevd stress, bidrar till en förlängd inlärningslängd, där mer tid således måste ges till 
inlärningen. Detta kan bli paradoxalt, då upplevd tidsbrist kan orsaka upplevelsen av stress och 
där förlängd inlärningstid förstärker upplevelsen av tidsbrist. Upplevd tidsbrist ger upplevd 
stress och mer tid behövs för inlärning, vilket ger en förstärkt upplevelse av tidbrist och större 
upplevelse av stress och så vidare. Om denna tid, trots upplevd stress, läggs på inlärning finns 
dock en möjlighet att prestationen blir lika bra som om inlärningen bedrivs utan upplevd stress.  
 

Reliabilitet och validitet 
Vissa metodologiska brister bör lyftas fram och belysas, då främst med fokus på experimentets 
validitet och trovärdigheten i de resultat som framkom. Experiment valdes som 
datainsamlingsmetod, då den inom kvantitativ forskning, förutsatt adekvat utformning, medför 
hög validitet och reliabilitet (Borg & Westerlund, 2010). Validiteten och reliabiliteten hos 
experimentet förstärks i och med förekomsten av kontrollgruppen, där experimentförfarandet 
är identiskt bortsett från manipulering av den oberoende variabeln. I detta arbete har båda 
testgrupperna genomgått samma förfarande och all data har insamlats på ett identiskt sätt. 
Detta innebär att eventuella brister i proceduren har haft samma inverkan på de båda 
testgrupperna. 
 
Arbetets experimentförfarande var en manuell verision av den procedur som Karpicke och 
Smith (2012) tillämpade i sin studie där återgivningsträning visades vara en bättre 
inlärningsmetod än exempelvis elaborerad inlärning. I föreliggande arbete förekommer  dock 
fyra avvikelser från den experimetdesign som Karpicke och Smith (2012) tillämpade. Första 
skillnaden var att exponeringstiden för orden var sju sekunder oavsett studie- eller testperiod, 
medan exponeringestiden var fem- respektive åtta sekunder i orginalexperimentet. Denna 
exponeringstid valdes dels för att andra experiment som genomfördes av Karpicke och Smith 
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(2012) hade denna exponeringstid och dels för att minimera exponeringsfel till följd av att 
försöksledaren/instruktören blandade ihop exponeringstiderna för de olika perioderna. Den 
andra skillnaden var retentionstiden mellan inlärning och slutlig återgivning. I 
orginalexperimentet var tidsintervallet en vecka, medan tillämpat tidsintervall i detta arbete var 
tre dagar. Experiment på långtidsminne och inlärning har använt retentionstider allt från 24 
timmar till en vecka (Karpicke & Smith, 2012; Karpicke & Zaromb, 2010; Carney & Levin, 
2011, Schwabe & Wolf, 2010). Den snäva tidsramen för detta experiment bidrog till att kortare 
retentionstid än en vecka valdes. Den tredje skillnaden var att efter att alla ord korrekt hade 
återgivits en gång testades försökspersonerna ytterligare en gång på alla orden, medan 
försökspersonerna i Karpicke och Smith’s (2012) experiment testades två gånger. Den fjärde 
avvikelsen från orginalexperimentet var tillkomsten av stressor. Dessa modifikationer av en 
redan fungerande forskningsmetod borde inte sänka validiteten, utan snarare tala för att det 
finns en hög validitet i det experiment som har genomförts i detta arbete. 
 
Trots att experimentets utformning och den genomförda pilotstudien talar för både hög 
validitet och reliabilitet bör det dock noteras att det har förekommit bristande kontroll gällande 
exponeringstiden för orden. För försökspersonerna i kontrollgruppen har exponeringstiden 
baserats på försöksledarens/instruktörens inre sekundräkning (sju sekunders exponeringen för 
experimentgruppen säkerställdes, då försöksledaren kunde observera tiden då musiken 
spelades).  Även om försöksledaren och instruktörens sekundräkning har överensstämt innebär 
denna inre räkning att exponeringstiden kan ha varierat mellan orden i samma experiment, 
men även mellan olika försökpersoner.   
 
Bortsett från eventuell variation i exponeringstid tordes experimentets reliabilitet vara hög i och 
med experimentdesign och förfarande. Dock hotas validiteten av eventuella brister i den 
interna validiteten.  
 

Intern validitet 

Inlärnings- och testmaterial 
Framtaget stimulimaterial har baserats på tidigare forskning på ekvivalenta ordöversättningspar 
för engelska-swahiliska ord (Nelson & Dunlosky, 1994). I Nelson och Dunlosky’s (1994) studie 
fanns det ingen signifikant  familjäritet mellan de engelska och swahiliska orden, detta behöver 
dock inte stämma för svenska och swahiliska ord där familjäriteten mellan dessa kan vara större. 
Detta skulle innebära att det är lättare för svenskar att lära sig swahili än det är för engelsmän, 
vilket inte bör ha negativ inverkan på experimentets validitet och reliabilitet då samma material 
används av båda testgrupperna. Det har dessutom förekommit spridning i behållning, vilket 
innebär att varken tak- eller golveffekter förekom. Bortsett från att ett av ordparen borde ha 
bytts ut till följd av förkunskap hos vissa av deltagarna (rafiki – vän, Rafiki heter den visa apan i 
Disney’s Lejonkungen från 1994) kan stimulimaterialet anses adekvat för experimentet. 
 
Det slutgiltiga återgivningstestet bör även tillföra ökad validitet. Testet utformades som ett 
paired-associate test, där det swahiliska ordet presenterades och det svenska ordet efterfrågades. 
Detta för att minimera bortfall i behållning  till följd av stavfel. Möjlighet finns att resultatet 
blivit annorlunda om återgivningen hade skett som vid testperioderna (presentation ett och ett) 
eller om återgivningen hade skett åt andra hållet, alltså att det swahiliska ordet skulle återges. 
Att orden presenterades samtidigt gav försökspersonerna möjlighet att svara i valfri ordning. 
Detta innebar att försökspersonerna kunde ångra sig eller komma på ord med hjälp av 
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uteslutningsmetoden.   Dock bör detta inte ha någon större negativ inverkan på resultatet, då 
alla försökspersoner givits samma test.  
 

Mätning av stress 
Trots visst tvivel användes Copingindex för att mäta stressen hos försökspersonerna. Indexets 
komponenter kanske snarare fångar en generell stressnivå än specifik stressnivå i uppgiften. 
Indexet skulle fyllas i utifrån vad försökspersonen ansåg socialt acceptabelt. Beslut fattades att 
använda copingindex, trots misstankar om missvisande utfall. 
 
Likertskalan som upprättades som back-up till Copingindex mäter inte försökpersonernas  
stressnivå, utan indikerar enbart försökspersonernas upplevda stress. Detta innebär att det inte 
går att säkerställa i vilken utsträckning försökspersonerna har varit stressade, om den upplevda 
stressen optimerat prestationen eller försämrat prestationen. Experimentet hade därför kunnat 
gynnas av fysiologiska mätningar. Detta hade dock krävt mer resurser och tid, då basnivåer för 
försökspersonernas aktivitetstillstånd måste säkerställas innan experimenten.  Det har alltså inte 
gått att kontrollera graden av stress hos försökspersonerna, utan analysen av resultaten utgår 
från försökspersonernas upplevelse av stress. 
 
Eftersom stressen baseras på subjektiva skattningar och inte objektiv mätningar  minskar 
experimentets validitet något. Stress kan definieras olika från person till person och i det 
påståendet som skattades definierades inte begreppet stress. Utrymme har därför lämnats  
försökspersonerna att själva definiera och värdera begreppet. Detta kan ha inneburit att 
individer som alltid upplever sig stressade inte upplevde stress under experimentet, då 
skillnaden mellan normaltillstånd och upplevd stress under experimentet inte har varit markant 
och vice versa. Analyser och resultat bör dock anses tillförlitliga om analys sker med vetskap om 
subjektivt upplevd stress. 
 

Stressorer 
Det som förefaller vara det främsta hotet mot experimentets validitet är valet av stressorer samt 
valet av metod för exponering. De stressorer som valdes var tidspress/prestationspress, vilket 
kan ses som ett stresstillstånd till följd av oro (anxiety). Denna stress önskades även förstärkas 
genom närvaro av ljud. Ljud och oro är två olika typer av stressorer, som i kombination med 
varandra brukar öka stress (Wickens, 1999; Hockey, 1984). Trots en lovande kombination av 
stressorer är upplevelsen av stress individuell och det finns ingen garanti för att stressorerna, 
som presenterades under experimentet har orsakat upplevelse av stress. Det är möjligt att ett 
annat ljudklipp kunde ha bidragit till ökad stress. Även att stressorn exponerades via en dator, 
som stod synlig kan ha underlättat för försökspersonerna att ignorera stressorn. Det är även 
möjligt att utomexperimentella stressorer har påverkat försökspersonernas upplevelse av stress. 
Det kan även vara så att då snöbollsurvalet har tillämpats har prestationsångest i förhållande till 
den kamrat som tidigare ställt upp i experimentet påverkat upplevelsen. Således går det inte att 
helt säkerställa att de önskade stressorerna tidspress/prestationspress och ljud har varit de enda 
bidragande faktorerna till experimentgruppens upplevda stress. 
 
Valet av att använda ljud för att åstadkomma stress, Mozarts 11:e sonett, kan ha haft negativ 
inverkan på experimentets syfte. Trots att den presenterade musiken inte innehåller verbalt 
innehåll, som direkt skulle påverka den fonetiska loopen, råder det delade meningar kring 
huruvida icke-verbalt ljud påverkar den fonetiska loopen (Groome, 2006).  Vissa forskare 
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hävdar att icke-verbalt ljud inte belastar den fonetiska loopen, medan andra påstår dess motsats, 
det vill säga att även icke-verbalt ljud bearbetas och belastar den fonetiska loopen. Om icke-
verbalt ljud, likt den valda stressorn, utgör ytterligare belatsning på den fonetiska loopen; kan 
det vara denna belastning till följd av stressorns natur snarare än själva stresstillståndet, som 
bidragit till erhållna resultat.  
 
Ljud är en stressor som är svår att kontrollera, då individer upplever olika typer av musik som 
stressande i olika utsträckningar. Musik kan dessutom både vara distraherande eller bidra till 
ökad koncentrationsförmåga. Koncentrationsförmågan förbättras avsevärt i de fall då 
försökspersonen är trött eller lider av sömnbrist (Wickens, 1999; Hockey, 1984). Till följd av 
ljudets natur är det därför svårt att avgöra om resultatet beror på ett ökat aktivitets-
/stresstillstånd eller om det beror på att ljudet har haft ett för distraherande inslag. Det blir 
alltså svårt att helt uttala sig om huruvida det är stresstillstånd, bristande koncentration  eller 
överbelatsning av den fonetiska loopen som har orsakat resultatet och i och med detta sjunker 
experimentets validitet.  
 
Trots detta borde både validiteten och reliabiliteten kunna anses vara hög. 

Extern validitet 
Den externa validiteten syftar till i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras till 
den allmäna populationen (Borg & Westerlund, 2010). I detta fall kan det antas att 
arbetsminnets kapacitet och stress påverkar kognitiva funktioner lika för alla individer. Det som 
hindrar generalisering av resultaten är dock att hänsyn inte tas till ålders påverkan på kognitiva 
funktioner eller det faktum att försökspersonerna är studenter vana att studera och vana vid 
inlärning under stress, såsom exempelvis vid tentamensperioder. Detta kan självklart innebära 
att individer som inte har studerat eller har haft uppehåll i studier skulle kunna prestera 
annorlunda. 
 

Forskningsetik 
Det var nödvändigt att ge viss missledande information till försökspersonerna i 
experimentgruppen samt att utelämna lite information till försökspersonerna i 
kontrollgruppen. I experimentgruppen gavs information som fick det att framstå som att 
inlärningslängd skulle mätas i minuter, medan det i själva verket mättes i studie-/testperioder, 
samtidigt som kontrollgruppen inte informerades om att deras inlärningslängd undersöktes. 
Alla försökspersoner har efter genomfört experiment fått den fullständiga informationen och 
förtydligande kring varför den inte kunde ges tidigare.  
 
Samtliga försökspersoner informerades om de grundläggande etiska rättigheter de besitter 
innan experimentet genomfördes. De informerades om syfte och tillvägagångssätt, frivillighet 
och möjlighet att avbryta deltagandet, att de vid avbrott kunde begära att få insamlad data 
förstörd eller överlämnad samt att insamlad data enbart används i föreliggande arbete. De 
informerades även om sin bevarade anonymitet (Howitt, 2010). 
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Vidare forskning 
I detta arbete gick det inte att  påvisa att stress har en negativ inverkan på överföringen mellan 
arbetsminne och långtidsminne och att stress således skulle ha negativ inverkan på 
minnesfunktionerna. Det kan därför vara av intresse att bedriva vidare forskning inom detta 
område, men även på hur icke-verbala ljud påverkar den fonetiska loopen. Kan det vara så att 
inkodning och överföringsmekanismer från arbetsminne till långtidsminne fungerar 
långsammare under stress, men att överföringen förblir av god kvalitet? Är det stress vid 
framplockning, som leder till felaktiga val av framplockningsstrategier och bidrar till sämre 
behållning hos stressade försökspersoner? 
 
Det kan även vara av intresse att genomföra liknande studier i större omfattning involverande 
fler inlärningsmetoder och med fler kontroll- och experimentgrupper för att undersöka om 
stress har samma påverkan på de olika inlärningsmetoderna. Vidare studier kan även göras med 
olika retentionsintervall för att undersöka hur inlärt material står sig mot bortfall i 
långtidsminnet (bland annat med avseende på decay och utsläckning).  
  
I detta arbete har det förts ett resonemang kring huruvida det är den upplevda stressen eller en 
överbelastning på den fonetiska loopen som har påverkat inlärningslängden. Det kan därför 
vara lämpligt att i fortsatta studier använda sig av stressorer, som inte innebär en risk för 
överbelastning av den fonetiska loopen. Det kan även vara lämpligt att använda sig av 
nogrannare mätmetoder för att säkerställa förekomsten av stress, stressnivåer och procedur. 
Dessa studier skulle dock behöva en större tidsram och mer resurser än vad som förekommit i 
det föreliggande arbetet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Stress vid inlärning 
Inlärningslängd och behållning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

Framtaget experiment ämnar undersöka om inlärningslängd samt behållning (minnet) och av 
material påverkas av stress vid inlärning, då återgivningsträning används som 
inlärningsmetoden. 
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Experimentinstruktioner (Stress) 
 
Instruktörern: 

 Sitter mitt emot försökspersonen 
 Informerar om att hela förfarandet klockas och att syftet är att se hur lång tid det tar för 

försökspersonen att lära sig materialet. Det handlar om tid (hur snabbt materialet lärs 
in) och prestation (resultatet på slutprovet). 

 Låter försökspersonen läsa igenom Experimentinformationen 
 
Instruktören informerar sedan om att: 

 Experimentet kommer ske i studie-/testperioder.  
 Försökspersonen kommer att få 25 ordpar presenterade för sig, Swahili-Svenska glosor. 

Försökspersonen ska lära sig swahiliorden så att de kan återge den svenska 
översättningen. 

 Ett presenterat ord kommer inte att återgås till först vid nästa studieperiod. 
 Inlärningen går på tid. 
 Innan experimentet kan starta ska försökspersonen fylla i Copingindex. 

 
 Fråga försökspersonen om någonting är oklart. Om inte kan experimentet starta. 

 
Under experimentet ska instruktören: 

 Blanda inlärningskorten. 
 Sätta igång ”klockan” och ljudklippet (Piano Sonata no.11 av Mozart). 
 Presentera kortet uppvänt för försökspersonen (kontrollera att kortet visas i 7 sekunder) 

Vänd sedan bort kortet med ordparet nedåt. 
 Notera en runda på obervationspappret 

 
Testet: 

 Blanda återgivningskorten 
 Presentera korten för försökspersonen (även här i 7 sekunder per kort, använd 

fortfarande klocka och musiken). Vänd sedan bort korten med texten nedåt. 
 Rätta orden och markera på obesrvationspappret. 
 (Korrekt ord får max tetstas tre gånger) 
 Ta sedan bort de rätta orden från Inlärningskorten 

 
Upprepa förfarandet till dess att alla ord är inlärda! 

 Be försökspersonen att fylla i Likert skalan. 
 
Viktiga punkter: 

 Se till att volymen på musiken är lagom. 
 Compingindex 
 Återgivet ord tas bort från inlärningskorten. 
 Korrekt ihågkommet ord får max testas tre gånger. 
 Experimentet avslutas efter att alla ord blivit korrekt återgivna MINST en gång. 
 Anteckna hur många studie-/testperioder försökspersonen behövde. 
 Försökspersonen fyller i Likert skalan. 
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 Ge slutlig information om att försökspersonen ska komma tillbaka tre dagar senare 
(slutprov). 

Experimentinstruktioner (EJ stress) 
 
När försökspersonen kommer in i rummet ska instruktörern: 

 Sitta mitt emot försökspersonen 
 Låta försökspersonen läsa igenom Experimentinformationen 

 
Instruktören informerar sedan om att: 

 Experimentet kommer ske i studie-/testperioder.  
 Försökspersonen kommer att få 25 ordpar presenterade för sig, Swahili-Svenska glosor. 

Försökspersonen ska lära sig swahiliorden så att de kan återge den svenska 
översättningen. 

 Ett presenterat ord kommer inte att återgås till först vid nästa studieperiod. 
 

 Fråga försökspersonen om någonting är oklart. Om inte kan experimentet starta. 
 
Under experimentet ska instruktören: 

 Blanda inlärningskorten. 
 Presentera kortet uppvänt för försökspersonen (kontrollera att kortet visas i 7 sekunder 

kan använda timer som försöksperonen inte ser) Vänd sedan bort kortet med texten 
nedåt. 

 Notera en studie-/testperiod på obervationspappret 
 
Testet: 

 Blanda återgivningskorten 
 Presentera korten för försökspersonen (även här 7 sekunder per kort, kan använd 

timer). Vänd sedan bort korten med texten nedåt. 
 Rätta orden och markera på obesrvationspappret om ordet är rätt (korrekt ord får max 

tetstas tre gånger oavsett om det blir rätt eller fel vid de andra återgivningarna) 
 Ta sedan bort de rätta orden från Inlärningskorten 

 
Upprepa förfarandet till dess att alla ord är inlärda! 

 Återgivet ord tas bort från inärningskorten. 
 Copingindex 
 Korrekt ihågkommet ord får max testas tre gånger. 
 Experimentet avslutas efter att alla ord blivit korrekt återgivna MINST en gång. 
 Anteckna hur många studie-/testperioder försökspersonen behövde. 
 Försökspersonen fyller i Likert skalan 
 Ge slutlig information om att försökspersonen ska komma tillbaka tre dagar senare 

(slutprov). 

 



Experimentinformation 
Jag som kommer genomföra detta experiment är psykologistuderande vid Luleå tekniska 
universitet och går mitt tredje och sista år på utbildningen. Denna undersökning är en del av 
Psykologi kandidat programmet vid ovan nämnda universitet och är huvuddelen av mitt 
examensarbete.  
 
Studien fokuserar på inlärning och minne. Den traditionella synen har varit att inlärning sker 
vid inkodningstillfället (studietillfället). Forskning på området har dock visat att behållingen 
(minnet) av ett material förbättras om inlärning sker efter det att materialet inkodats, genom 
inlärningsmetoden återgivningsträning (retrieval practice). Denna studie syftar därför till att 
undersöka återgivningsträningens inlärningsläng och behållningen av materialet när 
återgivningsträning används som inlärningsmetod.  
 
För att kunna besvara denna frågeställning har ett experiment framtagits. Du som 
försöksperson kommer att vid ett första tillfälle lära dig 25 stycken glosor, Swahili-Svenska. Du 
kommer bistås av en instruktör som hjäper dig att lära dig materialet med en inlärningsmetod 
som kallas återgivningsträning. Tre dagar efter inlärningen sker ett slutligt test på orden. 
Inlärningen beräknas ta 45 minuter och det slutgiltiga testet, tre dagar senare, tar ca 10 
minuter.  
 
Experimentet undersöker hur snabbt du lär in materialet och hur bra du presterar 
på slutprovet tre dagar efter inlärningen! 
 
Kontaktuppgifter: 
Ansvarig handledare:   Försöksledare: 
Mats Danielsson, Universitetsadjunkt  Zandra Åkerstedt, Student 
Email: Mats.Danielsson@ltu.se   Email: zanker-1@student.ltu.se 
 
Ditt deltagande är frivillgit och detta innebär att du när som helst under experimentet kan välja 
att avsluta din medverkan utan negativa påföljder. Du behöver inte heller uppge anledningen 
till uppbrottet. Vid eventuellt uppbrott har du även rätt att begära att det materialet du bidragit 
med fram till uppbrottet förstörs eller överlämnas till dig. 
 
Dina resultat under experimentet kommer enbart att användas för undersökningen syfte och du 
kommer att förbli anonym.  
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Experimentinformation 
 
Jag som kommer genomföra detta experiment är psykologistuderande vid Luleå tekniska 
universitet och går mitt tredje och sista år på utbildningen. Denna undersökning är en del av 
Psykologi kandidat programmet vid ovan nämnda universitet och är huvuddelen av mitt 
examensarbete.  
 
Studien fokuserar på inlärning och minne. Den traditionella synen har varit att inlärning sker 
vid inkodningstillfället (studietillfället). Forskning på området har dock visat att behållingen 
(minnet) av ett material förbättras om inlärning sker efter det att materialet inkodats, genom 
inlärningsmetoden återgivningsträning (retrieval practice). Denna studie syftar därför till att 
undersöka behållningen av materialet när återgivningsträning används som inlärningsmetod.  
 
För att kunna besvara denna frågeställning har ett experiment framtagits. Du som 
försöksperson kommer att vid ett första tillfälle lära dig 25 stycken glosor, Swahili-Svenska. Du 
kommer bistås av en instruktör som hjäper dig att lära dig materialet med hjälp av 
återgivningsträning. Tre dagar efter inlärningen sker ett slutligt test på orden. Inlärningen 
beräknas ta 45 minuter och det slutgiltiga testet, tre dagar senare, tar ca 10 minuter.  
 
Studien undersöker hur bra behållningen är vid det sista testet! 
 
Kontaktuppgifter: 
Ansvarig handledare:   Försöksledare: 
Mats Danielsson, Universitetsadjunkt  Zandra Åkerstedt, Student 
Email: Mats.Danielsson@ltu.se   Email: zanker-1@student.ltu.se 
 
Ditt deltagande är frivillgit och detta innebär att du när som helst under experimentet kan välja 
att avsluta din medverkan utan negativa påföljder. Du behöver inte heller uppge anledningen 
till uppbrottet. Vid eventuellt uppbrott har du även rätt att begära att det materialet du bidragit 
med fram till uppbrottet förstörs eller överlämnas till dig. 
 
Dina resultat under experimentet kommer enbart att användas för undersökningen syfte och du 
kommer att förbli anonym.  
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Observationsunderlag 
 
Ordpar Antal förekomster på tester: (max 3 ggr). 

Lulu                                                     (Pärla)  

Wingu                                                (Moln)  

Goti                                                      (Knä)  

Buu                                                     (Mask)  

Chakula                                                (Mat)  

Kaburi                                                 (Grav)  

Rafiki                                                    (Vän)  

Ziwa                                                        (Sjö)  

Dafina                                                 (Skatt)  

Pamba                                             (Bomull)  

Jani                                                        (Löv)  

Wakili                                                (Agent)  

Fumbo                                        (Mysterium)  

Vumbi                                              (Damm)  

Duara                                                   (Hjul)  

Mfupa                                                   (Ben)  

Adha                                                 (Besvär)  

Kasuku                                          (Papegoja)  

Kamba                                                  (Rep)  

Ladha                                                 (Smak)  

Fahali                                                   (Tjur)  

Rushwa                                               (Muta)  

Gharika                                                (Flod)  

Utenzi                                                  (Dikt)  

Hadithi                                        (Berättelse)  

Totala antalet Studie-/testperioder: 



Copingindex 
 
Ringa in det alternativ som bäst stämmer in på hur du känner dig just nu. 
 
0 = Stämmer inte alls 
1 = Stämmer delvis 
2 = Stämmer ganska bra 
3 = Stämmer helt 
 
Känsla Skattning Poäng 

 GLAD  0   1   2   3  

AVSPÄND  0   1   2   3  

LIKGILTIG  0   1   2   3  

PIGG  0   1   2   3  

SKÄRPT  0   1   2   3  

BEKYMRAD  0   1   2   3  

OVISS  0   1   2   3  

UPPJAGAD  0   1   2   3  

KONCENTRERAD  0   1   2   3  

ILSKEN  0   1   2   3  

BELÅTEN  0   1   2   3  

ARG  0   1   2   3  

BESVIKEN  0   1   2   3  

ENERGISK  0   1   2   3  

Total: 



 
Självskattning (Likert skala) 
 
Skriv ner den siffra som motsvarar i vilken grad påståendena stämmer in på din upplevelse av 
experimentet.  
 
Jag upplevde att jag hade full koncentrationsförmåga under experimentet: 
Stämmer inte alls 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 Stämmer helt 
 
Jag upplevde ingen stress under experimentet: 
Stämmer inte alls 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 Stämmer helt 
 
Jag upplevde inget obehag under experimentet: 
Stämmer inte alls 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7  Stämmer helt 



 

Bilaga 2 
 

Copingindex beräknas genom att skattningarna viktas enligt följande: 
 
Likgiltig 
skattningsvärdet X (-1) 
 
Avspänd 
Belåten 
Glad 
skattningsvärdet X (+1) 
 
Pigg 
Skärpt 
Koncentrerad 
Energisk 
skattningsvärdet X (+2) 
 
Bekymrad 
Oviss 
Besviken 
Uppjagad 
Ilsken 
Arg 
Skattningsvärde X (-2) 

 



 

Bilaga 3 
 
Slutprov 
 
Skriv den svenska översättningen. Endast ett svar per alternativ. 
 
Rushwa =  _________ 

Lulu = _________ 

Goti = _________ 

Duara = _________ 

Utenzi = _________ 

Wakili = _________ 

Rafiki = _________ 

Ladha = _________ 

Mfupa = _________ 

Dafina = _________ 

Pamba = _________ 

Vumbi = _________ 

Adha = _________ 

Fahali = _________ 

Buu = _________ 

Kaburi = _________ 

Jani = _________ 

Chakula = _________ 

Ziwa = _________ 

Hadithi = _________ 

Wingu = _________ 

Kamba = _________ 

Gharika = _________ 

Kasuku = _________ 

Fumbo = _________ 

 



 
 

Bilaga 4 

Ordparlista (Swahili-Svenska) 
 
Lulu  - Pärla 
Wingu  - Moln 
Goti - Knä 
Buu - Mask 
Chakula - Mat Från fjärdedelen vanligast återgivna/enkla ord 
 
Kaburi - Grav 
Rafiki - Vän 
Ziwa - Sjö 
Dafina  - Skatt 
Pamba - Bomull Från fjärdedelen näst vanligast att återge/ enkla ord 
 
Jani - Löv 
Wakili - Agent 
Fumbo - Mysterium 
Vumbi - Damm 
Duara - Hjul Från fjärdedelen halvsvåra ord 
 
Mfupa - Ben 
Adha - Bekymmer/besvär 
Kasuku - Papegoja 
Kamba - Rep 
Ladha - Smak  
Utenzi - Dikt 
Hadithi - Berättelse 
Rushwa - Muta 
Fahali - Tjur  
Gharika - Flod Från fjärdedelen svåra ord 
 


