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ABSTRAKT 
Man har sedan länge förstått att lärande gynnas repetition och pauser däremellan, men 
varför detta har en positiv effekt på långtidsminnet har varit okänt. Försök på råttor har 
visat att repetition är viktigt för att förstärka kommunikationen vid synapser som är 
viktiga för minnesbildning och att pauser är nödvändiga för att de proteiner som stärker 
synapsen ska hinna bildas och verka.  

Med stöd i detta har man utvecklat en undervisningsteknik som kallas spaced learning, 
där undervisningsmaterialet presenteras tre gånger, separerat av pauser inkluderande en 
orelaterad aktivitet. Studier där denna teknik har testats på elever har visat att tekniken 
har god effekt på elevernas kunskap, utvärderat med flervalsfrågor, jämfört med 
kontrollgruppens undervisning och att tekniken lämpar sig väl för att sammanfatta fakta 
efter en kurs inför prov.  
Eftersom metoden är relativt ny är mängden och fullständigheten av insamlade data om 
spaced learnings effekt begränsad. De resultat som finns baseras framförallt på 
högstadieelever i England och utvärderingen grundar sig på flervalsfrågor, vilket gör det 
svårt att mäta analytiska förmågor.  
Den mindre studie som presenteras i detta arbete skiljer sig från tidigare studier genom 
att eleverna är äldre. I försöket analyseras gymnasieelever till skillnad från 
högstadieelever vilket endast undersökts tidigare i en mindre svensk studie. Ingen av de 
tidigare studierna har heller använt samma undervisande lärare och samma elever, vilket 
eventuellt kan påverka resultatet. Studien syftar också även till att mäta mer analytiska 
förmågor hos eleverna genom att efterfråga förklaringar och motiveringar i 
provfrågorna. 

Resultaten från denna mindre studie antyder att spaced learning ökar elevernas 
kunskaper, både angående enkla faktakunskaper och mer analyserande kunskaper, på 
kort sikt. När längre tid har passerat så tycks den procentuella minskningen av 
provresultaten vara lika stor oavsett om spaced learning eller traditionell undervisning 



 

 

har används. Spaced learning fungerade väl i klassrummet och de elever som uttalade sig 
om metoden uppskattade upplägget. 
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1 INTRODUKTION 
Didaktik är ett stort forskningsfält som behandlar undervisning och inlärning och det 
tillkommer ständigt nya forskningsrön om hur undervisning bäst ska bedrivas. En 
viktig uppgift när man undervisar är att stimulera elevers förmåga att lära så effektivt 
som möjligt. Exakt hur elever lär sig bäst och mest effektivt finns det inga enkla svar 
på, men man vet att lärande kan förbättras av att lärare implementerar nya 
forskningsresultat om lärstrategier i undervisningen (Dunloski et al. 2013).    
Spaced learning är en relativt ny undervisningsteknik som syftar till att stimulera 
elevers långtidsminne av det undervisade innehållet. Tekniken går i korthet ut på att 
läraren presenterar samma innehåll tre gånger, men bryter av dessa 
undervisningssessioner med en orelaterad aktivitet (Bradley och Patton 2012).  
Spaced learning har utvecklats med stöd i neurobiologiska studier på bland annat 
råttor och bin (Fields 2005, Menzel et al. 2001), men själva undervisningsmetoden 
har utarbetats och testats på högstadieelever i en omfattande studie utförd i England 
(Kelly och Whatson 2013). Denna studie lutar sig dock mot flervalsfrågor som 
utvärderingsmetod, vilket gör det svårt att mäta viss kunskap. Flervalsfrågor har 
problem med att mäta analytiska förmågor och kan ge upphov till felaktigt höga 
resultat då frågornas utformning kan vägleda eleverna till rätt svar (Frederiksen 
1984). Det behövs också fler studier på elever i andra ålderskategorier än högstadiet 
och från andra länder. Till min kännedom finns enbart en mindre studie utförd i 
Sverige på gymnasielever och den visade att upplägget fungerade och att eleverna 
trivdes med undervisningsmetoden, men eftersom studien saknade kontrollgrupp så 
kan inga slutsatser om hur spaced learning förhåller sig till andra metoder dras 
(Davey 2014). 

I denna mindre studie har två klasser i naturkunskap används för att undersöka 
effekten av att använda spaced learning på deras kunskaper i försurning och 
övergödning. I undersökningen har jag försökt att inte enbart studera effekten av 
spaced learning på elevers minneskunskaper utan även inkludera moment där 
förståelse av samband och tänkbara åtgärder har ingått. Med minneskunskaper menas 
här, och fortsättningsvis i arbetet, lärandet av enkla fakta, där man inte behöver 
använda analytisk kompetens. Eftersom naturkunskap förutom att förbättra elevernas 
kunskaper i ämnet också ska utveckla förmåga till att kritiskt granska och analysera 
naturvetenskapliga frågor och information (Skolverket 2011), så är det viktigt att 
undersöka om spaced learning kan bidra till denna utveckling.  

För att undvika att mäta skillnader mellan klasser och lärare så har samma lärare och 
samma elever använts korsvis som test- och kontrollgrupp, vilket inte har varit fallet 
i tidigare undersökningar av spaced learning. 
Upplägget för spaced learning har således en grund i neurobiologiska studier på flera 
olika arter och i studier av elevers minneskunskaper och detta arbete kan 
förhoppningsvis bidra till att öka kunskapen om effekten av spaced learning på 
svenska gymnasieelevers förståelse för naturkunskap.  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Minne 
Minnet utgör en av hjärnans viktigaste funktioner. Minnet är vad vi använder för att 
ta emot, tolka, lagra och ta fram erfarenheter och information vilket ger oss förmåga 
till lärande. Minnet består av flera oberoende system som kan kategoriseras dels 
kvalitativt utifrån vilken typ av information som lagras och även temporalt, det vill 
säga utifrån minnets tidslängd (Purves et al. 2004). 

När det gäller minnets varaktighet brukar man använda sig av begreppen sensoriskt 
minne, korttids- och långtidsminne.  

Det sensoriska minnet används för att registrera och sortera de intryck som vi 
konstant tar emot från våra olika sinnen (syn, hörsel, balans, lukt och smak) och som 
måste processas för att vi ska kunna fungera i vardagen. Varaktigheten för sensoriska 
minnet är väldigt kort, från bråkdelar av sekunder till sekunder (Purves et al. 2004). 

Korttidsminnet, där det så kallade arbetsminnet ingår, är en kortvarig lagring av 
information som används under en pågående aktivitet, till exempel när man letar 
efter ett föremål eller tillfälligt memorerar ett telefonnummer. Korttidsminnets 
kapacitet kan undersökas genom att en person ombeds upprepa slumpmässiga siffror. 
Normalt kan man minnas ungefär 7-9 siffror men kapaciteten kan öka om man delar 
upp informationen i avsnitt eller om man kan associera informationen till någonting 
(Melton 1963). Även korttidsminnets duration är kortvarig, och rör sig om sekunder 
till minuter (Purves et al. 2004). 

Långtidsminnet har mycket stor kapacitet och kan lagra minnen som överförs från 
korttidsminnet hela livet. Urvalet av minnen som lagras i långtidsminnet avgörs med 
hjälp av känslor och associationer. Möjligtvis kan spaced learnings upplägg med 
powerpoint-presentationer som grund bidra till detta genom att eleverna exponeras 
för bilder som informationen kan associeras till. Händelser som har en stark 
emotionell förankring eller som har många associationer kommer sannolikt att lagras 
i långtidsminnet medan händelser som inte kan relateras glöms bort (Alberini et al. 
2006). Oviktiga och oanvända minnen glöms bort med tiden (Reber 2013).  

Kvalitativt brukar man skilja det deklarativa minnet där vi lagrar och kan ta fram 
faktakunskaper och händelser vi har varit med om, det vill säga medveten 
information som oftast kan uttryckas språkligt, från det implicita minnet där vi minns 
hur saker utförs, till exempel hur man cyklar, simmar eller spelar ett instrument 
(Reber 2013). Både det deklarativa och det implicita minnet ingår i det man brukar 
kategorisera som långtidsminnet. Tidigare studier (Kelly och Whatson 2013) har 
visat att spaced learning är ett bra verktyg för att lära sig faktakunskaper. 
I långtidsminnet lagras allt vi lär oss och därför är de processer som bestämmer hur 
och varför vissa minnen glöms bort och andra sparas intressant även ur ett 
skolperspektiv.  
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2.2 Cellulära processer i formationen av minnen 
Nervceller kommunicerar med varandra via synapser. Vid synapsen frigörs 
signalsubstanser från en nervcell och tas emot av en annan nervcell. Olika 
signalsubstanser har olika typer av effekt på mottagarcellen och den signal som 
skickas vidare (Purves et al. 2004). Om en signalväg används frekvent så bildas 
starkare synapser och signaleringen blir mer lättillgänglig. På så vis skapas minnen 
och beteenden (Scharf et al. 2002).  

Man brukar kalla den process där minnen blir befästa för konsolidering (Alberini et 
al. 2006), och för att detta ska ske är bland annat pauser och sömn viktigt. Minnen är 
dock inte beständiga i den form de lagras första gången, utan har potential att ändras 
varje gång de återkallas. När ett minne tas fram och kunskapen omvärderas kallas 
detta för rekonsolidering (Rasch och Born 2013, Alberini et al. 2006). 
Den exakta mekanismen för minnesbildning är inte fullständigt kartlagd, men man 
vet att det rör sig om en mer långvarig och bestående förstärkning av synapser som 
kallas för long-term potentiation (LTP). För att detta ska ske krävs upprepad 
stimulering. Den ökade signalstyrkan beror dels av en ökad mängd 
neurotransmittorer, men även av en ökad signalkänslighet hos receptorerna (Fields 
2005).  
Denna process är alltså nödvändig för bildandet av långtidsminnen och därmed 
central ur ett lärande- och undervisningsperspektiv. 
 

2.3 Förutsättningar för lärande 
Lärande är en term där man kan tolka in en mängd olika betydelser och det finns 
många olika försök till att definiera lärande, men en definition är ”de processer hos 
en person som leder till att man lär sig” (Illeris 2001). Att beskriva de förlopp som 
ingår i lärandet är komplext, men viktiga komponenter är till exempel motivation och 
koncentration/uppmärksamhet. 
Elevernas motivation till att lära sig är en viktig grund för all undervisning och den 
påverkas av en rad olika faktorer, såsom till exempel lärare och kamraters 
förväntningar, elevens mående, återkoppling och bedömning, känslomässiga 
reaktioner på bedömning och återkoppling, uppgiftens upplägg och elevens självbild. 
Man skiljer ibland på inre motivation och yttre motivation, där man menar att den 
inre motivationen består av personens egen drivkraft för att till exempel lösa en 
uppgift och den yttre motivationen handlar mer om belöning och feedback (Wery et 
al. 2013). För lärandet är det viktigt att stärka både den inre och yttre motivationen, 
men det viktigaste är att arbeta med att stärka elevernas självkänsla. Spaced learning 
metodiken ger gott om möjligheter för feedback i form av interaktioner under 
lektionerna och med prov där olika typer av bedömning är tänkbart (självrättning, 
rättning av kamrater etc.). 
Lärandesituationer förutsätter också att eleven är uppmärksam och koncentrerad. 
Koncentration innebär att en individ förmår att rikta sin uppmärksamhet mot en 
uppgift utan att distraheras av omgivningen. Det krävs också uthållighet för att 
fullfölja uppgiften. Koncentrationen hänger samman med motivationen, som är en 
förutsättning för att uppmärksamheten ska bibehållas. Andra viktiga faktorer är till 
exempel vakenhet, korttidsminnets kapacitet, avledbarhet, simultankapacitet samt 



4 
 

 

personens fysiska och psykiska välbefinnande. Koncentrationsförmågan påverkas 
inte bara av individuella egenskaper utan även av relationerna i klassrummet och det 
sociala samspelet (Ericsson 2006). I en stökig miljö, som klassrum ofta kan vara, 
krävs det att eleverna har förmågan att återgå till att koncentrera sig på en uppgift 
efter att uppmärksamheten har störts. För att spaced learning ska fungera är det 
nödvändigt att eleverna har kan återgå till att koncentrera sig på lektionsinnehållet 
efter pausaktiviteterna, vilket säkert ibland kan vara svårt. Samtidigt så vet man att 
koncentrationen endast kan hållas uppe under en begränsad tid, vilket motiverar 
pauserna. 
 

2.4 Spaced learning 
Minne och lärande är processer som hänger tätt samman, men relativt lite av den 
neurovetenskapliga minnesforskningen har använts för att utveckla nya 
undervisningssmetoder. Att använda sig av vad man vet om hur minnet fungerar och 
hur det hänger ihop med lärande borde emellertid vara gynnsamt när man arbetar 
med undervisning.  
Den positiva effekten av repetitiv information med pauser på förmågan att återkalla 
information har varit känd under en längre tid och brukar refereras till som ”the 
spacing effect”. Denna kunskap har dock inte används speciellt frekvent i 
undervisning (Seabrook et al. 2005).  
Spaced learning är en undervisningsteknik som har utvecklats utifrån neurobiologisk 
forskning som visat att de synapser som är inblandade i bildandet av långtidsminnen 
stärks av repetition och vila (Fields 2005). Målet med denna teknik är att stimulera 
elevers långtidsminnen av det aktuella ämnet. Tekniken har ett upplägg som startar 
med att läraren presenterar innehållet, förslagsvis med en powerpoint, under 
maximalt 20 minuter. Detta följs av en 10 minuter lång paus då eleverna gör 
någonting som inte är relaterat till undervisningsinnehållet och där de samtalar så lite 
som möjligt. Detta kan till exempel bestå av fysisk aktivitet, kreativt arbete med 
teckning eller lera eller någon typ av lek eller gruppövning.  Efter detta repeteras 
innehållet men på ett vis där eleverna interagerar med läraren, t.ex. utelämnas luckor 
som eleverna fyller i, vilket sedan följs av en likadan paus i 10 minuter. Sedan 
arbetar eleverna med någon typ av problemlösning av innehållet. Sammantaget ska 
detta upplägg leda till att eleverna lagrar den nya informationen i långtidsminnet 
(Bradley och Patton 2012). 
Upplägget lutar sig mot en rad studier där man har undersökt hur långtidsminnet 
fungerar, varav vissa är inriktade på hur nervcellerna reagerar på repetition och vila. 
När vi lär oss någonting nytt så är en stor mängd neuroner inblandade och dessa 
signalerar till varandra via synapser. Vid repetition ökar synapsens styrka och 
hastighet och minnet kan lättare återkallas och användas (Fields 2005). 
Studier på råttor visar att för att långtidsminnen ska formas krävs förutom upprepad 
stimulering även pauser däremellan för att signalen ska hinna äga rum mellan 
neuronerna och de proteiner som stärker synapsen hinner bildas. Om ytterligare 
stimulering sker för snabbt, innan signaleringen mellan neuronerna är färdig, 
kommer denna stimulering vara utan effekt.  Däremot stärktes effekten av 
upprepning när pausen var tillräckligt lång (ca 10 minuter) och tre upprepningar 
visades vara optimalt för att skapa permanenta långtidsminnen (Fields 2005). 
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Utöver detta har man har även utfört studier på elever där effekten av spaced 
learning-metodiken har analyserats med avseende på deras kunskaper av det aktuella 
undervisningsinnehållet.  
Metoden har utvecklats genom ett samarbete mellan forskare och lärare i en 
omfattande studie utförd i England under en sjuårsperiod. (Kelley och Whatson 
2013). Den första delen bestod av att skapa ett optimalt lektionsupplägg och den 
andra delen bestod av att utvärdera metoden. I studien utgick man från undervisning i 
biologi av elever i åldrarna 13-15 år och resultatet av undervisningen utvärderades 
med flervalsfrågor. Resultaten visade att elever som undervisats under endast en 
timme med spaced learning uppnådde samma provresultat som elever som 
undervisats med ett traditionellt upplägg under fyra månader. Förutom att 
undervisningstiden var betydligt kortare så var dessutom dessa elever yngre och hade 
mindre bakgrundskunskaper jämfört med testgruppen. (Kelley och Whatson 2013). 
Man kunde också se att en summering av biologikursen med spaced learning gav 
signifikant bättre provresultat jämfört med elever som fått en summering av kursen 
med en annan undervisningsmetod (Kelley och Whatson 2013). 

En mindre studie utförd på svenska gymnasielever visade att spaced learning 
fungerar som lektionsupplägg och att eleverna uppskattade den nya tekniken (Davies 
2014). Eftersom studien saknar en kontrollgrupp är det dock svårt att dra några 
slutsatser om spaced learnings effektivitet jämfört med andra 
undervisningsstrategier. 
Ytterligare studier pågår både i England och i övriga delar av världen.  
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3 SYFTE 
Syftet med undersökningen är att undersöka om och hur en grupp svenska 
gymnasielevers kunskaper om försurning och övergödning påverkas av att spaced 
learning implementeras i undervisningen och hur väl metoden fungerar i 
klassrummet. 
De frågeställningar jag har valt att fokusera på i detta arbete är: 

Påverkas elevers minneskunskaper av spaced learning-metoden? 
Finns det en effekt av spaced learning när längre tid passerat? 

Påverkas elevers förmåga att förstå mer komplexa frågor när läraren använder sig av 
spaced learning? 
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4 METOD 
 

4.1 Val av metod 
Arbetet baseras på ett undervisningsförsök, vilket innebär att man genomför ett 
projekt och sedan utvärderar resultatet (Johansson och Svedner 2004).  

 

4.2 Etiska aspekter 
Projektet behöver inte prövas av en etikprövningsnämnd eftersom det inte innebär 
något fysiskt ingrepp, inte påverkar någon fysiskt eller psykiskt, ingen risk för skada 
förekommer, inget biologiskt material används och inga känsliga personuppgifter 
behandlas. Projektet uppfyller också de huvudkrav som utfärdats av det 
Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, nämligen informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  
Samtliga av dessa krav är uppfyllda. Eleverna har informerats om att provresultaten 
inte var grund för betyg, vilket hade kunnat vara ett etiskt dilemma om 
undervisningsmetoderna inte anses likvärdiga i effektivitet. Eleverna, samt lärare och 
rektor var informerade om undersökningens syfte och deras medverkan var frivillig 
(samtliga elever deltog dock). Ingen av de deltagande eleverna var yngre än 16 år. 
Provresultaten redovisas anonymt och används endast i detta arbete. Det insamlade 
materialet har behandlats konfidentiellt. 

 

4.3 Deltagare och undervisningsinnehåll 
För att undersöka effekten av spaced learning i biologiundervisningen på en svensk 
gymnasieskola har jag arbetat med två parallella klasser, årskurs två på 
ekonomiprogrammet, Ek24, (27 elever) och samhällsprogrammet,Sa24, (26 elever), 
som undervisats i samma naturkunskapskurs (Naturkunskap 1b). Kursinnehållet 
försurning och övergödning har presenterats under två separata lektioner där 
klasserna har fått ett undervisningstillfälle med ett spaced learning-upplägg och ett 
annat undervisningstillfälle med traditionellt upplagd undervisning (se nedan för mer 
detaljerad information om uppläggen). Under samtliga lektioner var jag den 
undervisande läraren. Det är naturligtvis problematiskt att benämna undervisning 
traditionell eftersom alla lärare har olika sätt att lägga upp sina lektioner, men i med 
detta i åtanke kommer de lektionstillfällen som inte har en spaced learning-design 
kallas för traditionella. 
Klass Ek24 undervisades om övergödning enligt spaced learning och om försurning 
med ett traditionellt upplägg. Upplägget för klass Sa24 var tvärtom, d.v.s. de 
undervisades traditionellt om övergödning och om försurning med spaced learning.  
Efter varje lektion gjorde eleverna ett diagnostiskt test för att jag i studien skulle 
kunna analysera hur mycket de kunde återkalla från lektionen. Skälet till att använda 
två separata klasser och att undersöka spaced learning korsvis är för att korrigera för 
eventuella skillnader i bakgrundskunskaper angående försurning eller övergödning. 
Övergödning och försurning var lämpliga områden att använda sig av då 
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svårighetsgraden är likartad och det finns utrymme för att lära sig både nya begrepp 
och för att förstå samband. 

 

4.4 Lektionsupplägg 
Spaced learning-lektionerna inleddes med en powerpoint-presentation på 20 minuter 
(bilaga 1) som följdes av en team-building-övning i 10 minuter. Den första övningen 
bestod av att eleverna delades upp i fem lag där de tävlade om vilket lag som kunde 
bygga det högsta tornet av spaghetti och marshmallows. Denna övning skulle ske 
utan att eleverna pratade med varandra. Sedan fick eleverna ta del av powerpointen 
igen, men en hel del information saknades, vilket vi tillsammans fyllde i. Denna 
diskussion pågick i cirka 15 minuter. Efter detta följde 10 minuter av nästa team-
building-övning, där eleverna under tystnad sorterade upp sig på ett led, först i 
bokstavsordning efter förnamnet och sedan i längdordning. De sista 15 minuterna 
ägnades åt att skriva ett diagnostiskt prov (bilaga 2). Provet syftade till att undersöka 
både minnes- och förståelsekunskaper.  Eleverna var inte förberedda på att lektionen 
skulle avslutas med ett prov men de blev informerade om att detta inte var 
betygsgrundande och vad syftet var med provet och lektionsupplägget. 

De lektionstillfällen som jag har valt att kalla traditionella inleddes med samma 
powerpoint-presentation under 20 minuter. Sedan fick eleverna titta på en film med 
relaterat innehåll. Efter detta fick de skriva samma oannonserade, diagnostiska prov 
som efter spaced learning-undervisningen och de fick samma information om att 
resultatet inte var betygsgrundande. 
En vecka efter sista undervisningstillfället fick eleverna skriva ett nytt prov där 
frågor om både försurning och övergödning ingick. Detta för att undersöka hur 
mycket av lektionsinnehållet som eleverna fortfarande kunde minnas och förstå.  
Detta lektionstillfälle var tre veckor efter att undervisningen om övergödning ägt 
rum, eftersom höstlovet låg emellan. 

 

4.5 Utvärdering av elevernas kunskaper 
Elevernas svar på provfrågorna (bilaga 3) bedömdes på följande vis och frågorna 
syftade till att mäta både minneskunskaper och förmåga att analysera/motivera: 
Provet om övergödning mätte framförallt elevernas minneskunskaper och det finns 
inte så mycket utrymme för att visa djupare förståelse eller analys. Antalet elever 
som deltog var 22 (Ek24) eller 23 (Sa24). 

I försurningsprovet ingick både frågor som mätte enbart minneskunskaper (fråga 1-4) 
och frågor där eleverna fick utrymme att fördjupa sig i ämnet och motivera sina svar, 
vilket var en förutsättning för full poäng (fråga 5-7). Antalet elever som deltog var 
23 (Ek24) eller 22 (Sa24). 

Även vid det sista provtillfället ingick frågor som mätte enbart minneskunskaper 
(fråga 1 och 2) och frågor där eleverna förväntades motivera sina svar för full poäng 
(fråga 3-5). Frågorna är tagna från de tidigare proven och skälet till återupprepningen 
var att undersöka hur mycket av kunskapen som fortfarande kunde återkallas, och 
om detta skiljde sig åt beroende på om undervisningsformen hade varit spaced 
learning eller traditionell. Antalet elever som deltog var 20 (Ek24) eller 22 (Sa24). 
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Prov två och tre har förutom att rättas i sin helhet även delats upp i en del som berör 
minneskunskaper och en mer deskriptiv del, vilket jag här har bedömt utgöras av 
förklaringar och beskrivningar, för att se om effekten av spaced learning skiljer sig åt 
med avseende på detta. 

 

4.6 Statistik 
För att undersöka signifikans av skillnader i provresultat användes oparade t-test med 
hjälp av Excel. 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Provresultat i direkt anslutning till lektioner 
Den första utvärderingen av elevernas kunskaper utfördes i slutet av lektionerna om 
övergödning och försurning. Ett spaced learning upplägg användes för 
övergödningslektionen för Sa24 och försurningslektionen för Ek24.  

Provresultaten (bilaga 3) som genererades i direkt anslutning till 
övergödningslektionen var signifikant bättre i den klass (Sa24) där spaced learning 
användes jämfört med resultaten från den klass (Ek24) som undervisats med ett mer 
traditionellt lektionsupplägg (p=0,004) (Figur 1). 

 

 
Figur 1. Medelpoäng på kunskapsprov direkt efter undervisning om övergödning. Klass Ek24 
som undervisats på traditionellt vis hade 8,1 i medelpoäng (ljus stapel) och klass Sa24 som 
undervisats enligt spaced learning hade 10,2 i medelpoäng (mörk stapel). Maxpoäng=13 p. 
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Även provresultaten (bilaga 3) direkt efter försurningslektionen var bättre för den 
klass som undervisats med spaced learning (p=0,001) (figur 2), vilket denna gång var 
Ek24. 
 

 
Figur 2. Medelpoäng på kunskapsprov för klass Sa24 och Ek24 omedelbart efter undervisning 
om försurning. Klass Sa24 som undervisats traditionellt hade 7,7 i medelpoäng (ljus stapel) och klass 
Ek24 som undervisats med spaced learning hade 11,9 i medelpoäng (mörk stapel). Maxpoäng var 19 p 
varav 6 p var på deskriptiva/analyserande frågor. 
 

 

5.2 Provresultat en eller tre veckor efter 
undervisning 

För att undersöka hur elevernas kunskaper om övergödning och försurning 
förändrades över tid och om spaced learning hade någon inverkan på detta så fick 
eleverna även utföra ett tredje prov efter en tid, där frågor om både försurning och 
övergödning fanns med.  

När det gäller provresultaten (bilaga 3) från det senare provtillfället, där både 
kunskaper i försurning och övergödning undersöktes så fanns det fortfarande en 
signifikant skillnad i kunskaper om försurning (figur 3). Den klass som undervisats 
med spaced learning (Ek24) uppvisade signifikant bättre resultat på 
försurningsfrågorna, vilket också avspeglas i totala medelpoängen, än den klass som 
undervisats traditionellt (Sa24) (p<0,001). Däremot skiljde sig resultaten inte åt vad 
gäller kunskaperna om övergödning, vilket var fallet när kunskapen mättes i direkt 
anslutning till lektionen. Detta provtillfälle var förlagt en vecka efter att 
undervisningen om försurning ägt rum och tre veckor efter lektionen om 
övergödning. 
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Figur 3. Medelpoäng på kunskapsprov för klass Sa24 och Ek24 en vecka efter undervisning om 
försurning och tre veckor efter undervisning om övergödning. Klass Sa24 (mörka staplar) som 
undervisats med spaced learning om övergödning och traditionellt om försurning hade 4,5 i 
medelpoäng totalt (försurningsfrågor och övergödningsfrågor), 2,7 i medelpoäng på 
övergödningsfrågorna och 1,6 i medelpoäng på försurningsfrågorna. Klass Ek24 (ljusa staplar) som 
undervisats traditionellt om övergödning och med spaced learning om försurning hade 6,2 i 
medelpoäng totalt, 2,6 i medelpoäng på övergödningsfrågorna och 3,6 i medelpoäng på 
försurningsfrågorna. 

  

Om man jämför klassernas kunskaper vid de olika provtillfällena så ser man att de 
minskar med tiden oavsett undervisningsmetod (figur 4). 
 

 
Figur 4. Poäng på kunskapsprov för klass Sa24 och Ek24 efter undervisning om försurning 
direkt och efter en vecka och övergödning direkt och efter tre veckor. Klass Sa24 som undervisats 
med spaced learning om övergödning och traditionellt om försurning hade 78,5% av maxpoängen på 
det första provet om övergödning (övergödning 1)och 45,0 % på det andra provet (övergödning 2). På 
det första försurningsprovet (försurning 1) hade Sa24 40,5% av maxpoängen och 22,5% på det andra 
(försurning 2). Klass Ek24 som undervisats med spaced learning om försurning och traditionellt om 
övergödning hade 62,3% av maxpoängen på det första provet om övergödning och 43,3% på det 
andra provet. På det första försurningsprovet hade Sa24 62,6% av maxpoängen och 45,0% på det 
andra 
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5.3 Resultat från deskriptiva provfrågor 
För att analysera om spaced learning även hade en effekt på elevers förståelse för 
mer komplexa frågor innehöll prov två och tre förutom en del som behandlar 
minneskunskaper även en mer deskriptiv del. Denna del poängsattes utifrån 
elevernas förmåga att förklara och beskriva. Denna frågeställning tillkom under 
arbetets gång och därför finns denna typ av frågor inte i det första provet 
(övergödning). 

När man tittade närmare på de mer deskriptiva frågorna i prov två (fråga 5-7) så 
visade provresultaten på att spaced learning hade en bättre effekt på elevernas 
förståelse och förmåga att beskriva och förklara svaren på frågorna i direkt 
anslutning till lektionen jämfört med om de undervisats på ett traditionellt vis., Den 
klass (Ek24) som undervisats med spaced learning hade ett signifikant bättre resultat, 
inte bara på totalresultatet, utan även på dessa frågor (p<0,001) (Figur 5).  

 

 
Figur 5. Medelpoäng på deskriptiva frågor i kunskapsprov för klass Sa24 och Ek24 direkt efter 
undervisning om försurning. Klass Ek24 (mörka staplar) som undervisats med spaced learning om 
försurning hade 3,0 i medelpoäng och Klass Sa24 som undervisats traditionellt hade 1,1 i medelpoäng 
(ljus stapel) på de deskriptiva frågorna. 

 
När man tittar på de mer deskriptiva svaren från det sista provet (fråga 3 och 4) så 
har den klass som undervisats med spaced learning om försurning ett signifikant 
bättre resultat på försurningsfrågorna än på övergödningsfrågorna (p=0,01) (Figur 6).  

Den klass som undervisades om övergödning med spaced learning uppvisade ingen 
signifikant skillnad i kunskap om övergödning eller försurning. Mellan klasserna 
fanns det ingen signifikant skillnad i kunskaper om övergödning men den klass som 
undervisats med spaced learning om försurning hade signifikant bättre provresultat 
på försurningsdelen (p=0,03) (Figur 6). 
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Figur 6. Medelpoäng på deskriptiva frågor på kunskapsprov för klass Sa24 och Ek24 en vecka 
efter undervisning om försurning och tre veckor efter undervisning om övergödning. Klass Sa24 
som undervisats med spaced learning om övergödning och traditionellt om försurning hade 0,6 i 
medelpoäng på övergödningsdelen och 0,5 i medelpoäng på försurningsdelen. Klass Ek24 som 
undervisats med spaced learning om försurning och traditionellt om övergödning hade 0,4 i 
medelpoäng på övergödningsdelen och 1,0 i medelpoäng på försurningsdelen. 
 

5.4 Sammanfattning av resultaten 
Sammanfattningsvis antyder provresultaten från denna mindre studie att spaced 
learning ökar elevernas kunskaper i direkt anslutning till lektionerna, både 
beträffande enkla faktakunskaper och mer analyserande kunskaper. När man 
analyserar kunskapsutvecklingen över tid så spelar undervisningsmetoden inte någon 
större roll, utan den procentuella minskningen av provresultaten är likvärdig oavsett 
om spaced learning eller traditionell undervisning har används.  
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6 DISKUSSION 
Det finns en mängd olika strategier för hur undervisning bäst ska bedrivas och nya 
idéer, metoder och trender inom undervisning tillkommer ständigt. Utan större 
erfarenhet som lärare gäller det förstås att hitta sitt eget sätt att undervisa och man får 
därför ha en balans av öppenhet inför, och kritiskt granskande av nya sätt att 
undervisa. 

Spaced learning är en ganska ny metod som har utvecklats utifrån neurobiologiska 
kunskaper och har stöd från en rad olika studier utförda både på djur och människor. 
Spaced learning är framförallt tänkt som ett tillägg i undervisningen som passar väl 
till exempel vid introduktion av ett nytt område med många nya begrepp (Davies 
2014). En del förmågor tränas troligtvis bättre med ett annat upplägg, såsom till 
exempel grupparbeten, självständiga arbeten eller debatter. Däremot för att 
presentera begrepp och kunskaper, som i denna studie var att utveckla kunskaper om 
hållbar utveckling vilket är en mycket aktuell samhällsfråga fungerar spaced learning 
i enlighet med delar av kursens syfte (Skolverket 2011). 
De studier som är gjorda på elever har visat att spaced learning är effektivt, har 
positiv effekt på elevers provresultat och att det är ett bra redskap för att summera en 
kurs (Kelley och Whatson 2013). De studier som har utförts har dock en del 
begränsningar och fler studier krävs för att undersöka spaced learnings effektivitet 
och möjligheter.  

De flesta studier är utförda i England på högstadieelever, och det vore intressant att 
utvärdera hur spaced learning fungerar även i andra ålderskategorier, vilket också 
adresseras av Kelley och Whatson.  
En annan eventuell begränsning av tidigare studier är att man använt sig av 
flervalsfrågor som utvärdering av elevernas kunskaper. Flervalsfrågor är 
kostnadseffektiva, men begränsar möjligheten att mäta analytiska förmågor hos 
eleverna (Frederiksen 1984), vilket är en förutsättning för att eleverna ska nå höga 
betygsmål (Skolverket 2011). I det här arbetet har jag försökt att separera så kallad 
minneskunskap från mer analytisk kunskap. Detta är dock inte helt enkelt att göra 
med ett kort prov. Dessutom har den mesta informationen diskuterats under 
lektionerna så det är inte elevernas egna tankar som kommer fram i svaren, utan detta 
kan också till viss del klassificeras som minneskunskaper. Den analytiska 
kompetensen får här anses vara förmågan att motivera ett svar på korrekt sätt. I en 
fortsatt studie vore det därför mer intressant och sannolikt mer givande att evaluera 
metoden på ett annat sätt än med provresultat. Muntliga förhör, där eleverna får 
större möjlighet att utveckla sina resonemang vore tidskrävande men skulle ge en 
bättre inblick i elevernas förståelse.  
I andra studier av spaced learnings effekt på elever har man använt sig av olika 
grupper av elever som test- och kontrollgrupper (Kelley och Whatson 2013). Detta är 
vanligt och grupperna är väldigt stora, vilket minskar risken för att man mäter 
interindividuella skillnader. Däremot kan engagemanget hos undervisande lärare och 
elevers nyfikenhet för en ny undervisningsstrategi eventuellt störa resultaten. Därför 
finns det fördelar med att i stället göra försök med samma elever, samma lärare och 
samma undervisningsinnehåll men med olika undervisningsmetod. 
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De flesta studier av spaced learnings effekt på elevers kunskaper är genomförda i 
ämnet biologi. Det är sannolikt att innehållet i undervisningen också påverkar 
elevernas motivation, koncentration och resultat. Ett ämne som eleverna uppfattar 
som relevant, vilket givetvis kan skilja sig åt mellan individer, kommer troligtvis att 
väcka ett större intresse och ge bättre resultat än ett ämne som eleverna uppfattar som 
abstrakt och svårtillgängligt. Att testa utfallet av spaced learning i olika ämnen vore 
därför intressant och relevant. 
Ett inslag i spaced learning-metodiken som kan vara lite besvärligt är aktiviteterna 
under pauserna. Exempel på föreslagna pausaktiviteter är till exempel att arbeta med 
lera eller att göra en fysisk aktivitet. Att pyssla med lera eller teckning tillsammans 
med lite yngre elever är ett vanligt inslag i undervisningen, men det blir inte fullt så 
naturligt när man arbetar med gymnasieelever. Att kombinera undervisning med 
fysisk aktivitet är sedan länge känt att vara gynnsamt (Trudeau och Shephard 2008), 
men för de flesta typer av fysisk aktivitet krävs anpassade lokaler och eventuellt en 
längre paus än 10 minuter. I denna studie användes teambuilding-övningar som 
pausaktivitet. Mot bakgrund att undervisningstiden är ganska begränsad är det 
möjligt att spaced learnings upplägg, som föreslaget, inte passar att använda 
rutinmässigt utan mer som ett komplement eller vid introduktion eller 
sammanfattning av en kurs. Undervisningstiden är ofta ganska begränsad och då är 
20 minuter per undervisningspass ganska lång tid att lägga på orelaterade aktiviteter. 

Spaced learning kan eventuellt bidra till ökad motivation och koncentration, vilket 
utgör viktiga delar av lärandeprocessen. Både motivation och koncentration kan 
möjligen stimuleras av att undervisningsstrategierna varieras. Frekventa 
provtillfällen ger också utrymme för eleverna att lära sig att bedöma sin egen insats 
och för olika typer av feedback. Studier utförda på konststudenter har visat att 
koncentrationsförmågan förbättrades av att man använde spaced training (inte spaced 
learning), det vill säga att undervisningsmaterialet presenterades i uppdelade 
segment, jämfört med om allt presenterades löpande (Metcalfe och Xu 2015).  

Den mindre pilotstudie som har utförts i detta arbete tyder på att spaced learning 
leder till ökade kunskaper på kort sikt, både vad gäller så kallade minneskunskaper 
och mer analyserande kunskaper. Om anledningen till att det fungerade så bra beror 
på spaced learning eller om själva bytet av metod gjorde eleverna nyfikna är svårt att 
avgöra.  
Efter en tid (en eller tre veckor) var resultaten inte lika tydliga. Den klass som 
undervisats med spaced learning om försurning hade bättre resultat både totalt och på 
de mer deskriptiva frågorna än den klass som undervisats traditionellt. Den klass som 
undervisats med spaced learning om övergödning hade initialt bättre provresultat 
men på det sista provet presterade de inte bättre än den klass som undervisats 
traditionellt, vilket gällde alla typer av frågor. Detta kan bero på en rad olika saker 
till exempel att övergödningen låg längre tillbaka i tiden och att kunskaperna hade 
glömts bort, eller att de mer analytiska frågorna saknades på det första provet, vilket 
kan ha lett till att eleverna inte reflekterade över ämnet lika mycket.  
Om man tittar på kunskapsutvecklingen över tid så kan man se att poängminskningen 
från det första provtillfället till det andra är relativt likt (18-19%) förutom för Sa24 
gällande övergödningen (34%). Den kunskap som försvinner verkar enligt denna 
studie vara lika stor oavsett om traditionell undervisning eller spaced learning har 
används. Detta är dock inte i linje med tidigare resultat som har visat att 
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provresultaten efter en fyra månader lång kurs är bättre hos elever som har 
undervisats med spaced learning (Kelley och Whatson 2013). Man får dock minnas 
att utgångspoängen var högre hos de elever som undervisats med spaced learning, 
vilket ger ett högre slutresultat även efter en tid, trots att minskningen av poäng var 
lika stor som hos de elever som undervisats traditionellt.  
Avslutningsvis så tror jag att det är nyttigt att som lärare vara öppen och nyfiken på 
nya undervisningsmetoder och att ständigt arbeta för att förnya och förbättra sig. 
Spaced learning kan absolut användas som ett inslag i undervisningen och som en 
hjälp för att träna in nya begrepp. Nya trender och metoder för hur undervisning ska 
bedrivas kommer troligtvis ständigt att utvecklas och man kan som lärare välja att 
plocka ut de komponenter som passar för sin egna personliga undervisningssyn och 
lärarroll. 
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Bilaga 2 

 
Frågor, övergödning 

 
1. Vilka två näringsämnen bidrar mest till övergödning? 

 
2. Vad i vårt samhälle orsakar övergödningen (tre exempel)? 
 

3. Ge två exempel på konsekvenser av övergödning i vattenekosystem. 
 

4. Ge två exempel på konsekvenser av övergödning på landekosystem. 
 

5. Varför är Östersjön extra känsligt för övergödning? 
 

6. Ge två exempel på åtgärder för att motverka övergödning. 
 

 

Frågor, försurning 

 
1. Vilka två ämnen är det som orsakar försurning? 

 
2. Var kommer dessa ämnen ifrån och hur sprids de? 

 
3. Hur kan man se på en sjö att den är försurad? 
 

4. På vilket sätt skadas växter av försurning? 
 

5. Ge två exempel på vattenlevande djur som är extra känsliga för försurning och 
förklara varför de är känsliga. 

 
6. Ge två exempel på åtgärder för att avhjälpa försurning och beskriv hur detta går 
till. 
 

7. Beskriv hur övergödning och försurning hänger samman. 
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Frågor, försurning och övergödning 

 
1. Vilka två ämnen är det som främst orsakar övergödning? 

 
2. Vilka två ämnen är det som främst orsakar försurning? 

 
3. Ge två exempel på åtgärder för att avhjälpa övergödning och beskriv hur detta går 
till. 
 

4. Ge två exempel på åtgärder för att avhjälpa försurning och beskriv hur detta går 
till. 

 
5. Beskriv hur övergödning och försurning hänger samman. 
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Bilaga	  3	  
	  
Resultat,	  	  
övergödningsprovet	  

	   	  	  
	  

Traditionell	  
undervisning	  

(Sa24)	  
Poäng:	  

	  

Spaced	  
learnining	  
(Ek24)	  
Poäng:	  

	  5	  
	  

5	  
	  8	  

	  
10	  

	  12	  
	  

8	  
	  11	  

	  
10	  

	  9	  
	  

13	  
	  8	  

	  
9	  

	  10	  
	  

11	  
	  6	  

	  
11	  

	  7	  
	  

10	  
	  11	  

	  
9	  

	  8	  
	  

10	  
	  4	  

	  
10	  

	  6	  
	  

7	  
	  10	  

	  
10	  

	  11	  
	  

13	  
	  11	  

	  
7	  

	  7	  
	  

13	  
	  7	  

	  
12	  

	  8	  
	  

10	  
	  10	  

	  
13	  

	  2	  
	  

11	  
	  6	  

	  
10	  

	  medel	   8,14	   12	  
	  

	   	  
medel	   10,17	  
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Resultat,	  
Försurningsprovet	  
	  	  

	   	   	  Traditionell	  
undervisning	  

(Sa24)	  
Poäng:	  

	  

Spaced	  
learning	  
(Ek24)	  
Poäng:	  

	  12	  
	  

14	  
	  5	  

	  
10	  

	  16	  
	  

10	  
	  5	  

	  
14	  

	  13	  
	  

4	  
	  4	  

	  
12	  

	  11	  
	  

12	  
	  6	  

	  
12	  

	  9	  
	  

7	  
	  15	  

	  
17	  

	  2	  
	  

2	  
	  3	  

	  
14	  

	  12	  
	  

14	  
	  7	  

	  
15	  

	  8	  
	  

12	  
	  2	  

	  
12	  

	  10	  
	  

15	  
	  4	  

	  
13	  

	  5	  
	  

12	  
	  4	  

	  
15	  

	  6	  
	  

16	  
	  11	  

	  
14	  

	  medel	   7,73	   7	  
	  

	   	  
medel	   11,87	  
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Resultat	  
Försurning-‐	  och	  övergödningsprovet	  
	  

	   	  Ek24	  
	   	   	  

Sa24	  
	   	  totalt	   övergödn.	   försurning	  

	  
totalt	   övergödn.	   försurning	  

5	   4	   1	  
	  

3	   2	   1	  
7	   3	   4	  

	  
5	   3	   2	  

5	   2	   3	  
	  

4	   2	   2	  
5	   3	   2	  

	  
4	   2	   2	  

10	   4	   6	  
	  

7	   4	   3	  
6	   2	   4	  

	  
3	   2	   1	  

9	   3	   6	  
	  

6	   3	   3	  
8	   3	   4	  

	  
5	   3	   2	  

2	   1	   2	  
	  

4	   3	   1	  
6	   0	   6	  

	  
4	   2	   2	  

11	   6	   5	  
	  

0	   0	   0	  
2	   1	   1	  

	  
2	   0	   2	  

3	   0	   3	  
	  

3	   2	   1	  
6	   3	   2	  

	  
6	   4	   2	  

4	   2	   3	  
	  

7	   4	   3	  
2	   1	   1	  

	  
8	   6	   2	  

9	   4	   5	  
	  

8	   5	   3	  
5	   1	   4	  

	  
5	   4	   1	  

8	   6	   2	  
	  

5	   3	   2	  
11	   3	   8	  

	  
0	   0	   0	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Medel	  (totalt)	   6,2	  

	   	  
Medel	  (totalt)	   4,45	  

	  Medel	  (övergödning)	   2,6	  
	   	  

Medel	  (övergödning)	   2,7	  
	  Medel	  (försurning)	   3,6	  

	   	  
Medel	  (försurning)	   1,75	  

	   


