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Sammanfattning

Den här studien beskriver ett tillvägagångssätt för att mäta elevers studieteknik genom att använda ett 

datoriserat system för insamling av data under provtillfällen. Den använder enkäter som som metod och

baseras på idéer om självreglerat lärande och kognitiva lärstrategier. Studien genomfördes vid två 

insamlingstillfällen med en urvalsgrupp om 14 deltagare. Resultatet beskriver genom deskriptiv statistisk

analys deltagarnas användning av olika kunskapskällor, uppfattning om nyttoeffekter och förmåga att 

uppskatta sitt resultat.

Nyckelord: Kunskapsredovisning, Studieteknik, Kognitiva strategier, Självreglerat lärande

 1 Inledningen

I en skolmiljö pågår många lärprocesser samtidigt. Lärare gör pedagogiska planeringar och väljer 

metoder utifrån sin lärarkompetens och erfarenhet för att i undervisningen skapa en lärmiljö där 

eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper. Men det är inte endast i klassrummet som elevernas kunskaper 

uppstår. Förutom det kursmaterial som bearbetas under lektionstid så bearbetar även eleverna 

kunskapskällor på egen hand. Det kan vara en aktivitet som är planerat och strukturerat av läraren i 

form av exempelvis en läxa eller en inlämningsuppgift, men det kan också vara en aktivitet som eleven 

gör av eget intresse, motivation eller vilja att nå bra resultat. Detta kan ses som elevens egna 

självreglerade lärande och brukar benämnas som studieteknik. Vissa elever utvecklar en god förmåga att 

planera och strukturera sitt egen lärande, medan andra elever av olika anledningar inte lyckas lika bra. 

Ofta kan en lärare känna på sig vilka elever som har en god studieteknik, det handlar om elever som 

presterar bra resultat oberoende av skolämne. Lärare emellan kan dessa elever diskuteras som att de har 

” förstått innebörden av kunskapskraven” eller att de har  ”knäckt koden för lärares förväntningar”. Men på 

vilket sätt och med vilka metoder som elever använder studieteknik utanför klassrummet kan för läraren

också vara en mindre utforskad del av yrket. 

Men det är i klassrummet som lärarens pedagogik möter elevernas studieteknik. Säg till exempel att om 

en elev ställer en fråga på om kursmaterialet på lektionstid. Är det då en del av lärarens pedagogiska  

metodik som uppmuntrat eleverna att ställa frågor? Eller är det en del av elevens strategi för självreglerat

lärande som gör att som gör att eleven frågar om det som hen inte förstår? Oavsett vad svaret är så skulle

man kunna se på studieteknik som elevernas perspektiv på undervisningen. Detta flyttar fokus från 

klassrummet där läraren styr planering och metodik, till elevernas egna metoder  för att tillgodogöra sig 

den kunskap som förmedlas i klassrummet. För studietekniken och strategierna för självreglering 

behöver eleverna använda sig av när det sedan får en inlämningsuppgift, eller då de ska förbereda sig på 

egen hand inför ett provtillfälle.

Detta är en del utav läraryrket som kan vara svår att överblicka eftersom elevernas förberedelser sker 

utanför lektionstid. Det är samtidigt också en del som kan vara svår för läraren att påverka. En lärare 

kan försöka förmedla till eleverna olika metoder för studieteknik eller olika strategier för självreglering 

till eleverna, men huruvida eleverna faktiskt använder det i sina förberedelser är ofta något som en lärare

inte har så stor inblick i. 

Det är just därför som denna studie kommer att handla om elevers självrapporterade studieteknik vid 

kunskapsredovisningstillfällen.
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 2 Syfte

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om  hur elever använder olika kunskapskällor i sina 

förberedelser inför ett kunskapsredovisningstillfälle. Syftet är också att ta reda på vilken nytta eleverna 

anser att de har av olika kunskapskällor och lärstrategier som de använder. 

 3 Frågeställningar

• Presterar elever som använder djupare bearbetning av kunskapskällor bättre vid provtillfällen?

• Är elever som djupare bearbetar kunskapskällor bättre på att uppskatta sin egen förmåga?

• Anser elever som använder djupare bearbetning av kunskapskällor att de haft större nytta av de 

kunskapskällor som de använt?

 4 Litteraturgenomgång

Studieteknik är ett stort och komplext begrepp som innefattar många olika teorier om kunskap och 

inlärning. 

 4.1 Kognitiva förmågor 

Kognitiva förmågor behandlar inlärning på en grundläggande nivå, såsom att bearbeta intryck för att 

tillgodogöra sig kunskap. Inom forskningsområdet kategoriseras ofta kognitiva strategier utifrån tre 

grupper (Weinstein & Mayer, 1983):

Repetitionsstrategier (Rehersal straegies), behandlar kognitiva processer som att repetera, kopiera eller 

anteckna fakta eller innehåll ur en kunskapskälla (Weinstein & Mayer, 1983). Det kan också handla om 

att läsa en textbok flera gånger eller att träna på ord om och om igen (Duncan & McKeachie, 2005).

Bearbetande strategier (Elaboration strategies), behandlar kognitiva processer som att omformulera, 

sammanfatta eller relatera innehåll ur kunskapskälla (Weinstein & Mayer, 1983; Duncan & McKeachie, 

2005). 

Organiserande strategier (Organizational strategies), behandlar kognitiva processer för att urskilja 

viktiga segment, att skapa hierarkier, dispositioner eller tabeller av ett innehåll ur en kunskapskälla 

(Weinstein & Mayer, 1983; Duncan & McKeachie, 2005).

 4.2 Meta-kognitiva förmågor

Meta-kognitiva förmågor är en del av studieteknik som i forskningen har visat sig ha stor påverkan på 

inlärning. Med en meta-kognitiv förmåga menas att tänka kring sitt eget tänkande. Meta-kognition 

inom studieteknik kan vara egna strategier för planering av inlärning, övervakning av inlärning eller 

medvetenhet om sin egen inlärning (Hattie,2009, s.188).

Under studietekniker som behandlar meta-kognitiva strategier som har hög positiv effekt på inlärning 

beskrivs  bland annat att; använda en studiepartner; att föra anteckningar; att läsa textböcker, 

anteckningar eller prov som förberedelser (Hattie,2009, s.190). 

Totalt av aspekter som hade störst positiv effekt på inlärning rankades meta-kognitiva strategier på 13:e 

plats av 138 (Hattie,2009,s.297).
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 4.3 Självreglering

Elevers studieteknik kan också beskrivas utifrån deras förmåga till självreglering (Self-regulation). 

Självreglering kan definieras utifrån elevers grad av meta-kognitiva, motivationsmässiga och 

beteendemässigt aktiva deltagande i deras egen lärprocess. Vilket också förutsätter att elever har 

självreglerade lärstrategier, självskattningsförmåga av resultat (self-efficacy) och engagemang för 

studieresultat (Zimmerman, 1989, s.329). 

Meta-kognitiva strategier och självregleringsstrategier påminner mycket om varandra eftersom 

självreglering förutsätter en meta-kognitiv förmåga. Men eftersom självreglering även innefattar grader 

av motivationsteori så kan strategier för planering och målsättning, belöning eller extern motivation 

innefattas i begreppet (Zimmerman, 1989, s.337). 

Zimmerman menar att det finns en hög korrelation mellan elevers rapportering användning av 

självregleringsstrategier, lärares uppfattning om elevernas självregleringsförmåga och testresultat. Han 

menar också att forskningen visat att självreglering är mycket förutsägande av elevers studieresultat 

(Zimmerman, 1989, s.336).

En avhandling om relationen mellan självreglering och internetbaserade distansutbildningar visade på 

ett signifikant samband mellan självreglering och studieresultat. Deltagarnas tilltro till egna förmågan 

(self-efficacy) kunde förklara 7% av variationen av studieresultat (Lynch, 2003). Deltagare med hög 

tilltro till den egna förmågan beskrevs också vara mer benägna att använda adaptiva självreglerande och 

studietekniska lärstrategier (Lynch, 2003, s37). 

En annan avhandling om självreglerat lärande som använde obligatoriska och frivilliga 

självregleringsaktiviteter visade på en positiv effekt för de grupper som använde inbäddade meta-

kognitiva aktiviteter jämfört med de som inte gjorde det. Dock var effekterna inte lika stora som 

förväntat utifrån tidigare forskning inom området.  (Martel, 2008). 

En orsak till svårigheten att mäta självreglerat lärande beskrivs som att motivations- och 

engagemangsfaktorer. Om en aktivitet är obligatorisk kan signalera till deltagarna att den är extra viktig 

jämfört med en frivillig aktivitet och på så sätt förändra deltagarnas motivation och engagemang. Det 

beskrivs också att eftersom självreglerat lärande är ett komplext område är det också svårt att friställa 

enskilda faktorer från varandra (Martel, 2008, s.66-67).

En genomgång av tidigare studier inom Self-Regulatory Learning och Self-Regulatory Process visade på 

en positiv effekt på resultaten. Studien visade också på positiva effekter i studier som använde 

självregleringsprocesser (Bruijn-Smolders et. al, 2016).

 4.4 Lärstilar

Lärstilar handlar om att kategorisera personer i grupper som svarar extra bra på olika stilar för inlärning 

(Learning styles) och sedan anpassa undervisning eller struktur på innehåll till dessa grupper.  Ett av de 

mest använda instrumenten för att definiera dessa lärstilar är Index of Learning Styles (ILS) som 

kategoriserar utifrån dimensionerna: active/reflective, sensing/intuitive, visual/verbal, and 

sequential/global (Felder & Solomon, webbsida). 

En studie om adaptiva system för online-undervisning visade inga signifikanta skillnader i resultat 

mellan deltagare som kategoriserades som visuella eller verbala och fick anpassade kunskapskällor 

utifrån deras lärstil (Beckmann, Bertel & Zander, 2015).
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En annan studie som undersökte validiteten i ILS kunde se preliminärt stöd för att validitet fanns i 

lärstilarna the active-reflective och sensing-intuitive, men ej för visual-verbal, sequential-global och 

poängterar att mer forskning behövs för att styrka dessa resultat (Cook, 2005). 

En studie på uppdrag av Psychological Science in the Public Interest att utvärdera empiriska bevis för 

lärstils-hypotesen i skolkontext i tidigare forskning fann att många av de studier som tidigare visat stöd 

för lärstils-hypotesen hade brister i metod och genomförande. I studien kom skiljer de på hypotesen att 

olika personer kan föredra olika lärstilar och idén om att dessa preferenser ska matchas mot 

kunskapskällan. Studien kom fram till att de mest valida studierna inom området var de som inte kunde

bevisa något samband mellan matchade lärstilar och ökade studieresultat. Däremot betonar de att den 

optimala lärstrategin troligtvis varierar beroende på undervisningskontext (Pashler et. al, 2008).

Även i metastudien Visible learning (Hattie, 2009) beskrivs lärstilar som att forskningen visat på positiva 

effekter på inlärning, men där poängteras också bristerna i forskningen inom området:

”There were few studies that met the minimum acceptability criteria, and they provided many criticisms of 

the field such as: too much overstatement; poor items and assessments; low validity and negligible impact on 

practice; and much of the advocacy in this is aimed at commercial ends. Learning strategies, yes; enjoying 

learning, yes; learning styles, no. ” (Hattie, 2009, s.197)

 4.5 Motivated Strategies for Learning Querstionaire (MSLQ)

Motivated Strategies for Learning Querstionaire (MSLQ) är ett formulärbaserat instrument för att mäta

motivations- och kognitionsaspekter av självreglerat lärande. Först utformat under 1980-talet men i sin 

nuvarande form sedan 1990-talet, mäter den, genom 81 enkätfrågor fördelat på 6 skalor av motivation 

och 9 skalor av kognition, studenters självreglerade lärstrategier (Duncan & McKeachie, 2005). 

Skalor inom MSLQ (Duncan & McKeachie, 2005, s.119)

Motivationsskalor Lärstrategiskalor

Intrinsic Goal Orientation Rehearsal 

Extrinsic Goal Orientation Elaboration 

Task Value Organization 

Control of Learning Beliefs Critical Thinking 

Self-Efficacy for Learning and Performance Metacognitive Self-Regulation 

Test Anxiety Time and Study Environment Management

Effort Regulation 

Peer Learning 

Help Seeking

En studie med över 2000 studenter finansierad av National Center for Research to Improve Postsecondary 

Teaching and Learning har visat att studenter som använder bearbetande, organiserande och meta-

kognitiva strategier visade sig ha större sannolikhet att prestera bättre på uppgifter, prov, inlämningar 

och slutbetyg (Duncan & McKeachie, 2005). Enligt min tolkning en kombination av kognitiva och 

meta-kognitiva förmågor.
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Det beskrivs också att studenter med positiv motivationstilltro, interna målsättningar, hög tilltro till den

egna förmågan och låga värden stress vid provtillfällen också tenderar att använda mer bearbetande, 

organiserande och meta-kognitiva strategier (Duncan & McKeachie, 2005, s.118). Dock relateras dessa 

inte direkt till bättre prestationer. 

 4.6 Learning And Study Strategies Inventory (LASSI)

Learning And Study Strategies Inventory (LASSI) är också ett formulärbaserat instrument för mätning 

av färdighet, vilja och självreglering. LASSI som utformades i början av 1980-talet och har sedan 

vidareutvecklats med Second Edition 2002 och Third Edition 2016, mäter med 60 enkätfrågor fördelat 

på 10 skalor, studenters medvetenhet om inlärning och lärstrategier (Weinstein, Palmer & Acee, 2016).

Skalor inom LASSI (Weinstein, Palmer & Acee, 2016, s.7-10)

Färdighetsskalor Viljeskalor Självregleringsskalor

Information Processing Scale Anxiety Scale Concentration Scale

Selecting Main Ideas Scale Attitude Scale Self Testing Scale

Test Strategies Scale Motivation Scale Time Management Scale

Using Academic Resources Scale

Skalan Information Processing behandlar bearbetande och organiserande strategier av kognition, Selecting

Main Ideas behandlar förmåga att välja ut vad i en kunskapskälla som är relevant, medan Self Testing 

behandlar förmåga att övervaka sin förståelse av en kunskapskälla och koppla det till ett sammanhang 

(Weinstein, Palmer & Acee, 2016, s.15-18). 

 4.7 Övrig forskning

I en studie om hur studenter använder studieteknik baserades enkätfrågorna på delar utav LASSI som 

behandlade bearbetande, organiserande, meta-kognitiva,  applicerande och resursanvändande beteenden

visade att studenter som närvarade vid föreläsningar, använde övningsfrågor och ansåg sig kunna 

förklara problem med hjälp av studiematerialet också presterade bättre vid prov. Medan de som 

repeterade studiematerialet efter lektionstid, markerade viktiga avsnitt i efterhand eller bad en kamrat 

förklara det de inte förstått presterade sämre (Gurung, Weidert & Jeske, 2010) .

En studie som gav studenter olika strukturerade studiemiljöer mellan terminsprov: studier på egen 

hand, möjlighet att göra övningsprov och se resultaten, övningsprov och läxor baserade på resultaten, 

samt övningsprov, läxor och personlig coachning av en lärare, visade att alla grupper som gavs 

strukturerade studiemiljöer presterade bättre än kontrollgruppen vid nästkommande terminsprov. Dock

presterade de olika grupperna liknande sinsemellan och en intressant iakttagelse var att ju mer 

strukturerad studiemiljö som erbjöds, desto mindre tid spenderade studenterna på sina studier 

(Fakcharoenphol & Stelzer, 2014).

Emanuel Rundkvist

Ht 2016

Examensarbete, 15 hp

VAL-utbildningen 7



 5 Metod

I den här studien utvecklades ett digitalt provsystem för datainsamlingen, där data som både avser 

enkätsvar och provsvar samlas in vid samma tillfälle. Enkäten som användes utformades för att mäta 

elevernas bearbetning av kunskapskällor i sina förberedelser inför provtillfällen och fokuserade  främst 

på att behandla kognitiva strategier som fokuserar på repetitionsstrategier, bearbetande strategier och 

organiserande strategier. Enkätfrågorna utarbetades genom analys och anpassning av skalor inom 

MSLQ som mäter kognitiva förmågor såsom Rehersal, Elaboration och Organization. Att denna studie 

baserar enkätfrågorna på dessa skalor beror på att de passar ramen för syftet för denna studie, att 

undersöka hur elever använder olika kunskapskällor i sina förberedelser inför ett 

kunskapsredovisningstillfälle, men också då de andra skalorna som behandlar exempelvis motivation 

och personliga målsättningar visat sig svårare att mäta i den här studiens kontext.

 5.1 Urval

Eleverna som deltog i studien går på ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Deltagarna är 16-17 

år gammal och har ingen tidigare erfarenhet av den kurs inom ämnet Dator- och 

kommunikationsteknik som studien genomfördes inom ramen för. Elevgruppen består av 15 elever 

varav 14 valde att frivilligt delta i studien. Den elev som inte deltog i studien genomförde samma 

kunskapsredovisning men i  form av ett pappersprov utan enkätfrågor.  De elever som valde att deta i 

studien anonymiserades genom att de använde i slumpmässigt genererade kod för inloggning i 

provsystemet. Det möjliggjorde att enkätsvar och redovisad kunskap kunde behandlas separat.

Elevgruppen valdes ut på grund av att de studerade en kurs inom ämnet Dator- och 

kommunikationsteknik vid tidpunkten då studien genomfördes. Ämnet valdes ut då inblick i 

ämnesinnehåll, studieupplägg och studiematerial ansågs nödvändigt vid utformning av provsystemet. 

Systemet krävde vid studiens genomförande en stor grad av administration vid datainsamlingstillfällena 

vilket resulterade in att större och slumpmässiga urvalsgrupper inte var möjligt att genomföra inom 

ramarna för denna studie.

Elevgruppen som deltog i studien kan därför inte ses som ett slumpmässigt eller representativt urval av 

en större population.

 5.2 Etiska överväganden

Den elevgrupp som tillfrågades att delta i studien informerades om studiens syfte och metod för 

genomförandet. Baserat på elevernas ålder och att alla enkätsvar i studien lagrades anonymt, beslutades 

att eleverna var mogna nog att att själva avgöra om de ville delta i studien. De elever som valde att delta 

informerades om att deras redovisade kunskap i ämnet och deras svar på enkätfrågorna i studien 

behandlas separat och anonymt eftersom studien genomfördes vid ordinarie 

kunskapsredovisningstillfällen. Deltagarna i studien genererades därför en slumpmässig sifferkod som de

använde vid datainsamlingstillfällena, så att deras svar på enkätfrågorna kunde anonymiseras. 
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 5.3 Datainsamling

Datainsamlingen i studien har skett vid två stycken tillfällen i samband med deltagarnas ordinarie 

kunskapsredovisningstillfällen i kursen i form av teoretiska prov. Insamlingen har skett digitalt där den 

data som genereras lagras i databaser. 

Varje datainsamlingstillfälle har inletts med en enkät-del som behandlar på vilka sätt som deltagarna 

använt sig av olika kunskapskällor och studiestrategier för kunskapsområdet som helhet. Detta har följts

av provfrågorna, där tre enkätfrågor per provfråga har besvarats och tre automatiska mått har genererats.

 5.3.1 Utformning av enkätfrågorna

Som utgångspunkt för skapandet av den inledande enkäten i studien användes frågorna som används i 

MSLQ. Som tidigare nämnts består MSLQ av 81 stycken enkätfrågor fördelade på 15 stycken skalor, 

där 6 skalor mäter motivationsaspekter och 9 skalor mäter aspekter aspekter av lärstrategier. Att MSLQ 

användes som utgångspunkt för utformningen av enkätfrågorna i denna studie beror på att alla 

enkätfrågor och deras korrelation till provresultat/betyg (final grade) beskrivs i användarhandboken 

(Pintrich et.al, 1991). 

Enkätfrågorna i MSLQ har studerats utifrån tre aspekter av anpassning för denna studie där den första 

anpassningen avser att endast använda enkätfrågor som behandlade kognitiva strategier. Genom denna 

anpassning reducerades skalorna från 15 till 9.

 5.3.2 Kontextanpassning

Den andra anpassningen som gjordes var en anpassning till deltagarna i studiens kontext, så att frågor 

som ställdes skulle vara lätta att relatera till de lektioner och kunskapskällor som deltagarna använt sig 

av i kursen. De frågor som valdes ut ansågs behandla intressanta teman för den här studiens kontext. I 

den här anpassningen togs också hänsyn till de korrelationer med provresultat som beskrivs i MSLQ. I 

manualen för MSLQ beskrivs korrelationen som:

”The scale correlations with final grade are significant, albeit moderate, demonstrating predictive validity.” 

(Pintrich et.al, 1991, s4)

Från skalan om repetitionsstrategier (rehearsal) ansågs frågorna 46, 59 och 72  (3 / 4 frågor) vara dels 

lätta att sätta i kontext till deltagarnas studiesituation och dessa hade också en positiv korrelation, om än

låg. Dessa frågor var:

Nr.Fråga Korrelation

46
When studying for this class, I read my class notes and the course readings over and over 

again.
.06

59 I memorize key words to remind me of inportant concepts in this class. .07

72 I make lists of important terms for this course and memorize the lists. .06

Dessa frågor relaterade väl till kontexten då kursen använder både textbok, eleverna har möjlighet att 

skriva anteckningar och listor på begrepp att lära sig förekommer i kursen.
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Från skalan om bearbetande strategier (elaboration) ansågs frågorna 53, 67, 69 och 81  (4 / 6 frågor) 

relatera till deltagarnas studiesituation och hade alla en positiv korrelation. Dessa frågor var:

Nr.Fråga Korrelation

53
When I study for this class, I pull together information from different sources, such as 

lectures, readings, and discussions.
.09

67
When I study for this course, I write brief summaries of the main ideas from the readings 

and the concepts from the lectures.
.15

69 I try to understand the readings and the concepts from the lectures. .19

81
I try to apply ideas from course readings in other class activities such as lectures and 

discussion.
.13

Dessa frågor relaterade väl till deltagarnas användning an flera olika kunskapskällor.

Från skalan organiserande strategier (organization) ansågs fråga 42  (1 / 4 frågor) relatera till deltagarnas 

studiekontext. Denna fråga hade också en hög korrelation till provresultat. Frågan var:

Nr.Fråga Korrelation

42
When I study for this course, I go through the readings and my class notes and try to find 

the most important ideas.
.21

Denna fråga ansågs relatera väl eftersom den behandlade både text, anteckningar och viktiga begrepp, 

något som deltagarna i studien kan relatera till.

Från skalan kritiskt tänkande (critical thinking) valdes inga frågor (0 / 5 frågor) då de endast behandlade 

interna tankar kring kunskapskällor men inga ageranden eller aktiviteter baserat på dessa tankar. Kursen

som deltagarna i studien läste behandlade också till största del fakta och begreppsförståelse, vilket vilket 

gav dem litet utrymme till övning att kritiskt granska kunskapskällor utanför de frågor eller diskussioner

de hade möjlighet att delta i  under genomgångar.

Från skalan om meta-kognitiv självreglering (metacognitive self-regulation) valdes fråga 33, 55 och 79 

(3 / 12 frågor) ut till enkätdelen. Dessa frågor ansågs relevanta för deltagarnas studiekontext. Att inte fler

frågor valdes ut från denna skala beror dels på att deltagarna i studien inte var vana vid självreglerat 

lärande, men också på svårigheten i att mäta meta-kognition och självreglering. I manualen till MSLQ 

beskrivs exempelvis bristen osäkerhet i mätning av självreglering genom det beskrivs på följande sätt:

”Regulating activities are assumed to improve performance by assisting learners in checking and correcting 

their behavior as they proceed on a task.” (Pintrich et.al, 1991, s23)

De frågor från skalan som som ansågs relevanta var:

Nr.Fråga Korrelation

33
During class time I often miss important points because I'm thinking of other things. 

(REVERSED)
.25

55
I ask myself questions to make sure I understand the meterial I have been studying in this 

class.
.05

79 If I get confused taking notes in class, I make sure I sort it out afterwards. .16
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Dessa frågor relevanta då den första mäter deltagande under genomgångar och de andra behandlar 

djupbearbetning av kunskapskällorna.  

Från skalan hantering av tid och studiemiljö (time and study environment management) ansågs fråga 80 

(1 / 8 frågor) vara relevant för studien. Övriga frågor i denna skala i MSLQ ansågs behandla utanför de 

kognitiva strategierna och därmed vara svåra att applicera i den här studiens kontext. Exempel på en 

sådan fråga var fråga 65 som löd ”I have a regular place set aside for studying” (Pintrich et.al, 1991, 

s25), som i den här studien mer tolkas behandla studiemiljö eller hemförhållanden. 

Nr.Fråga Korrelation

80 I rarely find time to review my notes or readings before an exam. (REVERSED) .20

Denna fråga ansågs relevant då den behandlar om deltagarna faktiskt bearbetar de kunskapskällor som 

de har tillgång till, såsom egna anteckningar eller textboken.

Från skalan insatsreglering (effort regulation) valdes inga frågor ut ( 0 / 4 frågor) då de ansågs mäta 

deltagares inställning till studier snarare än studiestrategier. 

Från skalan som mäter samarbete vid inlärning (peer learning) valdes frågorna 34 och 50 (2 / 3 frågor), 

fråga 50 hade dock en negativ korrelation till studieresultat och skalan som helhet hade också en negativ

korrelation (-.06). Dock beskrivs att samarbete mellan studenter har visat sig ha en positiv effekt på 

prestationer (Pintrich et.al, 1991, s28).

Nr.Fråga Korrelation

34 When studying for this course, I often try to explain the material to a classmate or friend. .07

50
When studying for this course, I often set aside time to discuss the course material with a 

group of students from the class.
-.07

Dessa frågor valdes ut för att se om deltagarna i studien använder varandras kunskaper som 

kunskapskälla och ansågs därför vara relevanta i studiens kontext.

Från skalan hjälpsökning (help seeking) valdes fråga 58 (1 / 4 frågor) ut som relevant. Denna fråga var 

den enda som hade en positiv korrelation.

Nr.Fråga Korrelation

58 I ask the instructor to clarify concepts I don't understand well. .24

Denna fråga ansågs vara relevant för om deltagarna använder genomgångarna som kunskapskälla. 
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 5.3.3 Användbarhetsanpassning

Den tredje anpassningen som gjordes handlade om att strukturera frågorna i enkäten för att underlätta 

användbarheten för deltagarna. Frågorna i MSLQ är inte strukturerade utifrån de olika skalorna vilket 

skulle kunna göra det svårare för deltagarna att tolka vad varje fråga avsåg att mäta. Eftersom denna 

studie fokuserade på strategier vid bearbetning av olika kunskapskällor, så gjordes en anpassning till att 

frågorna i den inledande enkäten kategoriserades för att behandlade olika kunskapskällor för sig. Dessa 

kategorier var: textboken, genomgångar, anteckningar, repetitioner och tidsaspekten. Detta gjordes för 

att underlätta för deltagarna att reflektera kring hur de hade använt olika kunskapskällor.

En annan aspekt av frågorna i MSLQ var att frågorna var olika formulerade och att frågornas struktur 

förändrades ofta mellan frågor. Detta ansågs i denna studie göra att frågorna var svåra att tolka och 

skulle kräva hög koncentration för att besvara. Eftersom studien genomfördes under provtillfällen 

beslutades att anpassa frågornas formulering till en form som var lättare att förstå och känna igen mellan

frågor. Syftet med det beslutet var att eleverna inte skulle känna att deltagande i studien påverkade deras

provresultat negativt. Det skulle inte kännas som en belastning att delta i studien på grund av att 

enkätfrågorna krävde för mycket koncentration eller energi. 

 5.3.4 Den inledande enkäten

Den inledande enkäten bestod av 10 frågor som behandlade på vilket sätt som eleverna använt 

kunskapskällorna som del av sin studiestrategi. 6 utav frågorna var flervalsfrågor där flera alternativ 

kunde väljas. De resterande 4 frågorna behandlade vilken nytta eleverna ansåg sig ha av en viss 

kunskapskälla och besvarades på en ordinalskala (har en inbördes ordning men ej jämna skalsteg) i fem 

steg från ingen nytta till stor nytta.

1, Vilka av följande kunskapskällor har du använt för att studera till det här provet?

• Läst i textboken

• Lyssnat vid genomgångar

• Skrivit anteckningar

• Repeterat på egen hand

• Repeterat tillsammans med någon

Enkätfråga 1, som behandlar de kunskapskällor som deltagarna använt

Den första frågan behandlar mer övergripande vilka olika kunskapskällor som eleverna har använt sig av

i sina förberedelser inför provtillfället. Denna fråga kan relateras till MSLQs skala om bearbetning 

(elaboration) och frågorna 53, 69, 81 som behandlade om flera källor använts.

2, Hur har du använt textboken för att lära dig ämnet?

• Har inte läst textboken

• Har läst textboken på lektionstid

• Har läst textboken hemma

• Letat svar på frågor från övningsboken

• Har läst textboken igen inför provet

Enkätfråga 2, behandlar hur deltagarna bearbetat textboken
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Den andra frågan i enkäten behandlar mer i detalj det sätt som eleven använt sig av textboken. Där 

svarsalternativ 2 och 3 behandlar en mer ytlig bearbetning och svarsalternativ 4 och 5 kan ses som 

djupare bearbetning, genom bearbetande och repeterande kognitiva strategier. 

3, Vilken nytta anser du att du har haft av textboken för att lära dig ämnet?

(ingen nytta) 1 – 5 (stor nytta)

Enkätfråga 3, behandlar elevernas upplevda nytta av vald bearbetning av textboken

Den tredje frågan behandlar elevernas upplevda nytta och kan relateras till en meta-kognitiv förmåga att

också ta ställning till om de strategier de använt i fråga 2.

4, Hur har du använt genomgångarna för att lära dig ämnet?

• Har inte deltagit så aktivt

• Har lyssnat aktivt

• Har fört anteckningar

• Har svarat på frågor från läraren

• Har ställt frågor till läraren

Enkätfråga 4, behandlar deltagarnas grad av aktivt deltagande vid genomgångar

Fråga 4 behandlar på vilket sätt som eleverna valt att delta under genomgångar på lektionstid. 

Svarsalternativen kan ses från ett passivt deltagande till ett aktivt deltagande. Detta relaterar till MSLQs 

fråga 33 som behandlade deltagande vid genomgångar, men också fråga 58 som behandlade om eleven 

ber om hjälp när hen inte förstår. 

5, Vilken nytta anser du att du har haft av genomgångarna för att lära dig ämnet?

(ingen nytta) 1 – 5 (stor nytta)

Enkätfråga 5, behandlar elevernas upplevda nytta av deltagande under genomgångar

Liksom fråga tre avser denna fråga att mäta elevernas grad av självkännedom om sin lärstrategi.

6, Hur har du använt anteckningar för att lära dig ämnet?

• Har inte skrivit några anteckningar

• Har skrivit av lärarens anteckningar från tavlan

• Har skrivit egna anteckningar från genomgångar

• Har skrivit egna anteckningar från textboken

• Har skrivit av någon annans anteckningar

Enkätfråga 6, behandlar deltagarnas bearbetande strategier

Fråga 6 behandlar elevernas bearbetande och organiserande kognitiva strategier. Här kan svarsalternativ 

2 och 5 ses som en ytligare bearbetning, medan alternativ 3 och 4 är djupare bearbetning, genom 

bearbetande och organiserande kognitiva strategier. Här kan alternativ 3 och 4 relateras till MSLQs 

fråga 67, som behandlade om egna sammanfattningar görs utifrån studiematerialet.
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7, Vilken nytta anser du att du har haft av anteckningar för att lära dig ämnet?

(ingen nytta) 1 – 5 (stor nytta)

Enkätfråga 7, behandlar elevernas upplevda nytta av anteckningar

Fråga 6 efterföljs även här av en frågeställning som avser att mäta elevernas upplevda nytta av 

strategierna i fråga 6.

8, Hur har du repeterat ämnesinnehållet inför provet?

• Har inte repeterat inför provet

• Har repeterat anteckningar tillsammans med någon

• Har repeterat anteckningar på egen hand

• Har repeterat begrepp tillsammans med någon

• Har repeterat begrepp på egen hand

Enkätfråga 8, behandlar hur deltagarna har använt repetitionsstrategier

Fråga 8 behandlar på vilket sätt som eleverna har använt sig av repetitionsstrategier för att lära sig 

ämnesinnehållet. Här bör noteras att repetition av textboken redan behandlats i enkätfråga 2. 

Svarsalternativ 4 och 5 relaterar här till en lista med ämnesspecifika begrepp som de deltagande eleverna 

arbetat med. Svarsalternativen till den här frågan relateras till MSLQs skala gällande repetitionsbaserade 

kognitiva strategier, men också till skalan gällande samarbete vid inlärning (svarsalternativ 2 och 4).

9, Vilken nytta anser du att du har haft av repetition inför provet för att lära dig ämnet?

(ingen nytta) 1 – 5 (stor nytta)

Enkätfråga 9, behandlar elevernas upplevda nytta av repetitionsstrategier

Fråga 9 behandlar elevernas upplevda nytta av repetitionsstrategier och avser att mäta en mer meta-

kognitiv förmåga att ta ställning till sin egen inlärning. 

10, Hur hur lång tid har du övat inför provet?

• Har inte övat inför provet

• Samma dag som provet

• Under dagen innan provet

• Under veckan innan provet

• Under flera veckor innan provet

Enkätfråga 10, behandlar tidsaspekten av deras lärstrategier

Den avslutande frågan i enkäten behandlar hur lång tid innan provtillfället som eleverna har förberett 

sig och kan relateras till en självreglerande förmåga. Denna fråga relaterar till MSLQs fråga 80 som 

behandlade tid till förberedelser.

 5.3.5 Enkät i samband med provfrågorna

Den andra enkätdelen besvarades i samband med provfrågorna och bestod i tre frågor per provfråga. 

Dessa har för avsikt att på en detaljerad nivå fånga upp elevernas syn på sin egen kunskap i förhållande 

till specifika provfrågor och inte ämnesområdet som helhet. 
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1, Frågan är lätt / svår?

(lätt) 1 – 5 (svår)

Enkätfråga 1, behandlar hur svår de anser att en provfråga är

Den första enkätfrågan avser att mäta hur eleverna upplever svårigheten i kunskapsinnehållet. 

2, Denna fråga har jag främst lärt mig genom att:

• Läsa i textboken

• Lyssna på genomgångar / föreläsningar

• Skriva anteckningar / sammanfattningar

• Plugga / repetera på egen hand

• Plugga / repetera tillsammans med någon

Enkätfråga 2, behandlar vilken studiestrategi som eleverna anser som sin främsta kunskapskälla

Den andra enkätfrågan behandlar vilken kunskapskälla som eleverna anser har bidragit främst till att de 

lärt sig en provfråga. Denna fråga avser att relateras tillbaka till elevernas svar på den inledande enkäten.

3, Jag är osäker / säker på att jag har besvarat frågan rätt

(osäker) 1 – 5 (säker)

Enkätfråga 3, behandlar deltagarnas upplevda säkerhet i sitt svar

Den tredje enkätfrågan behandlar hur säker eleven anser sig vara att de har besvarat en provfråga rätt 

och avser att mäta deras meta-kognitiva förmåga att reflektera kring sitt eget lärande och de svar de 

avger.

 5.4 Begreppsdefinitioner

I den här studien kommer begreppet kunskapskälla att användas för att beskriva de studietekniska 

metoder som elever använder sig av. Med en kunskapskälla menas här någon form av aktivitet som leder

till att en elev tillgodogör sig kunskap som sedan kan användas vid ett kunskapsredovisningstillfälle. En 

kunskapskälla likställs här inte med en informationskälla, som skulle vara en för snäv beskrivning för att

innefatta de förutsättningar till inlärning som en elev har när eleven utövar studieteknik. Här ses alltså 

inte bara undervisningsmaterial som källa till elevens kunskap, utan även kognitiva, självreglerande och 

meta-kognitiva strategier ses som de aktiviteter som leder till elevens lärande. I relation till den 

undervisningsmiljö där studien är genomförd har några kunskapskällor valts ut som anses relatera till de

lärstrategier som forskningen inom det studietekniska området behandlar. 

 5.4.1 Ytlig bearbetning och djup bearbetning av kunskapskällor

För att dela in deltagarna i grupper som kognitivt bearbetat kunskapskällorna på ett ytligt respektive 

djupt sätt användes följande tillvägagångssätt. Deltagarna hade i den inledande enkäten möjlighet att 

avge svar om sina bearbetande, organiserande och repetitionsbaserade strategier av kunskapskällorna: 

textboken, genomgångar, anteckningar, repetitioner, samt under hur lång tid studerat inför provet. Till 

vardera av kunskapskällorna fanns två svarsalternativ som definierades enligt de kognitiva strategierna.
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Kunskapskälla Ytlig bearbetning Djup bearbetning

Textboken

Har inte läst textboken Letat svar på frågor från övningsboken

Har läst textboken på lektionstid Har läst textboken igen inför provet

Har läst textboken hemma

Genomgångar

Har inte deltagit så aktivt Har svarat på frågor från läraren

Har lyssnat aktivt Har ställt frågor till läraren

Har fört anteckningar

Anteckningar

Har inte skrivit några anteckningar Har skrivit egna anteckningar från genomgångar

Har skrivit av lärarens anteckningar från tavlan Har skrivit egna anteckningar från textboken

Har skrivit av någon annans anteckningar

Repetitioner
Har inte repeterat inför provet Har repeterat anteckningar tillsammans med någon

Har repeterat begrepp tillsammans med någon Har repeterat anteckningar på egen hand

Har repeterat begrepp på egen hand

Tid
Har inte övat inför provet Under veckan innan provet

Samma dag som provet Under flera veckor innan provet

Under dagen innan provet

För att en deltagare skulle definieras som djupbearbetande av kunskapskällorna valdes att de ska ha 

använt minst 3 djupbearbetande metoder. Därigenom kan en deltagare ha djupbearbetat minst tre 

stycken olika kunskapskällor, eller två stycken kunskapskällor varav den ena på två olika sätt. Denna 

definition användes eftersom de frågor i MSLQ  som mäter de bearbetande (elaboration) och 

organiserande (organization) kognitiva strategierna, frågorna 42, 53, 69, 81, alla handlar om att flera 

kunskapskällor behandlas, eller att en kunskapskälla behandlats på flera sätt. 

 5.5 Analysmetod

Den metod för analys av data i den här studien som är vald är genom deskriptiv statistisk analys. 

Deskriptiv statistik kan benämnas som statistik som beskriver hur data ser ut inom ett urval. Deskriptiv 

statistik skiljer sig från inferentiell statistik (inferential statistics) genom att den inte avser att användas 

för att dra slutsatser om en population utifrån ett urval, utan bara beskriva den (Rosenthal, 2011, s12).

Med deskriptiv statistik används enkla mått som beskriver mängd och spridning i data och 

visualiseringar i form av diagram. Syftet med deskriptiv statistik är att på ett enkelt sätt förmedla vad 

svåröverblickbar datamängd representerar. 

Anledning till att deskriptiv statistisk analys valdes som metod var dels utifrån att studiens syfte var av 

beskrivande karaktär, men också då studiens inte genomfördes på ett slumpmässigt representativt urval. 

Då ett urval inte är slumpmässigt, existerar heller inte en större population som överensstämmer med 

urvalet och eventuella statistiskt bevisade samband eller korrelationer kan ändå ej generaliseras till en 

verklig population (Rosenthal, 2011, s260).
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 5.6 Databearbetning

Bearbetningen av den insamlade datan i den här studien har skett genom att sammanställa de svar som 

deltagarna lämnat i enkäterna. Den data som samlades in i den här studien var av tre typer, 

nominaldata, kvotdata och ordinaldata. 

 5.6.1 Bearbetning av nominaldata

Nominaldata är data som kan kategoriseras men som inte har någon inbördes ordning. Ingen kategori 

värderas högre än någon annan utan används endast för att klassificera data i kategorier (Rosenthal, 

2011, s9). I den här studien bestod nominaldatan av svaren på de enkätfrågor som behandlade vilka 

kunskapskällor och studiestrategier som deltagarna använt sig av. Om exempelvis  deltagare uppger att 

de använt textboken som kunskapskälla medan andra uppger genomgångar som kunskapskälla så är 

dessa data nominaldata. Den ena kan inte definieras vara mer värd en den andra, men nominaldata kan 

användas för att beskriva andelar, procent och modalvärden (vanligast förekommande värde). 

 5.6.2 Bearbetning av kvotdata

Kvotdata är numeriskt kvantifierbar data som har en nollpunkt och kan beräknas matematiskt 

(Rosenthal, 2011, s10). Att kvotdata har en definierad nollpunkt betyder att alla räknesätt kan användas 

för att bearbeta datan. Exempelvis är något som väger 10Kg dubbelt så tungt som något som väger 5Kg 

eftersom ingenting kan väga mindre än 0.   I den här studien hör poäng på provfrågor och totalpoäng 

på proven till den kvotdata som bearbetades. 

 5.6.3 Bearbetning av ordinaldata

Ordinaldata är den tredje typen av data som genererades i den här studien. För ordinaldata finns ett 

inbördes förhållande mellan talen men inte definierade skalsteg (Rosenthal, 2011, s9). I den här studien 

tillhörde de enkätfrågor som behandlade deltagarnas uppfattning om vilken nytta de haft av 

kunskapskällorna, hur svåra de ansåg att frågorna var, samt hur säker de var på att de besvarat frågorna 

rätt. Dessa frågor besvarades på en 5-gradig ordinalskala. Det betyder att skalstegen har en inbördes 

ordning, exempelvis att 5 är större än 4 och att 1 är mindre än 2, men inte att 2 är dubbelt så mycket 

som 1 och att 5 är 25% högre än 4. Därför kan inte ordinaldata behandlas som numeriskt 

kvantifierbara tal vilket gör att addition, subtraktion eller mått såsom medelvärden inte kan användas på

den typen av data. Därför användes istället vanligt förekommande mått inom den deskriptiva statistiken

så som medianvärde, modalvärde och kvartiler för att beskriva ordinaldatan.

 5.7 Metoddiskussion

I det här stycket kommer några aspekter av studiens genomförande att diskuteras med utgångspunkt att 

motivera och problematisera några av de ställningstaganden som gjordes när studien tillvägagångssätt 

utarbetades.

 5.7.1 Datainsamlingsmetod

Datainsamlingsmetoden i den här studien var en digitaliserad och automatiserad form av enkät. 

Anledningen till att enkäter användes var dels då det är en vanlig typ av insamlingsmetod inom 

forskningsområdet om studieteknik eller självreglerat lärande. Många av de forskningsartiklar som 

bearbetades när avsnittet om litteraturgenomgång skrevs till den här studien använde just olika former 
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av enkäter som insamlingsmetod. Problemet med denna metod är dock att även om mycket data kan 

samlas in, så ger varje datapunkt väldigt lite information, jämfört med kvalitativa metoder såsom 

observationer eller djupintervjuer. Risken är att den data som samlas in genom enkäter ger för ytlig 

information, information som endast följer det förutbestämda mönster som enkätfrågorna dikterade 

och att inga följdfrågor kan ställas.  Observationer har fördelarna att den insamlade datan inte kommer 

ifrån deltagarna själva, vilket kan leda till att iakttagelser görs som deltagarna själva inte var medvetna 

om att de gjorde. Dock inom studieteknikområdet skulle observationer vara svårt att genomföra. Dels 

eftersom elevernas självreglerande aktiviteter utanför skolmiljön där det skulle vara svårt att genomföra 

en observation, men också på att provtillfällen vanligtvis är en ganska formell kontext där det också 

skulle kunna vara svårt att utläsa någonting utifrån en observation. Fördelarna med en djupintervju är 

att de som blir intervjuade har möjlighet att med egna ord beskriva och motivera sina studietekniker. 

Intervjuer ger också möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp intressanta beskrivningar som uppstår i

en intervjusituation, vilket kan leda till att mer kvalitativ data samlas in. Nackdelarna med 

djupintervjuer i sammanhanget studieteknik kan dock vara när intervjuerna ska genomföras, om de görs

innan ett provtillfälle har den som blir intervjuad inget att relateras sin kunskap till, och om de görs i 

efterhand finns risken att det blir en selektiv beskrivning som kommer fram under intervjun. Fördelarna

med den digitaliserade enkäten som valdes är just det att den gick att genomföra under själva 

provtillfället där enkätfrågorna kunde ställas vid samma tidpunkt som varje provfråga besvarades. 

Systemet möjliggjorde också att automatisk data samlades in och att deltagarna hade möjlighet att vara 

anonyma i sina svar, var de faktorer som prioriterades när valet av insamlingsmetod gjordes.

 5.7.2 Analysmetod

Inom forskning brukar en distinktion göras mellan huruvida studier är kvantitativa eller kvalitativa. 

Den här studien anser jag har karaktärsdrag som kan ses passa inom båda dessa definitioner. Att studien 

genomförs med en liten urvalsgrupp, där fokus ligger på att samla in mycket data om varje deltagare, att

syftet är att öka kunskapen om det valda området och att analysmetoden syftar till att vara beskrivande 

och inte bevisande, skulle av mig kategoriseras som vanliga karaktärsdrag inom den kvalitativa 

forskningen. Men om man i stället väljer att se den här studien utifrån att den använder enkäter som 

datainsamlingsmetod, att enkätfrågorna har fördefinierade svarsalternativ, att datorsystem sköter 

datainsamlingen utan min inblandning, eller att den insamlade datan besår av siffror som behandlas 

matematiskt, skulle också kunna ses som att den här studien är kvantitativ. 

Det är därför som jag anser att deskriptiv statistisk analys är en passande metod för den här studien, 

eftersom den också kan ses som att den innefattar både kvalitativa och kvantitativa karaktärsdrag, 

exempelvis är den data som behandlas siffror som bearbetas matematiskt, men syftet med metoden är 

samtidigt beskrivande. Eftersom jag i min yrkesroll som lärare förhåller mig till kunskap som något som

kan skapas genom flera olika typer av aktiviteter anser jag också att en studie som är av deskriptiv 

karaktär även kan leda till en ökad kunskap inom forskningsområdet. 
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 6 Resultat 

Resultaten av den här studien presenteras uppdelat i olika kategorier. Först presenteras några 

sammanfattande mått på på den insamlade data. Sedan presenteras resultaten från den inledande 

enkäten där enkätresultaten ställs i relation till provresultaten i sin helhet. Därefter presenteras resultaten

från enkätfrågorna som besvarades i samband med provfrågorna och resultaten  presenteras då uppdelat 

på kunskapskälla. Dessa resultat ställs i relation till provresultaten på enskilda frågor. 

Resultaten presenteras i form av diagram för visualisering av datan. Dessutom presenteras deskriptiva 

statistiska mått såsom medianvärde, modalvärde och kvartiler. Därtill presenteras också en beskrivande 

text. Denna text kan ses som en tolkning av den deskriptiva statistiken.

 6.1 Den inledande enkäten

14 deltagare var med i studien och datainsamlingen genomfördes vid 2 insamlingstillfällen, vilket 

resulterade i att den inledande enkäten besvarades 28 gånger. Som tidigare beskrivits bestod den 

inledande enkäten av 10 st frågor där 6 st behandlade bearbetning av kunskapskällor. Dessa frågor 

besvarades genom fördefinierade svarsalternativ där flera alternativ kunde anges och genererade 

nominaldata. De 4 st övriga frågorna i enkäten behandlade ansedd nytta av kunskapskällorna och 

besvarades på en femgradig skala  där endast ett alternativ kunde väljas och genererade ordinaldata.  

Enkättillfälle Antal deltagare
Antal frågor

nominaldata

Antal svar

nominaldata

Antal frågor

ordinaldata

Antal svar

ordinaldata
Totalt antal svar

1 14 6 98 4 56 154

2 14 6 94 4 56 150

Totalt: 28 12 192 8 112 304

Svaren från inledande enkäten sammanställdes som strukturerades utifrån hur många kunskapskällor 

som varje deltagare hade djupbearbetat enligt den metod som tidigare beskrivits. Resultaten kommer att

beskrivas utifrån tre perspektiv; på vilka sätt som deltagarna har bearbetat de olika kunskapskällorna, 

vilken nytta som deltagarna ansåg att de hade av de olika kunskapskällorna, samt bearbetade 

kunskapskällor i förhållande till provresultaten.
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 6.1.1 Bearbetade kunskapskällor

Svaren från inledande enkäten sammanställdes som strukturerades utifrån hur många kunskapskällor 

som varje deltagare hade djupbearbetat enligt den metod som tidigare beskrivits.  

Deskriptiv statistik

Frekvens Procent
Kumulativ

procent

0 5 17,86 17,86

1 5 17,86 35,71

2 6 21,43 57,14

3 5 17,86 75

4 6 21,43 96,43

5 1 3,57 100

Totalt: 28 100 100

Diagram1: Antal deltagare sorterat efter antalet djupbearbetade kunskapskällor

Diagram 1 visar hur deltagarna i studien fördelades efter antal djupbearbetade kunskapskällor. Notera 

att det totala antalet här är 28, eftersom varje deltagare besvarade enkäten vid 2 tillfällen (14x2).  

Deltagarna fördelades mellan att inte ha djupbearbetat någon kunskapskälla (5 deltagare), till att ha 

djupbearbetat 5 kunskapskällor (1 deltagare). Denna fördelning relaterar också till kommande resultat 

där deltagarna är uppdelade i ytligt bearbetande deltagare och djupt bearbetande deltagare. 0-2 

definierades som ytligt bearbetande och 3-5 definierades som djupt bearbetade. Som ses i diagrammet 

tillhör 16 st deltagare gruppen ytligt bearbetande, medan 12 st deltagare tillhör gruppen djupt 

bearbetande. 

Deskriptiv statistik

Frekvens Procent
Kumulativ

procent

textboken 12 24,49 24,49

genomgångar 8 16,33 40,82

anteckningar 2 4,08 44,9

Repetition 17 34,69 79,59

Tid 10 20,41 100

Totalt: 49 100 100

Diagram2: Antal deltagare sorterat efter typ av djupbearbetning

Diagram 2 visar hur fördelningen av djupbearbetning fördelades utifrån typ. Ytterligheterna i detta 

diagram är att det minsta antalet djupbearbetningar kommer anteckningar (2 deltagare) medan det 

största antalet kommer från repetitioner (17 deltagare). I detta diagram visas endast antalet per deltagare

och insamlingstillfälle, men samma deltagare kan också ha djupbearbetat samma kunskapskälla på flera 

sätt vid samma insamlingstillfälle. 
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 6.1.2 Kunskapskällornas nytta

I följande diagram visas resultaten av deltagarnas i den inledande enkäten som behandlade vilken nytta 

de ansåg att de haft av de olika kunskapskällorna. 

Deskriptiv statistik

Median Undre kvartil Övre kvartil

0 3 2 3

1 4 3 4,25

2 4 3 5

3 4 3 4

4 4 3,75 5

5 3,5 2,75 4

Diagram3: Ansedd nytta av kunskapskällor efter antalet djupbearbetade källor

Diagram 3 visar vilken nytta deltagarna ansåg att de haft av kunskapskällorna i förhållande till hur 

många kunskapskällor som de hade djupbearbetat. Nyttan har definieras på en 5-gradig ordinalskala där

1 motsvarade ingen nytta och 5 motsvarade stor nytta. Den ansedda nyttan skiljer sig inte så mycket 

beroende på hur många kunskapskällor som deltagarna har djupbearbetat. Medianvärdet för de som 

djupbearbetade 1-4 källor ligger på 4 på den femgradiga skalan. Både median och den undre kvartilen 

är lägre för den grupp som inte djupbearbetade någon kunskapskälla (0), men värt att ha i åtanke är att 

detta inte betyder att de inte har använt kunskapskällor utan bara att de inte definierats som att 

djupbearbetat dem. Värt att notera i detta diagram är att endast en deltagare ingår i gruppen som 

djupbearbetat 5 kunskapskällor (Diagram 1).

Deskriptiv statistik

Median Modal Undre kvartilÖvre kvartil

Ytligt (0-2) 3 3 3 4

Djupt (3-5) 4 4 3 4

Diagram4: Ansedd nytta av kunskapskällor sorterat efter grupper som har ytligt respektive djupt bearbetat ämnesinnehållet

Diagram 4 visar samma data av ansett nytta, men där deltagarna delats in i de grupper som definierats 

som att ha ytligt (0-2 källor) respektive djupt (3-5 källor) bearbetat alla kunskapskällor. Här syns att 

medianvärdet (mittersta värdet) och modalvärdet (vanligast förekommande värde) skiljer sig åt mellan 

grupperna. De undre och övre kvartilerna har samma värde för båda grupperna, men:

• den undre kvartilen (25% värdet) och medianvärdet (50% värdet) är samma för gruppen ytligt(0-2)

• den övre kvartilen (75% värdet) och medianvärdet (50% värdet) är samma för gruppen djupt(3-5)

Emanuel Rundkvist

Ht 2016

Examensarbete, 15 hp

VAL-utbildningen 21



Deskriptiv statistik

Median Modal Undre kvartilÖvre kvartil

Textboken 4 4 3 4

Genomgångar 4 4 3 4

Anteckningar 3 4 2 4

Repetitioner 3 3 3 4

Diagram5: Ansedd nytta sorterat efter kunskapskällor

Diagram 5 visar vilken nytta deltagarna ansåg att det haft av de olika kunskapskällorna. Detta gäller 

oberoende de de har djupbearbetat dem eller inte. Medianvärdet (50% värdet) för textboken och 

genomgångar var 4 på den femgradiga skalan, jämfört med 3 för anteckningar och repetitioner. På den 

femgradiga skalan (1-5) kan 3 ses som ett neutralt värde. Den övre kvartilen (75% värdet) var 4 för 

samtliga kunskapskällor, vilket betyder att 25% av svaren var positiva oberoende av kunskapskälla och 

eftersom textboken och genomgångar även hade positiva medianvärden (4) så var 50% av svaren 

positiva. Den kunskapskälla med störst variation i datan var anteckningar, där den undre kvartilen 

(25% värdet) var 2, alltså negativ. Modalvärdet, det vanligast förekommande värdet, var 4 (positivt) för 

textboken, genomgångar och repetitioner, medan det var 3 (neutralt) för anteckningar.

Deskriptiv statistik

Frekvens (Antal)

Liten nytta Neutral Stor nytta

1 2 3 4 5

Textboken 0 0 9 17 2

Genomgångar 0 0 6 15 7

Anteckningar 5 5 6 8 4

Repetition 2 3 11 6 6

Diagram6: Ansedd nytta av kunskapskällor sorterat efter andel som som var positiv, neutral samt negativ.

Diagram 6 visar samma samma data men fördelat på andelar av deltagarna som angav nytta. I detta 

diagram är den femgradiga skalan sammanslagen i stor nytta (4-5), neutral (3) och liten nytta (1-2). 

Diagrammet visar deltagarnas var i andel (%) per kunskapskälla och i tabellen till höger visas frekvensen

(antalet) av svar. Här kan ses att en stor andel deltagare ansåg att de hade nytta av textboken (68%) och 

genomgångar (79%). Dessa två kunskapskällor hade också inga negativa svar. För repetitioner var det 

vanligast förekommande individuella svaret neutralt (39%), men när svarsalternativen för 4 och 5 slås 

ihop blir den andelen större (43%). Denna kunskapskälla hade också 18% negativa (1-2) svar. För 

kunskapskällan anteckningar fanns en hög variation mellan svaren. När svarsalternative grupperas syns 

att andelen negativa svar var 36% och andelen positiva svar var 43%. Ser man dock till frekvensen på de

individuella svaren ser man att det vanligaste förekommande svaret var 4 (positivt) men att spridningen 

av svar var väldigt stor. Detta kan också ses i relation till Diagram 2 där endast två deltagare definierades

ha djupbearbetat denna kunskapskälla.
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 6.1.3 Kunskapskällor och provresultat

Följande diagram visar deltagarnas antal djupbearbetade kunskapskällor i förhållande till provresultaten.

Då antalet provfrågor inte var detsamma vid de två mättillfällena, det första provet bestod av 24 

provfrågor och det andra provet bestod av 21 provfrågor, så är provresultaten omvandlade till andelar 

(%) av totalpoängen för de två proven. Eftersom provresultaten är kvotdata kan här också användas 

medelvärden för att beskriva resultaten.

Deskriptiv statistik

Median Medel Undre kvartilÖvre kvartil

0 58,00% 51,80% 30,00% 72,00%

1 53,00% 56,60% 48,00% 58,00%

2 67,00% 69,80% 58,00% 74,00%

3 85,00% 75,33% 68,50% 85,75%

4 66,00% 63,83% 43,50% 89,00%

5 93,00% 93,00% 93,00% 93,00%

Diagram7: Stapeldiagram över medianpoäng och spridning för antalet djupbearbetade kunskapskällor

Diagram 7 visar deltagarnas provresultat i förhållande till hur många kunskapskällor som de  

djupbearbetade. Provresultaten anges här i andel (%) rätt utav maxpoängen. För de deltagare som 

djupbearbetade 1, 2 och 3 kunskapskällor ses en ökning i både medelvärde, medianvärde och 

kvartilerna. I detta sammanhang bör också noteras att endast en deltagare utgör gruppen som 

djupbearbetade 5 kunskapskällor vilket förklarar att ingen spridning finns för den stapeln. Intressant att 

notera är också den stora spridningen bland deltagare som djupbearbetat 0 respektive 4 kunskapskällor. 

För den grupp som inte djupbearbetat någon kunskapskälla ligger medelvärdet på 52% och 

medianvärdet på 58%, men den undre kvartilen är 30% och den övre kvartilen är 72%. Detta visar att 

resultaten i denna grupp är väldigt spridda. Den undre kvartilen är lägre än för någon annan grupp, 

men den övre kvartilen är högre för de som djupbearbetade 1 kunskapskälla och i nivå med de som 

djupbearbetade 2 kunskapskällor. För gruppen som djupbearbetade 4 kunskapskällor var den övre 

kvartilen högre än övriga grupper, men den undre kvartilen är lägre än grupperna som djupbearbetade 

1, 2 och 3 kunskapskällor. Det resulterar också i att medelvärdet och medianvärdet för gruppen också är

lägre än för de som djupbearbetade 2 och 3 kunskapskällor, vilket visar på en stor spridning i resultaten.
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Deskriptiv statistik

Medelvärde 63,56 Medianvärde 77

Min 20 Undre kvartil 48

Max 95 Övre kvartil 84

Spridning 75 Kvartilavstånd 36

Standardavvikelse 22,64 RR 0,14

Diagram8: Sambandsdiagram över andelen poäng på proven och antalet djupbearbetade kunskapskällor

Diagram 8 visar samma data men i form av ett sambandsdiagram. I detta diagram placeras deltagarnas 

individuella resultat ut i två dimensioner vilket gör det lättare att se spridningen mellan de individuella 

resultaten. Trendlinjen är en automatisk uträkning av samband mellan punkternas placeringar. RR värdet

visar hur stor andel av deltagarnas resultat som kan förklaras av ett samband och 0,14 visar här att ett 

mycket lågt samband (0=helt slumpmässigt, 1=perfekt samband) mellan provresultaten och antalet 

djupbearbetade kunskapskällor. Detta tydliggörs ytterligare av att det förekommer en hög 

standardavvikelse och en stor spridning. Detta beror främst på den stora spridningen som kan ses i 

gruppen som djupbearbetat 0 kunskapskällor och gruppen som djupbearbetat 4 kunskapskällor. 

Intressanta värden i sammanhanget är de två deltagare som presterade resultat mellan 70% och 80% 

utan att ha djupbearbetat någon kunskapskälla, samt de tre deltagare som presterade resultat mellan 

20% och 50% och hade djupbearbetat 4 kunskapskällor. Utan dessa värden blir RR=0.69, vilket 

illustrerar att dessa deltagares provresultat sticker ut i sammanhanget. Detta visar på den stora 

spridningen bland provresultaten i studien när de ses  i förhållande till antalet djupbearbetade 

kunskapskällor. Viktigt att ha i åtanke är att trendlinjen endast ska ses i illustrativt syfte utifrån den här 

urvalsgruppen, då denna studie inte har ett representativt urval så kan inga slutsatser dras av statistiska 

mått för någon annan population.
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 6.2 Enkät i samband med provfrågorna

Det första provet bestod av 24 st provfrågor och det andra provet bestod av 21 st provfrågor. För varje 

provfråga registrerades poängen de fick på respektive provfråga. Poängen  kategoriseras utifrån om 

frågan besvarades helt rätt (maxpoäng på frågan), delvis rätt (minst 1 poäng på en flerpoängsfråga men ej 

maxpoäng) eller fel ( 0 poäng). Ej besvarade frågor är provsvar som lämnades tomma av en deltagare och 

ingen data för enkätsvar registrerades. Dessa svar är inte med i något av de kommande resultaten.

Provtillfälle Antal provfrågor Antal deltagare
Antal provsvar

totalt

Antal provsvar

helt rätt

Antal provsvar

delvis rätt
Antal provsvar fel

Ej besvarade

frågor

1 24 14 335 168 56 111 1

2 21 14 292 178 48 66 2

Totalt: 45 28 627 346 104 177 3

För varje provfråga besvarade deltagarna 1 enkätfråga om vilken som var den främsta kunskapskällan, 1 

enkätfråga om svår/lätt de ansåg att provfrågan var, samt 1 enkätfråga om hur osäker/säker de ansåg sig 

vara på att de besvarat frågan rätt.

Provtillfälle Antal provsvar Källa textboken Källa genomgångar Källa anteckningar Källa repetitioner

1 335 130 175 20 10

2 292 76 174 13 29

Totalt: 627 206 349 33 39

Resultaten kommer att beskrivas utifrån vilken kunskapskälla som deltagarna uppgav var det frästa 

källan för varje provfråga. Deltagarna enkätsvar delas in i 3 grupper, där den första gruppen består av de 

deltagare som har definierats som att ha ytligt bearbetat ämnesinnehållet, det vill säga de som 

djupbearbetade 0-2 kunskapskällor till ett provtillfälle. Denna grupp består av 16 deltagare och kommer

att benämnas som ”Ytligt (0-2)” i diagrammen. Den andra gruppen består av de deltagare som 

definierades ha djupbearbetat ämnesinnehållet, det vill säga de som djupbearbetade 3-5 kunskapskällor 

till ett provtillfälle. Denna grupp består av 12 deltagare och kommer att benämnas som ”Djupt (3-5)” i 

diagrammen. Den tredje gruppen består av deltagare som har djupbearbetat den specifika kunskapskälla

som de angav som den främsta kunskapskällan vid en provfråga. Gruppen består därmed av deltagare 

från båda de andra grupperna och gruppens deltagare och  storlek varierar därmed beroende på vilken 

kunskapskälla som beskrivs. Denna grupp kommer att benämnas som ”Djupt (DK)”, där ”DK” står för

denna källa. Om exempelvis en deltagare endast djupbearbetat textboken (1 källa), ingår deltagaren i 

gruppen ”Ytligt (0-2)” i alla mätningar och ingår i gruppen ”Djupt (DK)” i de mätningar som beskriver

textboken som kunskapskälla. Nedan följer en översikt av gruppstorlekarna och antalet enkätsvar:

Grupp
Källa textboken Källa genomgångar Källa anteckningar Källa repetitioner

Deltagare Provsvar Deltagare Provsvar Deltagare Provsvar Deltagare Provsvar

Ytligt (0-2) 16 86 16 214 16 30 16 29

Djupt (DK) 12 128 8 119 2 1 17 35

Djupt (3-5) 12 120 12 135 12 3 12 10
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 6.2.1 Textboken som främsta kunskapskälla

Följande diagram visar resultaten från de provfrågor där deltagarna har angett textboken som den 

främsta kunskapskällan. I diagrammen är svaren strukturerad utifrån  andel (%) av gruppens svar och 

på den femgradiga ordinalskalan är svaren grupperade så att 1-2 ses som ett negativt svar, 3 ses som ett 

neutralt svar och 4-5 ses som ett positivt svar, men den deskriptiva statistiken visas andelen för varje 

skalsteg.

Deskriptiv statistik

Andel (%)

Svår Neutral Lätt

5 4 3 2 1

Ytligt (0-2) 22,09 16,28 39,53 8,24 12,79

Djupt (DK) 12,5 7,81 44,53 21,09 14,06

Djupt (3-5) 10 5,83 45,83 21,67 16,67

Diagram 9: Deltagarnas uppfattning om svårigheten på provfrågorna där de angett textboken som främsta kunskapskälla

Diagram 9 visar deltagarnas enkätsvar över hur lätt eller svår de ansåg att provfrågan var där de uppgav 

textboken som främsta kunskapskälla. Här kan ses att andelen svar som är neutrala är det vanligast 

förekommande svaret för alla grupper. Skillnaden mellan grupperna är också relativt liten (39,53-

45,85%). Däremot ses en skillnad i uppfattningen gällande om frågan är svår eller lätt. I gruppen 

Ytligt(0-2) ansåg 38% att frågan var svår, 4-5 på skalan, medan endast 16% av gruppen Djupt(3-5) 

ansåg samma sak. Däremot ansåg 38% av gruppen Djupt(3-5) att frågan var lätt, 1-2 på skalan, medan 

motsvarande siffra för gruppen Ytligt(0-2) var 21%. Tittar man på de individuella skalstegen ser man 

dock att det främst är andelen som svarar 2 på den femgradiga skalan som skillnaden mellan grupperna 

finns. För gruppen Ytligt(0-2) kan också ses att svaret 5 är vanligare förekommande än 4 bland de som 

ansåg att frågan var svår. Gruppen som hade djupbearbetat textboken, Djupt(DK), har i detta diagra en 

fördelning av svaren som är väldigt lik den som gruppen Djupt(3-5) har.
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Deskriptiv statistik

Andel (%)

Osäker Neutral Säker

1 2 3 4 5

Ytligt (0-2) 31,4 12,79 34,88 10,47 10,47

Djupt (DK) 13,28 16,41 38,28 23,44 9,38

Djupt (3-5) 10 15,83 40 23,33 11,67

Diagram 10: Deltagarnas uppfattning om säkerhet i svaret på provfrågorna där de angett textboken som främsta kunskapskälla

Diagram 10 visar svaren på enkätfrågan som behandlade hur säker deltagarna ansåg att de var på att de 

svarat rätt. Här kan ett liknande mönster ses som i förra diagrammet (Diagram 9), där gruppen Ytligt(0-

2) har en större andel deltagare som är osäker på sitt svar (44%), medan endast 21% är säker på sitt svar.

Av de som var osäkra, var också det vanligast förekommande alternativet 1.  För gruppen Djupt(3-5) är 

motsvarande siffror 26% osäkra och 35% säkra svar. Dock var de den större delen av de säkra svaren 4 

på den femgradiga skalan. Även på denna frågan liknar svaren från gruppen Djupt(DK) de svar som 

gruppen Djupt(3-5) har angett.

Deskriptiv statistik

Andel (%)

Fel Delvis rätt Rätt

Ytligt (0-2) 43,02 13,95 43,02

Djupt (DK) 42,97 16,41 40,63

Djupt (3-5) 43,33 15 41,67

Diagram 11: Deltagarnas andel rätta svar på provfrågorna där de angett textboken som främsta kunskapskälla

Diagram 11 visar poängfördelningen på provfrågorna, där ett fel motsvara  0 poäng på frågan, rätt 

motsvarar maxpoäng på frågan och delvis motsvarar att deltagaren har fått poäng men ej maximalt på 

frågan. Här kan ses att andelen rätta svar när deltagarna angett textboken som kunskapskälla generellt 

sett är låg. För alla grupper ligger andelen felaktiga svar omkring 43% och andelen rätta svar mellan 40-

43%. Ingen skillnad kan ses mellan de deltagare som ytligt bearbetade ämnesinnehållet, Ytligt(0-2) , de 

deltagare som djupbearbetade textboken, Djupt(DK), eller de deltagare som djupbearbetade 

ämnesinnehållet, Djupt(3-5). I denna mätning påverkade alltså inte bearbetningen andelen rätta svar. 

Ställs detta diagram i relation till deltagarnas svar i Diagram 9 och Diagram 10, kan tolkas att även då 

gruppen Ytligt(0-2) var mer osäkra på sina svar och ansåg att frågan var svårare än gruppen Djupt(3-5), 

så hade det ingen påverkan på poängfördelningen. Dock visar inte datan om detta beror på att Ytligt(0-

2) underskattade sin förmåga eller Djupt(3-5) överskattade sin. 
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 6.2.2 Genomgångar som främsta kunskapskälla

Följande diagram visar resultaten från de provfrågor där deltagarna har angett genomgångar som den 

främsta kunskapskällan.

Deskriptiv statistik

Andel (%)

Svår Neutral Lätt

5 4 3 2 1

Ytligt (0-2) 15,42 17,29 37,85 13,08 16,36

Djupt (DK) 5,88 10,08 28,57 15,97 39,5

Djupt (3-5) 2,96 2,96 11,85 32,59 49,63

Diagram 12: Deltagarnas uppfattning om svårigheten på provfrågorna där de angett genomgångar som främsta kunskapskälla

Diagram 12 visar hur svår eller lätt deltagarna ansåg att provfrågorna var där de angett att genomgångar 

var den främsta kunskapskällan. Här kan en tydlig skillnad ses mellan de olika grupperna. Gruppen 

Ytligt(0-2) hade en ganska jämn fördelning mellan de som ansåg att frågan var svår (4-5), neutral (3) 

och lätt (1-2). Av deltagarna i gruppen ansåg 33% att frågan var svår och 29% ansåg att frågan var lätt. 

Det vanligast förekommande svaret var neutralt med 38%. Detta skulle kunna ses som att de var osäkra 

i bedömningen av svårigheten på frågorna. I gruppen Djupt(3-5) ansåg 82% att frågan var lätt, medan 

endast 6% ansåg att frågan var svår. Av de som angav att frågan var lätt fanns också det vanligast 

förekommande svaret, där 50% besvarade frågan men 1 på den femgradiga skalan. Även i gruppen 

Djupt(DK), som bestod av de elever som definierats ha djupbearbetat denna kunskapskälla, ansåg en 

majoritet (55%) att frågan var lätt (1-2). Det vanligast förekommande svaret för gruppen var också 1 på

den femgradiga skalan, med 40%.

Deskriptiv statistik

Andel (%)

Osäker Neutral Säker

1 2 3 4 5

Ytligt (0-2) 18,22 20,56 28,5 18,69 13,55

Djupt (DK) 5,04 9,24 30,25 17,65 37,82

Djupt (3-5) 2,22 2,22 17,78 34,81 42,96

Diagram 13: Deltagarnas uppfattning om säkerhet i svaret på provfrågorna där de angett genomgångar som främsta kunskapskälla

Diagram 13 visar hur säker de olika grupperna ansåg sig vara på att de hade besvarat frågorna rätt. Här 

ses en liknande fördelning av svaren som i föregående diagram. För gruppen Ytligt(0-2) är dock andelen 

som svarar att de osäkra (1-2) på sitt svar 39%, även om det vanligast förekommande enskilda svaret var

neutralt med 29%. För gruppen Djupt(DK) svarade 55% att de var säker (4-5) medan 14% svarade att 

de var osäker (1-2). För gruppen Djupt(3-5) var motsvarande siffror 78% säkra på sina svar medan 

endast 4% var osäkra på att de besvarat frågorna rätt.
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Deskriptiv statistik

Andel (%)

Fel Delvis rätt Rätt

Ytligt (0-2) 24,77 18,22 57,01

Djupt (DK) 10,92 18,49 70,59

Djupt (3-5) 5,93 16,3 77,78

Diagram 14: Deltagarnas andel rätta svar på provfrågorna där de angett genomgångar som främsta kunskapskälla

Diagram 14 visar poängfördelningen för deltagarna som angav genomgångar som främsta 

kunskapskälla. Här kan en skillnad ses för gruppen Ytligt(0-2) mellan hur säker de var på att de besvarat

frågorna rätt (Diagram 13) och hur stor andel som besvarade frågorna rätt. 32% uppgav i Diagram 13 

att de var säker på sitt svar, men 57% besvarade frågorna korrekt. 39% angav i Diagram 13 att de var 

osäker på sitt svar, men endast 25% besvarade frågorna fel. Detta skulle kunna tyda på att gruppen hade

svårt att bedöma sina svar. För gruppen Djupt(3-5) var andelen rätt och fel-svar väldigt lik deras 

bedömning av säkerhet i sina svar (Diagram 13) och uppfattningen om att frågorna var lätta (Diagram 

12). 82% ansåg att frågorna var lätta, 78% var säker på att de besvarat frågorna rätt och 78% fick också 

maxpoängen på frågorna. I gruppen ansåg också 6% att frågorna var svåra, 4% att de var osäkra på sina 

svar och 6% besvarade frågorna fel. Detta skulle kunna ses som på att denna grupp hade förmåga att 

bedöma sin egen kunskap. För gruppen Djupt(DK) var också resultaten lik de för gruppen Djupt(3-5) 

men med något lägre andel rätta svar, 71% och något högre andel felaktiga svar 11%. Detta var dock i 

linje med deras bedömning om svårigheten och säkerheten i frågorna. 16% ansåg att frågorna var svåra, 

14% var osäker på sitt svar och 11% besvarade frågorna fel. I gruppen ansåg även 55% att frågorna var 

lätta, 55% att de var säker på sina svar och 71% besvarade frågorna rätt. 

Intressant är också att relatera detta diagram till motsvarande fråga för kunskapskällan textboken 

(Diagram 11), där omkring 40% av deltagarna svarade rätt och fel på frågorna oberoende av vilken 

grupp de tillhörde. Om man ser till genomgångar som kunskapskälla oberoende av gruppindelning så 

visar datan att 65% besvarade frågorna rätt och 17% besvarade frågorna fel.
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 6.2.3 Repetitioner som främsta kunskapskälla

Följande diagram visar resultaten från de provfrågor där deltagarna har angett repetitioner som den 

främsta kunskapskällan.

Deskriptiv statistik

Andel (%)

Svår Neutral Lätt

5 4 3 2 1

Ytligt (0-2) 27,59 6,9 37,93 6,9 20,69

Djupt (DK) 14,29 5,71 34,29 11,43 34,29

Djupt (3-5) 0 0 10 30 60

Diagram 15: Deltagarnas uppfattning om svårigheten på provfrågorna där de angett repetitioner som främsta kunskapskälla

Diagram 15 visar hur svår eller lätt deltagarna ansåg att frågan var för de provfrågor där repetitioner 

angavs som den främsta kunskapskällan. Datan representeras här endast av 39 st svar, vilket är långt 

färre än för tidigare kunskapskällorna. Dock kan ses att gruppen Ytligt(0-2) även här har en stor 

spridning mellan de olika skalstegen, medan i gruppen Djupt(3-5) anser 90% att frågan var lätt.

Deskriptiv statistik

Andel (%)

Osäker Neutral Säker

1 2 3 4 5

Ytligt (0-2) 27,59 3,45 37,93 10,34 20,69

Djupt (DK) 14,29 2,86 28,57 25,71 28,57

Djupt (3-5) 0 0 0 60 40

Diagram 16: Deltagarnas uppfattning om säkerhet i svaret på provfrågorna där de angett repetitioner som främsta kunskapskälla

Diagram 16 visar datan för hur säker som deltagarna ansåg att de var på sina svar. Även i detta diagram 

följer grupperna mönstret att gruppen Ytligt(0-2) har ett stor spridning, medan i gruppen Djupt(3-5) 

svarar samtliga att de är säker på att de har besvarat frågan rätt. Tittar man dock på andelarna för de 

individuella skalstegen ser man att 60% svarade 4 och 40% svarade 5.
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Deskriptiv statistik

Andel (%)

Fel Delvis rätt Rätt

Ytligt (0-2) 27,59 17,24 55,17

Djupt (DK) 14,29 20 65,71

Djupt (3-5) 10 20 70

Diagram 17: Deltagarnas andel rätta svar på provfrågorna där de angett repetitioner som främsta kunskapskälla

Diagram 17 visar resultaten för poängfördelningen. Här kan ses att fördelningen hos gruppen Ytligt(0-

2) skiljer sig jämfört med hur de tidigare diagrammen och att 55% faktiskt besvarade frågorna rätt även 

om 31% tidigare angav att de var säker på att de svarat rätt. Hos gruppen Djupt(3-5) ses 70% besvarade

frågan rätt där 100% i föregående diagram svarade att de var säker. 

 6.2.4 Anteckningar som främsta kunskapskälla

På grund av ett lågt antal provfrågor där anteckningar angavs som främsta kunskapskälla, har valts att 

inte visualisera dessa resultat i diagram. Resultaten visade dock liknande mönster som beskrivits för de 

andra kunskapskällorna.
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 7 Slutsatser

I det här stycket kommer studiens resultat att sättas i relation till de syften om frågeställningar som 

definierats. 

Den första delen av syftet med studien löd:

”Syftet med den här studien är att öka kunskapen om  hur elever använder olika kunskapskällor i sina 

förberedelser inför ett kunskapsredovisningstillfälle.”

Genom att den här studien genomfördes med en datainsamlingsmetod som möjliggjorde att data om 

deltagarnas uppfattning kring kunskapskällor kunde samlas in per provfråga under provtillfällen, har 

gjort att resultaten har kunnat analyseras på en detaljnivå som med andra metoder hade varit svår att 

uppnå. Under de två insamlingstillfällen som genomfördes i den här studien samlades totalt sett in ca 

4500 olika data in som sedan låg till grund för det resultat som presenterats i den här rapporten. Detta 

ledde dock också till brister i studien. En av de bristerna var att kalibrering av instrumenten för 

datainsamlingen för att säkerställa reliabilitet och validiteten i mätningarna inte genomfördes. Studien 

hade också behövt genomföras med en större, slumpmässigt eller representativt urval för att resultatet 

skulle kunna generaliseras. 

Den senare delen av syftet löd:

”Syftet är också att ta reda på vilken nytta eleverna anser att de har av olika kunskapskällor och lärstrategier 

som de använder.”

Den här studien visat på att deltagarna i urvalsgruppen djupbearbetade mellan 0 och 5 olika 

kunskapskällor när de studerade inför provtillfällen. De två kunskapskällor som deltagarna ansåg sig ha 

haft mest nytta utav, textboken och genomgångar, var också de klart vanligaste kunskapskällorna som 

deltagarna uppgav som främsta källa vid provfrågorna. Detta trots att endast 12 respektive 8 deltagare 

definierades ha djupbearbetat dessa källor. Den kunskapskälla som minst antal deltagare hade 

djupbearbetat var anteckningar, vilket också syntes i att den hade lägst ansedd nytta.  Flest deltagare 

hade djupbearbetat repetitioner men den ansedda nyttan var lägre än för textboken och 

genomgångarna. Det var också den källa som minst antal deltagare uppgav som främsta källa vid 

provfrågorna. Den här studien har visat på vilken nytta som deltagarna i urvalsgruppen ansåg att de 

hade av de olika kunskapskällorna, dock går det inte att generalisera resultatet i den här studien till 

andra populationer. 

”Presterar elever som använder djupare bearbetning av kunskapskällor bättre vid provtillfällen?”

I den här studien visades låga siffror (RR=0.14) för att ett samband mellan provresultaten och djupare 

bearbetning av kunskapskällor, såsom de definieras i den här studien. 

”Är elever som djupare bearbetar kunskapskällor bättre på att uppskatta sin egen förmåga?”

I studien presenterades resultat som visade att deltagare som djupbearbetade fler än två kunskapskällor i 

hög utsträckning var säker på att de svarat rätt när de också nådde maxpoängen på en provfråga då den 

främsta kunskapskällan angavs som genomgångar. När den främsta kunskapskällan angavs som 

textboken uppvisade dock inte gruppen samma tillförlitlighet i om de besvarat frågorna rätt och sedan 

nådde maxpoäng.
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”Anser elever som använder djupare bearbetning av kunskapskällor att de haft större nytta av de 

kunskapskällor som de använt?”

De deltagare som i studien definierades som att ha djupt bearbetat fler än två kunskapskällor uppgav att

högre värden nytta av kunskapskällorna på en femgradig skala än de deltagare som definierades ha  

djupbearbetat två eller färre kunskapskällor. 

 8 Diskussion

Av de resultat som den här studien har visat finns det ett antal intressanta iakttagelser om deltagarnas 

studieteknik. Några av dessa kommer att diskuteras i detta stycke. 

Resultaten visade att de deltagare som definierades som att de hade djupbearbetat ämnet uppgav i större

utsträckning att de ansåg att provfrågorna var både lättare och att de var säkrare på sina svar. Detta 

gällde genomgående när textboken, genomgångar och repetitioner uppgavs som främsta kunskapskälla 

(Diagram 9,10,12,13,15,16). Anteckningar som kunskapskälla genererade så få antal svar att de inte 

inkluderas i denna diskussion. Att de djupbearbetande deltagarna gjorde denna bedömning av 

provfrågorna skulle kunna ses utifrån forskningen om självreglerat lärande. En av de meta-kognitiva 

förmågor som mäts inom självreglerat lärande var self-efficacy, tilltro till den egna förmågan att prestera, 

vilket visat sig i forskning vara mer frekvent förekommande hos djupbearbetande elever (Zimmerman, 

1989; Duncan & McKeachie, 2005; Lynch, 2003). Detta indikerar för mig att de djupbearbetande 

deltagarna i den här studien har följt samma mönster som tidigare beskrivits inom forskningen, även 

om den här studien inte fokuserade på att mäta meta-kognitiva självregleringsstrategier. Att de 

djupbearbetande deltagarna uppvisade en högre grad av tilltro till den egna förmågan än de ytligt 

bearbetande deltagarna, tyder för mig på att instrumentet i den här studien också har mätt bearbetning 

av kunskapskällor på ett liknande sätt som tidigare forskning. 

Ytterligare en intressant aspekt av resultaten i den här studien är andelen rätta svar på provfrågorna 

beroende på främsta kunskapskälla. Resultaten visade här att andelen rätta svar skilde sig mellan om 

kunskapskällan var textboken eller genomgångar. För textboken var andelen rätta svar och felaktiga svar 

i stort sätt lika stor (Diagram 11). Medan för genomgångar var andelen rätta svar betydligt större än 

andelen felaktiga svar, särskilt för de djupbearbetande deltagarna (Diagram 14). Detta skulle enligt mig 

kunna relateras till både studiens syfte och kontexten i vilken den här studien är gjord. Som tidigare 

nämnts i metoddelen i denna rapport, anpassades instrumentet som användes i den här studien för att 

på ett bättre sätt avspegla deltagarnas studiekontext jämfört med de instrument som används i 

exempelvis MSLQ och LASSI. Dessa instrument används oftast i mätningar på universitetsnivå, där 

elever i större utsträckning på egen hand bearbetar kunskapskällor och tyngdpunkten ligger på 

bearbetning av litteratur snarare än genomgångar och föreläsningar. Detta skiljer sig mycket från det 

upplägg jag är van vid, genom min yrkespraktik, för studier på gymnasienivå. Dels är elever på 

gymnasiet inte lika vana att djupbearbeta textböcker, men det är också så att en större andel av 

studietiden är förlagd till lektioner, där innehållet i textböckerna bearbetas under genomgångar. Detta 

skulle kunna förklara skillnaden i andelen rätta svar på provfrågorna. Det skulle kunna vara så att 

deltagarna under genomgångar bearbetat enklare frågeställningar om ämnesinnehållet, medan de endast

använt bearbetning av textboken för svårare frågeställningar som de inte ansett sig fått svar på under 

genomgångarna. Detta skulle kunna förklara varför andelen rätta svar är högre när deltagarna anger 

genomgångar som främsta kunskapskälla jämfört med när de anger textboken som främsta 

kunskapskälla. Relaterat till den inledande beskrivningen av varför den här studien genomfördes.  
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Under genomgångar är också metoden för bearbetning av ämnesinnehållet planerat och styrt av läraren. 

Det är min bestämda uppfattning att lärarledd undervisning är ett effektivare inlärningssätt än vad 

elevers självreglerade studiestrategier är. Med detta perspektiv skulle resultaten kunna förklara varför 

kunskaper som uppstått under genomgångar också genererar större andel rätta svar än när elever på egen

hand bearbetar ett ämnesinnehåll.

Ytterligare en intressant aspekt av resultaten i den här studien är den spridning av provresultat som inte 

kunde förklaras av ett samband med djupbearbetning av kunskapskällor (Diagram 8). Här visades att ett

fåtal deltagares provresultat hade stor inverkan på korrelationen mellan djupbearbetning av 

kunskapskällor och provresultat. Vissa deltagare presterade över snittet utan att ha djupbearbeta någon 

kunskapskälla, medan andra uppvisade låga resultat fast fyra kunskapskällor hade djupbearbetats. Detta 

anser jag visar på den svårighet som finns i att mäta aspekter av studieteknik, vilket också visat sig i 

tidigare forskning inom området genom lägre än förväntade effektstorlekar (Martel, 2008). För mig är 

detta mest intressant utifrån erfarenheter av min yrkespraktik som lärare, eftersom jag anser att det är ett

vanligt förekommande mönster som man stöter på inom yrket. I de flesta elevgrupper anser jag att det 

finns liknande elever som endera presterar bra utan att till synes djupbearbeta ett ämnesinnehåll, eller de

elever som lägger mycket energi på sina studier utan att prestationerna avspeglas i deras resultat på prov. 

Som lärare är min erfarenhet att dessa elever inte når sin fulla potential på grund av deras användning av

självreglerande strategier.  Därför var det intressant för mig är att dessa elever också syntes bland 

resultaten i den här studien som utstickare (outliers). Även om den här studien inte fokuserat på att 

studera enskilda deltagares prestationer i förhållande till studieteknik, anser jag att det skulle vara ett 

intressant perspektiv att utför ytterligare forskning att fokusera på. En sådan studie, där man jämför 

utstickarna med medianeleven, anser jag skulle kunna generera viktig kunskap för lärare om hur dessa 

elever skulle kunna hjälpas att nå högre studieresultat utifrån sin potential. 

Slutligen skulle jag också vilja diskutera resultatet utifrån den metod som använts vid genomförandet av

studien. Att så många deltagares enkätsvar definierade dem som djupbearbetande av repetitioner, 17/28 

svar  (Diagram 2), medan så få deltagare uppgav repetitioner som främsta kunskapskälla vid någon 

provfråga, 39/627 svar, kan ses som väldigt märkligt i studien. Detta skulle kunna bero på ett validitets-

problem i metoden för bearbetning av den inledande enkäten, det vill säga att resultatet från provsvaren 

stämmer men att deltagarna på felaktig grund har definierats som djupbearbetande av kunskapskällan. 

Det skulle också kunna bero på att reliabilitets-problem i provfråge-ekäten, det vill säga att deltagarna 

har djupbearbetat repetitioner men inte upplevde detta som källa för sin inlärning utan istället 

relaterade kunskapen till någon annan kognitiv bearbetning av informationen. Det skulle också kunna 

vara ett mönster som har reliabilitet och skulle återkomma om ytterligare mätningar gjordes med en 

större och randomiserad urvalsgrupp. Det ser jag som några utav bristerna i den här studien. Dels har 

metoden inneburit en anpassning av enkätfrågorna i förhållande till tidigare forskning som kan ha 

påverkat tillförlitligheten negativt i den här studien. Detta har försökt vägas upp genom att tydligt 

beskriva på vilka grunder som frågorna har anpassats eftersom jag gjorde bedömningen att deltagarna 

skulle uppleva det som svårt att relatera exempelvis MSLQ till sin studiekontext. Dock skulle det ha 

varit fördelaktigt om en kalibreringsmätning hade kunnat genomföras där skillnaden i svar mellan 

MSLQ och enkäten som användes i den här studien hade undersökts. Det, tillsammans med en större 

och slumpmässigt utvald urvalsgrupp, är de faktorer som jag anser hade varit viktigast att genomföra för

att öka reliabiliteten och validiteten i den här studien.
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