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ABSTRACT 

 Learning techniques, approaches to learning and motivation have a great impact on pupils’ 

exam results. This study has focused on mapping what resources pupils prefer when studying 

to a test, and if any connection can be traced between their preferences for resources and 

their exam result. The study has also included tracing connections between motivational 

factors and exam results.  

 The resource that the pupils preferred the most was practice problems. The resource that 

showed the strongest link with the exam result was scheduled homework help. Pupils who 

preferred homework help tended to perform worse on the exam.  

 The motivational factor that showed the strongest link with the exam result was about how 

pupils react to poor exam results. An interpretation of this is that pupils who did not feel that 

they could control their result, and believed that the result depended on factors not possible 

to affect, tended to perform worse on the exam.  The study also indicated that pupils who 

believe in their own ability tend to perform better. 

 The study did not display any obvious connection between preference for resources and 

exam result, which is in line with existing research in the area. Existing research shows that it 

is rather the pupil’s learning approach level that is decisive; if the pupil is learning on surface 

or deep level. Interviews carried out with pupils during this study strenghtens this image. 

 

Nyckelord: resurser, studieteknik, inlärningsstrategi, motivation, provresultat, lärandenivå, 

ytinlärning, djupinlärning. 

Keywords: resources, learning techniques, approaches to learning, motivation, exam result, 

learning approach level, surface level learning, deep level learning. 
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1 INLEDNING 

Under min tid på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har jag under mina lektioner 

reflekterat över elevernas studieteknik. I början av VFU-perioden noterade jag att det var 

ganska många elever som varken antecknade eller fotograferade tavlan, och följaktligen inte 

fick med sig den information som förmedlades under genomgångarna. Denna information 

fanns bara tillgänglig där och då, och jag var bekymrad över att många elever inte fäste större 

vikt vid detta, som jag uppfattade som viktigt för deras studier. Jag ställde mig bland annat 

frågan om de elever som antecknade också presterade bättre studieresultat. För att få en in-

blick i detta beslutade jag mig för att undersöka dels vilka resurser som eleverna använde sig 

av, och dels om det fanns ett samband mellan elevers resursanvändande och deras studiepre-

station. Vilka resurser använde de för att repetera det som hade gåtts igenom under kursen i 

sina förberedelser inför ett prov?  

 När jag påbörjade detta arbete var min intention att avgränsa undersökningen till enbart 

resursanvändande och dess eventuella inverkan på studieprestationen. Efter samråd med min 

handledare utvidgades perspektivet till att även innefatta motivationsfaktorer. Även inlär-

ningsstrategier och studietekniker innefattades till viss del i studien. 

 Min undervisning under VFU-perioden var mestadels av det traditionella slaget, med ge-

nomgångar följda av att eleverna fick arbeta själva med övningsuppgifter. En ökad inblick i 

elevernas resursanvändande, motivationsfaktorer och inlärningsstrategier skulle kunna hjälpa 

mig att forma en mer varierad undervisning.  

2 BAKGRUND 

2.1 Resursanvändande 

Resurser kan vara till exempel egna anteckningar, läroböcker, övningsuppgifter, annat 

material som tillhandahållits av läraren eller material på internet.  

 Bablan m.fl. (2013) utförde en meta-studie om effektiviteten av materialutnyttjande i klass-

rummet. Författarna hänvisar till forskning som har visat att utbildningsmaterial innebär 

många fördelar för elever/studenter, som till exempel att det underlättar lärande, stödjer ak-

tivt och individuellt lärande, gör kopplingar till verkligheten samt förbättrar kritiskt tänkande, 

problemlösande och kreativt tänkande. Författarna drog slutsatsen att användandet av 
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material har en positiv effekt på elevers studieprestation, och att denna positiva påverkan är 

oberoende av studienivå, ämne och typ av material. (Bablan m.fl., 2013). 

Sinapuelas och Stacy (2015) undersökte sambanden mellan universitetsstudenters studiepre-

station på en grundkurs i kemi, och deras metoder för lärande utanför klassrummet. Under-

sökningen delade in resurser i fyra kategorier enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Kategoriindelning av resurser. (Sinapuelas och Stacy, 2015, min översättning) 
Metakognitiva färdigheter Självutvärdering av prestation i relation till studieteknik och 

ansträngning. 

Referensmaterial T.ex. lärobok, anteckningar och internet. 

Övningsproblem T.ex. övningsuppgifter i lärobok, gamla prov. 

Interaktion med andra Interaktion med studiekamrater och lärare. Medverkan i stu-

diegrupper. 

 

När det gäller resursanvändande visade undersökningen att studenter tenderade att använda 

sig av resurser som bäst passade deras lärandestil. 
 

Birnbaum och Frey (2002) undersökte hur universitetsstudenter värdesatte att föreläsaren 

använde sig av PowerPoint-presentationer. Det visade sig att de flesta studenter föredrog Po-

werPoint-presentationer framför presentationer på whiteboard. En av de främsta fördelarna 

var att studenterna fick tillgång till presentationen, antingen som utskrifter eller att de kunde 

hämta materialet på nätet. Enligt författarna är det viktigt att föreläsaren tar notis om hur 

studenterna antecknar, och att inte prata för fort, vilket föreläsare som använder PowerPoint 

tenderar att göra.  

2.2 Inlärningsstrategi och studieteknik 

Det finns starka belägg för att elevernas inlärningsstrategi och studieteknik har stor inverkan 

på deras studieprestation. Hattie (2012) sorterar in undervisning i studiemetoder och under-

visning i inlärningsstrategier som påverkansfaktorer med hög effekt.  

När det gäller inlärningsstrategier skiljde Sinapuelas och Stacy (2015) mellan yt- respektive 

djupinriktning: 
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Studenter som kan karakteriseras som yt-inlärare memorerar oberoende fakta, lär sig utantill, 

och kopplar inte samman en inlärningsuppgift med en annan. En yt-nivåstrategi inkluderar in-

tentionen att reproducera information som uppgiften kräver, och motivation till följd av yttre 

faktorer. Djup-nivåstrategier kännetecknas av att studenten försöker förstå vad inlärningsupp-

giften handlar om och den underliggande meningen, och gör kopplingar mellan de nya idéerna 

som presenteras och kunskap inhämtad från tidigare inlärningsuppgifter. Medan en yt-nivå-

strategi motiveras av yttre faktorer, är en djup-nivåstrategi motiverad av inre faktorer och in-

kluderar en intention att förstå materialet. (Sinapuelas & Stacy 2015, s.791, min översättning). 

 

Författarna förknippade således yt-inlärning med yttre motivation och djup-inlärning med inre 

motivation. Imsen (2006) ger följande förklaringar av begreppen yttre respektive inre moti-

vation: ”Yttre motivation innebär […] att aktiviteten eller lärandet upprätthålls på grund av att 

individen därigenom hoppas kunna få en belöning eller nå ett mål som egentligen inte har 

med saken att göra”, (Imsen, 2006, s.466). Inre motivation innebär att: ”Aktiviteten, lärandet 

eller arbetsprocessen hålls igång genom ett intresse för själva saken, lärostoffet eller hand-

lingen”, (Ibid., s.466).  

 Sinapuelas och Stacy (2015) undersökte universitetsstudenters lärandestrategier och hur 

dessa olika strategier inverkade på deras studieprestation. Författarna beskrev hur man ge-

nom information baserad på intervjuer delade in studenterna i fyra olika lärandenivåer, där 

nivå ett kännetecknades av ytliga inlärningsstrategier och nivå fyra av djupa sådana, se bilaga 

2. Studien visade att det var studentens lärandenivå som var avgörande för studieprestat-

ionen, inte vilka resurser som användes och i vilken omfattning. Studien slog fast att studenter 

som hade tillägnat sig en mer djupgående lärandestrategi presterade bättre på prov: 

 
Data indikerar att en nyckel till att prestera bra på prov […] har att göra med var studenter 

lägger fokus när de lär sig. Studenter som lägger fokus internt och arbetar med att forma sin 

egen förståelse (strategier på nivå 3 och 4) tenderar att prestera över medel […], medan stu-

denter som placerar detta fokus externt och enbart samlar svar från resurserna (strategier på 

nivå 1 och 2) presterar under medel […]. (Sinapuelas och Stacy 2015, s.812, min översättning). 

 

Dunlosky m.fl. (2013) gjorde en utvärdering av olika studieteknikers uppvisade effektivitet. 

Denna utvärdering baserades på en genomgång av befintlig forskning kring respektive studie-

teknik. De olika studietekniker som utvärderades framgår av tabell 2.  
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Tabell 2. Studietekniker. (Dunlosky m.fl., 2013, min översättning). 

Elaborative interrogation Generera en förklaring till varför ett uttryckligen angivet faktum eller 

koncept är sant. 

Self-explanation Förklara hur ny information är relaterad till känd information, eller 

förklara åtgärder som vidtagits under problemlösning. 

Summarization Skriva sammanfattningar av det som ska läras. 

Highlighting-underlining Märkning av potentiellt viktiga delar av ett material medan man läser. 

Keyword mnemonic Använda nyckelord eller mentala bilder som stöd för minnet. 

Imagery for text Att försöka skapa mentala bilder av textmaterial medan man läser el-

ler lyssnar. 

Rereading Läsa ett textmaterial igen efter en inledande läsning. 

Practice testing Arbeta med övningsprov. 

Distributed practice Implementera ett schema som sprider ut studieverksamhet över tid. 

Interleaved practice Implementera ett schema som gör att man studerar olika sorters pro-

blem istället för ett i taget. 

 

De studietekniker som bedömdes vara de effektivaste var ”practice testing” och ”distributed 

practice”, medan exempelvis rereading, summarization och highlighting bedömdes vara inef-

fektiva.  

 Hatties (2012) slutsatser när det gäller effektiva inlärningsstrategier kan knytas till det som 

har beskrivits ovan, till exempel: ”Att ange huvuddragen i, integrera och syntetisera informat-

ion ger bättre lärande än upprepat läsande eller andra passiva strategier.” (Hattie, 2012, 

s.139). Motsvaras av elaborative interrogation respektive self-explanation. ”Att fördela studi-

erna över tid skapar bättre långsiktig minnesbehållning än en studiegenomgång.” (Hattie, 

2012, s.139). Motsvaras av distributed practice. ”Förståelsen för abstrakta begrepp förbättras 

med flera och olika exempel.” (Hattie, 2012, s.139). Motsvaras av interleaved practice. 

Steidler (2016) lyfte fram betydelsen av att collegestudenter tar anteckningar under lektioner, 

och nämnde fyra skäl till detta. 1) Egna anteckningar hjälper till att identifiera de viktiga 

idéerna som presenteras på föreläsningar. 2) Den information som förmedlas under föreläs-

ningar kanske inte finns åtkomlig någon annanstans. 3) Lärare formulerar ofta provuppgifter 

baserade på det som gås igenom på föreläsningar. 4) Bra anteckningar är ett effektivt sätt att 

gå igenom och komma ihåg vad eleven behöver kunna för att lyckas väl på prov. Steidler 

nämnde också hur man kan stödja elevernas färdigheter i att anteckna genom att förse dem 

med utskrifter av PowerPoint-slides eller lektionsplaneringar.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ge en inblick i dels vilka resurser som gymnasieelever använder 

i sina förberedelser inför skriftliga prov, och dels om det finns ett samband mellan resursan-

vändandet och studieprestationen, samt mellan motivationsfaktorer och studieprestationen.  

3.2 Frågeställningar 

Syftet har brutits ned till tre konkreta frågeställningar: 

1. Vilka resurser använder sig elever av när de studerar inför ett skriftligt prov? 

2. Vilka samband kan man se mellan resursanvändande och studieprestation? 

3. Vilka samband kan man se mellan motivationsfaktorer och studieprestation? 

4 METOD 

Både en kvantitativ och en kvalitativ metod har använts. Den kvantitativa metoden bestod av 

en enkät till de elever som jag hade undervisat under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU), på teknikprogrammets årskurs ett och två. Denna kompletterades med intervjuer av 

sex stycken utvalda elever. Resultaten från skriftliga prov som respondenterna skrev under 

min VFU användes för att undersöka eventuella samband mellan enkätsvar och studieprestat-

ion. Anledningen till att jag valde att använda en enkät för datainsamlingen är att jag ville ha 

kvantitativa data på elevernas resursanvändande, samt undersöka samband mellan variabler, 

i detta fall mellan enkätsvar och studieprestation. 

4.1 Urval 

Urvalet i denna undersökning framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Urval 

Klass Antal elever 

TE1a 25 
TE1b 30 
TEDES2 24 
TESAM2 4 
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4.2 Genomförande 

4.2.1 Enkät 

En icke-anonym enkät utformades på Google Formulär, se bilaga 1. Anledningen till att enkä-

ten var icke-anonym var att jag ville undersöka samband mellan enkätsvar och studieprestat-

ion. Frågorna 2-11 i enkäten handlade om vilka resurser som eleven använde när denne läser 

på inför ett prov. Fråga 1 var en kontrollfråga huruvida eleven brukade läsa på inför prov. 

Frågorna 13-27 som handlade om motivationsfaktorer valdes ur befintliga enkäter, (Self-De-

termination Theory, 2016). Frågorna 13-20 valdes ur den befintliga enkäten Academic Self-

Regulation Questionnaire (SRQ-A) och handlade om varför det är viktigt för eleven att få bra 

resultat på prov. Fråga 12 var en kontrollfråga huruvida eleven tyckte provresultat var viktiga. 

Frågorna 21-24 valdes ur enkäten Perceived Competence Scales och handlade om elevens 

självupplevda förmåga. Frågorna 25-27 valdes ur enkäten The General Causality Orientations 

Scale och handlade om hur eleven reagerar på ett dåligt provresultat. Frågorna avseende re-

sursanvändande utformades med utgångspunkt i vilka olika resurser jag efter konsultation 

med andra lärare kunde identifiera på skolan. Dessa resurser var: egna anteckningar, lärobok, 

övningsuppgifter med lösningar, inlämningsuppgifter, internet, fotografier av tavlan, exempel 

på provuppgifter, schemalagd läxhjälp, fråga klasskompisar och fråga föräldrar eller annan 

person. Frågorna utformades med Likert-skala 1-5. För frågorna om resursanvändande stod 1 

för Viktigt och 5 för Inte alls viktigt. För frågorna om motivationsfaktorer stod 1 för Håller helt 

med och 5 för Håller inte alls med. En länk till enkäten skickades ut till respondenterna på V-

klass, som är den aktuella skolans lärplattform.  

4.2.2 Provresultat 

För att få en bild av elevernas studieprestation användes deras poäng på skriftliga prov som 

genomfördes under slutskedet av min VFU-period. Eleverna i årskurs ett skrev ett prov i me-

kanik inom ramen för kursen ”Teknik 1”, som jag själv hade konstruerat. Eleverna i årskurs två 

skrev ett prov i hållfasthetslära inom ramen för kursen ”Konstruktion 1”, som min VFU-hand-

ledare hade konstruerat. För att få en så jämförbar statistik som möjligt normerades elevernas 

poäng enligt nedanstående formel: 

�������� 	�ä�� =
������� 	�ä�� − �����	�ä��

�����������������
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4.2.3 Intervjuer 

Utifrån enkätsvaren valdes sex elever enligt tabell 4 ut till semistrukturerade individuella in-

tervjuer som spelades in. Se intervjuguide i bilaga 4. Eleverna valdes ut utifrån att de repre-

senterade en relativt stor variation i svaren på dels enkätfrågorna gällande resursanvändande, 

och dels resultat på det skriftliga provet. Syftet med intervjuerna var att få en fördjupad inblick 

i hur eleverna resonerade och tänkte när de förberedde sig inför ett skriftligt prov.  

Tabell 4. Elever utvalda till intervju. 
 Normerad poäng Betyg 

Elev 1 0,24 D 

Elev 2 1,37 B 

Elev 3 -0,98 E 

Elev 4 1,27 B 

Elev 5 -0,66 E 

Elev 6 0,13 C 

 

4.3 Svarsfrekvens enkät 

Tabell 5. Svarsfrekvens enkät. 

Klass Antal elever Antal enkätsvar Av dessa intervjuades 

TE1a 25 23 0 
TE1b 30 26 4 
TEDES2 24 19 2 
TESAM2 4 4 0 

 

4.4 Analysmetod 

Enkäten har analyserats på två sätt i Excel. För att få en bild av elevernas preferenser gällande 

resursanvändande beräknades medelvärden för frågorna om detta. Sedan har en korrelat-

ionsanalys utförts mellan värdena för normerade elevpoäng och svaren på respektive enkät-

fråga, se bilaga 3. Att det finns en korrelation mellan två variabler betyder att de tenderar att 

samvariera på ett systematiskt sätt. Korrelationskoefficienten uttrycks som ett värde mellan 

1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt 

negativt samband. En positiv korrelationskoefficient betyder att ett högt värde på Likert-ska-

lan motsvaras av ett högt provresultat, alternativt att ett lågt värde på Likert-skalan motsvaras 
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av ett lågt provresultat. För en negativ korrelationskoefficient är förhållandet det motsatta, 

det vill säga att ett lågt värde på Likert-skalan motsvaras av ett högt provresultat eller vice 

versa. 

 Resultaten av intervjuerna har använts för att illustrera enkätresultatet, och ge en fördju-

pad bild av hur eleverna förbereder sig inför prov. Jag har i intervjuanalysen letat efter hur 

eleverna beskrev sitt resursanvändande och sina studiestrategier. Jag har även letat efter hur 

de beskrev vad som motiverar dem, och vilka känslor de har inför studierna och eventuella 

misslyckanden.   

4.5 Validitet och reliabilitet 

När det gäller en undersöknings validitet brukar man skilja mellan inre och yttre sådan. ”Den 

inre validiteten handlar […] konkret om att vi ställer våra frågor till rätt grupper av människor, 

[…], att vi tar med ett tillräckligt antal indikatorer för att täcka in en fråga etc.” (Svenning, 

2003, s.65). ”Den yttre validiteten handlar om […] möjligheterna till generalisering utifrån en 

specifik studie.” (Svenning, 2003, s.66). Som syftet är formulerat gäller denna studie gymnasi-

eelever generellt. Enkätens frågor är också generellt ställda, och inte kopplade till något spe-

cifikt ämne. Om elever på teknikprogrammet är representativa för en större elevgrupp kan 

man anse att både den inre och yttre validiteten stärks. Att frågorna täcks in med ett tillräckligt 

antal indikatorer känner jag mig tryggare med när det gäller resursanvändandet än när det 

gäller motivationsfaktorerna. Antal resurser baserades som redan nämnts på de olika resurser 

som jag efter samråd med andra lärare kunde identifiera på skolan. Frågorna om motivations-

faktorer, som är utvalda från befintliga enkäter, representerar ett urval av ett stort antal frågor 

som man kan välja mellan. En viktig aspekt om validiteten på denna studie är att det inte är 

möjligt att utföra en korrelationsanalys med ett så begränsat antal respondenter. Jag kan så-

ledes leta efter samband, men inte dra några slutsatser utifrån korrelationsanalysen i denna 

studie. 

 ”Med reliabilitet menar man att resultaten ska vara tillförlitliga. Om ingenting förändras i 

en population skall två undersökningar med samma syfte och med samma metoder ge samma 

resultat!” (Svenning, 2003, s.67). Detta kan även benämnas reproducerbarhet. Interbedömar-

reliabiliteten för enkäten kan påverkas om exempelvis en annan forskare väljer ut andra frågor 

om motivationsfaktorer. Den kvalitativa delen av denna studie, intervjuerna, omfattas enligt 

Svenning (2003) inte av samma resonemang om tillförlitlighet. ”En kvalitativ undersökning är 
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mer exemplifierande än generaliserande […]”. (Svenning, 2003, s.68). Detta överensstämmer 

med det som har beskrivits ovan, att intervjuerna har använts för att illustrera enkätsvaren. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts i linje med de forskningsetiska principer inom humanistisk- och sam-

hällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet fastställt (Vetenskapsrådet 2014). Eftersom 

det handlade om gymnasieelever var kontakt med elevernas vårdnadshavare för deras god-

kännande inte nödvändig. Enkäten var inte anonym men all information som samlades in an-

vändes enbart till den aktuella studien, och frågorna bedömdes inte vara av privat eller etiskt 

känslig natur. Dessutom har skolan och uppgiftslämnarna avidentifierats i denna rapport. Del-

tagandet i enkätundersökningen och intervjuerna var frivilligt, och uppgiftslämnarna har in-

formerats om att uppgifterna skulle användas för ett examensarbete. Därför anser jag att Ve-

tenskapsrådets fyra etiska krav på vetenskapliga undersökningar (informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) är uppfyllda. 
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5 RESULTAT 

Eftersom det, som tidigare nämnts, inte är möjligt att utföra en korrelationsanalys med ett så 

begränsat antal respondenter, har jag i resultatanalysen valt att fokusera på de frågor som 

uppvisar en relativt signifikant korrelation respektive icke-korrelation till provresultatet. Jag 

har valt följande gränser för korrelationsfaktorn: större än +0,25 respektive mindre än -0,25, 

samt intervallet -0,05 till +0,05. Dessa gränser medförde att sex frågor omfattades av resul-

tatanalysen, fyra resursfrågor och två motivationsfrågor. 

5.1 Resursanvändande  

Figur 1 visar medelvärden för elevernas svar på enkätens frågor gällande hur viktiga de anser 

att olika resurser är för deras förberedelser inför prov. Figuren ska tolkas som att ju kortare 

stapel desto viktigare resurs.  

 
Fig. 1: Medelvärden för elevernas svar gällande resursanvändande. 

De resurser som eleverna använde mest var Övningsuppgifter med lösningar och Exempel på 

provuppgifter.  
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5.2 Samband mellan resursanvändande och studieprestation 

Figur 2 visar korrelationsvärden mellan de normerade elevpoängen och svaren på respektive 

enkätfråga om resursanvändande.  

 
Fig. 2: Korrelationer mellan provresultat och resursanvändande enligt fråga 2-11. 

Den resurs som uppvisade den starkaste korrelationen till provresultaten var Schemalagd läx-

hjälp (+0,28). Analysen visade att elever med lågt provresultat tenderade att använda sig 

mycket av schemalagd läxhjälp.  

De flitigast använda resurserna, Övningsuppgifter med lösningar och Exempel på provuppgif-

ter, uppvisade en svag korrelation till provresultaten, (-0,03) respektive (+0,03).  

Fråga klasskompisar uppvisade den svagaste korrelationen till provresultaten av alla resurser, 

(-0,01). 

5.3 Samband mellan motivationsfaktorer och studieprestation 

Figur 3 visar korrelationsvärden mellan de normerade elevpoängen och svaren på respektive 

enkätfråga om motivationsfaktorer.  
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Fig. 3: Korrelationer mellan provresultat och motivationsfaktorer enligt fråga 13-27. 

För frågorna 13-20, som handlade om varför det är viktigt för eleven att få bra resultat på 

prov, uppvisade fråga 16 den starkaste korrelationen till provresultaten, (+0,25). Detta indike-

rar att elever som presterade bra på provet inte höll med om att ett misslyckande hade gett 

dem problem. För frågorna 21-24, som handlade om elevens självupplevda förmåga, uppvi-

sade ingen fråga en signifikant korrelation eller icke-korrelation. För frågorna 25-27, som 

handlade om hur eleven reagerar på ett dåligt provresultat, uppvisade fråga 25 den starkaste 

korrelationen med provresultaten av samtliga enkätfrågor (+0,37). Ett positivt korrelations-

värde för denna fråga indikerar att elever med låga provresultat tenderar att i hög grad tro att 

det är utom hens kontroll att uppnå önskvärda resultat. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resursanvändande 

Eftersom analysen visade att övningsuppgifter och exempel på provuppgifter är populära re-

surser accentueras vikten av att utforma övningsuppgifter och prov så att hela ämnesområdet 

täcks in på ett bra sätt. ”Uppgifter som läraren har lagt ut är bra. Det brukar vara varierande 

uppgifter som täcker in området bra.” (Elev 6). ”Provuppgifter är viktigt. Det är tråkigt att läsa. 

Det fastnar bättre om jag räknar.” (Elev 4). Som redan nämnts har tidigare forskning visat att 

arbete med övningsprov och att sprida ut studieaktiviteter över tid är effektiva studietekniker. 

De övningsuppgifter som tillhandahölls på de kurser som denna studie är baserad på delades 

ut efter varje teorigenomgång, varför man kan anse att läraren gjorde sitt för att sprida ut 

studieaktiviteterna över tid. Det är naturligtvis även upp till eleverna att göra detta.  

6.2 Samband mellan resursanvändande och studieprestation 

Schemalagd läxhjälp, eller stödundervisning som det också kallas, utnyttjas i högre grad av 

elever med lägre prestationsnivå, så det faktum att analysen indikerade att elever som tyckte 

att denna resurs var viktig presterade sämre på provet är inte förvånande. Läxhjälpen utnytt-

jas dock även av mer högpresterande elever: ”Om det är läxhjälp och pappa inte är hemma 

brukar jag gå på läxhjälpen.” (Elev 2). ”Jag går på läxhjälpen till och från, mest inför proven. 

Föredrar läxhjälpen framför att jobba hemma. Tar helst inte hem arbete.” (Elev 6). Baserat på 

de observationer jag gjorde under min VFU verkade de mer högpresterande eleverna använda 

läxhjälpen främst i anslutning till prov, det vill säga mindre regelbundet än de lågpresterande, 

för vilka den schemalagda läxhjälpen främst är avsedd. 

Övningsuppgifter med lösningar och exempel på provuppgifter uppvisade i denna studie en 

svag korrelation till provresultaten. Dunlosky m.fl. (2013) kom som tidigare nämnts fram till 

att arbete med övningsprov enligt existerande forskning inom området tillhörde de effektiv-

aste studieteknikerna. Här finns det anledning att ifrågasätta validiteten på den korrelat-

ionsanalys som har utförts i denna studie, enligt tidigare diskussion. 

Fråga klasskompisar uppvisade den svagaste korrelationen till provresultaten av alla resurser. 

Samtidigt visar översikten i bilaga 2 av de fyra olika lärandenivåerna enligt Sinapuelas och Sta-

cys (2015) studie, att graden av interaktion och djupet i densamma är något som tycks öka ju 
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högre lärandenivå som eleven befinner sig på. Av de sex elever som intervjuades var det end-

ast en som uppgav att det var viktigt att fråga klasskompisar.  

6.3 Samband mellan motivationsfaktorer och studieprestation 

Fråga 16 indikerade som nämnts att elever som presterade bra på provet inte hade uppfatt-

ningen att ett misslyckat provresultat hade gett dem problem. Detta kan möjligen kopplas till 

om eleven känner en press i sitt skolarbete, och att detta kan ha ett samband med en sämre 

studieprestation. Intervjuerna gav åtminstone två exempel på elever som presterade ett 

sämre provresultat och som uppgav att de kände av prestationsångest: ”Jag har prestations-

ångest. Jag vill vara bra på allting”. (Elev 3). ”Jag har stora problem med prestationsångest. 

Det beror på hur osäker jag känner mig inför ett ämne”. (Elev 5). Elev 5 beskrev också hur hens 

studieteknik varierar beroende på ämne: ”I svenska, som är rakt av information, brukar jag 

läsa texten och utifrån det göra frågor till mig själv medan jag läser. I tekniska ämnen använder 

jag mycket Youtube.” Det är rimligt att anta att denna elev känner sig mer osäker i tekniska 

ämnen, och då följaktligen känner av mer prestationsångest. Denna elev använder sig av en 

mer passiv studieteknik i tekniska ämnen, något som kan förklara det svaga provresultatet. 

Som nämnts tidigare leder passiva strategier till sämre lärande, (Hattie, 2012).  

Fråga 25, den enkätfråga som uppvisade den starkaste korrelationen med provresultaten, 

handlade om elevers reaktion på ett misslyckat provresultat och löd: ”Du känner dig ledsen 

och tänker: ’Jag klarar inte av någonting’”. Om eleven håller med om detta påstående indike-

rar det att eleven tror att det är utom hens kontroll att uppnå önskvärda resultat och att pre-

station till stora delar handlar om tur eller ödet. Personer med denna orientering tenderar att 

inte ha någon känsla av att kunna påverka resultat eller klara av krav eller förändringar. De 

tenderar att vara omotiverade och vilja att saker och ting ska förbli som de alltid har varit. 

(Self-Determination Theory, 2016). Ett positivt korrelationsvärde indikerar alltså här att elever 

med låga provresultat tenderar att i hög grad ha denna orientering. Intervjuerna gav exempel 

på elever med ett svagt provresultat som accepterade att de presterade sämre i vissa ämnen. 

”Hur det känns när det inte gått så bra är väldigt olika. Det beror på ämne och vad jag har för 

förväntningar på mig själv. Har accepterat att betyget i fysik inte varit så högt, det är ett av 

mina svagare ämnen.” (Elev 1). ”I ämnen som jag har haft svårt för, som fysik, är jag glad om 

jag får ett E, men i engelska eller svenska vill jag ha C eller högre.” (Elev 3). ”Fysik är inget 
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starkt ämne för mig, så där är jag ganska nöjd med ett E”. (Elev 5). Dessa elever ansåg sig alltså 

ha svårt för ämnet fysik, och tycktes koppla sin prestation i detta ämne till en okontrollerbar 

faktor som begåvning, istället för till en faktor som går att kontrollera, som ansträngning. Me-

kanik och hållfasthetslära, vilka är de ämnen som provresultaten i denna studie härrör från, 

kan anses vara besläktade med fysik. Det är därför rimligt att anta att elever som har svårt för 

fysik även har svårt för dessa ämnen.  

6.4 Allmän diskussion 

6.4.1 Egna anteckningar 

Intervjuerna gav en del intressant information om elevernas syn på att anteckna: ”Jag har dålig 

handstil – det tar för mycket energi att anteckna.” (Elev 1). ”Jag antecknar mycket på lektion-

erna. Jag använder speciellt egna anteckningar när jag pluggar”. (Elev 3). ”Jag brukar anteckna 

för att lära mig på ett bättre sätt, från hörsel till hand. Ibland blir det svårare att lyssna när 

man antecknar. Tittar inte ofta på anteckningar när jag pluggar. Ibland tittar jag på anteck-

ningarna när jag räknar uppgifter.” (Elev 5).  

 Det är intressant att jämföra två elever som båda i hög grad antecknar på lektionerna, men 

som uppvisar skilda prestationsnivåer. Den ena eleven (elev 4) berättade: ”Jag antecknar på 

lektionerna. Det mesta fastnar på lektionerna. Känner jag att det är något jag har svårare för 

så läser jag igenom det innan provet.” Denna elev utmärker sig genom att inte använda sig av 

resurser i någon större utsträckning, förutom gamla provuppgifter. Det är enkelt att identifiera 

att denna elev befinner sig på lärandenivå 3, för att återanknyta till undersökningen av Sina-

puelas och Stacy (2015), där bland annat följande beskrivning ges av en nivå 3-student: ”En 

nivå 3-student beskriver hens användande av gamla prov så här: ’Först så gör jag ett prov, och 

sedan ser jag vilka saker jag har problem med och tittar igenom det ytterligare innan jag gör 

ett andra prov.’” (Sinapuelas och Stacy, 2015, s.807, min översättning). Som synes känns detta 

igen ifrån intervjun, och man kan här identifiera en koppling mellan en hög lärandenivå och 

ett bra provresultat.  

 Den andra eleven (elev 3) berättade: ”Jag antecknar mycket på lektionerna. Jag använder 

speciellt egna anteckningar när jag pluggar inför provet”. Både elev 3 och 4 lägger således stor 

vikt vid egna anteckningar, men att elev 3 presterade ett sämre provresultat kan antas bero 

på att denna elev ligger på en lägre lärandenivå och följaktligen har tillägnat sig mer ytliga 

kunskaper. 
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 Steidler (2016) tryckte på behovet av att kunna ta anteckningar, men det avsåg elever på 

högre utbildning, amerikanskt college. Det är rimligt att anta att behovet av att kunna ta an-

teckningar på ett effektivt sätt ökar när eleverna fortsätter till högre utbildning, eftersom 

undervisningen på universitets- och högskolenivå är mer baserad på föreläsningar och kun-

skapsförmedling. Även om denna studie inte påvisade något starkt samband mellan att an-

teckna och att prestera bra provresultat är det enligt min uppfattning ändå viktigt att gymna-

sieelever lär sig denna studieteknik, om inte annat som en förberedelse för högre studier.  

6.4.2 Internet 

Några anledningar till att elever sätter värde på material från internet ges av följande elevcitat: 

”YouTube ger en bra sammanfattande bild. Inte så mycket sidoinformation.” (Elev 1). ”När jag 

tittar på YouTube får jag höra någon annan som förklarar.” (Elev 5). Detta är något att ta fasta 

på, och att använda till exempel YouTube är ett utmärkt sätt att variera sin undervisning när 

man undervisar i teknikämnen. I läroplanen för gymnasiet står det: ”Läraren ska organisera 

och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sam-

manhang, […]” (Skolverket, 2011). Användande av multimediateknik som YouTube kan hjälpa 

eleven att få överblick och sammanhang. Detta styrks av information från intervjuerna: ”Kon-

struktion är bara bokstäver, siffror och pilar. Jag skulle förstå mycket mer och få mer samman-

hang om vi kunde göra mer praktiska saker, som till exempel datorsimuleringar.  Vissa vill höra, 

vissa vill läsa men jag vill se och höra saker.” (Elev 5). 

6.4.3 Fråga föräldrar 

Att fråga föräldrar eller någon annan person uppvisade inte någon stark korrelation till prov-

resultaten i denna studie, vilket stöds av vissa intervjuuppgifter: ”Jag tar hjälp av mina föräld-

rar, särskilt inför prov. Båda är ingenjörer.” (Elev 3). ”Det är inte så ofta jag frågar klasskompi-

sar eller föräldrar. En gång när jag gick i sjuan frågade jag pappa, men då blev det så krångligt.” 

(Elev 4). ”Pappa är jätteduktig på naturvetenskapliga ämnen. Han är ingenjör. Hittills har han 

kunnat hjälpa mig med allt. Skönt att ha en sådan hemma.” (Elev 2). 

6.4.4 Självupplevd förmåga 

Fråga 21 uppvisade en relativt stor negativ korrelation med provresultaten (-0,24). Detta indi-

kerar att en stark tro på sin egen förmåga kan kopplas samman med ett bra provresultat. Vis-

serligen är värdet på korrelationsfaktorn för denna fråga något för lågt för att betraktas som 
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signifikant i denna studie, men värdet av självupplevd förmåga kan man hitta stöd för i litte-

raturen. Hattie (2012), anger ”Självskattning av betyg/elevens förväntningar” som den påver-

kansfaktorn med högst effekt på elevprestationerna. Enligt Hattie (2012) är elever mycket bra 

på att förutsäga vilket betyg de kommer att få på ett prov, och lärarens uppgift är att höja 

deras förväntningar på sig själva.  

 Även Imsen (2006) berör detta ämne: ”Sambandet mellan självuppfattning vad gäller sko-

lämnen och betyg är klart dokumenterat.” (Imsen, 2006, s.526).  

6.4.5 Betyg 

Intervjuerna har också gett indikationer på att betyg är viktiga: ”Betygen är viktiga. Jag har en 

framtidsbild om hur jag vill leva sedan.” (Elev 2). ”Jag ska vara behörig i alla kurser så att jag 

kan gå det jag vill sedan.” (Elev 3). ”Jag måste ha bra betyg för att komma in på den utbildning 

jag vill gå.” (Elev 5). ”Jag är en tävlingsmänniska.” (Elev 4). Detta är också ett intryck jag fick 

under min VFU, att det var ett starkt fokus på provresultat och betyg. Imsen (2006) skriver om 

den yttre motivation som betygen innebär: ”Gymnasiet, åtminstone de teoretiska linjerna, är 

känt för stor betygshets. Föräldrarnas sociala ambitioner smittar: om du vill komma någon 

vart i livet måste du lägga manken till, och utan goda betyg går det inte.” (Imsen, 2006, s.165). 

6.4.6 Konstruktivistisk undervisning 

I inledningen nämnde jag min önskan att forma en mer varierad undervisning. Ett sätt att göra 

detta är att gå mot en mer konstruktivistisk sådan.  

Den så kallade konstruktivistiska undervisningen karaktäriseras av betydligt större öppenhet, 

aktivitet och upptäckarglädje. Den är i högre grad än den traditionella gruppbaserad, inriktad 

mot vardagsproblem och orienterad mot processer […] som till exempel problemlösning, analys 

och undersökning, vilket innebär att såväl ämneskunskaper som vardagskunskaper och sociala 

förmågor utvecklas hos de lärande […]. (Håkansson & Sundberg, 2012, s.75) 

Konstruktivistiskt inriktad undervisning kan visserligen öppna möjligheter för en större variat-

ion, men bidrar den till bättre kunskaper? Det finns forskning som visar att så inte är fallet, i 

alla fall inte så länge skolan är betygsfokuserad. ”I fråga om utveckling av sådana kunskaper 

som ofta mäts i prov och tester, visar forskningsresultaten att de så kallade traditionella, eller 

mer strukturerade undervisningsformerna, ger bäst resultat […].”(Ibid., s.75). ”Forskarna är 

noga med att betona att de traditionella och de konstruktivistiska undervisningsmodellerna 
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inte bör utesluta varandra, utan istället kompletterar varandra.” (Ibid., s.75). Imsen (2006) 

hänvisar till Bruner (1974) som menar att den konstruktivistiska metoden learning by disco-

very är att föredra eftersom den bygger på inre motivation. I Sinapuelas och Stacys (2015) 

undersökning förknippades yt-inlärning med yttre motivation och djup-inlärning med inre mo-

tivation. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att konstruktivistisk undervisning kan bidra till 

en ökad djup-inlärning. Om man vill att eleverna i högre grad ska tillägna sig en djup-inlär-

ningsstrategi är det naturligtvis viktigt att undervisningen stimulerar till en sådan.  

6.5 Slutord 

Denna studie har gett mig värdefull information om vilka faktorer som påverkar elevers studi-

eresultat. Studien indikerar inte något starkt samband mellan resursanvändande och studie-

resultat, och det är helt i linje med den existerande forskning som jag har hittat och refererat 

till. Forskning visar att resursanvändandet styrs av vilken lärandestil eleven har. Forskning vi-

sar också att studieresultat snarare beror på vilken nivå av lärande eleven befinner sig. Den 

oinvigde kan förledas tro att det endast handlar om elevens studiebegåvning, och att denna 

är någonting givet och konstant som inte går att påverka. Det är dock att göra det för enkelt 

för sig. Som tidigare nämnts kan undervisning i studietekniker och inlärningsstrategier ha en 

positiv inverkan på elevernas lärande. Det hade varit intressant att studera hur en sådan 

undervisning kan påverka studieprestationen.   
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BILAGA 2 

Lärandenivå Studenten: 

Nivå 1 • memorerar separata fakta och modeller.  

• inhämtar information från resurser utan att utvärdera, kombinera eller analysera.  

• läser information utan speciell avsikt eller speciellt mål.  

• studerar befintliga lösningar istället för att försöka lösa problem själva.  

• kan inte identifiera likheter mellan problem eller de varierande kontexter i vilken en 

teori eller modell kan användas. 

• kännetecknas av att hen ställer frågan ”Vad är svaret?” 

Nivå 2 • memorerar procedurer för att lösa problem. 

• stryker under eller antecknar de huvudsakliga idéerna. 

• kombinerar idéer men utformar inte förklaringar med egna ord. 

• tenderar att fråga sina klasskamrater mer jämfört med nivå 1-studenter, men utvär-

derar inte informationen. 

• förlitar sig blint på resurser, och försöker inte sätta egna ord på idéerna eller göra 

egna kopplingar mellan idéer. 

• kännetecknas av att hen ställer frågan ”Hur gör du?” 

Nivå 3 • bedömer sin förståelse utifrån sin förmåga att lösa problem eller förklara idéer. 

• söker information från flera olika resurser. 

• använder referensmaterial (t.ex. lärobok, internet eller anteckningar) för att klargöra 

idéer och utveckla sin förståelse. 

• översätter det hen läser till egna ord. 

• är mer självständig och löser problem på egen hand. 

• anstränger sig att lösa problem innan hen frågar om hjälp. 

• interagerar med andra för att utveckla idéer, och utvecklar sin förståelse genom att 

förklara och utveckla idéer. 

• beskriver hur hen själv tänker när hen frågar om hjälp. 

• vill få bekräftat att hen har förstått processen och tänker rätt kring denna. 

• utvärderar och kritiserar aktivt den information som presenteras. 

• kännetecknas av att hen ställer frågan ”Tänker jag rätt?” 

Nivå 4 • använder världen runtomkring som resurs för att bekräfta sina idéer och utvidga sin 

förståelse. 

• använder referensmaterial med intentionen att utforska ett ämne. 

• söker efter olika förklaringar till idéer. 

• löser inte bara problem självständigt utan utvärderar hur och varför en modell funge-

rar. 

• diskuterar med andra för att inkludera en bredare kontext och klargöra sin förståelse. 

• fokuserar mer på ”den stora bilden” och att tillfredsställa en genuin nyfikenhet. 

• kännetecknas av att hen ställer frågan ”Hur kan det här appliceras på vad jag ser i 

världen?” 

(Sinapuelas och Stacy, 2015, min översättning) 
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BILAGA 3 
Korrelationsanalys i Excel 

  

Kolumn 1 motsvarar de normerade 

elevpoängen. Övriga kolumner 

motsvarar enkätfrågorna. De mar-

kerade resultaten (som har redovi-

sats i kapitel 5, fig. 2 och 3) visar 

hur kolumn 1 korrelerar med övriga 

kolumner i Excel-arket. 
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BILAGA 4 

Intervjuguide 

 

Intervjun inleddes med en öppen frågeställning som löd: 

• Kan du berätta hur du gör och tänker när du ska studera inför ett prov? 

De frågor jag ville att eleverna skulle beröra under intervjun var följande: 

• Vilka resurser använder du och hur använder du resurserna? 

• Hur mycket tid lägger du ned? 

• När studerar du? 

• Var studerar du? 

• Hur känns det att studera inför ett prov? 

• Vad är det som motiverar dig att studera inför ett prov? 

• Vad är ditt mål när du ska göra ett prov? 

• Hur känns det om du inte lyckas bra? 

• Har du några synpunkter eller önskemål när det gäller undervisningen? 

 


