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Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar till att studera gymnasieelevers studievanor och se vilka skillnader och 
likheter det finns mellan kön och gymnasieprogram. Detta har främst gjorts genom en 
enkätundersökning i årskurs 1. Begreppet studievanor kan delas upp i de två 
huvudkomponenterna studiemetod och studiehygien. Studiemetod innehåller kvantitativa 
aspekter, som i vilken omfattning en elev studerar, men även sådant som vanligen betecknas 
som studieteknik. Studiehygien innefattar områden som läsplatsens ergonomi, om eleven 
studerar till musik etc. En typisk skillnad könen emellan är enligt teorin att flickor bearbetar 
text i större utsträckning än pojkar, detta kunde även bekräftas i denna uppsats. Denna uppsats 
visar även att de som bearbetar texten i sina övriga studier även gör det i sina 
matematikstudier. Uppsatsen visar på att ambitiösa elever tror även att deras klasskamrater är 
ambitiösa. Elever som ägnar mycket tid åt hemstudier i övriga ämnen ägnar även mycket tid 
åt matematik. Samband finns även mellan hur aktiv en elev är under lektionstid och hur 
mycket eleven studerar på fritiden. Ett annat resultat rörande studiehygien är att elever som 
ser till att rensa sin studieplats från störande element också blir avbrutna i sina studier i 
mindre utsträckning, dessa elever tycker även att de studerar effektivt, till skillnad från 
övriga.. Slutligen kan sägas att det finns såväl likheter som skillnader mellan könen och 
gymnasieprogrammen så att något generellt studiemönster för kön eller gymnasieprogram är 
svårt att ge. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 
Denna uppsats är mitt examensarbete från lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Att 
jag valt att just skriva om gymnasieelevers studievanor i matematik är dels för att jag utbildat 
mig till just gymnasielärare i matematik, men även för att jag insett att det finns en stor 
kunskapslucka när det gäller i vilken utsträckning eleverna väljer att studera hemma, hur de 
gör detta och under vilka förutsättningar. Räknar man som lärare med att eleverna ska göra ett 
visst beting varje dag hemma så bör man även ha kunskaper om hur tiden efter skoltid 
disponeras och prioriteras. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasieelevers studievanor med inriktning mot 
matematik. 
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka studievanor har elever? 
• Finns det samband mellan olika studievanor? 
• Finns det samband mellan olika studievanor och hur man disponerar sin fritid? 
• Kan man utskilja skillnader och likheter mellan gymnasieprogram ifråga om 

studievanor? 
• Kan man se skillnader och likheter mellan könen i frågan om studievanor? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Endast elever ur årskurs 1 på gymnasiet har tillfrågats för att inte behöva ta hänsyn till 
ålderskillnader i mina analyser. Årskurs 1 valdes därför att samtliga gymnasieprogram läser 
åtminstone en matematikkurs under detta år. Undersökningen genomfördes endast i en 
kommun av tidsskäl.  
 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Här följer en kort förklaring om vad följande kapitel i uppsatsen handlar om. 
 
Kapitel 2. I detta teorikapitel tittar jag närmare på tidigare forskning, vilka resultat man fått 
fram samt hur andra har valt att definiera begreppet studievanor. Ett avsnitt om vad litteratur 
kring studieteknik och studiehygien riktad till elever och studenter, anger som god 
studieteknik finns även med. 
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Kapitel 3. Här behandlas metoden, dvs. hur jag samlat in mina data till den empiriska studien, 
hur jag har bearbetat och analyserat datamaterialet, samt hur jag har gjort urvalet. 
 
Kapitel 4 är resultatkapitlet. Här presenteras svaren från enkätundersökningen från olika 
synvinklar. 
 
Kapitel 5. Här redovisas de intressantaste sambanden som en korrelationsstudie från 
enkätfrågorna gav. 
 
Kapitel 6 är diskussionskapitlet. Här diskuterar jag och funderar över de resultat som 
framkommit i uppsatsen. Förlag på fortsatt forskning ges även här. 
 
 

2. Studievanor 
 
Med studievanor menar jag om och i vilken utsträckning en elev beter sig på ett visst sätt vid 
studier, jag lägger alltså inte någon värdering i vad som är ”bra” eller ”dåligt”. Studievanor 
eller studiebeteende kan delas upp i de två huvudkomponenterna studiemetod (studieteknik) 
och studiehygien, vilka i sin tur består av delmoment. En tredje huvudkomponent skulle 
kunna vara begreppet studiesituation, som innefattar betyg, begåvning, sociala data (föräldrar 
och hemförhållanden), decidering (den säkerhet eleven visar i sitt val av program till 
gymnasiet), motivation för studier, personlighetsvariabler (t.ex. osäker, självförtroende etc.), 
lärarfaktorer (som t.ex. arbetskrav).1 Denna komponent går dock delvis in i de två andra. 
Svenska studier på området (studievanor i skolan och på universitetet inte nödvändigtvis i 
matematik) har inriktat sig på frågor rörande de studerandes beteenden och vanor i samband 
med studier till skillnad från de amerikanska studierna som inriktat sig mer på motivation och 
attityder (t.ex. CSMS, SSHA och SAMS).2 I denna undersökning betraktas studievanor och 
studiebeteende som helt synonyma begrepp. 
 
 

2.1 Studiemetod 
 
Till begreppet studiemetod eller studieteknik som är synonymt, förs faktorer som tid som 
ägnas åt studier, anteckningsteknik, när eleven börjar repetera inför prov, när läxan görs, om 
eleven studerar tillsammans med andra elever eller själv etc. Här nedan presenteras några 
vanligt förkommande teman i studieteknikslitteratur kring studiemetod som riktar sig till 
elever. 
 
 

2.1.1 Anteckningsteknik 
 

                                                 
1 Lundmark, Annika (1971), Studiesituation och studievanor i årskurs 1 i gymnasieskola - Litteraturgenomgång 
och redovisning av gymnasisternas bakgrundsdata. Uppsala, Skolstyrelsen i Uppsala. S. 16ff. 
2 Lundmark, Annika (1975), Studievanornas och studiefärdighetens relativa betydelse i åk 1 i gymnasieskolan. 
Stockholm, Liber. S. 9f. 
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Att anteckna i marginalen är en beprövad teknik som kan utföras på flera olika sätt. Några 
vanligt förekommande sätt är att skriva stödord i marginalen (3-18-format med ca 3 cm 
marginal och 18 cm skrivyta på ett papper uppdelat i olika kolumner), använda marginalen för 
att reducera anteckningar (5-13-3-format med ca 5 cm marginal), använda marginalen för att 
sammanfatta anteckningar i spalten intill tillsammans med stödord och ett utrymme under 
anteckningsspalten (5-16-5-format) där reflektioner görs, samt ett system med tre spalter och 
ett underliggande utrymme. I spalterna görs sammanfattningar, anteckningar från boken, 
anteckningar från föreläsning samt det underliggande utrymmet till att knyta ihop de tre 
ovanstående (5-8-8-5-format).3 Under bearbetningen av anteckningarna eller texten i en bok 
kan understrykningar göras av intressant information, dessa understrykningar kan med fördel 
sedan användas för att strukturera texten.4 
 
 

2.1.2 Repetition  
 
I litteratur kring studieteknik framhålls repetition som något ytterst väsentligt. Speciellt viktigt 
anses det vara att repetera omedelbart efter eleven lärt sig något, eftersom vi glömmer mest i 
början. Detta kan motverka glömska och öka behållningen, metoden kallas för överinlärning.5 
Att repetera det man gjort tidigare innan man börjar med ett nytt avsnitt anses vara viktigt, 
liksom att repetera ofta.6 
 
 

2.2 Studiehygien 
 
I begreppet studiehygien läggs faktorer som sömn, motion, avkoppling och läsmiljö/ergonomi 
(läsplats, belysning, störande intryck) in.7 Här nedan presenteras några vanligt förkommande 
teman i studieteknikslitteratur kring studiehygien. 
 
 

2.2.1 Musik vid inlärning 
 
Att ha eller inte ha musik på i bakgrunden i sina studier är något som tas upp i den mesta 
litteratur som behandlar studievanor och vänder sig till elever och studenter som vill förbättra 
denna. Musik lämpar sig särskilt bra för den auditivt dominante (den som lär sig bäst genom 
att lyssna) och kan användas för att skapa rätt inlärningsstämning. Musiken hjälper även en 
del att avskärma sig från omgivningen medan andra får svårt att koncentrera sig. För att 
musiken ska försätta den studerande i rätt avspänd koncentration så ska den vara instrumental 
och takten bör ligga mellan ca 40-70 slag i minuten.8 
 

                                                 
3 Marshall, Peter (2000), Din guide till effektiva studier. Malmö, Liber AB. s. 74. 
4 Christerson, Rolf (1993), Studieteknik. Malmö, Liber-Hermods. s. 22. 
5 Christerson, R. (1993). s. 9. 
6 Steinberg, John, M (1992), Läxläsning. En handbok för föräldrar, lärare och elever. Solna, Eklunds förlag AB. 
s. 31 
7 Lundmark, A. (1971). s. 13ff. 
8 Eneroth, Mats, Kellqvist, Mattias (2002), Studieteknik för gymnasiet/komvux. Stockholm, Svenska 
studieteknikförlaget. s. 25ff. 
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2.2.2 Ergonomi 
 
Att ha en bestämd studieplats som man förknippar med studier skilt från störande objekt är att 
rekommendera. En anledning till detta är att denna plats kan optimeras för ändamålet då det 
gäller faktorer som temperatur, ljus, utrymme, ostördhet och bekvämlighet. Många platser i 
hemmet kan fungera som studieplats, men få har detta som huvudsyfte vilket gör att faktorer 
fattas för att studierna ska bli så effektiva som möjligt.9 
 
 

2.2.3 Fysisk kondition 
 
God fysisk kondition gör att eleven orkar mera och kan koncentrera sig bättre enligt viss 
litteratur. Såväl fysisk som psykisk trötthet försämrar studieförmågan.10 
 
 

2.3 Tidigare undersökningar om studievanor 
 
Ofta består andra undersökningar gjorda inom samma område av läsprov, struktureringsprov, 
prov i att söka information och slutligen en enkät med frågor om studiehygien och 
inlärningsprinciper. En undersökning gjord i Sverige, som är upplagd på detta sätt, är Annika 
Lundmarks Studiesituation och studievanor i årskurs 1 i gymnasieskolan, gjord på 70-talet.11 
Cooper och Foy anser att de sätt som är bäst för att studera studievanor på är: 
 

• Detaljerade intervjuer 
• Dagboksanteckningar 
• Frågeformulär 
• Direkt observation12 

 
Det vanligaste sättet att mäta studievanor är med frågeformulär. Det finns flera sådana 
utvecklade speciellt för ändamålet där California Study Methods Survey (CSMS), Survey of 
Study Habits (SSHA) och Study Methods and Attitudes Surveys (SAMS) är de tre mest 
kända, alla härrörande från USA.13 SSHA består av fyra olika delar: undvikande av 
uppskjutande, arbetsmetoder, uppskattning av lärare och accepterande av utbildning. På dessa 
fyra delar ges det poäng, som sedan summeras, vilket ger en elevs/students 
studieorientering.14 
 
 

                                                 
9 Marshall, P. (2000). s. 31f. 
10 Christerson, R. (1993). s. 11. 
11 Lundmark, A. (1971). 
12 Lundmark, A. (1971). 
13 Rönnbäck, Britt (1981), Självpåverkan av studievanor – en litteraturgenomgång. Stockholm, Stockholms 
universitet Psykologiska institutionen, s. 41f. 
14 Hiltunen, Seija (1990), Kan man ändra studievanor? Utvärdering av ett inlärningsprogram för effektivare 
studie- och arbetsvanor. (PU-rapport 1990:5), Stockholms universitet. s. 25. 
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2.3.1 Skolarbete utanför skoltid 
 
En internationell studie som gjorts i flera omgångar är TIMSS (Third International 
Mathematics and Science Study). För denna uppsats är främst TIMSS 1995 intressant, 
eftersom den även behandlar gymnasieelever, något som t.ex. TIMSS 2003 inte gör. I TIMSS 
1995 har man samlat in sina data genom att studera den övergripande systemnivån, dvs. 
läroplaner, styrdokument och läroböcker från de 21 länder som deltog. Den lokala nivån har 
även studerats genom att skolledare har besvarat frågor om beslutsfattande och lokal 
organisation. Slutligen har eleverna tillfrågats genom ett prov, en enkät om hemförhållandena, 
skolförhållandena och attityder till skola, skolämnen och utbildning.15 Enligt denna 
undersökning ägnar 41 % av flickorna och 43 % av pojkarna i gymnasieskolans 
avgångsklasser mindre än 1 timma åt läxläsning i matematik varje dag, 46 % av flickorna och 
47 % av pojkarna i samma undersökning anger att de studerar 1-2 timmar matematik om 
dagen och 12 % flickor och 9 % pojkar uppger att de studerar ämnet mer än 3 timmar 
dagligen.16 Det finns sålunda inga större skillnader mellan pojkars och flickors tidsåtgång för 
läxläsning i ämnet matematik. 
 
Ser man till vilken tid som svenska elever lägger ned på läxläsning i alla ämnen (1,9 
timmar/dag) ur ett internationellt perspektiv hamnar Sverige långt ner på listan, så långt ner 
som på näst sista plats över de länder och regioner som deltog i denna undersökning. Endast 
tjeckiska elever lägger ner mindre tid, mest tid ägnar de ryska eleverna på läxläsning (3,5 
timmar/dag).17 Detta kan hänga samman med att svenska elever är de som får klart minst 
hemläxor i matematik i veckan, endast 4 % svarade att de fick minst 3 matematikläxor i 
veckan. Detta kan jämföras med Cypern där 98 % av eleverna svarade att de hade minst 3 
läxor i matematik i veckan, medelsvaret på denna fråga var 65 %. Att svenska elever får färre 
läxor än vad de får i övriga länder som deltagit i studien kan förklaras av att de svenska 
kursplanerna betonar förståelsekunskaper och förmåga att sätta in faktakunskaper i ett 
sammanhang. Detta är något som elever inte lär sig bra genom läxläsning.18 Det finns dock 
inget tydligt samband mellan omfattningen av hemläxor och resultat i matematik länderna 
emellan.19 
 
Av samma undersökning framgår även att elever vid naturvetenskapligt och tekniskt inriktade 
utbildningar lägger ner mer tid på läxläsning i matematik än elever vid samhällsinriktade 
utbildningar följt av elever vid yrkesinriktade utbildningar som lägger ner minst tid. Vid de 
sistnämnda utbildningarna lägger 24 % av eleverna ner mer än en timme om dagen på 
läxläsning i matematik, vid samhällsinriktade utbildningar är eleverna något flitigare, där 
ägnar 48 % av eleverna mer än en timme om dagen åt läxläsning i matematik medan 77 % av 
eleverna på de andra utbildningarna lägger ner mer än en timme om dagen på detta. Slutsatsen 
blir alltså att elever vid yrkesinriktade utbildningar lägger ner minst tid på läxläsning i 
matematik följt av samhällsinriktade utbildningar och mest tid av alla lägger elever vid 
naturvetenskapliga och tekniskt inriktade utbildningar. Samma trend ses även i inställningen 
till matematikämnet där den senaste gruppen tycker matematik är roligare än vad eleverna vid 
de yrkesinriktade utbildningarna tycker.20  

                                                 
15 Skolverket (1998), TIMMS – kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans 
avgångsklasser. Rapport nr. 145, Stockholm, Liber distribution. 
16 Skolverket (1998). s. 107. 
17 Skolverket (1998), s. 114. 
18 Skolverket (1998), s. 131. 
19 Skolverket (1998), s. 116f. 
20 Skolverket (1998). s. 107ff. 
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TIMSS-undersökningen visar som nämnts ovan att det inte finns något tydligt samband 
mellan omfattningen av hemläxor och resultat i matematik länderna emellan. På nationell nivå 
har dock undersökningar gjorts (bland annat Åkerlund 1973) som visar på ett tydligt samband 
mellan kunskap och läxor. Där hade en elevgrupp, som fått läxor i historia, i detta ämne 
betydande bättre kunskaper än en läxfri grupp.21 Ungefär hälften av eleverna i Erikssons 
undersökning från 1961 (beskriven i Lundmark, 1975) svarade att de gjorde sina läxor på 
fasta tider och mycket få diskuterade hemuppgifter med sina kamrater. Lundh (1967, 
beskriven i Lundmark, 1975) fick fram i en enkät i en gymnasieskola i Göteborg, att 60 % av 
eleverna sparade långläxan till sista kvällen före förhöret. 
 
Elever anser enligt TIMSS 1995 att det som avgör om man lyckas väl eller inte i matematik är 
först och främst att man pluggar mycket hemma. Flickor tycker i större utsträckning (85 %) 
än pojkar (75 %) att det är viktigt att plugga mycket hemma för att lyckas bra i ämnet. I andra 
hand så menar eleverna att det är medfödd begåvning som avgör om man lyckas bra eller inte 
i matematik ämnet (58 % av flickorna 57 % av pojkarna). 
 
Samband mellan studievanor och prestationer undersöks ständigt bland annat för att utvärdera 
om en viss studieteknik är effektiv eller inte. När det gäller vilken tid en elev lägger ner på 
hemuppgifter finns det ett tydligt samband mellan tid och prestation. I en jämförelse (Wilson 
och Morrow, 1965) mellan under- och överpresterande elever i high-school visade det sig att 
de underpresterande, alltså de som presterade under förväntningarna ställda efter sin 
begåvning, i mycket liten utsträckning fullgjorde sina hemuppgifter. Det visade sig att så få 
som 10 % i denna grupp regelbundet skötte sina hemuppgifter, vilket kan ställas mot de 90 % 
i den överpresterande gruppen som regelbundet skötte sina hemuppgifter, detta har även 
fastslagits i andra undersökningar. I den svenska studien NU-03 (Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003) som är gjord på grundskolan svarar 36 % av eleverna att matematik är det 
ämne där de har flest läxor/hemuppgifter, detta placerar ämnet på en andra plats i ”läxligan”. I 
samma undersökning svarar eleverna även att matematik är svårt och att skulle behöva mer tid 
för detta.22 
 
Hur pojkar och flickor går tillväga när de studerar skiljer sig åt. Flickor gör t.ex. 
understrykningar i högre grad än pojkar (70 % mot 38 %), flickor antecknar även i högre grad 
än pojkar när de läser läxor (95 % mot 75-80 %) och försöker återge läxan för sig själv i större 
utsträckning (55 % mot 35 %).23  Flickor har alltså ett beteende som är mer lämpligt ur 
studieteknisk synvinkel, en trend som ses både i de studieförberedande och i de 
yrkesförberedande programmen.24 
 
 

2.3.2 Sociala faktorer 
 
För att prestera bra i matematik är det viktigt att ha en positiv attityd till ämnet och det har 
även visat sig att social bakgrund är av viss betydelse. Med positiv attityd menas att eleven 

                                                 
21 Lundmark, A. (1975). s. 32. 
22 Kjellström, Katarina  (2005), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – Matematik årskurs 9. 
Skolverket.  s. 46 
23 Lundmark, A. (1975), s. 38. 
24 Skolverket (1998), s. 111. 
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har en positiv uppfattning om sin egen prestation i ämnet.25 Många studier har visat att flickor 
har sämre självuppfattning och tilltro till den egna matematiska förmågan än pojkar.26 
 
När det gäller tillskott av mer avancerade matematiska färdigheter har det visat sig att social 
bakgrund har betydelse. Elever från högre socialgrupper fick, i en studie gjord i USA 1995 
(The national education longitudinal study, NELS), ett större tillskott från årskurs 8 till 10 av 
just mer avancerade matematiska färdigheter än elever från lägre socialgrupp som gjorde 
större framsteg då det handlade om enklare matematiska problem. Detta kan bero på att 
eleverna från högre socialgrupp har bättre möjligheter att få hjälp med de mer komplicerade 
matematiska problemen hemma.27 
 
Problem i samband med studier kan inte bara förklaras med dålig studieteknik eller 
studievanor. Undersökningar som gjorts (t.ex. av Schneyer 1961, beskriven i Lundmark, 
1975) visar att personlighetsmässiga faktorer många gånger ligger bakom elevernas problem 
till skillnad från rent tekniska. En klass med universitetsstudenter fick rangordna olika 
studieproblem rörande läsning och andra studiefärdigheter. Där angav ungefär 40 % av 
gruppen koncentrationsbrister som det mest besvärande hindret. Inget av de andra alternativen 
ansågs i lika hög grad försvåra arbetet. Schneyer kan tänka sig tre tänkbara förklaringar till 
detta, nämligen personlighetsproblem med åtföljande ångest, dåliga studievanor eller extremt 
låg läshastighet.28 Även svenska studier bekräftar denna Schneyer resultat.29 
 
 

2.3.3 Uppskjutande av en uppgift 
 
Uppskjutande definieras av Kanus30 som onödigt medvetet fördröjande av relevanta 
aktiviteter (läxläsning, repetition inför prov etc.) och är mer eller mindre vanemässigt. 
Uppskjutande bottnar framförallt i självosäkerhet och oförmåga att tolerera spänning. Han 
skiljer mellan olika former av uppskjutande:  
 

• uppskjutande av vardagliga aktiviteter som anses tråkiga eller besvärliga (t.ex. städa 
och tvätta) 

• ”självutvecklande”-uppskjutning 
1. Skjuter upp besvärliga problem (destruktiva förhållningssätt, t.ex. sluta röka) 
2. Uppskjutande med njutning av fritidsaktiviteter 
3. Uppskjutande av att förbättra sina karriärmöjligheter 

 
Vad som orsakar uppskjutande ser Knaus som: 
 

1. ”Self-doubt downing”, personen ser sig som otillräcklig i begåvning eller förmåga och 
definierar sig sedan som människa utifrån denna basis. Personen ser nedvärderande på 
sig själv, processen leder till uppskjutande. 

                                                 
25 Skolverket (1998), s. 131. 
26 Ahlberg, Ann (2000), Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. Ur Nämnare Tema Matematik från 
början. Göteborg, Ncm. s. 31. 
27 Skolverket (1996), Vad betyder social bakgrund och kön för resultaten i matematik? En longitudinell studie av 
betydelsen av social bakgrund och kön för tre årskullars resultat i grundskolan. Stockholm, Liber distribution. 
28 Lundmark, A. (1975). 
29 Lundmark, A. (1975), s. 39. 
30 Hiltunen, S. (1990). s. 6. 
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2. ”Low-tension-tolerance”, leder till att personen överreagerar när det finns hinder 

framför dennas mål. Personen blir överkänslig för all sorts stress och spänning och 
förstorar gärna den negativa betydelsen av dessa känslor. Uppskjutande sker för att 
slippa spänningen som aktiveras av ett krav av en relevant uppgift eller aktivitet. 

 
3. ”Diversionary plays”, uppskjutande tar form av en mental-, aktivitets- eller 

känslomässig skenmanöver, alltså en avledande taktik. Av de mentala skenmanövrarna 
är ”mañana-attityden” den mest kända: ”det är bättre att göra saken imorgon då jag har 
mer tid”. Detta beslut ger en falsk säkerhet om att uppgiften kommer att fullföljas. 
Aktivitetsskenmanövrer kännetecknas av att en aktivitet med hög prioritet ersätts med 
en av låg prioritet, då detta minskar stressen för stunden. De känslomässiga 
skenmanövrerna tillämpas av personer som är rädda för att uppleva ångest. De 
situationer som ger upphov eller förknippas med dessa undviks därför, vilket gör att 
spänningen undertrycks. Detta leder dock ofta till motsatt effekt, ångest och spänning 
blir starkare än om man tagit itu med den fruktade situationen från början. Alla 
skenmanövrar används ofta av en och samma person även om någon form kan 
dominera.31 

 
 
Det finns undersökningar som antyder (Kirkland 1971) att om elever väntar sig få objektiva 
prov, försöker de lära sig fler detaljer utantill, de ”minnespluggar” i högre grad än om de 
förbereder sig för ett essäprov, då de mer koncentrerar sig på tendenser, relationer, strukturen 
och huvudidéer.32 Prov i matematik får ses tillhöra gruppen objektiva prov, med ovanstående 
studiesätt. Studier gjorda av Norlinder 1962 och 1963 (beskrivna i Lundmark, 1975) visar att 
svagare elever uppehöll sig mer vid detaljer i läroboken och därför hade svårt att hinna med 
inlärningen av ett längre avsnitt. 
 
 

                                                 
31 Hiltunen, S. (1990). s. 6f. 
32 Lundmark, A. (1975). s. 34f. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod 
 
Jag har valt att göra en kvantitativ studie med enkät som datainsamlingsmetod. Anledningen 
till att valet föll på denna metod var att jag gjorde bedömningen att denna skulle kunna svara 
mot syftet och frågeställningarna bättre än t.ex. intervjuer, då jag inte var intresserad av att 
visa på hur några få individers studievanor kan se ut. Med en enkät får alla respondenter 
samma frågor och någon ”intervjuareffekt”, alltså att intervjuaren på något sätt påverkar de 
svar som den intervjuade lämnar, fås inte. Det finns heller ingen mening med att verka duktig 
inför en enkät då den är helt anonym, man erkänner helst inte sina brister i samma 
utsträckning för en intervjuare som för en enkät.33  
 
 

3.2 Urval 
 
Jag har tillämpat ett så kallat nätverksurval till min enkätundersökning. Jag delade ut enkäten 
till min mentors klasser som jag haft under en VFU-period, jag bad sedan min mentor att 
sprida denna enkät vidare till sina kollegor som delade ut denna till sina förstaårselever. Ett 
önskemål från min sida var att så många olika program som möjligt deltog, både från 
studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram, något som hörsammades. Totalt 
deltog 81 elever i undersökningen från fem olika gymnasieprogram, fördelningen mellan 
program och kön illustreras i tabell 1 nedan. De program (bland de medverkande) som räknas 
till de teoretiska eller studieförberedande (termernas används synonymt i uppsatsen) är NV 
och TE, övriga räknas till praktiska eller yrkesförberedande. 
 
Tabell 1. Fördelning av respondenter mellan gymnasieprogram och kön. 
 Pojkar Flickor Totalt 
Barn- och fritidsprogrammet 
(BF) 6 12 18 

Handelsgymnasiet (HG) 3 4 7 
Omvårdnadsprogrammet 
(OP) 0 6 6 

Naturvetenskapsprogrammet 
(NV) 12 12 24 

Teknikprogrammet (TE) 23 3 26 
Totalt 44 37 81 
 
 

                                                 
33 Bryman, Alan (2004), Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber Ekonomi. s. 146f 
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3.3 Datainsamlingen 
 

3.3.1 Konstruktion av enkäten 
 
Enkäten konstruerades så att dess syfte tydligt framgick i den inledande texten. Där framgick 
även att deltagarna är helt anonyma och att deras betyg inte på något sätt påverkas av hur de 
svarar. En instruktion över hur de svarar fanns även med. En ambition var att enkäten skulle 
framstå som luftig (layoutmässigt) och inte som att den skulle ta lång tid att genomföra, då 
detta skulle kunna leda till att frågorna i slutet av enkäten ej får samma genomtänkta svar som 
de i början. Enkäten finns som bilaga i slutet av uppsatsen. 
 
De första frågorna utformades så att de skulle vara helt neutrala och lätta att svara på så att 
alla skulle vilja fortsätta att besvara frågorna. Endast slutna frågor förekom i enkäten då den 
delades ut till många elever, öppna frågor hade då gjort efterarbetet svårt. En annan anledning 
var att slutna frågor lämpade sig bättre till valet av metod. Svarsalternativens skalor har 
utformats så att de ska vara lätta att koda i efterarbetet, många frågor har även medvetet 
utformats så att endast svarsalternativen ja och nej finns att välja på. Anledningen till att inte 
fler svarsalternativ har valts i dessa frågor är att jag velat se hur eleven gör i huvudsak, en risk 
med t.ex. ett tredje svarsalternativ är att många hade valt att lägga sitt svar där. På fråga 1 till 
och med fråga 8 valde jag en femgradig skala. Jag var dock medveten om att ett udda antal 
steg kan innebära att många svarar med det mittersta alternativet, men bedömde denna risk 
som liten med tanke på frågornas och svarsalternativens utformning. En miss i konstruktionen 
av svarsalternativen till dessa frågor var att jag inte angav vilken enhet alternativen var 
angivna i (minuter). Några elever frågade de lärare som delade ut enkäterna om detta. Tänker 
man efter så borde man själv kunna lista ut vilken som vore rimlig för alternativen, det finns 
t.ex. inte 60 timmar på ett dygn och 60 sekunder vore inte heller rimligt. Frågorna 
formulerades så att det tydligt framgick vad som efterfrågades på ett kortfattat sätt, inga 
följdfrågor förekom och svåra ord valdes bort. Däremot förekom det på fyra frågor ord med 
oklar frekvensinnebörd, ordet i fråga är ”någon”, t.ex. ”någon gång i veckan”. Vad detta 
innebär är oklart och upp till varje individ att tolka. Min tolkning av begreppet är inte mer än 
3 gånger i veckan och jag antog (helt utan att undersöka saken närmre) att ingen elev skulle 
tolka detta begrepp som mer, alltså att det skulle kunna vara 4 gånger i veckan då det skulle 
vara mer än hälften av veckans dagar. Detta är naturligtvis en brist i svarsalternativens 
utformning. Denna brist ska dock inte överdrivas då övriga svarsalternativ gjorde alternativet 
klarare (t.ex. på fråga 24). 
 
För att få en uppfattning om hur mycket tid en elev lägger på studier utanför skoltid har frågor 
som ”jag ägnar så här mycket av min skolfria tid till idrottande dagligen” ställts så att man har 
något att jämföra studietiden emot. Dessa frågor hjälper även till att svara på 
frågeställningarna. Valet av frågor gjordes naturligtvis så att frågeställningarna och syftet 
kunde besvaras, men även så att mina resultat någotsånär kunde jämföras med bitar ur 
teoridelen. Någon utprovning av frågorna gjordes aldrig då jag ansåg att frågorna var så 
okomplicerade att de inte kunde misstolkas. I efterhand kan man säga att detta var en korrekt 
hypotes, ett misstag som dock kunde ha undvikits genom utprovning var att enhet för 
svarsalternativen på fråga 1-8 saknades som nämnts ovan. 
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3.3.2 Genomförandet av enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen genomfördes i en mindre stad i södra Sverige. Gymnasieskolorna där 
den genomfördes i har även andra kommuner som upptagningsområde. Som nämnts ovan så 
tillämpades nätverksurval. De lärare som deltog i projektet delade ut enkäten till sina elever. 
Lärarna hade ombetts att beskriva för eleverna hur de skulle göra för att svara på frågorna, de 
hade även ombetts att poängtera att deltagande i studien var helt frivilligt. Eleverna fick sedan 
ta med enkäten hem och fylla i den för att lämna in den någon dag senare. Något bortfall finns 
inte enligt min mening i denna metod då jag från början ej kände till gruppernas storlek och 
sammansättning. Enkäterna hämtades senare på plats på skolan av mig själv, de enkäter som 
fortfarande inte hade kommit in vid det tillfället skickades per post hem till mig. 
 
 

3.4 Hur insamlade data bearbetats 
 
Enkäterna (totalt 81 stycken), kodades där svarsalternativ 1 (från vänster) fick beteckningen 1, 
svarsalternativ 2 fick beteckningen 2 osv.. Dessa data lades sedan in klassvis i Excelark där 
frekvensen av de olika svarsalternativen undersöktes, ur olika synvinklar för att kunna svara 
på ställda frågeställningar. Alla frekvenser jämfördes sedan gymnasieprogram emellan där 
även skillnader och likheter i svarsalternativen mellan pojkar och flickor studerades. I flera av 
programmen var pojk- och/eller flickgrupperna så små att analys på könsnivå inom 
programmen inte var möjlig, då slumpen skulle få för stor inverkan. Därför har jag analyserat 
materialet på programnivå (med några undantag) som lägst. De nivåer som datamaterialet 
analyserats i är således: 
 

1. Samtliga respondenter som en hel grupp. 
2. Samtliga respondenter uppdelat på kön. 
3. Samtliga respondenter uppdelat på program. 
4. Samtliga respondenter uppdelat på kön och studieförberedande/yrkesförberedande 

program. 
 
Datamaterialet presenteras i stapeldiagram. Procent har främst använts för att återge 
insamlade data i texten då populationen varit större och bråk har använts då den varit liten. 
Slutligen summerades alla frekvenser program emellan och en korrelationsstudie 
genomfördes för att se samband mellan svarsalternativ, i detta fall studerades inte 
skillnader/likheter mellan program eller kön då denna studie är väldigt tidskrävande. 
 
 

3.4.1 Korrelationsstudien 
 
All rådata, alltså det kodade materialet, jämfördes mellan samtliga frågor i en 
korrelationsmatris. Denna matris räknades fram med dataprogrammet Excel, där eventuellt 
sambandet mellan svarsalternativ kontrollerades. Formeln som Excel använder sig av för att 

beräkna korrelationskoefficienten är 
yx

yx
YXCov

σσ
ρ

⋅
=

),(
, , där Cov är kovariansen mellan X och 

Y, som i detta fall är svaren på två frågor. Svarsalternativen på två frågor kontrollerades åt 
gången och skrevs för hand in i en matris ( 2626× matris). För att kontrollera vilket värde på 
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korrelationskoefficienten som låg inom ett 95 procentigt konfidensintervall gjordes ett 

signifikanstest med t-fördelning. Formeln som användes var 
21
2

r
nru
−

−
= , där r är 

korrelationskoefficienten och n antalet respondenter (81 stycken). Efter avläsning i tabell 
framgick att gränsen för ett 95 procentigt konfidensintervall gick vid en 
korrelationskoefficient på cirka 0,2. Korrelationskoefficienter under detta värde tas inte upp i 
kapitel 5, på grund av den stora osäkerheten. Om korrelationskoefficienten är nära värdet 1 
eller -1, så finns det ett linjärt samband mellan dessa variabler, om däremot värdet på 
koefficienten är 0 eller nära 0 så finns inget linjärt samband mellan dessa (det kan dock finnas 
något annat samband). Om korrelationskoefficienten är negativ så betyder det att höga värden 
på svarsalternativen på en fråga hör ihop med låga värden på svarsalternativen på en annan. 
 
 

3.5 Material 
 
Till materialet som ligger till grund för denna uppsats hör framförallt svaren på 
enkätundersökningen, litteratur kring ämnet och tidigare forskning. Litteratur som inte i första 
hand bygger på empiriska studier finns även med i kapitel 2.1 och 2.2. Denna kortfattade 
genomgång gjordes för att relevanta frågor om studieteknik skulle kunna ställas i enkäten. 
Vad dessa studietips/studierekommendationer i denna litteratur bygger på, om det är 
författarens erfarenheter, en litteraturgenomgång eller empiriskforskning framgår inte. 
 
 

3.6 Undersökningens tillförlitlighet och kvalitet 
 
Man kan inte samla in data från 81 olika elever och sedan uttala sig om alla Sveriges elevers 
studievanor. Men undersökningen kan ge en bild av hur det kan se ut och vilka trender man 
kan förvänta sig, men man ska vara försiktig med att generalisera utifrån en så begränsad 
population. 
 
Det allra bästa vore om man hade precis lika många elever i varje grupp man vill jämföra. 
Detta var nu inte möjligt på grund av praktiska skäl, det fanns helt enkelt fler elever i vissa 
klasser, i en del klasser var det till och med väldigt få elever och alla av dem kanske inte ens 
svarade på enkäten. Man kan därför fråga sig om det går att jämföra dessa grupper när de är 
av så olika storlek. 
 
Som framgår av resonemanget på sidan sju så kan studievanor vara ett vitt begrepp och 
innefatta mycket. Man kan dock ha synpunkter på om vissa frågor i enkäten verkligen svarar 
mot uppsatsens syfte, ensamma gör de förmodligen inte det men i en sambandsstudie så är de 
ändå intressanta i besvarandet av syftet. 
 
Att dra för stora slutsatser utifrån en korrelationsstudie kan ge feltolkningar, 
korrelationskoefficienten behöver inte säga något om kausalitet varför man bör läsa kapitel 
fem med extra kritiska ögon. 
 
En svaghet med uppsatsen är att inte mer aktuell litteratur till teoridelen kunnat hittats. Den 
litteratur som använts är i många fall gammal och läroplanerna har ändrats både en och två 
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gånger sedan några titlar kom. Detta utgör ett problem när teoridelen ska matchas med min 
resultatdel. 
 
 

3.7 Hur forskningsetiska principer har tillvaratagits 
 
Vetenskapsrådet ställer i sin publikation Forskningsetiska principer inom humanstisk-
samhällsvetenskaplig forskning34 upp fyra huvudkrav för forskning, dessa är: 
 

• Informationskravet 
• Samtyckekravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Informationskravet har uppfyllts genom den inledande texten där det mycket kort framgår 
varför enkäten genomförs, frivilligheten hade lärarna som delade ut enkäten till uppgift att 
informera om. Samtyckekravet tillgodoses även det genom den inledande texten. Något 
samtycke från vårdnadshavare var inte aktuellt då samtliga respondenter hade fyllt 15 år. 
Konfidentialitetskravet tillgodosågs på så sätt att ingen person kan spåras utifrån enkäterna. 
Nyttjandekravet tillgodosågs genom att enkäterna endast användes till det som var avsiktligt 
och som respondenterna informerats om. 
 
 

4. Resultat från enkäten 
 
 

4.1 Resultat för gruppen samtliga medverkande elever 
 
Här presenteras resultaten från enkäten för samtliga elever, någon uppdelning på program, 
kön etc. har alltså inte gjorts. 
 
 

4.1.1 Studiemetod 
 
Cirka 40 % av eleverna säger sig ägna mellan 5-20 minuter dagligen åt skolarbete utanför 
skoltid och 30 % mellan 20-40 minuter (se figur 1). När eleverna får skatta hur mycket tid 
deras klasskamrater ägnar åt studier utanför skoltid så tror de att de ägnar lite mer tid åt detta 
än vad de själva gör. Det är framförallt svarsalternativet 40-60 minuter/dagligen som har ökat 
på bekostnad av <5 och 60< alternativen, svarsfrekvensen på de övriga är oförändrade från 
föregående fråga. 
 
När det gäller hemstudier i matematik svarar hälften att de ägnar mindre än fem minuter 
dagligen åt detta, samtidigt som 40 % svarar att de ägnar mellan 5-20 minuter om dagen åt 

                                                 
34 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanstisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
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detta. Eleverna tror även här liksom ovan att deras klasskamrater är flitigare än vad de själv 
är. Svarsalternativet <5 har minskat med 20 % från frågan hur mycket tid de själva lägger på 
hemstudier i matematik till frågan hur mycket tid de tror att deras klasskamrater lägger. Dessa 
20 % har fördelats så att hälften har svarat att de tror att deras studiekamrater ägnar mellan 5-
20 minuter dagligen åt hemstudier i matematik, även svarsalternativet 20-40 har ökat med 10 
% från föregående fråga. Ingen har på dessa två frågor svarat med svarsalternativet 60<. 
 

Svarsfördelning på frågorna 4, 3, 2 och 1

<5

<5

<5

<5

5-20

5-20

5-20

5-20

20-40

20-40

20-40

20-40

40-60

40-60

40-60

40-60

60<

60<

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jag ägnar igenomsnitt såhär mycket
tid åt skolarbete i hemmet dagligen:

Jag tror att genomsnittet för min klass
för vilken tid som läggs ner på

skolarbete i hemmet är:

Jag ägnar igenomsnitt såhär mycket
tid åt hemarbete i matematik dagligen:

Jag tror att genomsnittet för min klass
för vilken tid som läggs ner på

hemarbete i matematik är:

Figur 1. Diagram över hur eleverna svarat på frågorna 4, 3, 2 och 1 som alla berör vilken tid som läggs på 
studier. 
 
 
Dryga två tredjedelar använder sig aldrig av raster eller håltimmar för att studera matematik, 
resterande elever gör detta någon gång i veckan (se figur 2). Drygt hälften av eleverna 
bearbetar texten i boken eller anteckningsblocket med t.ex. understrykningar och 
marginalanteckningar i deras studier i övriga ämnen, det är dock endast en tredjedel som gör 
detta i matematikämnet. Något fler läser igenom den text som finns i boken och det de har 
antecknat i anteckningsblocket innan de börjar på nytt avsnitt. I stort sett samtliga svarar att 
de brukar lägga tonvikten på att förstå huvuddragen i sina matematikstudier och nästan lika 
många anser att de studerar effektivt (överlag, gäller inte bara matematik). 
Sammanfattningsvis kan sägas att raster används i liten utsträckning till matematikstudier, få 
läser igenom den inledande text som finns i matematikboken och sina egna anteckningar från 
genomgångar/föreläsningar innan nytt avsnitt påbörjas, ännu färre bearbetar förekommande 
texter/anteckningar i dessa studier, ändå tycker en klar majoritet av eleverna att de studerar 
effektivt. 
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Svarsfördelning på frågorna 26, 25, 23, 22 och 21

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Aldrig Någon gång i veckan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Använder sig av raster för
matematikstudier

Bearbetning av text i matematik

Bearbetning av text i övriga ämnen

Jag läser igenom mina anteckningar
innan nytt kap.

Jag lägger tonvikten på huvuddragen

Jag studerar effektivt

 
Figur 2. Diagram över hur eleverna svarat på frågorna 26, 25, 23, 22 och 21 som alla berör studiemetod. 
 
 

4.1.2 Studiehygien 
 
De allra flesta (70 %) har endast läxböckerna framme när de ska studera hemma (se figur 3). 
Ändå blir nästan hälften ofta avbrutna i sina studier. Lika många svarar att de studerar till 
musik och nästan en tredjedel svarar att de studerar med teven på i bakgrunden. Det är få som 
studerar på en bestämd plats (19 %). När det gäller studiehygien så kan det alltså 
sammanfattningsvis sägas att det är långt ifrån alla som har en, utifrån studieteknisk litteratur, 
ideal studiemiljö. 
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Svarsfördelning på fråga 18, 17, 13, 12 och 11

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Endast läxböckerna framme

Studerar på en bestämd plats

Blir ofta avbruten

Studerar till musik

Studerar med teven på i bakgrunden

 
Figur 3. Diagram över hur eleverna svarat på frågorna 18, 17, 13, 12 och 11 som alla berör studiehygien. 
 
Nästan 2/3 svarar att de tittar mer än en timme på tv eller använder datorn till icke 
studierelaterade uppgifter dagligen, 20 % svarar att de ägnar 40-60 minuter dagligen av sin 
fritid åt detta (se figur 4). 
 
På frågan hur mycket av deras fritid som de lägger på idrottande dagligen var svaren 
jämtfördelade över hela skalan men undantag för svars alternativen 60< som fick ca 10 % fler 
svar än de övriga (totalt 28 %) 
 
Att umgås med familj och kompisar är det populäraste fritidsintresset bland de tillfrågade. 63 
% svarar att de gör detta mer än en timma om dagen, följt av 20 % som svarat 40-60 minuter 
dagligen. 
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Svarsfördelning på frågorna 7, 6 och 5

<5

<5

<5

5-20

5-20

5-20

20-40

20-40

20-40

40-60

40-60

40-60

60<

60<

60<

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tv-tittande och datoranvändning
dagligen

Idrottande dagligen

Socialt umgänge dagligen

Figur 4. Diagram över hur eleverna svarat på frågorna 7, 6 och 5  som alla berör tidsåtgång till fritidsintressen. 
 
 

4.2 Resultat för gruppen samtliga elever uppdelat på kön 
 

4.2.1 Studiemetod 
 
Enkäten visar att det finns vissa skillnader mellan tiden som pojkar och flickor ägnar åt 
studier utanför skoltid dagligen visar enkäten. Flickorna är de som ägnar mest tid åt detta där 
den största skillnaden är att de är färre som ägnar mellan 5-20 minuter dagligen åt hemstudier 
jämfört med pojkarna (se figur 5). 
 



 26

Jag ägnar igenomsnitt så här mycket tid åt skolarbete i hemmet dagligen.

<5

<5

5-20

5-20

20-40

20-40

40-60

40-60

60<

60<

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pojkar

flickor

Figur 5. Svarsfördelning på fråga 1, ”Jag ägnar igenomsnitt så här mycket tid åt skolarbete i hemmet dagligen” 
uppdelat på kön. 
 
När eleverna får uppskatta sina klasskamraters studietid utanför skoltid visar det sig att 
flickorna tror att dessa inte är lika flitiga som de själva är, pojkarna däremot tror tvärtom (se 
figur 6).  
 

Jag tror att genomsnittet i min klass för vilken tid som läggs ner på skolarbete utanför skoltid är

<5

<5

5-20

5-20

20-40

20-40

40-60

40-60

60<

60<

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pojkar

flickor

 
Figur 6. Svarsfördelning på fråga 2, ”Jag tror att genomsnittet i min klass för vilken tid som läggs på skolarbete 
utanför skoltid är” uppdelat på kön. 
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Till skillnad på frågan om hur mycket eleverna studerar hemma dagligen finns det inga 
markanta skillnader könen emellan när det gäller hemstudier i matematik (se figur 7). Hälften 
av de svarande i båda grupperna säger att de studerar matematik mindre än fem minuter 
dagligen utanför skoltid och det är väldigt få som ägnar ämnet mer än tjugo minuter dagligen. 

Jag ägnar igenomsnitt så här mycket tid åt hemarbete i matematik dagligen

<5

<5

5-20

5-20

20-40

20-40

40-60

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

 
Figur 7. Svarsfördelning på fråga 3, ”Jag ägnar igenomsnitt så här mycket tid åt hemarbete i matematik 
dagligen” uppdelat på kön. 
 
Eleverna tror däremot att deras klasskamrater är flitigare än de själva är när det gäller tiden 
som ägnas åt matematik utanför skoltid dagligen. Här tror alltså båda grupperna att deras 
klasskamrater är flitigare till skillnad från fråga 2 (se figur 8). Här är det framförallt svaret <5 
min som minskat till fördel för de två sista svarsalternativen. 



 28

Jag tror att genomsnittet i min klass för vilken tid som läggs ner på hemarbete i matematik är

<5

<5

5-20

5-20

20-40

20-40

40-60

40-60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pojkar

Flickor

Figur 8. Svarsfördelning på fråga 4, ”Jag tror att genomsnittet i min klass för vilken tid som läggs på hemarbete 
i matematik är” uppdelat på kön. 
 
Flickorna använder sig i betydligt större utsträckning av någon form av metod där texten i 
boken eller anteckningsblocket bearbetas (t.ex. understrykningar, marginalanteckningar etc.) 
än pojkarna (se figur 9). 

I mina övriga studier berarbetar jag texten i boken eller anteckningsblocket.

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 9. Svarsfördelning på fråga 22, ”I mina övriga studier brukar jag bearbeta texten i boken eller i 
anteckningsblocket” uppdelat på kön. 
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När samma fråga ställs för matematikämnet blir svaren däremot betydligt mer jämt fördelade 
och skillnaden blir dryga 10 % (se figur 10). Pojkarnas svar på denna fråga skiljer sig inte 
markant från föregående men flickorna däremot har en helt annan studiemetod i matematik än 
i övriga ämnen. 

I mina matematikstudier berarbetar jag texten i boken eller anteckningsblocket.

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 10. Svarsfördelning på fråga 21, ”I mina matematikstudier brukar jag bearbeta texten i boken eller i 
anteckningsblocket” uppdelat på kön. 
 
Inga markanta skillnader mellan könen märks på frågan om de läser igenom sina anteckningar 
och ev. text i boken innan de börjar räkna på ett nytt kapitel (se figur 11). Att flickorna svarar 
ja på frågan i något högre utsträckning än pojkarna är naturligt då flickorna också bearbetar 
texten i något högre utsträckning än vad pojkarna gör. 
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Jag läser igenom mina anteckningar och den text som finns i boken innan jag börjar på ett nytt 
avsnitt

ja

ja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

 
Figur 11. Svarsfördelning på fråga 23, ”Jag läser igenom mina anteckningar och den text som finns i boken 
innan jag börjar på ett nytt avsnitt” uppdelat på kön. 
 
Inte heller märks det någon skillnad mellan könen i frågan om i vilken uträckning de använder 
sig av raster och håltimmar för att studera matematik. Cirka två tredjedelar av respondenterna 
svarar att de aldrig använder dessa tider till matematikstudier (se figur 12). 

Jag använder mina raster och håltimmar till att studera matematik

aldrig

aldrig

ngn gång i veckan

ngn gång i veckan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

 
Figur 12. Svarsfördelning på fråga 20, ”Jag använder mig av mina raster och håltimmar för att studera 
matematik” uppdelat på kön. 
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Pojkarna börjar i större utsträckning än flickorna att repetera och arbeta ikapp inför prov 
senare. Cirka 40 % av båda könen börjar med detta när det är tre dagar kvar, men pojkarna har 
mer än dubbelt så många som börjar med detta dagen innan provet (se figur 13). 

Inför prov börjar jag att studera och arbeta ikapp när det är

aldrig

aldrig

1 v. kvar

1 v. kvar

3 d. kvar

3 d. kvar

dagen innan

dagen innan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pojkar

Flickor

Figur 13. Svarsfördelning på fråga 19, ”Inför prov börjar jag att repetera och arbeta när det är” uppdelat på kön. 
 
Svarsfördelningen på frågan när läxor i matematik görs, skiljer sig dock inte nämnvärt åt. Där 
gör en klar majoritet av såväl pojkar som flickor den någon dag innan den ska vara klar eller 
tidigare (se figur 14).  

Jag gör oftast mina hemläxor i matematik:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

samma dag som jag fått den ngn dag innan den ska vara klar dagen innan den ska vara klar samma dag som den ska vara klar
 

Figur 14. Svarsfördelning på fråga 24, ”Jag gör (oftast) mina hemläxor i matematik” uppdelat på kön. 
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Få är de elever som studerar tillsammans med andra. Det är något vanligare att flickor gör 
detta än pojkar, men skillnaden är inte stor. Ingen elev har svarat att de studerar tillsammans 
med andra oftare än någon gång i veckan (se figur 15). 

Jag gör mitt hemarbete tillsammans med andra

aldrig

aldrig

någon gång i veckan

någon gång i veckan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pojkar

Flickor

Figur 15. Svarsfördelning på fråga 16, ”Jag gör mitt hemarbete tillsammans med andra” uppdelat på kön. 
 
De allra flesta elever arbetar aktivt större delen av matematiklektionerna och svaren skiljer sig 
inte mycket åt mellan könen. Dryga 20 % av både pojkar och flickorna arbetar aktivt mindre 
än 40 minuter av en lektion på en timma (se figur 16). 

Hur lång tid av en matematiklektion på en timma arbetar du aktivt med det du ska göra?

<5

5-20 20-40

20-40

40-60

40-60

60<

60<

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pojkar

Flickor

 
Figur 16. Svarsfördelning på fråga 8, ”Hur lång tid av en matematiklektion på en timme arbetar du aktivt med 
det du ska (inklusive aktivt lyssnande på lärarens genomgångar)” uppdelat på kön. 
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4.2.2 Studiehygien 
 
Runt 70 % av både pojkarna och flickorna rensar sin studieplats från störande element och har 
endast läxböckerna framme, någon skillnad i svarsfördelningen mellan könen finns inte. 

I mina studer brukar jag se till att jag bara har läxböcker framme

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 17. Svarsfördelning på fråga 11, ”I mina studier brukar jag se till att jag bara har läxböckerna framme 
d.v.s. sådant som har med arbetsuppgiften att göra” uppdelat på kön. 
 
Det är tre gånger så vanligt att flickor studerar på en bestämd plats jämfört med pojkar, men 
det är ändå en minoritet av de båda grupperna som gör detta. 

I mina studer brukar jag läsa på en bestämd plats

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 18. Svarsfördelning på fråga 12, ”I mina studier brukar jag läsa på en bestämd plats” uppdelat på kön. 
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Flickor blir i avbrutna i sina studier i dubbelt så stor utsträckning som pojkarna. Bland 
flickorna svarar drygt 60 % att de ofta blir det. 
 

I mina studer blir jag ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller liknande

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

 
Figur 19. Svarsfördelning på fråga 13, ”I mina studier blir jag ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller 
liknande” uppdelat på kön. 
 
Drygt hälften av både pojkarna och flickorna brukar studera till musik. Något fler flickor än 
pojkar säger sig göra detta. 

Jag studerar till musik

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 20. Svarsfördelning på fråga 17, ”Jag studerar till musik” uppdelat på kön. 
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Både 30 % av pojkarna och flickorna har teven på i bakgrunden när de studerar, här finns 
således ingen skillnad mellan könen. 
 

Jag har teven på i bakgrunden när jag studerar

ja

ja

nej

nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 21. Svarsfördelning på fråga 18, ”Jag har ofta teven på i bakgrunden när jag studerar” uppdelat på kön. 
 
Någon markant skillnad i teve- och datoranvändande mellan könen finns inte. Runt 60 % av 
båda grupperna ägnar mer än en timma dagligen åt detta. Bland pojkarna är detta den mest 
populära fritidssysselsättningen av de tillfrågade. 
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Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid på tevetittande och datoranvändning

<5

<5

5-20

5-20

20-40

20-40

40-60

40-60

60<

60<

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pojkar

flickor

Figur 22. Svarsfördelning på fråga 5, ”Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid på tv-tittande och 
datoranvändning (ej till skoluppgifter)” uppdelat på kön. 
 
Det finns skillnader mellan könen i frågan om idrottande på fritiden. Pojkarna har såväl en 
större grupp som inte idrottar alls, men även en större grupp som idrottar mer än en timme om 
dagen än vad flickorna har. Hos pojkarna är det strax över 20 % som inte idrottar över 
huvudet taget på fritiden, hos flickorna är den siffran halverad. Idrottande är den minst 
förekommande fritidssysselsättningen av de tillfrågade, men står sig ändå väl i jämförelse 
med vilken tid som ägnas åt studier, framförallt bland pojkarna. 
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Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid till idrottande om dagen

<5

<5
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5-20

20-40
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40-60

60<

60<

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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flickor

Figur 23. Svarsfördelning på fråga 6, ”Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid till idrottande om dagen” 
uppdelat på kön. 
 
Socialt umgänge med familj och kompisar är en populär fritidssysselsättning hos både pojkar 
och flickor. Hos flickorna är detta den populäraste fritidssysselsättningen av alla där över 70 
% spenderar mer än en timme till detta dagligen, bland pojkarna gör en grupp på ca 55 % 
detta. 
 

Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid åt socialt umgänge med familj och kompisar
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pojkar
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Figur 24. Svarsfördelning på fråga 7, ”Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid åt socialt umgänge med familj 
och kompisar” uppdelat på kön. 
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4.3 Resultat uppdelat på program 
 

4.3.1 Barn- och fritidsprogrammet 
 
Hälften av eleverna vid Barn och fritidsprogrammet (BF) ägnar mellan tjugo och fyrtio 
minuter om dagen åt skolarbete utanför skoltid. Men det finns en skillnad mellan pojkar och 
flickor i frågan. Två tredjedelar av flickorna svarar att de studerar mellan tjugo och 
fyrtiominuter dagligen, medan hälften av pojkarna svarar att de studerar mellan fem och 
tjugominuter dagligen. Bland pojkarna har även en tredjedel svara att de studerar mindre än 
femminuter hemma dagligen, denna siffra hos flickorna är endast 8 %. Eleverna tror att de 
själva är flitigare med hemstudier än vad deras klasskamrater är. Det är framförallt 
svarsalternativet 5-20 minuter som ökat med ca 20 % på bekostnad av 40-60 minuter 
alternativet. Men även här finns en skillnad mellan könen, där hälften av pojkarna tror att 
deras klasskamrater studerar mindre än fem minuter dagligen hemma, detta svarsalternativ har 
ingen flicka svarat med. Runt 45 % av BF eleverna arbetar inte alls med matematik på 
fritiden, 40 % gör detta mellan fem och tjugo minuter och resterande gör detta mellan tjugo 
och fyrtio minuter dagligen. Även på denna fråga finns skillnader mellan pojkars och flickors 
svar, där en tredjedel fler pojkar än flickor svarat med <5 minuter alternativet, en fjärdedel av 
flickorna har svarat med 20-40 minuter alternativet, något som ingen pojke har gjort. När 
eleverna får uppskatta hur mycket tid deras klasskamrater ägnar matematik på fritiden så blir 
inte svaret särskilt mycket avvikande från deras egen tidsåtgång. En viss skillnad kan ses där 
<5 alternativet har minskat med 10 % tillfördel för 5-20 alternativet. Nio av tio ägnar mer än 
fyrtio minuter av en matematiklektion på en timma åt aktivt arbete. I denna fråga är det 
pojkarna som är flitigast där ca 80 % svarar att de ägnar hela lektionen åt aktivt arbete, 
resterande svarar att de gör detta mellan fyrtio och 60 minuter. Av flickorna däremot säger sig 
ca 70 % arbeta aktivt under fyrtio till sextio minuter. Två tredjedelar av BF eleverna gör 
aldrig sitt hemarbete tillsammans med andra, resterande gör detta någon gång i veckan och det 
är då framförallt flickor som gör det. Hälften av eleverna säger att de börjar repetera inför 
prov när det är tre dagar kvar och en tredjedel gör detta när det är en vecka kvar. Skillnader 
mellan könen finns i frågan där dubbelt så många (procentuellt sett) pojkar som flickor börjar 
med detta när det är en vecka kvar, det är betydligt vanligare att flickorna gör detta när det är 
tre dagar kvar. Pojkarna å andra sidan studera mindre tid hemma enligt svaren på fråga 1 så de 
kan ha ett behov av att börja tidigare för att hinna med. Runt 60 % av eleverna gör sin 
hemläxa i matematik någon dag innan den ska vara klar, resten gör den dagen innan den ska 
vara klar. Även här finns en skillnad i hur pojkar och flickor svarat, där det överlägset 
vanligaste svaret bland flickorna var någon dag innan den ska vara klar, medan pojkarna 
svarade med dagen innan den ska vara klar. Drygt 90 % använder sig aldrig av raster och 
håltimmar till att studera matematik, bland pojkarna är det aldrig någon som gör det. Strax 
över hälften av BF eleverna bearbetar texten i boken eller anteckningsblocket på något sätt, 
men det är en kvinnlig företeelse där tre fjärdedelar gör det, till skillnad mot pojkarna där 
endast en sjättedel gör det. I matematik är inte denna studieteknik lika vanlig, där gör en 
tredje del detta och det är återigen flickor som gör det mest. Närmare 60 % av eleverna läser 
sedan igenom sina föreläsningsanteckningar i anteckningsblocket eller ev. text i boken innan 
de börjar på nytt avsnitt och det är framförallt pojkarna som gör det (ca 83 % vilket nästan är i 
dubbelt så stor utsträckning som flickorna).  
 
Totalt uppger hälften att de brukar rensa sin studieplats från störande element, men det är stor 
skillnad på svaren könen emellan. Två tredjedelar av flickorna säger sig göra detta, medan 
endast en sjättedel av pojkarna gör det. Fem sjättedelar av både pojkarna och flickorna säger 
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att de inte brukar studera på en bestämd plats, det finns alltså ingen skillnad mellan könen i 
denna fråga. Runt 70 % blir ofta avbrutna i sina studier, där flickor blir detta i något större 
utsträckning än vad pojkar blir. Samtliga pojkar och 70 % av flickorna studerar till musik, 
vilket gör att runt fyra femtedelar av BF eleverna gör det. Runt hälften av både pojkarna och 
flickorna har teven på i bakgrunden när de studerar. 
 
Två tredjedelar ägnar mer än en timma om dagen åt datoranvändande och tevetittande. Denna 
fritidsaktivitet är den som pojkarna ägnar mest tid åt av de efterfrågade, de ägnar sig åt detta i 
något större utsträckning än vad flickorna gör. Strax under en tredjedel idrottar mer än en 
timma om dagen på fritiden och det är framförallt pojkarna som gör detta (hälften av dem), 
flickorna har närmare dubbelt så många som idrottar under tjugo minuter om dagen än vad 
pojkarna har. Socialt umgänge är den populäraste fritidsaktiviteten hos BF eleverna där 
närmare 80 % ägnar mer än en timma åt detta dagligen och det är framför allt flickorna som 
ägnar sig åt detta. 
 
En tredjedel av BF elevernas vårdnadshavare har högskoleutbildning, resterande är jämnt 
fördelat över de andra svarsalternativen. 
 
Samtliga elever tycker att de arbetar effektivt i sina studier. 
 
 

4.3.2 Handelsgymnasiet 
 
Eleverna på Handelsgymnasiet ägnar lite tid åt hemstudier, totalt säger sex av sju att de ägnar 
mindre än 20 minuter åt detta om dagen. De tror dock att deras klasskamrater är flitigare än de 
själva är, då två tredjedelar svarar att de uppskattar deras klasskamraters studietid till mellan 
5-20 minuter dagligen, ingen har på denna fråga svarat med alternativet <5 något som 
förekom i fråga 1. Fem av sju svarar att de ägnar mindre än femminuter om dagen åt 
hemstudier i matematik, resterande två svarar att de ägnar detta ämne mellan 5-20 minuter. 
De tror dock återigen att deras klasskamrater är flitigare i denna fråga än vad de själva är. Sex 
av sju elever svarar att de aldrig gör sitt hemarbete tillsammans med andra elever. Hälften 
svarar att de använder raster och håltimmar någon gång i veckan till att studera matematik på, 
övriga använder inte dessa tider alls till detta. De flesta gör sina hemläxor i matematik någon 
dag innan de ska vara klara, övriga gör dessa dagen innan de ska vara klara. Hälften börjar 
repetera inför prov dagen innan, medan den andra hälften gör detta när det är cirka en vecka 
kvar. Här finns även en tydlig könsskillnad, samtliga pojkar har svarat med ”dagen innan” 
alternativet medan flickorna har svarat med ”en vecka kvar” alternativet. Fyra av sju elever 
svarar att de inte brukar bearbeta texten i boken eller anteckningsblocket i sina 
matematikstudier, när det gäller övriga studier så gör tre av sju inte detta, övriga brukar göra 
detta. 
 
Sex av sju svarar att de endast har läxböckerna framme när de ska studera, men endast hälften 
studerar på en bestämd plats. Det är inte heller vanligt att eleverna blir avbrutna i sina studier 
av t.ex. sms eller telefonsamtal, endast två har svarat att de brukar bli detta. Hälften av HG 
eleverna svarar att de brukar studera till musik och ungefär lika många studerar med teven på 
i bakgrunden. En närmare granskning av enkätsvaren visar att det är samma HG elever som 
studerar till musik som även har teven på i bakgrunden. De flesta eleverna arbetar aktivt 
mellan tjugo och fyrtiominuter av en matematiklektion som varar en timma, men två av sju 
arbetar aktivt mindre än tjugominuter av denna tid. 
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Tevetittande och datoranvändande är en mer populär fritidsaktivitet än studier, då fyra av sju 
svarar att de ägnar denna hobby mellan 20-40 minuter dagligen, resterande elever ägnade mer 
tid åt detta. När det gäller idrott som fritidsaktivitet så är det inte lika populärt. Här svarar 
ingen att de ägnar denna hobby mer än en timme om dagen, utan de flesta (85 %) svarar att de 
gör detta mellan fem och fyrtiominuter dagligen. Socialt umgänge med familj och kompisar är 
den populäraste fritidssysselsättningen bland HG eleverna, där fem av sju ägnar mer än 
fyrtiominuter åt detta dagligen. Studier är således den fritidssysselsättning som HG eleverna 
ägnar överlägset minst tid åt. 
 
Av HG elevernas vårdnadshavare har tre av sju högskoleutbildning, två har 
grundskoleutbildning och resterande har gymnasieutbildning som högst (den vårdnadshavare 
som har högst utbildning efterfrågades). 
 
Alla elever utom en tyckte att de arbetade effektivt i sina studier. 
 
 

4.3.3 Omvårdnadsprogrammet 
 
Av de elever som medverkade från omvårdnadsprogrammet i studien var samtliga flickor. Av 
de tillfrågade svarade 1/3 att de i genomsnitt lägger mellan 40-60 minuter dagligen på 
skolarbete i hemmet, 1/6 svarade 20-40 minuter, 1/3 5-20 minuter och 1/6 mindre än 5 
minuter dagligen. De har inga höga tankar om sina klasskamraters studievanor, 83 % tror att 
sina klasskamrater ägnar 5-20 minuter om dagen åt skolarbete i hemmet, 17 % tror 40-60 
minuter dagligen, detta är alltså betydligt lägre än vad de uppskattar att de själva lägger ned 
om dagen. Matematik är inget högprioriterat ämne bland omvårdnadseleverna visar 
enkätundersökningen, hela 2/3 svarar att de lägger mindre än 5 minuter dagligen på 
matematikstudier i hemmet, 1/3 säger sig lägga mellan 5 och 20 minuter dagligen. De tror 
dock att deras klasskamrater lägger ner mer tid på detta än vad de själva gör, hälften svarar att 
de tror att sina klasskamrater lägger ned mellan 5 och 20 minuter dagligen, 1/3 mindre än 5 
minuter och 1/6 mellan 40 och 60 minuter. 2/3 av de tillfrågade säger sig ägna mellan 40-60 
minuter av en matematiklektion på en timma åt aktivt arbete, 1/3 säger sig ägna mellan 20 och 
40 minuter.  
 
Alla tillfrågade svarar att de bara har de saker framme som har med skoluppgiften att göra när 
arbetet väl ska göras i hemmet. Endast en av de tillfrågade svarar att hon brukar studera på en 
bestämd plats. Endast en svarar även att hon brukar bli avbruten i sina studier av 
telefonsamtal sms eller liknande. Av detta kan man dra slutsatsen att de tillfrågade flickorna 
på omvårdnadsprogrammet har bra studiehygien. Alla menar att de tar hjälp av någon i sitt 
hemarbete i matematik någon gång i veckan. 1/6 gör sitt hemarbete tillsammans med andra 
någon gång i veckan. 1/3 studerar till musik, resten gör inte det, lika många är det som har 
teven på i bakgrunden när de studerar (det är inte samma personer som både har på teven i 
bakgrunden och studerar till musik). 
 
5/6 börjar repetera inför prov när det är en vecka kvar, 1/6 när det är 3 dagar kvar. Ingen 
använder sig av håltimmar och raster till att studera matematik. 1/3 bearbetar texten i boken 
eller anteckningsblocket i sina matematikstudier, detta kan jämföras med att samtliga gör 
detta i övriga ämnen. Hälften av de tillfrågade svarar att de läser igenom anteckningar och 
texten i boken innan de börjar på ett nytt avsnitt, hälften gör det inte. 1/6 gör sina hemläxor i 
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matematik samma dag som de fått dem, 2/3 gör dem någon dag innan och 1/6 dagen innan 
den ska vara klar. 
 
Häften av flickorna uppger att de ägnar mer än 60 minuter om dagen till tevetittande eller 
datoranvändande (utanför skoluppgifter), 1/3 ägnar mellan 40-60 minuter och 1/6 mellan 20-
40 minuter dagligen. Omvårdnadseleverna ägnar istället något mer tid åt socialt umgänge 
dagligen. 4/5 säger sig ägna mellan 40-60 minuter åt idrottande dagligen resten ägnar mellan 
5-20 minuter dagligen. 
 
2/5 av flickornas vårdnadshavare har gått på högskola, 1/5 har teoretisk gymnasieutbildning, 
1/5 praktisk gymnasieutbildning och 1/5 grundskoleutbildning som högst. En elev valde att 
inte svara på frågan. 
 
Samtliga tillfrågade tycker att de arbetar effektivt i sina studier. 
 
 

4.3.4 Naturvetenskapsprogrammet 
 
Ungefär hälften av NV eleverna ägnar mellan fem och fyrtio minuter om dagen åt skolarbete, 
resten ägnar detta mer tid. Skillnader mellan könen finns i frågan, där 34 % av pojkarna svarat 
att de studerar mellan fem och tjugo minuter dagligen, ingen flicka har svarat med detta 
alternativ utan de har svarat med högre svarsalternativ. NV eleverna tror att deras 
klasskamrater är flitigare än vad de själva är (75 % svarar med 40-60 minuter alternativet eller 
mer). Såväl pojkar som flickor tror att deras klasskamrater ägnar mer tid åt hemstudier än vad 
de själva gör och störst skillnad mellan fråga 1 och fråga 3 finns hos pojkarna där 77 % tror 
att klasskamraterna ägnar mer än fyrtio minuter åt detta dagligen, detta kan jämföras med 
pojkarnas svar på hur mycket tid de själva ägnar detta dagligen där 33 % svarade med samma 
alternativ. Hemstudier i matematik ägnas det inte mycket tid åt. Dryga 60 % svarar att de 
ägnar mindre än fem minuter åt detta dagligen, 30 % mellan fem och tjugo minuter och 
resterande mellan tjugo och fyrtio minuter, det är alltså inte mycket av den totala studietiden 
utanför skoltid som ägnas åt matematik av majoriteten av NV eleverna. Några stora skillnader 
mellan könen i denna fråga som i ovanstående, finns inte. Eleverna tror även här att deras 
klasskamrater ägnar ämnet mer tid än vad de själva gör. Frekvensen på svarsalternativet <5 
har halverats jämfört med föregående fråga, till fördel för högre svarsalternativ och då 
framförallt 5-20 minuter alternativet. Runt 85 % av eleverna arbetar aktivt mer än fyrtio 
minuter av en matematiklektion på en timma, resterande arbetar aktivt mellan tjugo och fyrtio 
minuter. Vissa skillnader finns mellan pojkarnas och flickornas svar. Pojkarna svarar oftare 
att de arbetar aktivt precis hela lektionen, medan flickorna svarar oftare att de arbetar aktivt 
mellan fyrtio och sextio minuter. Närmare 60 % av eleverna använder sig av raster och 
håltimmar för att studera matematik någon gång i veckan, övriga gör aldrig det. Pojkarna 
använder dessa tillfällen till matematikstudier i något större utsträckning än vad flickorna gör. 
Hälften av eleverna börjar repetera inför prov när det är tre dagar kvar, en fjärdedel dagen 
innan och resten när det är en vecka kvar. Skillnaderna könen emellan i denna fråga ligger i 
att flickorna i högre utsträckning än pojkarna börjar repetera när det är en vecka kvar (skillnad 
på 20 procentenheter mellan könen på detta svarsalternativ), pojkarna börjar i högre 
utsträckning när det är tre dagar kvar. Närmare 60 % gör oftast sin hemläxa i matematik 
någon dag innan den ska vara klar, 20 % gör den dagen innan den ska vara klar, några 
könsskillnader i frågan finns inte. Två tredjedelar gör aldrig sitt hemarbete tillsammans med 
andra, resterande gör dock detta någon gång i veckan och det är då främst flickor (dubbelt så 
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vanligt bland flickor som bland pojkar). Närmare 60 % bearbetar texten i boken eller 
anteckningsblocket på något sätt i sina övriga studier, denna företeelse är dubbelt så vanlig 
bland flickor som bland pojkar. I matematik är svaret det omvända, där är det 60 % som inte 
bearbetar anteckningar eller text på något sätt. Såväl pojkar som flickor gör detta i mindre 
utsträckning i matematiken än i övriga ämnen, flickorna är de som ändrar sin studieteknik 
mest mellan ämnena. Runt 40 % läser igenom sina anteckningar och ev. text i boken innan de 
börjar på nytt avsnitt, ingen skillnad mellan könen finns i frågan.  
 
Två tredjedelar ser till att rensa sin studieplats från störande element och har endast 
läxböckerna framme när de ska studera. Pojkarna är bättre på att se till att endast läxböckerna 
är framme, där svarar fem sjättedelar att de rensar sin studieplats, hos flickorna är det endast 
hälften som gör detta. Så få som en sjättedel brukar studera på en bestämd plats, bland 
pojkarna är det bara en av tio som gör detta, motsvarande siffra hos flickorna är 25 %. 
Närmare hälften av NV eleverna blir ofta avbrutna i sina studier av t.ex. telefonsamtal, sms 
eller liknande. Det är två och en halv gånger vanligare att flickorna blir avbrutna än att 
pojkarna blir det. Runt hälften brukar studera till musik och det är framförallt flickorna som 
gör det (ca 54 % mot pojkarnas 33 %). Närmare 20 % av eleverna studerar ofta med teven på i 
bakgrunden, ingen könsskillnad finns i frågan. 
 
Åtta av tio tittar på teve eller sitter framför datorn mer än en timme om dagen, vilket gör detta 
till den mest populära fritidsaktiviteten hos NV eleverna. Allra mest tid till detta ägnar 
pojkarna. Idrottande är inte en lika populär fritidsaktivitet hos NV eleverna. Spridningen 
mellan svarsalternativen är stor, flest elever (30 %) svarade att de idrottar i snitt tjugo till 
fyrtio minuter om dagen, följt av svarsalternativet 5-20 minuter (25 %) och 60< minuter 
alternativet (21 %). En sjättedel svarade att inte idrottar alls på fritiden. Några dramatiska 
skillnader könen emellan finns inte, men pojkarna hade högre frekvens på såväl <5 som 60< 
alternativet. Socialt umgänge är den näst mest populära fritidsaktiviteten hos NV eleverna, där 
60 % ägnar mer än en timma om dagen till detta och 25 % ägnar mellan fyrtio och sextio 
minuter. En viss skillnad finns mellan pojkar och flickor i frågan. En fjärdedel av pojkarna har 
svarat att de ägnar mellan tjugo och fyrtio minuter dagligen på socialt umgänge, detta 
alternativ har ingen flicka svarat med, där är det istället fler som svarat med 40-60 
alternativet. 
 
Drygt 70 % av NV elevernas vårdnadshavare har högskoleutbildning (den som har högst). En 
skillnad mellan könen är att bland flickorna så är det 20 % som har grundskoleutbildning som 
högst, ett svar som inte förekommer bland pojkarna. 
 
Åtta av tio tycker att de arbetar effektivt i sina studier. 
 
 

4.3.5 Teknikprogrammet 
 
70 % av eleverna på Teknikprogrammet ägnar mindre än tjugo minuter om dagen åt 
skolarbete utanför skoltid. De tror dock att deras klasskamrater ägnar mer tid på detta än de 
själva gör visar studien. Gruppen som studerar mindre än tjugo minuter dagligen har minskat 
från 70 % från fråga 1 till ca 55 % på denna fråga, framförallt till fördel för svarsalternativet 
20-40 minuter dagligen. Hela 90 % av TE eleverna svarar att de ägnar hemstudier i matematik 
mindre än tjugo minuter dagligen. Totalt svarar ca 35 % att de studerar matematik mindre än 
fem minuter hemma dagligen. Eleverna tror även här, liksom i fråga 2 att deras klasskamrater 
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är flitigare än vad de själva är. Det är framförallt svarsalternativet <5 som har minskat i 
frekvens till fördel för 20-40 alternativet. En klar majoritet av eleverna (85 %) säger sig vara 
aktiva mellan fyrtio och sextio minuter av en matematiklektion som varar en timma. En 
fjärdedel säger sig vara aktiva precis hela lektionen och resterande är aktiva mellan tjugo och 
fyrtio minuter enligt dem själva. 60 % använder aldrig raster och håltimmar till att studera 
matematik på, resterande gör detta någon gång i veckan. Inte heller är det många som studerar 
tillsammans med andra på fritiden, en tredjedel svarar att de gör detta någon gång i veckan. 
Bort mot hälften av TE eleverna börjar studera ikapp och repetera när det är tre dagar kvar till 
ett prov, en tredjedel säger att de börjar med detta när det är en vecka kvar och resterande 
elever (utom en) gör det så sent som dagen innan. När det gäller när hemläxor i matematik 
görs så gör hälften av eleverna denna dagen innan den ska vara klar, resterande gör den 
tidigare. En majoritet av eleverna bearbetar inte texten i boken eller anteckningsblocket i 
deras övriga studier, det är dock 40 % som gör detta. När samma fråga ställs för 
matematikstudier så är det 10 % färre som svarar att de gör detta. Ännu färre är de som läser 
igenom sina anteckningar och ev. text i boken innan de börjar på nytt avsnitt, ca 25 % svara 
att de gör detta. 
 
Tre fjärdedelar säger att de brukar se till att de endast har läxböckerna framme när de ska 
studera. Ungefär lika många svarar att de inte brukar studera på en bestämd plats. Runt en 
tredjedel säger att de brukar bli avbrutna i sina studier av t.ex. telefonsamtal. Lika många 
studerar även till musik, men ungefär 10 % färre har teven på i bakgrunden när de studerar. 
 
Hälften av TE eleverna i studien ägnar mer än en timma om dagen åt tevetittande eller 
datoranvändande, resterande ägnar sig åt detta i mindre utsträckning där gruppen 40-60 
minuter dagligen är den dominerande med cirka 30 %. Ungefär hälften av eleverna idrottar 
mer än en timma om dagen på fritiden, men det finns även en stor grupp på en femtedel som 
inte idrottar över huvudet taget. Socialt umgänge är den populäraste fritidsaktiviteten hos TE 
eleverna. 60 % säger sig ägna mer än en timma till detta dagligen. 
 
Två tredjedelar av TE elevernas vårdnadshavare har högskoleutbildning (den vårdnadshavare 
som har högst utbildning) och närmare 30 % har teoretisk gymnasieutbildning. 
 
76 % av eleverna tyckte att de arbetade effektivt i sina studier, resterande tyckte inte detta. 
 
 

4.4 Några resultat från kapitlet 
 
Att säga att NV flickorna får mer gjort eller är mer ambitiösa än NV pojkarna bara för att de 
ägnar mer tid åt hemarbete är en slutsats jag tror man ska vara försiktig att dra. En annan 
förklaring till att de lägger mer tid på detta är att de blir avbrutna i sina studier betydligt oftare 
än pojkarna och därför behöver de lägga ner mer tid eftersom efter varje avbrott behövs en 
viss tid för att komma in i studierna igen. 
 
Läxor i matematikämnet tycks inte vara vanligt förekommande. Även om ingen direkt fråga 
har ställts om detta så kan man utläsa av svaren att de allra flesta elever lägger mindre än 20 
minuter åt hemarbete i matematik dagligen. Av detta kan man antingen dra slutsatsen att läxor 
är ovanliga eller att de läxor som ges inte tar lång tid att göra. 
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Ett intressant resultat, i jämförelse med teorin och TIMSS resultat gällande skillnader i 
studievanor mellan praktiska och teoretiska utbildningar, där elever vid studieförberedande 
utbildningar ägnar mer tid åt läxläsning än övriga, är att OP eleverna svarar i stort sett 
identiskt med NV pojkarna på frågan om hur mycket tid de lägger på skolarbete i hemmet 
dagligen. 
 
Det är vanligt att eleverna inte läser igenom anteckningar och texten som finns i boken innan 
de börjar på ett nytt avsnitt. Det måste vara svårt att från minnet hämta all information om det 
aktuella avsnittet som ska behandlas utan att först fräscha upp det genom att t.ex. titta på 
anteckningar från genomgångar eller den inledande texten i boken, speciellt om man inte 
ligger i fas med planeringen. 
 
Bland de studieförberedandeprogrammen finns det en grupp elever som tycker att de inte 
arbetar effektivt, denna grupp förekommer inte bland de yrkesförberedande programmen. 
 
 

4.5 Jämförelse mellan programmen 
 
 

4.5.1 Studiemetod 
 
NV eleverna är de som ägnar skolarbete mest tid och allra minst ägnar HG eleverna där runt 
85 % studerar max tjugo minuter om dagen. Även TE eleverna hör till dem som studerar 
minst. 
 

Tid som igenomsnitt ägnas åt skolarbete utanför skoltid dagligen
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Figur 25. Jämförelse mellan den tid (i minuter) som ägnas av eleverna vid de olika programmen dagligen på 
skolarbete i hemmet uppdelat på kön. 
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Det finns stora skillnader mellan pojkar och flickor inom de studieförberedandeprogrammen 
(teoretiska) när det gäller hur mycket tid de lägger hemma (se figur 26). Flickorna vid dessa 
program är de som ägnar studier utanför skoltid överlägset mest tid, medan pojkarna vid 
samma program ägnar mindre tid än flickorna vid de praktiska programmen. Av dessa pojkar 
så ägnar över 55 % mindre än 20 minuter dagligen åt skolarbete utanför skoltid, motsvarande 
siffra för motsvarande flickor är 13 %. Detta innebär att det är ett större gap mellan pojkarna 
vid de teoretiska programmen och motsvarande flickor än vad det är till de flickor som läser 
vid de yrkesinriktade programmen (praktiska). De ”teoretiska pojkarna” är alltså mer lika de 
”praktiska flickorna” än de ”teoretiska flickorna” i denna fråga. En jämförelse mellan 
pojkarna vid de yrkesförberedandeprogrammen och motsvarande flickor visar stora 
skillnader. När ca 45 % av flickorna ägnar mindre än 20 minuter åt skolarbete i hemmet 
dagligen ägnar ca 45 % av pojkarna mindre än 5 minuter dagligen åt detta. Alltså ägnar 
knappt hälften av dessa pojkar i genomsnitt ingen tid alls åt skolarbete utanför skoltid. 
 
 

Tid som ägnas åt hemskolarbete dagligen
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Figur 26. Den tid (i minuter) som läggs på skolhemarbete dagligen uppdelat på teoretisk-/praktiskutbildning. 
 
Eleverna vid TE, NV och BF tror att deras klasskamrater ägnar mer tid åt hemstudier än vad 
de själva gör. Vid NV programmet är denna skillnad mest markant, då ingen svarat med 
svarsalternativet 5-20 minuter, något som en tredjedel gjorde på föregående fråga. Vid övriga 
program så tror eleverna tvärt om, alltså att de själva ägnar hemstudier mer tid än vad deras 
klasskamrater gör. Allra störts är skillnaden på OP, men den är även stor vid HG. 
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Uppskattat tid som läggs på hemstudier av klasskamrater
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Figur 27. Uppskattad genomsnittlig tid (i minuter) som ägnas åt hemskolarbete av elevernas klasskamrater, 
uppdelat på teoretisk- och praktiskutbildning. 
 
 
Flickorna vid de teoretiska gymnasieprogrammen tror att deras klasskamrater ägnar mer tid åt 
skolarbete i hemmet än vad de själva gör. Det är framförallt en förskjutning av svaren från 
tjugo till fyrtio minuter till fyrtio till sextio minuter som utgör skillnaden. Även pojkarna vid 
samma program tror att deras klasskamrater lägger ner mer tid på detta än vad de själv gör, 
men här ser vi framförallt en förskjutning av svaren från <5 minuter och 5-20 minuter 
dagligen till framförallt 20-40 minuter alternativet. Flickorna vid de yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen tror tvärtemot flickorna vid de studieförberedande att de ägnar mer tid 
åt hemstudier än vad sina klasskamrater gör. Pojkarna däremot tror att de själva lägger ner 
mindre tid på detta än sina klasskamrater. Strax över 10 % tror att deras klasskamrater lägger 
ner mellan 40 och 60 minuter på detta dagligen, en kategori som inte alls finns med när de ska 
svara på hur mycket tid de själva lägger ner. Det är kategorin <5 som har minskat från fråga 1 
till fråga 2. 
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Uppskattat tid som läggs på hemskolarbete av klasskamrater
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Figur 28. Uppskattad genomsnittlig tid (i minuter) som ägnas åt hemskolarbete av elevernas klasskamrater, 
uppdelat på kön och teoretisk- och praktiskutbildning. 
  
Matematik är inget ämne som får mycket tid vid hemstudier hos många elever. Allra minst tid 
ägnar HG eleverna detta åt där runt 85 % svarar att de lägger mindre än fem minuter på detta 
dagligen. Även hos NV och OP har en majoritet svarat att de ägnar mindre än fem minuter åt 
detta dagligen. Att just NV eleverna lägger så lite tid på matematikstudier anser jag vara ett 
anmärkningsvärt resultat då NV eleverna är de elever som läser mest matematik av alla inom 
gymnasieskolan och går en utbildning som genomsyras av matematik. TE eleverna är de som 
ägnar matematiken mest tid följt av BF eleverna. Totalt är det ytterst få elever som ägnar 
ämnet mer än tjugo minuter om dagen. 
 



 48

Tid som ägnas åt hemstudier i matematik
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Figur 29. Genomsnittlig tid (i minuter) som ägnas åt hemarbete i matematik av eleverna. 
  
En jämförelse mellan flickorna vid de studieförberedandeprogrammen och de 
yrkesförberedandeprogrammen visar att de båda ägnar i stort sett lika mycket tid åt hemarbete 
i matematik. Detta betyder att flickorna vid de praktiska programmen lägger mer av den tid de 
lägger på hemstudier på matematik, eller uttryckt på annat sätt, de prioriterar 
matematikstudierna högre än vad flickorna vid de teoretiska programmen gör, eftersom de 
inte (procentuellt sett) lägger lika stor del av sina studier på matematik. En jämförelse mellan 
motsvarande pojkar visar att pojkarna vid de studieförberedandeprogrammen ägnar mer tid än 
de andra pojkarna åt detta, vilket inte är förvånande då dessa pojkar ägnar mer tid åt 
skolarbete än de övriga. Men det är ändå så att runt hälften av samtliga elever inte studerar 
matematik över huvudet taget på fritiden. 
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Tid som ägnas åt hemarbete i matematik
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Figur 30. Genomsnittlig tid (i minuter) som ägnas åt hemarbete i matematik av eleverna uppdelat på kön och 
praktisk/teoretisk utbildning. 
 
När eleverna får uppskatta hur mycket tid som deras klasskamrater lägger på 
matematikstudier utanför skoltid så tror samtliga att deras klasskamrater ägnar ämnet mer tid 
än vad de själva gör. Det är framförallt svarsalternativet <5 minuter som har halverats i 
frekvens på samtliga program till fördel för de högre svarsalternativen. Men det är fortfarande 
så att drygt en tredjedel av eleverna vid samtliga program tror att deras klasskamrater ägnar 
ämnet mindre än fem minuter dagligen. TE eleverna är de som tror att sina klasskamrater 
studerar matematik i störst utsträckning, följt av NV eleverna (vilket inte stämmer överens 
med verkligheten). Kort sagt kan man säga att elever vid samtliga program inte vet så mycket 
om hur deras klasskamrater egentligen studerar matematik.  
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Uppskattad genomsnittlig tid som ägnas åt hemstudier i matematik av klasskamrater
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Figur 31. Av eleverna uppskattad genomsnittlig tid (minuter) som ägnas åt hemstudier i matematik av 
klasskamrater dagligen. 
 
En jämförelse mellan teoretiska och praktiska program visar att av de ”teoretiska flickorna”, 
”praktiska flickorna” och de ”praktiska pojkarna” svarar ca 30-35 % att de tror att deras 
klasskamrater ägnar mindre än fem minuter dagligen åt hemarbete i matematik. Detta kan 
jämföras med den tid de själva uppger att de ägnar åt detta där ca 50 % svarar att de ägnar 
mindre än fem minuter åt dagen. 

Uppskattad genomsnittlig tid som ägnas åt hemarbete i matematik av klasskamrater
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Figur 32. Av eleverna uppskattad genomsnittlig tid (minuter) som ägnas åt hemstudier i matematik av 
klasskamrater dagligen, uppdelat på kön och praktisk/teoretisk utbildning. 
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En klar majoritet av de tillfrågade eleverna svarar att de aldrig gör sitt hemarbete tillsammans 
med andra. NV flickorna och BF flickorna är de som gör sina hemarbeten mest med andra, av 
de övriga svarar mellan 1/3 och 1/6 att de gör detta någon gång i veckan, gruppen oftare 
återfinns endast hos NV pojkarna, men är liten (8,3 %). 
 
De allra flesta som svarat på enkäten säger att de ägnar minst fyrtio minuter åt aktivt arbete 
inklusive genomgångar på en matematiklektion som varar sextio minuter. HG eleverna är de 
som är minst aktiva. Bland HG eleverna finns till och med svaret mindre än fem minuter med, 
detta förekommer inte bland de andra grupperna. 

Tid som ägnas åt aktivt arbete under en timmes matematiklektion
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Figur 33. Tid som ägnas åt aktivt arbete under en uppskattad 60-minuters matematiklektion. 
 
Pojkarna och flickorna vid de teoretiska programmen svarar väldigt homogent, detta samband 
finns inte hos de praktiska programmen. Bland pojkarna vid de yrkesförberedande 
programmen finns den största andelen elever som svarat att de arbetar aktivt precis hela 
lektionen, men här finns även den största andelen elever som arbetar aktivt mindre än fyrtio 
minuter av en lektion på sextio minuter. Nio av tio flickor vid de teoretiska programmen 
arbetar aktivt i mer än fyrtio minuter, vilket är mest av alla.  
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Tid som ägnas åt aktivt arbete under en timmes matematiklektion
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Figur 34. Tid som ägnas åt aktivt arbete under en uppskattad 60-minuters matematiklektion uppdelat på kön och 
praktisk/teoretisk utbildning. 
 
Den största andelen elever som säger att de aldrig börjar repetera inför prov finns hos Barn 
och fritidseleverna, där den uppgår till 10 %. Detta svarsalternativ förekommer även hos TE 
eleverna. OP eleverna är de som börjar repetera tidigast inför prov, där svarar lite mer än 80 
% att de börjar med detta när det är en vecka kvar. HG eleverna har en något märklig 
svarsfördelning. Hälften av dessa elever börjar repetera när det är en vecka kvar, vilket är näst 
tidigast av alla, men den andra halvan början inte att repetera för än dagen innan, vilket är den 
största andelen av detta svar av samtliga. En närmare granskning av datamaterialet visar att 
det här finns en könsskillnad, samtliga flickor har svarat med 1 v. kvar alternativet och 
samtliga pojkar med dagen innan alternativet (gruppen är dock liten så slumpen kan ge 
upphov till resultatet likaväl som könet). 
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Inför prov börjar jag att repetera och arbeta ikapp när det är:
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Figur 35. Diagram över när de olika elevkategorierna börjar repetera och arbeta ikapp inför prov, uppdelat på 
gymnasieprogram. 
 
Flickorna vid de praktiska programmen är de som börjar repetera tidigt i störst utsträckning, 
medan pojkarna vid samma program är de som börjar repetera när det är minst tid kvar till 
provet. 
 

Inför prov börjar jag repetera och arbeta ikapp när det är:

aldrig

aldrig

aldrig

1 v. kvar

1 v. kvar

1 v. kvar

1 v. kvar

3 d. kvar

3 d. kvar

3 d. kvar

3 d. kvar

dagen innan

dagen innan

dagen innan

dagen innan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

praktisk, pojke

praktisk, flicka

teoretisk, pojke

teoretisk flicka

Figur 36. Diagram över när de olika elevkategorierna börjar repetera och arbeta ikapp inför prov, uppdelat på 
kön och teoretisk/praktisk utbildning. 
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Alla tillfrågade elever svarar att de gör sina hemläxor i matematik. Att eleverna gör sin läxa 
samma dag som de fått den är inte vanligt, det är däremot vanligt att de gör denna någon dag 
innan den ska vara klar. Endast bland de teoretiska programmen finns elever som svarat att de 
gör den samma dag som den ska vara klar, men dessa är få. Elever vid TE och NV gör sin 
läxa något oftare dagen innan den ska vara klar än övriga elever. Några större skillnader 
mellan praktiska och teoretiska program går inte att se, inte heller mellan pojkar och flickor. 
 

Jag gör oftast mina hemläxor i matematik
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Samma dag som jag fått den Någon dag innan den ska vara klar Dagen innan den ska vara klar Samma dag som den ska vara klar

Figur 37. Svarsfördelning på fråga 24, ”Jag gör (oftast) mina hemläxor i matematik:”, uppdelat på 
gymnasieprogram. 
 
Det är endast hos NV eleverna som mer än hälften använder sig av raster och håltimmar till 
att studera matematik, vid resterande program, utom HG är det färre som gör detta. Vid OP är 
det ingen som använder dessa tillfällen till att studera matematik på, knappt några från BF gör 
det heller. Ingen av de tillfrågade eleverna har uppgett att de använder raster och håltimmar 
till att studera matematik oftare än någon gång i veckan. 
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Jag använder mig av raster och håltimmar för att studera matematik
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Figur 38. Svarsfördelning på fråga 20, ”Jag använder mig av mina raster och håltimmar till att studera 
matematik:”, uppdelat på gymnasieprogram. 
 
Det är vanligare att elever vid de studieförberedande programmen använder sig av raster och 
håltimmar till att studera matematik än övriga elever. Flickorna vid de teoretiska programmen 
använder dessa tider för ändamålet i dubbelt så stor utsträckning som pojkarna vid de 
praktiska programmen. Mellan könen i de två grupperna finns inga markanta skillnader i 
frågan. 
 



 56

Jag använder mig av mina raster och håltimmar för att studera matematik
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Figur 39. Svarsfördelning på fråga 20, ”Jag använder mig av mina raster och håltimmar till att studera 
matematik:”, uppdelat på kön och praktisk/teoretisk utbildning. 
 
OP eleverna är de som bearbetar texten i boken eller anteckningsblocket t.ex. med 
understrykningar och marginalanteckningar i störst utsträckning (alla gör det). Det är 
vanligare att använda denna studiemetod vid samtliga program utom vid TE, än det är att inte 
använda den. Förklaringen till att den inte används in samma utsträckning här kan vara att TE 
är ett starkt pojkdominerat program (endast tre flickor) och som nämnts tidigare så är 
bearbetning av materialet framförallt en flickföreteelse. En jämförelse mellan praktisk och 
teoretiska program uppdelat på kön visar att 20 % av de ”praktiska pojkarna” bearbetar texten, 
hos de teoretiska är siffran den dubbla. Men allra mest använder flickorna sig av denna 
studiemetod och då framförallt de vid yrkesförberedande utbildningar (ca 80 %). 
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I mina övriga studier bearbetar jag texen i boken eller anteckningsblocket
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Figur 40. Diagram över i vilken utsträckning eleverna brukar bearbeta texten i boken eller i anteckningsblocket 
(t.ex. genom understrykningar eller marginalanteckningar) i sina övriga studier (övriga ämnen vid sidan av 
matematik).  
 
Vid samtliga program så är de som svarat att de inte bearbetar texten i boken eller 
anteckningsblocket med t.ex. understrykningar eller marginalanteckningar i deras 
matematikstudier i majoritet. NV och HG eleverna är de som sticker ut något från mängden, 
båda med strax över 40 % svarande att de gör detta. Det är alltså så att denna studiemetod är 
ovanligare och i vissa fall betydligt ovanligare i matematik än i övriga ämnen. Störst skillnad 
mellan matematiken och övriga ämnen hittar vi hos OP eleverna, där endast en tredjedel 
använder sig av denna studiemetod i matematiken mot samtliga i övriga ämnen. Pojkarna vid 
de praktiska programmen använder sig i minst utsträckning av denna studiemetod, medan 
både flickorna vid de praktiska programmen och de vid de teoretiska använder denna metod i 
störst utsträckning, men dock inte alls i lika stor utsträckning som i övriga ämnen och de 
teoretiska pojkarna är inte långt efter. Pojkarnas studiemetod skiljer sig inte alls i lika stor 
utsträckning mellan matematik och övriga ämnen som flickornas gör. 
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I mina matematikstudier bearbetar jag texten i boken eller anteckningsblocket
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Figur 41. Diagram över i vilken utsträckning eleverna brukar bearbeta texten i boken eller i anteckningsblocket 
(t.ex. genom understrykningar eller marginalanteckningar) i sina matematikstudier.  
 
Minst häften av alla elever, utom BF, läser inte igenom sina anteckningar och den inledande 
text som finns i boken innan de börjar på ett nytt avsnitt. Sämst av alla på att göra detta är TE 
eleverna som följs av NV eleverna. Bland TE eleverna är det endast ca 25 % som förbereder 
sig inför det nya avsnittet på detta vis, bland NV eleverna är det inte många fler. Slår man 
ihop eleverna vid de teoretiska samt de vid de studieförberedande och delar upp dem i pojkar 
och flickor så är det så att de teoretiska pojkarna är de som läser den inledande texten och sina 
anteckningar från föreläsningar i minst utsträckning, följt av de teoretiska flickorna. Bäst på 
att läsa på innan man börjar på ett nytt avsnitt är de praktiska pojkarna (ca två tredjedelar). 
När det är så få som 30 % av de teoretiska pojkarna som läser på innan de börjar på ett nytt 
avsnitt så kan man fråga sig vad nyttan med att anteckna under lärarens föreläsning över 
huvudet taget är. Överlag så är flickorna lite bättre på att läsa på än vad pojkarna är. En 
korrelationsstudie mellan frågan om eleverna använder sig av bearbetning av texten i boken 
och i anteckningsblocket i sina matematikstudier och om de läser igenom sina anteckningar 
och texten i boken innan de börjar på ett nytt avsnitt visade att det inte finns något samband 
mellan dessa två variabler. Man kan alltså inte säga att de som har som studiemetod att göra 
marginalanteckningar och understrykningar även är duktiga och läser igenom sina 
understrukna anteckningar innan de börjar på ett nytt avsnitt. Man kan då fråga sig vad 
poängen med att göra denna bearbetning är om den inte används, en förklaring kan vara att 
eleverna går tillbaka till dessa först när de ”kör fast”. 
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Jag läser igenom mina anteckningar och text som finns i boken innan jag börjar på ett nytt avsnitt
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Figur 412. Diagram över i vilken utsträckning eleverna läser igenom sina anteckningar och den text som finns i 
boken innan de börjar på ett nytt avsnitt. 
 
 

4.5.2 Studiehygien 
 
En majoritet av eleverna vid samtliga program svarar att de endast har läxböckerna framme 
när de ska studera, alltså bara sådant som har med arbetsuppgiften att göra. Bäst på detta är 
OP eleverna, där har samtliga svarande uppgett att de endast har läxböckerna framme, följt av 
HG eleverna. BF eleverna däremot är de som är sämst på att ha en ordnad studiemiljö, där 
svarar hälften att de bara har läxböckerna framme. Men här finns en tydlig könsskillnad, 
endast en sjättedel av BF pojkarna rensar sin studieplats, motsvarande siffra för flickorna är 
två tredjedelar. Några skillnader i svar mellan pojkar och flickor som hel grupp går inte att se, 
däremot kan man se en skillnad i svaren mellan flickorna och pojkarna på de 
yrkesförberedandeprogrammen samt mellan flickorna och pojkarna på de 
studieförberedandeprogrammen. Pojkarna på de teoretiska programmen svarar mer likt 
flickorna på de praktiska programmen, de ligger ”i topp”, där har runt 80 % av eleverna svarat 
att de brukar se till att de endast har läxböckerna framme. Flickorna vid de teoretiska 
programmen svarar likt pojkarna vid de praktiska programmen, där mellan 44-53 % uppger 
att de brukar se till att de endast har läxböckerna framme. Pojkarna vid de praktiska 
programmen är sämst på att rensa sin studieplats från störande element. 
 



 60

I mina studer brukar jag se till att jag bara har läxböckerna framme
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Figur 43. Diagram över hur eleverna svarat på frågan: i mina studier brukar jag se till att jag bara har 
läxböckerna framme d.v.s. sådant som har med arbetsuppgiften att göra. 
 
BF eleverna är de som blir avbrutna i störst utsträckning av t.ex. telefonsamtal, sms etc. när de 
studerar, strax över 70 % av dessa säger sig bli detta. De som blir avbrutna i minst 
utsträckning är OP eleverna. Vid en korrelationsstudie mellan svaren i fråga 11 (i mina studier 
brukar jag se till att jag bara har läxböckerna framme) och fråga 13 (i mina studier blir jag 
ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller liknande) fann jag att det inte fanns något samband 
mellan svaren i dessa frågor. Man kan alltså inte dra slutsatsen att elever som har mer framme 
än läxböckerna också blir oftare avbrutna i sina hemstudier. 
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I mina studier blir jag ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller liknande
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Figur 42. I mina studier blir jag ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller liknande enligt deltagande elever. 
 
Flickorna vid de teoretiska programmen är de som blir avbrutna i störst utsträckning, där 
svarar 71 % att de ofta blir det, medan pojkarna vid samma program är de som blir avbrutna i 
minst utsträckning. Att det är flickorna vid de teoretiska programmen som blir avbrutna i 
störst utsträckning är inte helt ologiskt då det är denna grupp som ägnar mest tid av alla åt 
hemstudier, här finns således mer tid att bli avbruten på. 
 

I mina studier blir jag ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller liknande
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Figur 45. I mina studier blir jag ofta avbruten av telefonsamtal, sms eller liknande enligt deltagande elever, 
uppdelat på kön och praktisk/teoretisk utbildning. 
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75 % av eleverna svarar att de inte studerar på en bestämd plats. Flickorna har en bestämd 
plats i större utsträckning än vad pojkarna har. Flickorna vid de praktiska programmen är de 
som brukar studera på en bestämd plats i störst utsträckning, pojkarna vid de teoretiska 
utbildningarna är de som har en bestämd plats i minst utsträckning. Samtliga OP elever svarar 
att de studerar på en bestämd plats, bland HG eleverna är det hälften. TE, NV och BF 
eleverna är de som har en bestämd plats i minst utsträckning av alla, endast en sjättedel säger 
att de har det. 
 

I mina studer brukar jag läsa på en bestämd plats
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Figur 46. Fråga 12: I mina studier brukar jag läsa på en bestämd plats. 
 
Det är jämt fördelat i svaren på frågan om eleverna studerar till musik. Några större skillnader 
mellan pojkar och flickor finns inte. BF eleverna är de som toppar listan över vilka elever som 
studerar i störst utsträckning till musik, där gör hela 80 % detta. Vid övriga program lyssnar 
mellan 30 och 45 % till musik när de studerar. 
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Jag studerar till musik
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Figur 47. Diagram över hur eleverna svarat på frågan, ”Jag studerar till musik”, uppdelat på gymnasieprogram. 
 
Eleverna vid de praktiska programmen studerar i större utsträckning till musik än de vid de 
teoretiska programmen, detta gäller inte minst pojkarna vid de yrkesförberedande 
programmen där närmare nio av tio gör detta. Pojkarna vid de studieförberedande 
programmen är de som lyssnar till musik när de studerar i minst utsträckning. Huruvida man 
lyssnar till musik eller inte när man studerar är alltså varken rent könsrelaterat, eller rent 
studierelaterat, utan snarare en blandning av dem. 
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Jag studerar till musik
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Figur 48. Diagram över hur eleverna svarat på frågan, ”Jag studerar till musik”, uppdelat på kön och 
praktisk/teoretisk utbildning. 
 
30 % av eleverna svarar att de har teven på i bakgrunden när de studerar. Det finns ingen 
skillnad i svaren mellan pojkar och flickor. BF eleverna är de som studerar med teven på i 
bakgrunden i störst utsträckning, där svarar närmre hälften att de gör detta, efter dem följer 
HG eleverna på dryga 40 %. NV eleverna är de som har på teven i bakgrunden minst, strax 
under 20 % av dessa svarar att de har det. Eleverna vid de praktiska programmen har teven på 
i bakgrunden i större utsträckning än de vid de teoretiska programmen. Pojkarna vid de 
praktiska programmen har på teven i bakgrunden i sina studier i mer än dubbelt så stor 
utsträckning än vad pojkarna vid de studieförberedande programmen har. Motsvarande gäller 
för flickorna, i nästan lika stor utsträckning. 
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Jag har ofta teven på i bakgrunden när jag studerar
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Figur 49. Diagram över hur eleverna svarat på frågan ”Jag har ofta teven på i bakgrunden när jag studerar”, 
uppdelat på gymnasieprogram. 
 
Många av eleverna har minst en vårdnadshavare som har högskoleutbildning, totalt svarade 
55 % att den av vårdnadshavarna som har högst utbildning har detta. 19 % har teoretisk 
gymnasieutbildning som högst, 13 % praktisk gymnasieutbildning och lika många har 
grundskoleutbildning som högst. NV elevernas vårdnadshavare är de som har 
högskoleutbildning i störst utsträckning (ca 75 %), följt av TE elevernas. 

Mina vårdnadshavare har följande skolbakgrund
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högskolestudier teroretisk gymn. utb. praktisk gymn. utb. grundskoleutbildning  
Figur 50. Diagram över hur eleverna svarat på frågan ”Mina vårdnadshavare har följande skolbakgrund (den 
som har högst)”, uppdelat på gymnasieprogram. 
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Pojkarnas vårdnadshavare har högskoleutbildning i ca 13 procentenheter större utsträckning 
än flickornas. Vårdnadshavarna för flickorna på de teoretiska programmen är de som har 
högskoleutbildning i störst utsträckning (ca 75 %). Vårdnadshavarna för flickorna på de 
praktiska programmen är de som har högskoleutbildning i minst utsträckning, där har ca 28 % 
detta, här finns även de största grupperna av teoretiska gymnasieutbildningar och de som 
endast har grundskoleutbildning.  
 

Mina vårdnadshavare har följande skolbakgrund
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praktisk, pojke
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högskolestudier teroretisk gymn. utb. praktisk gymn. utb. grundskoleutbildning  
Figur 5143. Diagram över hur eleverna svarat på frågan ”Mina vårdnadshavare har följande skolbakgrund (den 
som har högst)”, uppdelat på kön och praktisk/teoretisk utbildning. 
 
Mer än hälften av alla tillfrågade elever, utom HG eleverna svarar att de ägnar mer än 60 
minuter om dagen av deras skolfritid åt tevetittande och datoranvändning. NV eleverna är de 
som tittar på teve och använder datorn mest, där svarar strax över 80 % att de gör detta mer än 
60 minuter om dagen, näst mest ägnar sig BF eleverna åt detta. HG eleverna är de som ägnar 
minst tid åt denna fritidssysselsättning. Eleverna vid de studieförberedande programmen tittar 
mer på teve och använder datorn mer än de vid de yrkesförberedande programmen, men 
skillnaderna är inte dramatiska. Någon större skillnad i svaren mellan pojkar och flickor går 
inte att se. 
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Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid på tv-tittande och datoranvändning
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Figur 442. Diagram över hur eleverna svarat på frågan ”Jag använder såhär mycket av min skolfria tid på 
tevetittande och datoranvändande om dagen (ej till skoluppgifter)”. 
 
När eleverna får svara på vilken tid de lägger ner på idrottande varje dag blir det stora 
skillnader programmen emellan. TE eleverna är de som ägnar detta fritidsintresse mest tid, där 
idrottar nästan hälften minst en timma om dagen, men de har även en stor andel som inte 
idrottar alls. Allra minst tid ägnar HG eleverna denna hobby, följt av NV eleverna. Jämfört 
med hur mycket tid många elever lägger ner på teve och datoranvändande dagligen så lägger 
många inte ner särskilt mycket tid på idrottande. Några stora skillnader mellan pojkar och 
flickor på teoretiska och praktiska utbildningar finns inte, pojkarna har något fler som inte 
idrottar alls, men har även något fler som idrottar mer än en timme om dagen. 
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Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid till idrottande om dagen
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Figur 53. Diagram över svarsfördelning på frågan ”Jag ägnar såhär mycket tid av min skolfria tid till idrottande 
om dagen”, uppdelat på gymnasieprogram. 
 
En majoritet vid samtliga program säger att de ägnar mer än 60 minuter dagligen åt socialt 
umgänge, förutom HG eleverna som ägnar mindre tid. Bland HG eleverna finns det en grupp 
elever på cirka 30 % som ägnar detta mellan fem och tjugo minuter dagligen, detta 
svarsalternativ förekommer knappt bland övriga program. BF eleverna är de som ägnar allra 
mest tid åt denna fritidsaktivitet, där lägger runt 80 % mer än en timma om dagen på detta. 
Socialt umgänge är vid samtliga program utom NV, den fritidsysselsättning som är 
populärast. Flickorna vid de praktiska programmen är de som lägger mest tid åt alla på socialt 
umgänge dagligen, medan pojkarna vid samma program är de som ägnar detta minst tid. 
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Jag ägnar såhär mycket av min skolfria tid åt socialtumgänge med familj och kompisar

5-20

5-20

20-40

20-40

20-40

40-60

40-60

40-60

40-60

40-60

60<

60<

60<

60<

60<

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BF

HG

OP

NV

TE

Figur 454. Jag ägnar så här mycket tid av min skolfria tid åt socialt umgänge med familj och kompisar. 
 
 

4.6 Sammanfattning av kapitlet 
 
Flickorna vid de studieförberedandeprogrammen är de som ägnar mest tid åt skolarbete i 
hemmet dagligen och då framförallt NV eleverna. Flickor överlag ägnar mer tid åt skolarbete i 
hemmet dagligen än vad motsvarande pojkar gör. Minst tid ägnar pojkarna vid de praktiska 
programmen. Samtliga elever utom flickorna vid teoretiska programmen, tror att deras 
klasskamrater studerar mer än vad de själva gör. 
 
Många av eleverna ägnar ingen tid alls åt matematikstudier utanför skoltid. Allra minst ägnar 
pojkarna vid de praktiska programmen och allra mest flickorna vid de studieförberedande. 
Eleverna vid samtliga program tror att deras klasskamrater ägnar mer tid åt matematik än vad 
de själva gör på fritiden. 
 
Flickorna vid de yrkesförberedande utbildningarna börjar repetera inför prov tidigast av alla. 
 
TE eleverna är de som gör sin hemläxa senast av alla, tidigast gör OP eleverna den. 
 
NV elever använder sig av raster och håltimmar till att studera matematik i störst utsträckning, 
OP och BF eleverna använder dessa tillfällen minst för detta. I allra minst utsträckning 
använder pojkarna vid de praktiska utbildningarna dessa tider för detta ändamål. 
 
OP eleverna är de som bearbetar texten i störst utsträckning i övriga ämnen, TE är de som gör 
detta minst, övriga gör det relativt lika. När det gäller matematik är det däremot jämnt fördelat 
mellan programmen i frågan. 
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Elever vid de praktiska programmen läser igenom sina anteckningar i störst utsträckning av 
alla, allra bäst på detta är BF och sämst är TE följt av NV. 
 
HG och OP eleverna rensar sin studieplats i störst utsträckning, BF gör detta minst. 
 
OP eleverna blir också avbrutna i minst utsträckning i deras studier följt av HG, mest blir BF. 
Pojkarna vid de teoretiska utbildningar är de som blir avbrutna i minst utsträckning medan 
flickorna vid samma utbildningar blir det i störst utsträckning. Bland övriga blir ca 50 % 
avbrutna. 
 
HG och OP läser i störst utsträckning på en bestämd plats, av resten gör ca 15 % det. 
 
Vid samtliga program är det minst 30 % som brukar studera till musik. BF eleverna lyssnar 
mest på musik när de studerar. Vid TE och OP är det minst förekommande. Pojkarna vid de 
praktiska utbildningarna är de som studerar till musik i störst utsträckning (90 %), pojkarna 
vid de teoretiska utbildningarna minst. 
 
BF och HG har teven på i bakgrunden när de studerar i störst utsträckning, NV eleverna har 
det i minst utsträckning. 
 
Att elevernas vårdnadshavare har högskoleutbildning är vanligast bland NV och TE eleverna 
(60-70 %), ovanligast är det hos BF eleverna. Vårdnadshavarna till flickorna vid de teoretiska 
utbildningarna är de som har högskoleutbildning i störst utsträckning (ca 80 %), 
vårdnadshavarna för flickorna vid de praktiska utbildningarna har detta i minst utsträckning 
(30 %). Mellan övriga är det jämnt fördelat. 
 
NV eleverna är de som ägnar mest tid åt tevetittande och datoranvändande av alla, följt av BF, 
minst ägnar sig HG åt detta. 
 
BF ägnar mest tid åt socialt umgänge medan HG ägnar minst tid åt detta. 
 
I tabellen nedan har jag sammanfattat ovanstående kapitel i tabellform där de som gör något i 
störst utsträckning och de som gör något i minst utsträckning har skrivits ut för att visa 
”extrempunkterna”.  
 
Tabell 2. Tabellen visar de som gör något i störst utsträckning och de som gör något i minst utsträckning, 
uppdelat på olika kategorier. ”Nr” raden avser nummer på frågan på enkäten. 

 Program Teoretisk/Praktisk utbildning 
uppdelat på kön 

Kön 

nr Minst/ 
Nej 

Störst/ 
Ja 

Minst/Nej/ 
Senast 

Störst/Ja/ 
Tidigast 

Minst/ 
Nej 

Störst/ 
Ja 

1 HG NV Praktisk pojke Teoretisk flicka Pojkar Flickor 
2 OP NV Praktisk pojke Teoretisk pojke Pojkar Flickor 
3 HG TE Praktisk pojke Teoretisk pojke Ingen större skillnad 
4 HG TE Övriga jämnt Teoretisk pojke Flickor Pojkar 
5 HG NV Praktisk P & F Teoretisk P & F Ingen större skillnad 
6 HG TE Praktisk flicka Praktisk pojke Flickor Pojkar 
7 HG BF Praktisk pojke Praktisk flicka Pojkar Flickor 
8 HG BF Praktisk flicka Praktisk pojke Ingen större skillnad 
10 BF NV Praktisk pojke Teoretisk flicka Ingen större skillnad 
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11 BF OP Praktisk pojke Teoretisk pojke Ingen större skillnad 
12 TE, NV, BF OP Teoretisk pojke Praktisk flicka Pojkar Flickor 
13 OP BF Teoretisk flicka Teoretisk pojke Flickor Pojkar 
16 HG, OP TE, NV, BF Praktisk pojke Teoretisk flicka Pojkar Flickor 
17 TE BF Teoretisk pojke Praktisk pojke Pojkar Flickor 
18 NV BF Teoretisk P & F Praktisk pojke Ingen större skillnad 
19 HG OP Praktisk pojke Praktisk flicka Pojkar Flickor 
20 BF NV Praktisk pojke Teoretisk pojke Ingen större skillnad 
21 TE HG Praktisk pojke Flickorna Pojkar Flickor 
22 TE OP Praktisk pojke Praktisk flicka Pojkar Flickor 
23 TE BF Teoretisk pojke Praktisk pojke Ingen större skillnad 
24 TE OP Praktisk pojke Praktisk flicka Ingen större skillnad 
 
 

5. Samband mellan svarsalternativ 
 
Ju mer tid eleven själv ägnar åt skolarbete i hemmet, desto mer tid uppskattar han/hon även att 
hans/hennes klasskamrater lägger på detta. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är 
0,57. Detta samband gäller även för matematikämnet, där är korrelationen 0,41. 
 
De elever som tror att sina klasskamrater lägger ner mycket tid på hemstudier tror även att de 
lägger ner mycket tid på hemstudier i matematik. Korrelationskoefficienten mellan 
variablerna är i detta fall 0,48. 
 
De elever som lägger mycket tid på skolarbete i hemmet dagligen lägger även mycket tid på 
hemarbete i matematik. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är här 0,51. 
 
Hur lång tid en elev är aktiv under en matematiklektion hänger samman med hur mycket tid 
eleven lägger på studier utanför skoltid. Ju mer tid som läggs hemma desto längre är eleven 
också aktiv på matematiklektionerna. Korrelationskoefficienten mellan dessa variabler är 
0,39. 
 
Elever som bearbetar texten i sin bok eller i sitt anteckningsblock i sina matematikstudier gör 
även detta i sina övriga studier och vice versa. Sambandet är starkt med en 
korrelationskoefficient på 0,68. Det finns däremot ingen korrelation (i alla fall inte stark) 
mellan dessa frågor och om de läser igenom den text som finns i boken samt deras 
anteckningar innan de börjar på ett nytt avsnitt. 
 
De elever som ser till att de endast har läxböckerna framme när de ska studera blir avbrutna i 
mindre utsträckning än de som ej endast har läxböcker framme och vice versa. 
Korrelationskoefficienten mellan variablerna är -0,44. 
 
Det finns även ett samband mellan om eleven ägnar mycket tid av sin fritid åt socialt 
umgänge och om eleven blir ofta avbruten i sina studier av telefonsamtal, sms eller liknande. 
De elever som svarat att de ofta blir avbrutna är även de som svarat att de ägnar mycket tid åt 
socialt umgänge. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är -0,31. De elever som ägnar 
mycket tid åt socialt umgänge bearbetar även texten i boken eller anteckningsblocket i hög 
grad, korrelationskoefficienten mellan dessa frågor är -0,23. 
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Det finns en negativ korrelation mellan fråga 11 (om de endast har läxböckerna framme när 
de ska studera) och fråga 17 (jag studerar till musik), detta betyder att de som studerar till 
musik inte brukar se till att de endast har läxböckerna framme i sina studier. 
Korrelationskoefficienten är här -0,33. 
 
De elever som inte brukar studera på en bestämd plats gör också oftast sina hemläxor i 
matematik senare, alltså närmare den dagen då den ska vara klar eller samma dag. 
Korrelationskoefficienten mellan variablerna är här 0,37. 
 
Det finns ett svagt samband mellan frågorna att de som studerar mycket hemma också sällan 
har teven på i bakgrunden. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är här 0,28. 
 
Ett samband finns även om det är svagt mellan hur mycket tid en elev ägnar åt studier utanför 
skoltid och i vilken grad eleven bearbetar texten. Elever som läser mer hemma bearbetar även 
texten i högre utsträckning och vice versa. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är i 
detta fall -0,27. 
 
En svag korrelation finns även mellan fråga 3 (hemstudier i matematik) och fråga 24 (när 
eleven väljer att göra sina hemläxor i matematik). Den visar att de som väljer att göra sina 
hemläxor i matematik tidigt efter det de har fått dem är även de som ägnar mycket tid åt 
studier i ämnet hemma. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är -0,22. 
 
De elever som brukar se till att de endast har läxböckerna framme när de ska studera hemma 
använder sig oftare av sina håltimmar och raster för att studera matematik. 
Korrelationskoefficienten mellan variablerna är här -0,27. De elever som använder sig av 
raster och håltimmar till detta ändamål blir mer sällan avbrutna i deras studier av 
telefonsamtal, sms eller liknande, korrelationen mellan dessa variabler är svag men 
existerande och hamnar på ett värde av 0,24. De elever som sällan blir avbrutna i sina studier 
bearbetar oftast inte texten i boken eller i anteckningsblocket, korrelationskoefficienten är här 
0,25. 
 
De elever som gör sitt hemarbete tillsammans med andra bearbetar också oftare texten och 
vice versa. Korrelationskoefficienten mellan variablerna är -0,24. 
 
Det finns ett samband mellan hur tidigt en elev börjar repetera och arbeta ikapp inför ett prov 
och hur tidigt samma elev väljer att göra sina hemläxor i matematik. Korrelationsstudien visar 
att ju senare en elev väljer att göra sin hemläxa i matematik, ju senare börjar den även att 
repetera och arbeta ikapp inför prov och vice versa. Korrelationskoefficienten mellan 
variablerna är här 0,28. 
 
De elever som bearbetar texten i sina matematikstudier är även de som börjar med sina 
hemläxor i ämnet tidigast, även motsatt förhållande gäller. Korrelationskoefficienten mellan 
variablerna är 0,26. Motsvarande samband gäller även för övriga ämnen med en 
korrelationskoefficient på 0,25. 
 
De som studerar till musik gör sina hemläxor i matematik sent, alltså nära den dag (eller 
samma dag eller aldrig) de ska vara klara. 
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De som brukar se till att de endast har sina läxböcker framme när de ska studera hemma 
tycker att de arbetar effektivt i sina studier. De som inte brukar se till att de endast har 
läxböckerna framme tycker inte att de studerar effektivt. Korrelationskoefficienten mellan 
dessa svar på de två frågorna är 0,28. 
 
 

6. Resultatdiskussion 
 
I teoriavsnittet nämndes att flickor har sämre självuppfattning och tilltro till sin egen 
matematiska förmåga än pojkar. Denna slutsats kan inte bekräftas i detta arbete, det är snarare 
tvärtom enligt denna studie. Pojkarna tror betydligt bättre om sina klasskamraters flitighet i 
matematik än vad flickorna gör, båda grupperna skattar dock den tid som deras klasskamrater 
lägger på hemstudier i matematik som längre än den de själva lägger ner. 
 
Ser man till samtliga respondenter som en grupp studerar en majoritet av eleverna mer än 20 
minuter dagligen hemma, medan det är färre än 10 procent som studerar mer än en timme. 
Delar man upp denna grupp efter programtillhörighet så är det eleverna vid NV, flickorna vid 
BF och eleverna vid OP där hälften eller fler studerar minst 20 minuter dagligen, i övriga fall 
gör majoriteten inte detta. Mest studerar flickorna vid Naturvetenskapsprogrammet följt av 
pojkarna vid samma program och flickorna vid Barn och fritidsprogrammet, men även vid 
dessa program är det få som ägnar mer än 60 minuter dagligen åt skolarbete utanför skoltid. 
Flickorna som hel grupp är överlägset flitigast när det gäller hemstudier, pojkarna vid de 
praktiska programmen är de som studerar kortast tid hemma. Flickorna ägnar mer tid än 
pojkarna åt hemstudier. Slår man ihop alla elever vid de praktiska och de teoretiska 
utbildningarna och sedan delar upp det på kön är det så att både bland de teoretiska och de 
praktiska flickorna finns det fler personer som svarat att de studerar över 20 minuter dagligen 
än det finns hos någon av pojkgrupperna. Könet har således större inverkan på hur mycket tid 
man väljer att spendera på skolhemarbete dagligen än vad gymnasieprogram har. Lunds 
slutsats (se sidan 11) från hennes enkätundersökning att 60 % av eleverna väntar tills kvällen 
innan långläxan ska vara klar att göra den kan inte bekräftas i denna undersökning. Här svarar 
istället 60 % att de senast gör den någon dag innan den ska vara klar och övriga 40 % gör den 
alltså dagen innan eller samma dag. Glädjande att läsa är att alla elever gör sina läxor. 
 
Hälften av eleverna ägnar mindre än fem minuter dagligen åt hemstudier i matematik, dvs. 
dessa elever ägnar bara i undantagsfall någon tid åt matematik utanför skoltid. Totalt ägnar 90 
% av eleverna mindre än 20 minuter åt detta ämne utanför skoltid, vilket är betydligt mindre 
än resultaten från TIMSS 1995 visade på (mer än hälften av pojkarna och flickorna i 
gymnasiets avgångsklasser studerade matematik en timme dagligen efter skoltid), det får dock 
tilläggas att eleverna i denna undersökning gick i åk 1 i gymnasiet och att detta kan ha viss 
betydelse för skillnaden. Det finns inga stora skillnader mellan könen. Anmärkningsvärt är att 
NV eleverna inte är de som ägnar ämnet mest tid, då de läser vid det program som innehåller 
mest matematik. TE eleverna är de som tillsammans med BF eleverna har flest (procentuellt 
sett) elever som ägnar ämnet mer än 20 minuter om dagen efter skoltid. Detta trots att BFs 
karaktärskurser ej innehåller matematik, de läser även endast Ma A som obligatorisk. TIMSS 
resultat att det är små skillnader i läxläsning i matematik mellan könen bekräftas av resultatet 
i denna studie. I TIMSS framgår även att elever vid studieförberedande program och då 
främst naturvetenskapliga ägnar matematiken mer tid i hemmet än de vid de praktiska, detta 
resultat kan inte bekräftas, däremot kan det sägas att pojkarna vid de praktiska programmen är 
de som ägnar matematiken minst tid hemma. 



 74

 
Raster och håltimmar används aldrig av en stor majoritet till matematikstudier. Om man med 
dessa fakta i bakhuvudet sedan tittar på vad niondeklassarna sagt om ämnet, där de placerar 
matten som det svåraste ämnet, det ämne som de får näst mest läxor/hemuppgifter i och att det 
är det ämne som de skulle behöva mest mer tid i, så är det svårt att förstå logiken i 
gymnasieelevernas svar. Det kanske inte går att jämföra niondeklassarna med 
förstaårseleverna på gymnasiet eftersom de inte läser vid samma stadium, men försvinner 
verkligen matematikämnets ”stämpel” som det svåraste ämnet som de behöver mer tid för 
verkligen över ett sommarlov? Att i nian säga att de behöver mer tid för ämnet och sedan i 
ettan ägna mindre än fem minuter dagligen åt detta (som 50 % gör) på fritiden får jag inte att 
gå ihop. Vilket behov man har och hur man gör behöver i och för sig inte gå hand i hand. 
 
Vikten av att repetera mycket och ofta framhålls som ytterst väsentlig i 
studietekniklitteraturen som riktar sig mot elever/studenter och föräldrar. Enligt denna 
undersökning börjar 20 % med detta dagen innan ett prov, hälften av de resterande åttio 
procenten gör detta när det är tre dagar kvar och resten när det är en vecka kvar. En klar 
majoritet verkar alltså ha blivit påverkade av rönet att repetition är nödvändigt. 
 
Om man ser till alla svarande i enkäten så är hemstudier den fritidsaktivitet som får minst tid 
av de undersökta. Mest tid ägnas åt socialt umgänge följt av tevetittande och 
datoranvändande. 
 
Studiehygienen är inte perfekt då dryga 45 % ofta blir avbrutna i sina studier. Det är 
framförallt de elever som inte har rensat sin studieplats från störande element och endast har 
läxböckerna framme som blir avbrutna i störst utsträckning, vilket knappast är överraskande. 
Finns ingen telefon tillgänglig nära studieplatsen stör den heller inte. Enligt teorin så 
rangordnar 40 % av studenterna koncentrationssvårigheter som det största hindret i sina 
studier. I denna studie svarar 45 % att de ofta blir avbrutna. Huruvida de uppfattar det som ett 
problem eller inte framgår dock ej. De elever som svarat på detta sätt är även de som ägnar 
mycket tid åt socialt umgänge dagligen. Om man blir avbruten ofta eller ej beror således dels 
på om man rensat sin studieplats från störande element och om man spenderar stor del av sin 
fritid med kompisar och familj. De som rensar sin studieplats tycker i högre utsträckning än 
de som inte gör detta att de arbetar effektivt i sina studier, frågan är om de själva är medvetna 
att de svarat på detta sätt. Det borde med denna studies resultat i handen vara lämpligt att 
rekommendera de grupper som inte rensar sin studieplats att göra detta för att öka lusten till 
att studera (om man antar att lusten minskar om man själv tycker att man arbetar ineffektivt). 
Närmare hälften studerar till musik, vilket är något fler än vad man kunde vänta sig utifrån 
andra studier. Att studera vid en bestämd plats är det drygt en femtedel som gör, det är således 
få som följer de rekommendationer som studieteknisk litteratur ger. Att inte ha en bestämd 
plats leder till att dessa andra platser ej kan optimeras för studier ifråga om ergonomi. 
 
Drygt hälften av eleverna bearbetar texten i boken eller anteckningsblocket med t.ex. 
understrykningar och marginalanteckningar i deras studier i övriga ämnen. Det är dock endast 
en tredjedel som gör detta i matematikämnet. Varför studietekniken skiljer sig ämnen emellan 
kan jag inte svara på utifrån denna undersökning, men en teori är att matematikämnet ej 
innehåller större textmängder så att man behöver plocka ut det viktigaste (genom t.ex. 
understrykningar) ur en mer omfattande textmassa. Enligt Skolverket och Lundmark (sidan 
11) gör 38 % av pojkarna och 70 % av flickorna understrykningar i texten/boken när de 
studerar, detta resultat är i stort sett identiskt med det som denna undersökning kommit fram 
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till, det råder således ingen tvivel om att pojkars och flickors beteende i denna fråga skiljer sig 
åt. 
 
Bland de studieförberedandeprogrammen finns det en grupp elever som tycker att de inte 
arbetar effektivt, denna grupp förekommer inte bland de yrkesförberedandeprogrammen. En 
förklaring kan vara att de vid de studieförberedande utbildningarna är mer medvetna om sin 
studiesituation. En annan är att de vid de studieförberedandeprogrammen märker att den tid 
de lägger ned på skolarbete utanför skoltid inte räcker till då de t.ex. läser djupare i ämnen 
som matematik, fysik och kemi, något som praktikerna inte gör, de är alltså medvetna om 
problemet men ej villiga att ta itu med det. Det finns ett samband, om än svagt mellan vilken 
tid som ägnas åt hemstudier och om eleverna tycker att de arbetar effektivt. Detta samband 
visar att de som tycker att de arbetar effektivt också ägnar skolan mycket tid hemma och vice 
versa (korrelation på -0,275 på detta samband). 
 
Det finns inga klara samband mellan studiebeteende och fritidssysselsättning. Det går alltså 
inte att se att de som idrottar mycket också studerar mera eller annorlunda än andra. Att, som 
litteraturen påstår, fysisk trötthet som kan uppstå när man inte rör på sig, skulle ha några 
effekter på studiebeteendet går alltså inte att se i denna undersökning. Huruvida de personer 
som idrottar orkar arbeta mer effektivt när de väl gör det eller om fysisk aktivitet gynnar 
lärande eller ej har inte undersökts i denna uppsats. 
 
Resultatet av denna undersökning kan inte sammanfattas i ett kortare stycke då det täcker 
åtminstone tre stora områden. Men en nyttig tanke som man bör ta med sig är att man ska akta 
sig för att generalisera, både vad gäller kön och utbildning. Det finns stora skillnader och 
likheter mellan könen, liksom mellan de praktiska och teoretiska utbildningarna, men det 
finns även stora skillnader inom könen och de olika utbildningskategorierna. 
 
 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna uppsatts har fokuserat på vad aspekten och i vilken utsträckning något utförs. En 
naturlig fortsättning på detta arbete vore att titta närmre på varför aspekten. Ett annat 
intressant område vore att titta på i vilken utsträckning eleverna är medvetna om de 
rekommendationer som studiemetodisk litteratur ger, detta för att se om eleverna medvetet 
valt de studievanor de använder sig av, eller om det bara blivit så.  
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