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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att skapa underlag för ett pedagogiskt och lättillgängligt multimedialt 
utbildningsmaterial som hjälper användaren att förbättra sina kunskaps- och betygsresultat på 
gymnasiet. 

Frågeställningarna är: 

• Vilka är de viktigaste studietekniska faktorer som leder till goda resultat? 
• Vad säger forskningen inom pedagogik, psykologi och neurovetenskap om studieteknik? 
• Vilka pedagogiska metoder bör användas för att förmedlas en god och grundläggande 

studieteknik via elektroniska medier till blivande och nya elever på gymnasiet? 

Arbetsmetoder är tillämpad forskning utifrån ett kvalitativt förhållningssätt och en hermeneutisk 
bearbetning. En deskriptiv litteraturstudie fungerar som insamlingsmetod, vilken används både för 
att beskriva teorier bakom frågeställningen och lösa dem. 

Den pedagogiska målsättningen för applikationen är att användarna ska etablera en förmåga att 
tillämpa sin kunskap om studieteknik på ett praktiskt, analytisk, värderande och anpassat sätt utifrån 
olika lärsituationer. Vidare ska användaren kunna lära sig ett strategiskt förhållningssätt och ha 
förståelse för det egna jagets kognitiva funktioner i olika kontexter relaterade till lärsituationen. Det 
redogörs även för ett antal pedagogiska metoder relaterade till digitala lärapplikationer. 

Lämpliga studiepåverkande områden att ta med i applikationen diskuteras huvudsakligen utifrån 
professor John Hatties (2009) studie ”Visual learning” varvid följande kategorier tas fram:  

• Förståelse för inlärningsprocessen och optimering av denna. 
o Vem du själv är och hur det egna lärandet fungerar. 
o Vilka yttre förutsättningar som underlättar lärandet, såsom sömn, mat, träning 

mm. 
o Vilka inre förutsättningar som underlättar lärandet, såsom målmedvetenhet, 

målfokus och motivation 
o Vilka yttre och inre faktorer som utgör hinder för lärandet, såsom störande ljud, 

stökiga miljöer, stress och koncentrationssvårigheter  
• Praktiska metoder och tekniker relaterade till kunskapsinhämtning. 

o Tidsplanering och strukturering 
o Lästeknik 
o Skrivteknik 
o Matematikträning 
o Strategier för kunskapsinhämtning 

• Strategier för kunskapsredovisning. 
o Muntlig och skriftlig redovisning 
o Provskrivningsplanering 

En fördjupad litteraturstudie redogör för de olika faktorerna samt metoder relaterade till dessa. 

Slutligen konkretiseras litteraturstudien med en generell beskrivning av den tänkta applikationens 
utformning.  
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Summary 
The purpose of this study is to create a background for an educative and accessible multi-media 
training materials that help users improve their knowledge and grade results in high school. 

The following are the research questions for the study: 
• What are the key study approach factors that lead to good results? 
• What does science of education, psychology and neuroscience say about study skills and 
approaches? 
• Which teaching methods should be used to reveal a good and basic study skills through electronic 
media to prospective and new students in high school? 

The working methods of the study are applied research from a qualitative approach with a 
hermeneutic processing. A descriptive literature review serves as the collection method, which is used 
both to describe the theory behind the problem and solve them. 

The educational objective of the application is that users must establish the ability to apply their 
knowledge of study skills in a practical, analytical, evaluative and adapted way according to different 
learning situations. Furthermore, the user should be able to learn a strategic approach and have an 
understanding of one's own self and its cognitive functions in different contexts related to the 
learning situation. The study also presents a number of teaching practices related to e-learning 
applications. 

Appropriate areas influencing study results that are to be include in the application are discussed 
mainly based on Professor John Hattie’s (2009) study, "Visual learning" whereby the following 
categories is chosen: 

• Understanding of the learning process and the optimization of it. 
o Who you are and how do your learning process works. 
o What are the external conditions that facilitate learning, such as sleep, food, exercise 

etc. 
o What are the internal conditions that facilitate learning, such as determination, target 

focus and motivation 
o What external and internal factors hinder learning, such as noise, noisy 

environments, stress and lack of concentration 
• • Practical methods and approaches related to the acquisition of knowledge. 

o Time planning and structuring 
o Reading approaches 
o Writing approaches 
o Mathematics study approaches 
o Strategies for knowledge acquisition 

• • Strategies for knowledge accounting. 
o Oral and written presentation 
o Approaches for written tests 

An in-depth literature review describes the various factors, and methods related there to the above 
factors. 
In the end the theoretical literature study is concretized with a general description of the intended 
application's design.
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Abstract på Svenska 
Studien går igenom ett flertal olika aspekter av studieteknik med utgångspunkt från en tänkt digital 
lärandeprocess. Dessutom diskuteras pedagogiskt mål och pedagogiska metoder relaterat till digitala 
plattformar.  

Nyckelord: Studieteknik, pedagogik, lärprocessen, digitalt lärande 

 

Abstract in English 
The study discusses a plurality of different aspects of study approaches from the perspective an 
imaginary digital learning process. It discusses teaching goals and practices related to digital 
platforms. 

Key words: Study Approaches, Study Methods, Teaching, Learning Process, E-learning 
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Förord  
Under min egen studietid i grundskolan och gymnasiet var jag själv både omotiverad i skolan och 
omedveten om hur lärprocessen fungerade. Samtidigt hade jag lätt för att läsa och lärde mig allt som 
jag var intressera av. Problemet var bara att de flesta ämnen i skolan inte intresserade mig! Med större 
mognad erövrade jag dock bättre teknik för att även lära mig saker som jag inte var lika intresserad 
av. Inte minst blev detta betydelsefullt när jag blev mer medveten om vad jag ville ha ut av livet. Med 
tydligare mål kom behovet av tidsplanering, målmedvetenhet samt bättre studiemetoder och verktyg.  

I min roll som mentor och klassföreståndare har jag de senaste åren allt mer arbetat med att hjälpa 
mina elever med att utveckla en god studieteknik. Många har samma problem som jag själv hade. 
Andra har en annan situation, men har fortfarande problem. Få arbetar på ett helt optimerat sätt 
baserat på sina egna förutsättningar. Dessutom är skolans pedagogik ofta orättvis i den bemärkelsen 
att den är anpassad för elever med specifika lärstilar. Förutsättningarna i hemmet skiljer sig också åt; 
Vissa har föräldrar som stöttar och tjatar om läxor. Andra elever har inte detta stöd.  

Min idé för examensarbetet har vuxit fram ur en önskat att ge elever med sämre förutsättningar 
större möjligheter att bli framgångsrika i sina studier. Den ursprungliga, möjligen något 
kontroversiella tanken, var att prioritera en hjälp för att nå höga betyg, snarare än kunskapsinlärning. 
En motivation för detta är att jag sett allt för många elever som när de studerar sitt sista år går in i 
väggen eller tappar sin studiemotivation för att de inte lärt sig prioritera. Genom att lära en elev vad 
som är viktigt för få bra betyg redan från början, så ger detta verktyg för att hantera betygsstressen. 

I den bästa av världar så mäter betyget elevens faktiska kunskap. Men i praktiken så skulle man 
istället kunna säga att betyget mäter den kunskap som eleven lyckas redovisa att han/hon har. Men 
inte heller det är ju sant. Istället är det en mätning av vad eleven lyckas redovisa av det som läraren 
anser vara det viktiga kunskapsstoffet i kursen. Med andra ord är både läraren och eleven filter mellan 
det som betygen är tänkta att mäta. Till det så kommer även yttre faktorer som t ex elevens och 
läraren attityd och relation till varandra och ämnet. Steget mellan allmänmänskligt hyfs och fjäsk är t 
ex inte så långt. Även den bästa läraren är mänsklig och riskerar att sätta högre betyg på en elev som 
uppför sig på ett trevligt sätt än på en ohyfsad elev. Eller tvärtom - att sätta ett för högt betyg på en 
elev med problem, eftersom man tycker synd om honom/ henne. 

Ett annat perspektiv är det faktum att många föräldrar som engagerar sig i sina barns utbildning 
förmedlar en förståelse för hur man lyckas uppnå bra betyg. Barn som saknar engagerade föräldrar 
eller har föräldrar som inte har någon egen relation till den svenska skolan, har inte samma fördel, 
vilket jag menar är ett demokratiskt problem. Vissa elever förstår vad som krävs av dem av sig själva, 
trots att de saknar någon som hjälper dem att se det. Men många elever förstår aldrig detta och får 
därmed en begränsad frihet att välja utvecklingsväg senare i livet. 

Ju längre in i arbetet jag kommit desto tydligare har det dock blivit att studier för att uppnå kunskap, 
och studier för att uppnå höga betyg hör ihop. Att intensivplugga för att få högt betyg på ett prov, 
för att sen lika snabbt glömma bort det man lärt sig, resulterar på sin höjd i kortsiktigt goda resultat. I 
längden så straffar det dock eleven själv, eftersom han/ hon får svårt att förstå den undervisning som 
bygger vidare på tidigare moment eller kurser.  

Det har varit en intressant och lärorik, men också intensivt arbetsam tid som jag arbetat med denna 
studie. Förhoppningen är att mitt resultat ska komma till nytta hos både egna och andras elever.  

Stort tack till min handledare Adrian Ratkic som noggrant läst och gett synpunkter. 

Tack också till min mor Kerstin Gislén för hjälpt med korrekturläsning. 



 
      Yrkeslärarutbildningen  
      Examensår 2012 

 

 VI 

      Daniel Gislén 

 1 

 
  

 
 

Studieguide 
 

Examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen 2UV06L (15 hp) 
___________________________________________________________________      

 
Kursen ges för studenter inom 

 Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen 180hp 
 
 
 

 
 
 
 

!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!!

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING II	  

SUMMARY III	  

ABSTRACT PÅ SVENSKA IV	  

ABSTRACT IN ENGLISH IV	  

FÖRORD V	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VI	  

1	   INTRODUKTION 1	  

2	   BAKGRUND 2	  

3	   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 3	  
3.1	   FRÅGESTÄLLNINGAR 3	  
3.2	   AVGRÄNSNINGAR 3	  

4	   METOD 4	  
4.1	   ARBETSMETOD 4	  

4.1.1	   KÄLLKRITIK 4	  

5	   RESULTAT 6	  
5.1	   PEDAGOGISKA PRINCIPER 6	  

5.1.1	   PEDAGOGISKT MÅL 6	  
5.1.2	   PEDAGOGISKA METODER 7	  

5.2	   INNEHÅLLSURVAL 10	  
5.2.1	   UNDERLAG 10	  
5.2.2	   VAL AV INNEHÅLL 11	  

5.3	   FÖRDJUPAD LITTERATURSTUDIE 13	  
5.3.1	   DÅTID, NUTID, FRAMTID 13	  
5.3.2	   YTTRE STÖRMOMENT 15	  
5.3.3	   MENTAL BALANS 17	  
5.3.4	   PLANERA, ORGANISERA, PRIORITERA 19	  
5.3.5	   LÄRPROCESSENS TEORI 22	  
5.3.6	   PRAKTISK STUDIEMETODIK 24	  
5.3.7	   KUNSKAPSREDOVISNING 27	  

6	   APPLIKATIONENS UTFORMNING 30	  
6.1	   GRUNDPRINCIPER 30	  

6.1.1	   PEDAGOGISKA VÄGVAL 30	  
6.2	   KAPITELSTRUKTUR 32	  

7	   SLUTDISKUSSION 33	  
7.1	   FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 33	  

REFERENSER 34	  



 
      Yrkeslärarutbildningen  
      Examensår 2012 

 

 1 

      Daniel Gislén 

 1 

 
  

 
 

Studieguide 
 

Examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen 2UV06L (15 hp) 
___________________________________________________________________      

 
Kursen ges för studenter inom 

 Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen 180hp 
 
 
 

 
 
 
 

!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!!

1 Introduktion 
 

Under tre års tid möter vi lärare våra elever nästan dagligen. Vi ser dem komma i början av årskurs 1. 
De är osäkra, modiga, bråkiga, nyfikna, uttråkade, sura och charmiga. Som lärare så anar man redan 
de första veckorna vilka som kommer att lyckas väl, och vilka som kommer att få det svårare. I en del 
fall blir vi överraskade, i andra fall inte. Vi ser dem utvecklas som människor. Vi oroar oss, kämpar 
med dem, brottas med utmaningen att lyckas förmedla kunskap till dem och gläds åt deras 
framgångar. Våra ambitioner för dem är ofta höga, men samtidigt är vi medvetna om att våra insatser 
aldrig är tillräckliga. Framför allt så lider vi med dem som lämnar oss efter tre år eller redan i förtid 
och som vi inte lyckas hjälpa – i varje fall inte tillräckligt mycket. Lärarens tid räcker aldrig till. Allt för 
många ansvarsområden upptar ens tid. Det är omöjligt att hinna med allt man hoppas på. 

Målsättning för en lärare måste vara att hjälpa eleven att hjälpa sig själv. Utan elevens eget 
engagemang och arbetsinsatser räcker inte lärarens pedagogik långt. Ju mer självständig och 
målfokuserad eleven blir i sina studier, desto bättre inlärningsresultat – även vid bristande 
lärarinsatser. Ett klassiskt kinesiska ordspråk sammanfattar möjligheterna: 

Om du ger en fattig man en fisk har han mat för en dag. Men om du lär honom fiska har han mat för 
resten av sitt liv. 

Med förbättrad studieteknik, självmotivation och målmedvetenhet skapas nya förutsättningar för en 
elev. Världen och möjligheterna kan växa till något som ingen trodde var möjliga. Inte ens läraren... 
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2 Bakgrund 
”Sverige har undertecknat Salamancadeklarationen. Deklaration handlar om att alla barn, ungdomar 
och vuxna har en grundläggande rätt till undervisning utifrån deras förutsättningar. Oberoende av 
fysiska, intellektuella, social, emotionella och språkliga förmågor eller begränsningar gäller detta. 
Endast i undantagsfall ska individen skiljas från den ordinarie gruppen. (Salamancadeklarationen 
2001, ss. 16ff) 

Skollagen (SFS 210:800 kap 3 §3) trycker även på att alla elever ska stimuleras så att de når så långt 
som deras förutsättningar gör möjligt. Detta gäller både de som har svårigheter med sina studier och 
de som har förutsättningar att nå längre än utbildningens kunskapsmål.  

Studieteknik omfattar ett stort antal verktyg, metoder och förhållningssätt till studierna. Att sätta upp 
kortsiktiga och långsiktiga mål för sig själv och planera sin tid är studieteknik. Men lika mycket är 
studieteknik förmåga att koncentrera sig under lektioner och egna studiepass. En förståelse för 
lärprocessen är viktig för att hitta sin egen optimerade studieteknik. En förmåga att motivera sig själv 
och att hitta ”flowet” är också viktig. Att hitta en inre och yttre balans mellan studier, 
fritidsaktiviteter och vila hör också hemma inom området. Att be om hjälp när man inte förstår eller 
inte klarar av att fokusera handlar också om studieteknik. Att bli duktig på studieteknik innebär en 
resa in i sin egen personlighet för att lära sig mer om sin egen studiehistoria och hur det egna jaget 
fungerar. 

Forskning kring lärande och lärandeprocessen är nästan lika gammal som den västerländska 
civilisationen. Aristoteles uttalande redan på 300-talet f. Kr. att det krävs praktisk handling för att 
sätta tankar i rörelse. Uttalandet kan t ex associeras med det relativt moderna begreppet 
problembaserat lärande. (Psykologiguiden) 

Beroende på vilket perspektiv på lärandet forskningen tar blir också resultatet olika. Illeris (2007, ss. 
71ff.) redogör för ett stort antal riktningar inom det pedagogiska fältet. Han utgår från tre olika 
dimensioner, nämligen lärandets innehåll, dess drivkraft och det sociala samspelet i och kring 
lärandet. Några tydliga perspektiv som representerar dessa dimensioner är Piagets som fokuserar på 
kognition, Freud som fokuserar på motivation och socialpsykologin som har fokus på dialog. 

I ett tidigt skede inom digitalt lärande var lärandets innehåll helt i fokus. Kunskapen presenterades 
steg för steg i t ex textbaserade så kallad tutorials. Med datorernas förbättrade grafik och ljud ökade 
även lärandets drivkrafter, inte minst med inspiration från dataspel och filmens värld. Identifikation, 
spänning, färg, musik och känslor bidrar för att inte bara tillfredsställa den logiska vänsterhjärnan 
utan även den estetiska högerhjärnan. Inom dagens dataspel är dock detta redan vardagsmat och de 
viktigaste aspekterna är istället att spelen också möjliggör social integration mellan spelarna. På 
samma sätt är sociala medier ett stor och växande område som förändrat de sätt vi umgås på i 
samhället. Det är idag ytterst få människor som inte har ett rikt socialt liv med släkt, vänner, bekanta 
och studiekamrater på facebook, bloggar, fotoböcker online, twitter och liknande kanaler. Inom 
digitalt lärande är dock social integration fortfarande relativt ovanligt, åtminstone i jämförelse med 
dataspel och allmänna sociala medierna. Men social E-learning kommer allt mer och som vi med all 
sannolikhet kommer att få se mycket mer av inom en snar framtid. (Lee & McLoughlin 2011) 
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3 Syfte och frågeställningar 
Grundläggande tanke är att genomföra en förstudie för produktionen av en digital applikation som 
lär ut studieteknik. Applikationens innehåll ska grundas på vetenskaplig fakta samtidigt som det ska 
vara pedagogiskt, lättillgängligt och intressant för användaren. En viktig del i förstudien är därför att 
även studera pedagogiska metoder för digitalt lärande. Målgruppen för applikationen är elever i 
början av gymnasiet.  

Målformulering: Syftet med arbetet är att skapa underlag för ett pedagogiskt och lättillgängligt 
multimedialt utbildningsmaterial som hjälper användaren att förbättra sina kunskaps- och 
betygsresultat på gymnasiet.  

3.1 Frågeställningar 
• Vilka är de viktigaste studietekniska faktorer som leder till goda resultat? 
• Vad säger forskningen inom pedagogik, psykologi och neurovetenskap om studieteknik? 
• Vilka pedagogiska metoder bör användas för att förmedlas en god och grundläggande 

studieteknik via elektroniska medier till blivande och nya elever på gymnasiet? 

3.2 Avgränsningar 
Det har från rapportförfattarens sida funnits en ambition att skapa ett relativt heltäckande material. 
För att begränsa rapportens sidantal har därför bredd prioriterats framför djup i studien. Rapportens 
huvudsakliga syfte är att redovisa en teoretisk bakgrund för den planerade applikationen, snarare än 
att utveckla några nya och självständiga tankegångar. Fokus är därför i möjligaste mån satt på ett 
teoretiskt allmängods inom området, medan alternativa röster endast kommer till tals i undantagsfall. 

Olika former av minnesteknik och minnesträning har författaren valt att inte ta med i studien.  

För att skydda författarens upphovsrätt kommer applikationens manus att redovisas endast i 
generella termer.  
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas metodologin bakom examensarbetets rapport. 

4.1 Arbetsmetod 
Huvudsyftet för detta arbete är att tillämpa forskningsresultatet snarare än att utveckla någon ny 
kunskap. Tillämpad forsning bör vara lika systematisk och metodisk som all annan typ av forskning. 
Skillnaden ligger främst i att målet är tydligare. (Pansell & Öqvist Seimyr, s. 3) 

Studien bygger på en litteraturstudie som insamlingsmetod. Litteraturstudien är deskriptiv och 
används både för att beskriva teorin bakom frågeställningarna och för att lösa dessa. En deskriptiv 
studie innebär att systematisera olika element i ett fenomen för att få en övergripande helhetsbild av 
det. Materialet har bestått av olika sekundärkällor, dels renodlade forskningsrapporter och 
vetenskapliga uppsatser, dels ett antal instruktionsböcker och hemsidor om studieteknik. (Patel & 
Tebelius red. 1987, ss. 53ff; Pansell & Öqvist Seimyr, s. 16) 

I ett tidigt skede fanns det tankar på att även genomföra en egen undersökning av framgångsrika 
elevers studieteknik. Men rapporten grundar sig hög grad på John Hatties mycket omfattande 
forskningsrapport kring faktorer som påverkar studieresultaten. Med tanke på att Hatties rapport 
utgår från mer än 50 000 olika studier av ca 83 miljoner elever, skulle en egen undersökning sannolikt 
inte tillföra särskilt mycket relaterat till dessa faktorer. 

Studien är huvudsakligen kvalitativ, då syftet är att etablera en förståelse av studieteknik som 
fenomen. Genom att beskriva de enskilda faktorerna skapas en holistisk förståelse av fenomenet. Det 
finns dock även drag av kvantitativitet, främst på grund av att en stor del av litteraturen bygger på 
kvantitativ forskning. Litteraturstudier anses dock i regel vara en kvalitativ form av insamlingsmetod. 
Studiens egna slutsatser är också främst av kvalitativ karaktär. Ytterligare ett tecken på det kvalitativa 
perspektivet är att processen i forskningsarbetet bygger på en successiv fördjupning av resultatet, 
utifrån både skriftliga källor och författarens egna tidigare erfarenheter av studieteknik. (Pansell & 
Öqvist Seimyr, ss. 12ff) 

Slutligen används en hermeneutisk bearbetningsmetod i och med att studien tolkar olika innebörder i 
de olika texterna. Ett av syftena med studien är även att tolka resultatet för att utveckla en applikation 
med praktisk tillämpning. Tolkningen sker på ett flertal sätt i applikationen med avseende på 
kapitelsdisposition, pedagogiska mål och metoder och i ett senare skede även i 
applikationsproduktionen vad gäller interaktivitet samt visuell och audiell utformning. 

4.1.1 Källkritik 

I en rapport från styrelsen för psykologiskt försvar listas ett antal kriterier för källkritisk bedömning 
av källor på internet. Förutom de fyra första, som är etablerade kriterier för traditionella källor, så 
lägger de till ytterligare tre kriterier; 

• äkthet 
• tid 
• beroende 
• tendens 
• världsbild och kunskapssyn som tendens  
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• trovärdighet  
• källans förutsättningar och egenskaper 

(Leth & Thurén 2000, ss. 18-20) 

Min litteraturstudie bygger på dels renodlade forskningsrapporter och vetenskapliga uppsatser, dels 
ett antal instruktionsböcker och hemsidor om studieteknik. I vilken utsträckning mer 
populärvetenskapliga böcker och hemsidor om studieteknik har ett trovärdigt och vetenskapligt 
korrekt innehåll kan naturligtvis variera. I hög grad har jag utgått från trovärdighetskriteriet, vilket i 
praktiken har inneburit en bedömning utifrån sunt förnuft och jämförelse med egna tidigare 
erfarenheter inom studieteknikområdet. Eftersom studien har omfattat ett stort antal böcker och 
webbsidor, har även innehållet kunnat stärkas genom att det återkommit i flera oberoende källor. 
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5 Resultat 

5.1 Pedagogiska principer 
Då målet med examensarbetet är att skapa underlag för en applikation med syfte att lära ut 
studieteknik, måste lämpliga pedagogiska metoder väljas som passar mediet. I det här kapitlet 
redovisas olika pedagogiska mål och metoder som kan relateras till digitala applikationer. 

5.1.1 Pedagogiskt mål 

År 1956 ledde Benjamin Bloom en grupp av pedagogiska psykologer som utvecklade en klassificering 
av nivåerna av intellektuellt beteende i lärandet. Denna taxonomi har senare utvecklats vidare av en 
ny grupp av kognitiva psykologer, under ledning av Lorin Anderson, en före detta elev till Bloom. 
Modellen utgår från i vilken utsträckning en elev behärskar ett kunskapsstoff. Modellen utgörs i 
grunden av en kognitiv processtrappa som går från den grundläggande nivån där eleven har 
memorerat kunskapen och kan återge den, till högsta nivån där eleven självständigt kan skapa något 
helt nytt utifrån kunskapsstoffet. (Overbaugh & Schultz)  

 

(Egen översättning, från original Overbaugh & Schultz)1 

De två översta nivåerna handlar om att eleven kan kvalitativt och kvantitativ värdera metoder, 
processer och verktyg samt anpassa kunskapen för att skapa nytt och lösa problem.  

(Alonso, et al. 2005, s. 222) 

Den uppdaterade versionen av modellen kompletterades även med en kunskapsdimension som 
klassificerar fyra olika typer av kunskapsnivåer från konkret till abstrakt. 

                                                        
1 De olika begreppen på originalspråket sett uppifrån och ned är Creating, Evaluating, Analyzing, Applying, 
Understanding, Remembering. 
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Konkret kunskap ----------------- ---------------- Abstrakt kunskap 

Faktakunskap 
 

Begreppskunskap 
 

Procedurkunskap 
 

Metakognitiv 
kunskap 
 

Kunskap om 
terminologi 
 
Kunskap om 
specifika detaljer 
och 
element 

Kunskap om 
klassificeringar och 
kategorier 
 
Kunskap om 
principer och 
generaliseringar 
 
Kunskap om 
teorier, modeller, 
och strukturer 

Kunskap i 
ämnesspecifik 
kompetens och 
algoritmer 
 
Kunskap i 
ämnesspecifika 
tekniker och 
metoder 
 
Kunskap om 
kriterier för att 
bestämma när du 
ska använda 
lämpliga 
förfaranden 

Strategisk kunskap 
 
Kunskap om 
kognitiva uppgifter, 
inklusive lämplig 
kontextuell och 
villkorlig kunskap 
 
Självkännedom 

(Egen översättning, från original Anderson & Krathwohl, 2001, p. 46 se A Model of Learning 
Objectives)2 

5.1.1.1 Målsättning för pedagogiskt resultat 

Själva syftet med studieteknik-applikationen är att användarna praktiskt ska kunna tillämpa sin 
kunskap. Målsättningen måste vara att eleven även ska kunna analysera, värdera och anpassa 
tillämpningen av kunskapen inom studieteknik efter olika lärsituationer. Användaren bör åtminstone 
kunna uppnå en procedurkunskapsnivå. Önskvärt är dock att han/hon även ska få stöd i sin 
utveckling av förståelsen för olika lärprocesser, lära sig ett strategiskt förhållningssätt, samt få 
förståelse för det egna jagets kognitiva funktion i olika kontexter relaterade till lärsituationen.  

5.1.2 Pedagogiska metoder 

Effektiv användning av datorer som plattform för lärande bygger på ”(a) att det finns många olika 
undervisningsstrategier parallellt; (b) att användaren fått träning i användandet av datorn som ett 
undervisnings- och lärandeverktyg; (c) det finns många möjligheter för lärande (t.ex. frivilliga 
extraövningar, mer tid för uppdraget); (d) att eleven, och inte läraren, är den som har kontroll över 
lärprocessen; (e) att det finns möjlighet till lärande genom interaktion med andra elever; (f) att det 
finns en god återkoppling”. (Hattie 2009, s. 221, egen översättning) Samma principer gäller rimligtvis 
även för andra närstående digitala plattformar såsom läsplattor och smarta telefoner.  Enligt 
Chikering & Ehrmann (1996) skapar de tekniska resurserna individanpassade lärförutsättningar, både 
vad gäller lärstilar och bakgrundskunskap. Datortekniken ger eleverna flera möjliga vägar och 
metoder för att nå samma kunskapsmål. Detta ger t ex goda möjligheten att anpassa utbildning för 
olika lärstilar. (Chickering & Ehrmann 1996). Digitalt lärande möjliggör även att eleven kan använda 
flera sinnen samtidigt, vilket stärker lärprocessen. 

                                                        
2 De olika rubrikbegreppen på originalspråket sett från höger till vänster är factual, conceptual, procedural, 
metacognitive. 
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Det har genom åren utvecklats ett antal pedagogiska metoder som passar för digitala lärapplikationer. 
I följande underkapitel redovisas några av de viktigaste:  

5.1.2.1 Storytelling  

Storytelling är konsten att berätta en historia så att den som lyssnar blir intresserad och vill veta mer. 
Inom digitalt lärande är storytelling ett mycket viktigt begrepp. Den narratologiska formen skapar ett 
igenkännande, känslor och struktur underlättar lärandet. Upptrappningen håller spänningen och 
intresset uppe fram till klimax, där den absolut viktigaste informationen förmedlas. (Hathaway, Muse 
& Althoff 2007, s. 33) Vid avsaknad av narrative struktur tenderar interaktiv media att upplevas som 
ofokuserad och ofullständig. (Laurillard 1998, s. 3) 

5.1.2.2 Tutorials 

En tutorial är en handledning som steg för steg lär ut hur man gör något. Handledningen är mer 
interaktiv och specifik än en bok eller en föreläsning. Som regel sker undervisningen genom ett eller 
flera exempel, ofta uppdelat i separata moduler.  En tutorial kan bestå av en enkel tidslinje eller 
flergrenad tidslinje, där användaren har möjlighet att interaktivt välja väg. Enligt Hattie (2009, s. 224) 
är tutorials den metod inom datorbaserade pedagogiska metoder som ger det absolut bästa 
inlärningsresultatet. 

5.1.2.3 Testbaserad metod 

Utbildningen har en logisk struktur där varje moment presenteras, repeteras och slutligen testas. En 
fördel med testformen är att resultatet går att kvantifiera vilket även möjliggör statistiska jämförelser. 
Testbaserad pedagogik fungerar bäst för att lära ut baskunskap och grundläggande förståelse. 
(Testbaserad pedagogik) Hattie (2009, s. 231) menar dock att metoden har en begränsad effekt på 
inlärningsresultatet. Ett avslutande test fungerar dock som repetition av kunskapsinnehållet, vilket är 
en grundläggande pedagogisk princip. 

5.1.2.4 Scenariobaserad pedagogik 

Metoden bygger på problemställningar med vissa grundförutsättningar som användaren med sin 
ämneskunskap ska lösa.  Tanken är att metoden ska simulera verkligheten och att användaren får 
möjlighet att träna problemlösning, logik, analys och beteende. Metoden aktiverar flera centra i 
hjärnan. En fördel är att metoden är effektiv när det gäller att förändra beteenden och 
medvetandegöra förhållanden. Den kvalitativa formen gör dock resultatet svårare att mäta. 
(Scenariobaserad pedagogik) 

5.1.2.5 Reflektionsskrivande 

Reflektion är ett sätt att öka bli medveten om sina egna tankemönster, vilket skapar en fördjupad 
inlärningsprocess. Eleven kan t ex upptäcka mönster kring hur han/hon agerar och reagerar i olika 
situationer. Reflektion blir en skapande process som utvecklar individen och den egna kunskapen. 
(Biggs & Tang 2011, s. 45) En viktig del av processen är att den utgår från individens tidigare 
kunskap och erfarenheter som genom reflektionen transformeras till en ny förståelse. (Schulman 
1999, s. 12; Reflection 2012, s. 3) Att använda skrivandet i samband med reflektion är av avgörande 
betydelse. Reflekterande enbart i tankarna är flyktigt. Genom att skriva fångas tankar och reflektioner 
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upp och ger även en bättre överblick. (Hinett, s. 2ff) Enligt Dysthe, Hertzberg & Løkensgard (2002, 
s. 1) skapar skrivandet överblick, underlättar att se nya sammanhang samt avslöjar motsägelsefulla 
tankegångar och bristande förståelse.  

5.1.2.6 Interaktion med andra elever 

För många elever är interaktion med andra studenter en viktig faktor för lärande. Elever lär av 
varandra och reflekterar tillsammans. Interaktionen skapar dessutom ökat engagemang och högre 
motivation. (Hathaway, Muse & Althoff 2007, ss. 11-12, 21-22) 

5.1.2.7 Simuleringar och Spelbaserad metod 

Denna kategori innebär att man använder sig av en dataspelsliknande teknisk och innehållslig form 
för att förmedla kunskap till användaren. Connolly & Stansfield (2006, s. 466) definierar det mer 
utförligt som “the use of a computer games-based approach to deliver, support, and enhance 
teaching, learning, assessment, and evaluation”.  

Mer konkret handlar spelbaserad digitalt lärande om en kombination av flera olika pedagogiska 
metoder, t ex narratologiskt berättande, problembaserat lärande och verklighetsliknande simuleringar. 
Precis som i nästan alla former av spel finns ett stort mått av snabb återkoppling i form av poäng, 
vilket triggar det mentala belöningssystemet och ökar motivationen. I t ex genren multiplayer online 
games (MMOG) finns även ett mycket stort socialt inslag, vilket även är en fördel inom lärande. 
Dataspel är också i hög grad utformade med en gradvis ökning av svårighetsgraden, där varje 
framgång skapar självförtroende för att lyckas med nästa nivå i spelet. (Clark 2006, s. 3) 

Enligt Hattie (2009, ss. 230-231) påverkar simuleringar och spelbaserad undervisning resultatet 
relativt lite, även om det varierar mellan olika användargruppen. Positiv effekt har det framför allt för 
lågpresterande elever, men även på högre utbildningsnivåer. Hattie konstaterar dock att det finns 
relativt få studier kring datorer i själva lärprocessen (Hattie 2009, s. 221) 
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5.2 Innehållsurval 
I det här delkapitlet redovisas en teoretisk bas för vilka studiepåverkande faktorer som kan komma 
att ingå i applikationen. 

5.2.1 Underlag 

Professor John Hattie (2009) från Nya Zeeland har i sin rapport ”Visual learning” sammanställt ett 
stort antal vetenskapliga studier kring lärande. Rapporten utgår från över 800 metastudier och över 
50 000 olika undersökningar som omfattar mer än 80 miljoner elever. Utifrån dessa studier listar 
Hattie ca 140 olika faktorer som påverkar lärandet. Genom en speciell beräkningsmodell 
framkommer det hur hög påverkansgrad den enskilda faktorn har. Några av de högst rankade 
faktorerna som i huvudsak är relaterade till elevens eget engagemang följer här:  

5.2.1.1 Egen förmåga och mål 

Faktor nummer 1 på listan handlar om elevens förmåga till självskattning av betyg. Detta betyder att 
elever behöver ha god kännedom om den egna prestationsförmågan (1a) i förhållande till de yttre 
kraven, dvs. kursmål och betygskriterier (1b). (Hattie 2009, s. 43) Denna faktor hör i hög grad ihop 
med nedstående faktor nummer 3 (se nedan).  

Närliggande är även faktor nummer 8 på Hatties lista, vilken gäller lärarens tydlighet i 
undervisningen. Sett från elevens perspektiv handlar det om att eleven blir medveten om sin rätt till 
och möjlighet att ställa krav på att få tydliga mål och kriterier för lärarens bedömning. (Hattie 2009, 
ss. 125-126) 

Faktor nummer 11 ligger också nära tillhands, då den handlar specifikt om vikten av att sätta upp 
tydliga mål för att bli framgångsrik i sina studier.  Inte minst uppmuntrar målen till handling och 
skapar en länk mellan individens tidigare upplevelser och framtiden. Istället för att ha mål som 
uppmuntrar till att ”göra sitt bästa”, så är det avgörande att de är krävande och utmanande för 
eleven. Enligt en studie, som Hattie hänvisar till, noterades en prestationsskillnad på över 250 % 
mellan den elev i undersökningen med lägst ställda mål och den elev, som hade de högst ställda 
målen. (Hattie 2009, s. 164)  

5.2.1.2 Kognitiv förmåga 

Faktor nummer 2 handlar om att det finns en relation mellan elevens kognitiva utveckling enligt 
Piagets stadieteori och elevens studieprestation. (Hattie 2009, s. 43) Elever med hög förmåga att 
förstå begrepp, logik och teoretiska resonemang har en stor fördel i alla ämnen. Att strukturera sina 
studier, göra analyser och förstå samband och tänka abstrakt är annat som påverkas av denna faktor. 
Dessa förmågor tränas främst i matematikämnet. Reflektionsövningar i självtransformation3 är en 
annan metod, som utvecklar individens kognitiva förmåga.4 (Pizzolato 2006) 

                                                        
3 Egen översättning från engelskans self-authoring 
4 Se kapitel 5.3.1.1. 
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5.2.1.3 Återkoppling 

Faktor nummer 3 handlar om att läraren får tillgång till formativ bedömning relaterat till elevernas 
resultat. Därmed har läraren möjlighet att anpassa sin undervisning på bästa sätt. Faktor nummer 10 
har ett liknande innehåll och handlar om att läraren medvetet söker återkoppling från eleverna för att 
få en uppfattning om och hur kunskapsförmedlingen fungerar. Feedback från lärare till elev kan 
också vara viktig, men där bör fokus ligga på att förmedla ledtrådar till hur elevens prestationer ska 
förbättras. Återkoppling i form av beröm eller belöningar kan faktiskt ha en negativ påverkan på 
elevens resultat. (Hattie ss. 173-177) 

5.2.1.4 Studiemiljön 

Faktor nummer 6 på Hatties lista handlar om uppförande i och studiero på skolan. (Hattie 2007, s. 
74) Vikten av möjlighet till studiefokus och trygghet på skolan har stor betydelse för studieresultatet. 
Sett i den här undersökningens sammanhang handlar det om att eleven behöver hitta och välja 
miljöer och omständigheter där optimala förutsättningar finns för studierna. När det gäller 
lektionssituationen är det viktigt att eleven ställer krav på lugn och ro, men också att denne blir 
medveten om yttre faktorer såväl som klasskamrater som utgör störande faktorer, för att i möjligaste 
mån undvika dessa. 

Faktor nummer 7 handlar om särskilt stöd för elever vid behov. (Hattie 2007, s. 217) Här gäller det 
för elever att våga söka hjälp (i tid), men också bli medvetna om sina rättigheter till särskilt stöd. 

Utifrån tidigare framgångar i skolan går det oftast att förutsäga hur en elev ska lyckas med sina 
studier. Denna faktor är nummer 14 på Hatties fullständiga lista av faktorer. Men den är nummer tre 
vad gäller de faktorer som är direkt relaterade till den studerandes egna engagemang. Det som särskilt 
kunde konstateras när det gäller denna faktor var att tidigare skolerfarenheter av framför allt 
matematik och även till viss del läsning hade stor påverkan. (Hattie 2007, ss. 41-43)  

5.2.1.5 Övrigt underlag 

Innehållet i applikationen bygger dels på faktorerna i Hatties (2009) rapport, dels olika handböcker 
som lär ut praktiska tillämpningar och metoder för studieteknik. Många av de senare källorna ligger i 
gränslandet mellan pedagogisk teori och praktik. Detta underlag går som regel att härleda till Hatties 
olika faktorer.  

5.2.2 Val av innehåll 

Utifrån tidigare redovisade underlag kan innehållet för applikationen sammanfattas i följande 
kategorier:  

• Förståelse för inlärningsprocessen och optimering av denna. 
o Vem du själv är och hur det egna lärandet fungerar (Hatties faktor nr. 1a 

avseende förmåga till självskattning). 
o Vilka yttre förutsättningar som underlättar lärandet, såsom sömn, mat, träning, 

mm. (faktor nr. 1a, 6, 7). 
o Vilka inre förutsättningar som underlättar lärandet, såsom målmedvetenhet, 

målfokus och motivation (faktor nr. 1b, 3, 7). 
o Vilka yttre och inre faktorer som utgör hinder för lärandet, såsom störande ljud, 

stökiga miljöer, stress och koncentrationssvårigheter (faktor nr. 6)  
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• Praktiska metoder och tekniker relaterade till kunskapsinhämtning. 
o Tidsplanering och strukturering (faktor nr. 2, men även till viss del faktor nr . 7) 
o Lästeknik (faktor nr. 2). 
o Skrivteknik (faktor nr. 2 mf.). 
o Matematikträning (faktor nr. 2). 
o Strategier för kunskapsinhämtning (faktor nr. 2) 

• Strategier för kunskapsredovisning.  
o Muntlig och skriftlig redovisning 
o Provskrivningsplanering 
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5.3 Fördjupad litteraturstudie 
Följande kapitel går, med utgångspunkt från innehållsurvalet i kapitel 5.2, igenom det material som är 
tänkt att på ett eller annat sätt ingå i applikationen. 

5.3.1 Dåtid, nutid, framtid 

Det första delkapitlet handlar om betydelsen av att etablera en medvetenhet kring den egna 
studiehistorien och att lära sig se goda och dåliga mönster relaterat till studierna. Dessutom handlar 
det om att få en uppfattning om vad samhället, skolan och läraren har för målsättning med studierna, 
samt inte minst att arbeta med egna mål inför framtiden. Samtidigt med att användaren blir medveten 
om sig själv, och omgivningens krav, samt etablerar en grundläggande målsättning för studierna, är 
det tänkt att själva utformningen av denna del av appen exemplifierar några olika metoder för 
kunskapsinhämtning. 

5.3.1.1 Vem är du? (Bakgrund & nuläge) 

En elevs tidigare erfarenheter, framgångar och misslyckanden vad gäller inlärning påverkar hur 
framgångsrika studierna blir i nuet. Hattie (2007, ss.41-42) En god självkännedom är betydelsefull för 
att kunna utveckla den egna studietekniken. Det är därför viktigt att inventera sin egen historia både 
allmänt såsom familje- och uppväxtförhållanden och andra former av upplevelser som direkt eller 
indirekt kan påverka de egna studierna. Det är inte minst viktigt att lära sig av sin egen studiehistoria; 
Vilka tider studerar eleven mest effektivt? Vilka positiva och negativa erfarenheter har eleverna från 
tidigare klasser eller lärare? Finns det goda erfarenheter från lärande utanför skolans värld? Vad 
triggar elevens nyfikenhet? (Good Study Habits & Traps)  

En användbar metod i detta sammanhang är övningar i självtransformation5 en typ av 
reflektionsskrivande som hjälper studenter att bli medvetna om kunskapsbildningen och den egna 
utvecklingen. (Pizzolato 2006) Metoden omfattar och integrerar tre dimensioner av utveckling: den 
kunskapsteoretiska, intrapersonella och interpersonella dimensionen. Utgångspunkten är ett 
konstruktivistiskt utvecklingsperspektiv, som främst utvecklats av Jean Piaget. (Hodge, Baxter 
Magolda & Hayes 2009, s. 3) Genom att bearbeta hur man förhåller sig till sig själv, andra människor 
och kunskap blir det lättare för eleven att ansvara för sin egen utveckling. Målet blir att utveckla en 
genomtänkt världsbild, en självständig identitet samt mogna och etablera förbättrade ömsesidiga 
förhållanden till andra människor. (Hodge, Baxter Magolda & Hayes 2009, ss. 4ff) Genom att skriva 
om avgörande händelser i livet skapas ökad insikt och liksom att oro, ångest och stress minskas 
relaterade till dessa händelser. (Peterson & Mar ss. 9f) Samtidigt erhålls även en kognitiv träning 
genom den skrivande processen. (Mezey (2012) Därmed erhålls en tydlig koppling till Hatties (2009, 
s. 43) faktor nummer 2. Förutom att nå de högsta betygskriteriernas abstraktionsnivå, finns det även 
ett samband mellan att arbeta med självtransformation och lägre benägenhet att hoppa av en 
pågående utbildning. (Baxter Magolda & King 2007) 

 

                                                        
5 Egen översättning från engelskans self-authoring 
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5.3.1.2 Vad förväntas av dig? 

För att kunna arbeta fram effektiva och relevanta personliga mål för sin egen utbildning, är även 
omgivningens förväntningar betydelsefulla. Hur motivationshöjande ett personligt intresse för att lära 
sig ett ämne än är, så riskerar en elev att missa t ex betygsmål eller inträdesprov till framtida 
utbildningar, om inte samhällets krav tas med i beräkningen. Här handlar det om det andra ledet i 
Hatties faktor nummer 1(2009, s. 43). Eleven behöver sätta sig in i samhällets och skolverkets olika 
styrdokument; skollagen, programmål, ämnesplaner, kursplaner och betygskriterier. Men lika viktigt 
är att förstå pedagogens roll som uttolkare av skolverkets instruktioner. Trots allt så är det läraren 
som operationaliserar direktiven och de facto sätter betygen. Frågan är dock i vilken utsträckning 
läraren förmedlar vad denne tycker är viktigt respektive oviktigt? I huvudsak är detta en fråga som är 
beroende av den enskilde läraren, men sett utifrån elevens perspektiv behöver denne förstå och kräva 
sin rätt att få information om bedömningskriterierna för uppgifter, prov och kurser. Om eleven är 
osäker på vad läraren kommer att grunda sin bedömning på, så behöver eleven begära förtydliganden. 
Förtroendefulla relationer till lärare är också en viktig faktor för en elev ska lyckas med sina studier 
(Hattie 2009, s. 118-119) Av avgörande betydelse är därmed också att eleven förstår att läraren och 
skolan inte är fiender, utan samarbetspartners som är där för att hjälpa eleven. Här kan föregående 
kapitels reflektion över den egna historien sprida ljus över eventuella negativa relationsmönster 
mellan elev och lärare.  

5.3.1.3 Vart är du på väg? 

Långsiktiga mål hjälper eleven att bli uthållig i sina studier. Målen har även visat sig ge ökad 
entusiasm, ökad uthållighet och mindre mottaglighet för ångest, besvikelse och frustration. Väl 
definierade mål skapar också en ökad förmåga att hitta och använda mer effektiva strategier för att nå 
målen. (Morisaro, et al. 2010) Det är dock avgörande att jobba både med långsiktiga och kortsiktiga 
mål. Ett positivt resultat påverkas i hög grad både av målfokus och en strategi för att nå fram till 
målet. (Mar & Peterson, s. 6) Två faktorer är särskilt betydelsefula för resultaten, nämligen att målet 
har personlig relevans och att målsättningen upplevs som realistisk för individen. (Latham, & Locke 
2007, s. 290) Forskning har även visat att uppställande av specifika mål förbättrar minnesförmågan, 
den matematiska förmågan och hjärnans reaktionstid. Även strategisk förmåga att bryta ner en 
process och förstå sambanden mellan delmål och huvudmål förbättras. (Mar & Peterson, s. 5) 

Tre olika typer av mål är relevanta i samband med studier, nämligen resultatmål, kunskapsmål och 
karriärsmål. 

• Resultatmål t ex betyg, är kvantitativa och oftast huvudsakligen instrumentella. Tydliga 
resultatmål ger som regel goda resultat, men om eleven enbart fokuserar på målet utifrån 
ett instrumentellt perspektiv kan resultatet bli ytligt och kortsiktigt; Eleven kan frestas att 
ta genvägar och glömma bort det han/hon lärt sig, så snart redovisningen av kunskapen 
är genomförd. (Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot 2000, s. 327) 
 

• Kunskapsmål kan lika gärna vara ett direkt mål i sig, som ett instrumentellt mål t ex att 
lära sig ett visst ämne för att senare kunna klara av ett visst arbete. Genom att arbeta mot 
ett kunskapsmål ökar intresset och eleven upplever ämnet som mer lustbetonat. 
(Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter & Elliot 2000, s. 327) För att ställa upp ett 
kunskapsmål krävs att eleven på ett tidigt stadium får en förståelse för vad ämnet handlar 
om. Detta i sig ökar förutsättningarna för en framgångsrik inlärningsprocess. Att enbart 
arbeta med kunskapsmål som ett direkt mål kan dock innebära att den praktiska nyttan av 
kunskapen tappas bort. Kunskapen riskerar att förlora sin relevans i förhållande till vidare 
studier och en framtida arbetsmarknad. En förståelse av sambanden mellan olika ämnen 
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och samhällets behov är viktig ur pedagogisk synvinkel, men kan även ses som en del av 
skolans socialiseringsuppdrag.  
 

• Långsiktiga karriärsmål skapar mening och uthållighet. (Felder & Brent) Genom att 
samordna de mer kortsiktiga resultat- och kunskapsmålen till en mer långsiktig målbild 
blir eleven medveten om vikten av att satsa på en långsiktig inlärning. (Kuttyta 2012) 
Genomtänkta karriärsmål är ofta komplexa och omfattar som regel både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter.  

En kombination av långsiktiga karriärsmål, betygsmål och kunskapsmål är att föredra då detta ger 
absolut bäst resultat både vad gäller långsiktiga kunskapsnivåer och betygnivåer. (Harackiewicz, 
Barron, Tauer, Carter & Elliot 2000, s. 317ff) 

Långsiktiga mål i all ära, men om eleven inte lär sig att dela upp dessa mål till delmål med kortsiktiga 
tidsgränser, riskerar motivationen att minska snabbt. Vad som krävs är många små delmål som inte är 
alltför svåra att nå och med kort tidsgräns. Detta ger framgång på framgång, vilket i sin tur ökar 
självförtroendet och sporrar motivationen. Det är även viktigt att skapa en stegvis stegring av 
svårighetsgraden för att behålla motivationen. (Bodin) 

I samband med målsättningsarbetet i detta kapitel kommer även vikten av att sätta SMARTa mål att 
framhållas. Detta begrepp används inom bl a projektarbete i näringslivet och är en akronym som står 
för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda mål. (Forssblad) Poängen är att 
genom att skapa Specifika, Mätbara och Tidsbestämda mål kan du även konstatera om du har 
uppnått dina mål eller inte. Därmed kan du även reflektera över resultatet och dra lärdomar för 
framtiden. Att målen ska vara Accepterade och Realistiska är en förutsättning för att du helhjärtat ska 
engagera dig i arbetet mot målet.  

5.3.2 Yttre störmoment 

Följande delkapitlet är tänkt att ta upp problem som kan hindra eleven från att nå goda studieresultat. 
Det handlar om att skapa en god studiemiljö, att ta hand om sig själv när det gäller vila, mat, dryck, 
träning och att hitta en balans mellan studier och fritid.  

För att inlärning ska fungera måste hjärnan vara aktiv och koncentrerad på att bearbeta den 
information som sinnena tar in. Nästan all studieteknik handlar egentligen om att underlätta denna 
process. Det finns många saker som kan störa koncentrationen. Å ena sidan har vi störningar som är 
relaterade till fysiska behov, såsom trötthet, hunger och törst. En annan typ av störningar är de som 
är kopplade till den yttre studiemiljön, t ex mobiltelefoner, facebook, pratande klasskamrater osv. 
(Andersson)  

5.3.2.1 Fysiska störmoment 

Trötthet är ett resultat av att kroppen behöver reparera och återhämta sig från slitage och cellernas 
förbränningsprocesser. Hjärnan har också en begränsad förmåga till koncentration. Genom korta 
pauser kan dock hjärnan återhämta sig. Koffein i olika former kan också att tillfälligt minska den 
upplevda mentala tröttheten. Stimulantia tar dock inte bort kroppens behov av att vila. Att inte vila 
ökar stressnivåerna i kroppen, vilket försämrar både den analytiska förmågan och 
inlärningsprocessen. (Studieteknik - hur du klarar plugget) Att sova är något som alla människor 
behöver. Vilken tid på dygnet påverkar hur bra vi sover. Den mänskliga kroppen har en naturlig 
biologisk rytm vilket inte minst är viktigt i samband med sömnen. Längden på sömncyklerna varierar 
från individ till individ. Att bli väckt mitt i en sömncykel gör en mycket tröttare än om han/hon 
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väcks mellan två av cyklerna. Antalet sömncykler man sovit påverkar också hur utvilad man känner 
sig. Lagom temperatur, bekväm säng, halvmätt mage, ljusförhållanden och en tyst miljö är viktiga 
faktorer för att optimera sömnens effekt. (Olsson) 

Ett sätt att öka kroppens och hjärnans uthållighet är regelbunden fysisk träning. Träningen ökar bl. a 
blodgenomströmningen och syresättningen i hjärnan. Den ökar även tillväxten av nervceller i lär- och 
minnescentrat (hippocampus), antalet kontakter mellan nervcellerna och omfattningen av det neurala 
nätverket. (Taras 2005) 

Hjärnan behöver mycket energi för att kunna orka arbeta. Hjärnan har ca 10 gånger snabbare 
energiförbrukning än någon annan mänsklig vävnad. Den står för ungefär 25 % av hela det dagliga 
kaloriintaget. (Kjellqvist & Eneroth 1999, s. 29) 

Att få i sig tillräckligt med vätska är en annan faktor har stor påverkan på kroppen. Redan vid 1-2% 
uttorkning påverkas en persons humör, energi och förmåga att tänka klart. (Poitras 2012) 

5.3.2.2 Studiemiljörelaterade störmoment 

Som nämnts i kapitel 5.2.1.4 är uppförande och studiero i skolan en av de viktigare faktorerna för 
goda studieresultat. Förutom den gemensamma lektionsmiljön är valet av en 
koncentrationsfrämjande miljö för enskilda studier betydelsefullt. Hjärnan störs mer av slumpmässiga 
ljud än regelbundna, eftersom den försöker analysera ljuden. På samma sätt är musik utan sång bättre 
än musik med sång eftersom hjärnan riskerar att fokusera på sångtextens betydelse snarare än 
studierna. (Alexanderson 2010, s. 3)  

Visuella faktorer kan också vara störande. Att ha TVn på i bakgrunden när man ska studera är inte att 
rekommendera. Men ett rörigt skrivbord kan vara en lika stor störning. Alla typer av sinnesintryck 
som inte hör till studierna kan fungera som störande moment; Det kan handla om en obekväm stol, 
dålig lukt, matos eller dålig belysning. (Strömberg, ss. 3-5) 

5.3.2.3 Multitasking 

Multitasking är något som har blivit allt vanligare i alla åldrar på senare år. Inte minst Internets och de 
sociala mediernas framväxt har skapat en vardag där mängder av olika företeelser och aktiviteter 
samtidigt pockar på vår uppmärksamhet. Många upplever att multitasking är något som effektiviserar 
det vi gör, dvs. att vi lyckas göra flera saker samtidigt och på mindre tid. Men sanningen är oftast det 
motsatta.  

Enligt David Meyer som är professor i psykologi på University of Michigan har den mänskliga 
hjärnan inte förmågan att jobba med flera saker parallellt. Istället växlar vi mellan olika fokus, vilket 
gör oss mindre effektiva och mindre koncentrerade på det vi gör. Hjärnan behöver ställtid för att 
växla mellan aktiviteter och till på köpet försämras minneskapaciteten av ökad hjärnstress. Intensiv 
multitasking ökar stresshormonerna i kroppen vilket kan orsaka huvudvärk, mag- och sömnproblem. 
En undersökning visar att studenter som använder facebook samtidigt som de studerar riskerar att få 
ca 20 % lägre betyg än de som separerar aktiviteterna. Ett annat problem med dagens 
multitaskingvanor är att hjärnan blir beroende av ständig variation, på samma sätt som att en 
drogberoende inte klarar sig utan sin drog. (Hamilton 2008) I begränsad mängd kan multitasking 
dock ha en positiv effekt. Exempel på detta är bakgrundsmusik som för vissa människor kan 
underlätta koncentrationen och förlänga den tid som man orkar ha fokus på en viss uppgift. 
(Hamilton 2008) 
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5.3.3 Mental balans 

Det här delkapitlet handlar om hur den mentala balansen påverkar studierna. För en elev som har 
starka inre mentala störningsmoment blir det oerhört svårt att fokusera på studierna. Å andra sidan 
kan den elev som lyckas hitta ett flöde (flow) i sina studier öka sin prestationsförmåga mångfaldigt.    

Inre mentala störningsmoment handlar t ex om relationsproblem, motivationsproblem, 
prestationsångest osv. (Andersson) Det är inte studieteknikapplikationens främsta fokus att erbjuda 
hjälp till personer med mentala störproblem. Att ta upp frågor kring detta är dock viktigt då många 
elever har studieproblem relaterat till denna typ av störmoment. I delkapitlet kommer dock ingen 
heltäckande bild att presenteras över området.  

5.3.3.1 Självkänslorelaterade problem 

Olika problem relaterade till självkänslan påverkar studierna negativt för många elever. Beroende på 
typ av självkänsloproblem skapas olika mentala, abstrakta mönster som bygger på våra erfarenheter. 
Några vanliga tankefällor vid låg självkänsla är att ställa orimligt höga krav på sig själv, jämföra sig 
med andra, förstora misslyckanden eller förminska framgångar osv. (Makower, s. 25) 

Men låg självkänsla leder inte nödvändigtvis till dåliga studieresultat. Det kan lika gärna handla om 
elever som har högsta betyg i flertalet ämnen. Istället för att ge upp, så ställer eleverna skyhöga krav 
på sig själva. Elevens studieteknik blir inte strategisk och effektiv, eftersom varenda detalj upplevs 
som lika viktig. (Ångest bekämpas med prestationer 2011) 

5.3.3.2 Stress 

År 2009 kände sig 36 % av alla gymnasieelever stressade i skolan. Av flickorna var det 50 % som 
alltid eller ofta kände sig stressade. Motsvarande siffra för pojkar var 21 %. Läxor, egna krav, prov 
och betyg är de enskilda faktorer, som upplevdes som mest påfrestande. (Skolverket 2009, s. 47-50) 

Stress är i grunden något bra och naturligt. Kroppen gör sig redo för utmaningar och du blir extra 
fokuserad och alert. Men efter stressiga perioder behöver kroppen återhämta sig, eftersom stress på 
sikt påverkar både kroppen och psyket negativt. Exakt vad vi upplever som stressande är individuellt, 
och vi handskas med stress på olika sätt. (Stressa lagom) 

Stress innebär att det uppkommer en obalans mellan olika krav och de egna resurserna att hantera 
dessa krav, vilket gör att de upplevs som ett hot mot individen. Kroppen utsöndrar olika 
stresshormoner vilket i sin tur driver på produktionen av blodsocker till musklerna samtidigt som 
pulsen och blodgenomströmningen ökar. Stressen kan orsaka sömnproblem, nervositet, ångest, 
nedstämdhet, otrygghet och depression. Blir stressperioden långvarig kan det leda till 
utmattningsdepression med bl. a extrem trötthet, allvarliga sömnstörningar, minskat immunförsvar, 
matsmältningsproblem, ångest, hopplöshet och skuldkänslor.  (2006, Psykologexamensuppsats, 20p, 
Uppsala Universitet, ACT Stress i skolan, ss. 8f) I förlängningen kan det även orsaka kroniska 
problem som ryggont, hjärtsjukdomar och depressioner. Woolston 2012) Förutom detta så är 
hjärnans minnesfunktioner extra känsliga för stress, vilket påverkar inlärningen negativt och t o m ge 
permanenta skador på de hjärncellerna som lagrar minnen. (Ellbin & Jonsdottir 2007, ss. 103ff.) 
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5.3.3.3 Att skjuta upp 

Mer än 70 % av alla gymnasieelever har en tendens att skjuta upp saker som är jobbiga. I sig är det ett 
normalt beteende, men blir det för omfattande kan det skapa negativa cirklar som förstör för den 
enskilde eleven. (Lundquist 2009) 

Enligt Dr. Tim Pychyl på Carlton så finns det ett antal olika anledningar till att en person skjuter upp 
saker. I en första version kommer applikationen enbart fokusera uppskjutarbeteende som beror på 
lågt självförtroende och låg självkänsla som i förlängningen leder till prestationsångest. (Tremayne 
2006) 

5.3.3.4 Några lösningar för mentala störmoment 

Personer med olika typer av inre mentala störmoment har i många fall behov av terapi för att kunna 
komma ur sina problem. Förutom att appen kan visa på grundläggande självterapeutiska metoder, är 
därför rådet till elever som upplever större problem inom detta område, att kontakta skolkurator, 
skolsjukvården, mentorer eller den allmänna sjukvården.  

Enligt principerna för kognitiv beteendeterapi behöver många personer med sviktande självkänsla 
träna sig på att hävda sina behov. Här handlar det t ex om att be om hjälp, släppa kontrollen, säga 
vad man tycker, våga säga nej, visa känslor, våga visa sina brister osv. (Makower, s. 32) 

För att bryta negativa mönster kring sin egen person kan en positiv dagbok vara en metod. I denna 
skriver personen om en händelse, vilka positiva egenskaper och förmågor händelsen som han/hon 
uppvisar i samband med denna, samt vad dessa positiva egenskaper säger om personen själv. 
(Makower, ss. 32-33) 

För personer med negativ självbild är det även extra viktigt att arbeta med många och små delmål. 
Därmed skapas många tillfällen till framgång och möjligheter att bygga upp en mer positiv bild av sig 
själv. (Makower, ss. 32-33) 

När det gäller stress och uppskjutandebeteende handlar det om 

• att bli medveten om när/hur/varför problemet uppstår. 
• att reflektera (gärna skriftligt) för att få struktur på sina tankar. 
• att ha en önskan om förändring.  
• att ställa upp mål och delmål för hur förändringen ska gå till. 
• Praktisk handling. Det är genom att ändra sitt beteende som verklig förändring skapas. 

(Lundquist 2009; Stressa lagom) 

5.3.3.5 Motivation 

Tidigare i rapporten har vi tagit upp vikten av målsättning som meningsskapande och hur många och 
små delmål följda av framgång kan fungera som motivationshöjare. Vikten av utmanande mål, 
snarare än lättnådda mål har också tagits upp. Kvalitetsmål som mer motivationshöjande än 
resultatmål är en annan viktig faktor som nämnts. Men vad händer när den nedskrivna målsättningen 
inte är tillräcklig för att motivera en elev?  

En negativ miljö kan rasera de mest ambitiösa målen. Några åtgärder kan därför vara att försöka 
omge sig med inspirerande personer med samma ambitionsnivå som man själv har. Att prata med sin 
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mentor i skolan kan hjälpa. Eller om eleven vågar ta kontakt med en person som han/hon ser upp till 
utanför skolan och som kan fungera både som bollplank och förebild. Att ha kontakt med en person 
ute i arbetslivet, kan vara oerhört motiverande och dessutom bli en bra port ut i arbetslivet efter 
skolan. Eller att diskutera med personer i omgivningen och låt dem hjälpa till med idéer, kontakter, 
kunskaper och material. Peppande musik som ger positiva känslor är ett annat sätt. Att fira uppnådda 
mål och delmål är också viktigt. Det kan vara en sådan enkel sak som att unna sig något som 
belöning efter att ha läsa färdigt ett stycke i en bok. Genom belöningen skapas en positiv förstärkning 
i hjärnans belöningssystem, vilket gör att drivkraften även fungerar i hjärnans omedvetna delar. 

De flesta ämnen blir mer intressanta ju mer man förstår dem. Att agera som om man tycker ämnet är 
intressant, resulterar ofta i att ämnet blir mer intressant. Exempel på denna typ av agerande kan vara 
att bli mer aktiv och ställa frågor på lektionerna. (Studieteknik - hur du klarar plugget) 

5.3.4 Planera, organisera, prioritera 

För att lyckas med sina studier är det viktigt att man planerar sin tid väl. Ingen människa har 
obegränsat med tid och genom att vara effektiv får man lättare att både hinna med studierna och 
avkoppling. Avsaknad av kontroll över sin tid kan å andra sidan innebära dåligt samvete och ångest, 
vilket knappast ger bra förutsättningar för goda studieresultat. 

5.3.4.1 Tidsplanering 

Ett första steg för att lägga upp en tidsplan för sig själv är att analysera hur mycket tid olika saker tar. 
Att rita upp ett veckoschema över dagliga och veckovisa aktiviteter kan vara en metod för detta; Hur 
lång tid tar det att ta sig till och från skolan? Har eleven ett extraarbete utanför skolan och hur 
mycket tid går åt till det? Hur mycket tid läggs på träning, TV, facebook, dataspel, måltider, umgås 
med familjen, fika med kompisarna? När går eleven upp på morgonen och när går han/hon och 
lägger sig? Därmed får eleven en överblick över hur mycket tid som finns att tillgå. Genom att få 
överblick över sin tid stärker eleven sin kontroll, minskar sin stress och blir mer effektiv. (Bodin) 

Finns det någon tid över för studier? Hur mycket tid kräver studierna och när ska de göras? Om 
tiden inte räcker till kan det krävas prioriteringar. Vad går att prioritera bort? När man har överblick 
över sina dagar och veckorutiner minskar risken att man skjuter upp eventuella hemuppgifter till sista 
minuten.  

En god idé är att lägga in fasta läxläsningspass. Passen bör inte vara längre än ca 30-50 minuter. 
Längre pass blir inte lika effektivt utnyttjade. Krävs det mer tid, bör man dela upp passet i flera delar 
med lite längre raster emellan. Grundregeln är dock att korta och regelbundna pass är bättre än långa 
pass och sällan. Att intensivplugga inför ett prov ger inte långsiktiga goda resultat! Detta ger inte 
verklig förståelse och innebär att det mesta är glömt inom några dagar. (Kjellqvist & Eneroth 1999, 
ss. 82-83) Ju mer eleven kommer ihåg från ett moment, desto mindre arbetet blir det för de 
efterföljande momenten som bygger på den tidigare etablerade kunskapen. 

För att skapa goda och långsiktigt hållbara vanor är det viktigt att verkligen använda sina 
läxläsningspass, även vid de tillfällen när eleven inte har några läxor eller uppgifter. I sådana fall kan 
man förbereda sig för kommande lektioner eller repetera sådant man redan läst. Det är även viktigt 
att schemalägga sina raster, så att studiepassen inte upplevs för påfrestande, men även för att undvika 
att rasterna blir längre än planerat. Någon form av tidhjälpmedel kan vara användbart, t ex äggklocka 
eller virtuell stämpelklocka i mobilen. (Strömberg, s. 5) En god regel är att röra på benen under 
rasterna, så att cirkulationen kommer igång. Det piggar upp både kroppen och hjärnan. 
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(Studieteknik - hur du klarar plugget) För att orka med studierna är det även viktigt att planera in 
ledig tid. Genom att schemalägga den lediga tiden slipper eleven känna sig stressad på grund av dåligt 
samvete. 

Vid skapandet av ett veckoschema är det även viktigt att fundera på vilken tid på dagen som eleven är 
piggast och när studierna har förutsättning att bli som mest effektiva. Eleven bör även fundera på 
vilken plats studiepassen ska vara på, så att den passar ihop med övriga aktiviteter under dagen. 
(Sundqvist 2000) Många elever som åker buss till och från skolan har ofta ledig tid mellan ankomsten 
till skolan och första lektionen. Ofta får de även vänta på bussen efter sista lektionen. Här finns det 
bra möjligheter att utnyttja tiden och på så sätt frigöra tid vid annat tillfälle.  Samma sak gäller 
naturligtvis även för håltimmar. 

I tidigare kapitel om målsättning har det diskuterat SMARTa mål. Detta kan med fördel även 
appliceras på mindre studieuppgifter. Genom att i förväg tidsbestämma hur lång tid uppgiften ska få 
ta kan eleven bli mer effektiv. Att specificera och i möjligaste mån skapa mätbarhet för det som ska 
genomföras inom tidsrymden är även det viktigt. Att målsättningen i förhållande till tidsrymden är 
realistisk och att eleven accepterar sin egen målsättning underlättar uthålligheten och skapar kvalitet 
på genomförandet. Viktigt är alltså att inte göra glädjekalkyler utan att var ärlig mot sig själv. 

Det kan även vara värdefullt att lägga upp en tidsplan för inläsning av studieböcker över en hel kurs. 
Det är en fördel att be läraren föreslå en läsplan, så att inläsningen kan ske i fas med lektionerna. Men 
om läraren av olika anledningar inte ger en sådan läsplan, kan eleven själv skapa en sådan plan: Ett 
sätt är att matematiskt räkna ut hur många sidor som ska läsas och sen fördela dem över de veckor 
som kursen pågår. Beroende på bokens svårighetsgrad och elevens läsförmåga, kan tiden för 
inläsningen variera. Här bör eleven i början av kursen pröva sig fram för att bedöma hur mycket tid 
som behöver avsättas för varje läspass. När detta är klarlagt är det bara att dividera antalet sidor med 
antalet veckor och dagar fram till eventuellt prov eller kursslut. (Studieteknik - hur du klarar plugget) 

Att lägga tid på sin studieplanering ger många fördelar: 

• Det ger överblick över olika uppgifter och helhetsperspektiv 
• Eleven får målfokus och mental förberedelse 
• Det hjälper till med prioritering samt att hitta balans mellan fritid och studier. 
• Det underlättar stresshantering och minskar dåligt samvete 
• Det ger eleven en mer realistisk bild av vilka och hur stora insatser som krävs. 

  (Sundqvist 2000) 

Vid planering bör eleven ta reda på vilka uppgifter som denne förväntas genomföra, t ex läspass, 
matematikpass, repetitionspass, läxförhör, gruppuppgifter, laborationer, prov osv. För sin planering 
kan eleven med fördel använda sig av en fickalmanacka eller en kalenderapplikation i en smartphone, 
läsplatta eller dator. Fördelen med en kalenderapplikation är att det som regel går att överföra och ha 
allt innehåll tillgängligt på flera olika digitala plattformar (mobiler, läsplattor, datorer, internet/molnet 
osv.) och även skriva ut uppgifterna som scheman för olika tidsperioder. Ytterligare ett alternativ är 
en större väggalmanacka eller att själv rita upp ett veckoschema på ett större papper som går att 
kopiera och återanvända vecka efter vecka. 

Författaren Stephen R. Covey (1999, ss. 63ff.) har sammanfattat sju principer som kännetecknar de 
mest effektiva människorna. De tre första vanorna är relaterade till självkontroll och personlig 
effektivitet; 

• ”En proaktiv attityd är att ta ansvar för dina handlingar och tänka i förväg.” All förändring 
börjar inifrån. Covey menar att effektiva människor skapar kontroll genom att göra 
medvetna val och ta egna initiativ. Fokus ligger på de saker som personen själv har kontroll 
över och kan påverka. Personen styrs av inre motivation och medvetna värderingar.  
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Motsatsen är en reaktiv attityd där personen bygger sina beslut på responsen på yttre 
händelser, andra personer och krafter. Detta blir ett negativt förhållningssätt där personen 
blir passiv, omedvetet känslostyrd och ett offer för omständigheter. 
 

• Börja det du gör med att ha det önskade resultatet i åtanke.  
Den här principen bygger på idén om att allting skapas två gånger; Första gången som en 
mental bild och sedan som en verklighet i den fysiska världen. På samma sätt som ett hus 
byggs utifrån en ritning, så skapas resultat utifrån en plan.  
 

• Börja med det som är viktigast FÖRST. 
Att skapa prioriteringslistor med det som är verkligt viktigt överst, innebär att det viktigaste 
garanterat blir gjort. Börja dagen med att göra det absolut viktigaste. Varje dag blir därför 
betydelsefull eftersom den leder närmare mot förverkligandet av de långsiktiga livsmålen.  
”Uppgifterna blir för många och en hel del kanske onödiga, om man inte ständigt har fokus 
på det viktigaste.” 
(Covey 1999, ss. 63ff) 

5.3.4.2 Metoder och verktyg 

Covey har även kategoriserat olika metoder för tidshantering som utvecklats av olika författare: 

• Generation 1 bygger huvudsakligen på grundläggande tidskontroll. Verktygen är klockor, 
timers och datorprogram som används för att påminna om olika deadlines. Journalföring 
av tidsanvändningen kan även förekomma 

• Generation 2 bygger i högre grad på att sätta mål samt att arbeta med planering och 
förberedelser. Målen bör delas upp i olika uppgifter och mål i delmål och delaktiviteter. 
Det kan handla om möten, lektionstid osv. Enskild förberedelsetid och liknande ska 
också noteras i planeringen. Verktygen kan vara olika former av kalendrar, almanackor 
eller Gantt-scheman.  

• Generation 3 bygger på planering, prioritering och detaljerad tidskontroll. Här handlar 
det om att mer noggrant identifiera och definiera mål, samt att skapa handlingsplaner och 
prioriteringslistor utifrån dessa.  Aktiviteter rangordnas utifrån deadlines och betydelse. 
Verktygen är filofax, digitala PDA, handdator, smartphone el. dyl. Applikationer kan vara 
att-göra-listor, Excel-dokument, kalendrar mm. Här betonas även vikten av att avsätta tid 
för att identifiera sina egna värderingar och prioriteringsfaktorer. Vikten av att utvärdera 
resultat är också en del av dessa typer av metoder. 

• Generation 4 innebär att vara proaktiv, dvs. att i förväg identifiera och planera för saker 
som kan komma att uppstå, för att förhindra detta redan innan de skett. Prioritering sker 
utifrån långsiktiga mål och vilken roll individen har i sammanhanget. Betydelsen av att få 
gjort en aktivitet har högre prioritet än deadlinen. Man kan fritt välja bland ovanstående 
verktyg.  

(Time management 2012; Tidshantering 2012) 
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5.3.5 Lärprocessens teori 

I det här kapitlet redovisas inlärningsprocessen utifrån en teoretiska grund. 

5.3.5.1 Hur lärandet fungerar – Piagets lärtyper 

När en person ska lära sig något nytt, innebär det som regel att den nya kunskapen kopplas samman 
med minnesstrukturer kring ämnen som redan finns i hjärnan. Forskaren Jean Piaget talar om 
scheman ”som innehåller minnen, kunskaper, förståelse och handlingspotentialer”.(Illeris 2007, s. 55) 
Piagets teori bygger på fyra olika typer av lärande; ”kumulation, assimilation, ackommodation och 
transformation.” 

• Kumulation äger rum när man lär sig något helt nytt där det inte redan finns något 
schema att koppla kunskapen till. Det är framför allt de första åren i ens liv som denna 
process äger rum. (Illeris 2007, s. 57) 

• Assimilation innebär att man lägger till kunskap till ett redan etablerat mentalt schema. 
Man krokar fast ny kunskap i den kunskap man redan har, vilket är en förhållandevis lätt 
process. (Illeris 2007, ss. 58-59) 

• Ackommodation innebär att det tillkommer ny information, som inte överensstämmer 
med de etablerade minnesstrukturerna i hjärnan, varvid en modifikation eller 
omstrukturering av dessa sker. Ackommodation är oftast en mer krävande process än 
assimilationen. (Illeris 2007, ss. 60-61)  

Tillsammans med assimilation är ackommodation det vanligaste sätten att lära sig på. Dessa båda 
lärandeformer förutsätter alltså en redan befintlig kunskap hos den som lär sig. Personen upptäcker 
och konstruerar mening utifrån sina egna unika erfarenheter, uppfattningar, tankar och känslor. 
(Illeris 2007, s. 61; Active learning defined) ”Detta perspektiv förklarar samtidigt varför elever mycket 
ofta lär sig olika saker trots att de får samma undervisning.” (Illeris 2007, s. 61) Förutsättningen att en 
ackommodation ska äga rum är att ”det redan finns uppbyggda relevanta scheman /…/, att 
individen har ett behov eller intresse av att mobilisera energi för en sådan rekonstruktion /…/ att 
individen känner sig tillräckligt trygg i situationen så att han/hon vågar släppa taget om det redan 
etablerade och välbekanta.” (Illeris 2007, s. 63)   

• Transformation är en mer omfattande och komplicerad form av lärande än de tre övriga. 
Vad det innebär är att ett övergripande antal scheman omstruktureras på samma gång. 
Transformation innebär oftast någon form av existentiell kris för individen och leder till 
en omvälvande förändring av individens syn på verkligheten. (Illeris 2007, ss. 65-66) 
Transformation är påfrestande eftersom individen måste omvärdera hela sin världsbild. 
Detta gör att det finns ett inbyggt motstånd eftersom det kan vara både smärtsamt och 
innebära en upplevelse av stress och oro. I det långa loppet ger det dock ett mer hållbart 
lärresultat jämfört med t ex assimilation. (Illeris 2007, ss. 61-64)  

5.3.5.2 Lärprocessen i hjärnan:  

Nedstående steg beskriver hur de generella principerna för hur lärprocessen fungerar i hjärnan: 

1. Sinnesintryck – All information som tas in i hjärnan går via något av våra sinnen.  



 
      Yrkeslärarutbildningen  
      Examensår 2012 

 

 23 

      Daniel Gislén 

 1 

 
  

 
 

Studieguide 
 

Examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen 2UV06L (15 hp) 
___________________________________________________________________      

 
Kursen ges för studenter inom 

 Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen 180hp 
 
 
 

 
 
 
 

!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!!

2. In i arbetsminnet – Allt som vi upplever med våra sinnen landar i korttidsminnet. Denna 
del av hjärnan håller informationen tillgänglig för omedelbart bruk och samordnar även 
användandet med resten av hjärnan.  

3. Processande – För att få informationen att stanna kvar långsiktigt och bli användbart, så 
räcker det dock inte att se eller höra. Informationen måste även bearbetas. Genom att 
reflektera över informationen sätts den i ett sammanhang. Via Hippocampus och 
Amygdala som ligger i mitten av hjärnan stimuleras nervcellerna att bilda nya 
nervförbindelser mellan sig. Hippocampus funktion är att lagra faktakunskap och 
episodisk kunskap (dvs. personliga upplevelser) liksom medvetna minnen. Amygdala 
anses bidra till minnesskapandet när informationen är kopplad till olika former av 
känsloupplevelser. Hjärnan lagrar den nya kunskapen i långtidsminnet och skapar 
kopplingar till olika etablerade minnen och känslor. Ju fler associationer och relationer 
som skapas till tidigare etablerad kunskap desto starkare blir ”inkodningen” i 
långtidsminnet. Starka känslor är ytterligare något som förstärker inlärningen. 

4. Komma ihåg - Nästa gång det etablerade kunskapen behövs, eller om en känsla 
framkallar den, aktiveras minnet och kunskapen hämtas upp till arbetsminnet. För varje 
gång detta sker etableras det nya nervförbindelser varvid minnet förstärks ytterligare. 
(Minnet 2008; Phelps 2004) 

5.3.5.3 Om inlärningskanaler och intelligenstyper 

Alla människor är olika och det finns ett antal olika dimensioner, som påverkar på vilket sätt var och 
en lättast lär sig saker. Några av de viktigaste faktorerna är primär intelligenstyp och primär lärkanal. 

I sin Howard Gardner, professor på Harvard University identifierade 1982 sju olika intelligenstyper, 
nämligen logisk-matematisk, interpersonell, visuell-spatial, musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinestetisk, 
intrapersonell och verbal-lingvistisk intelligens. Senare lade Gardner även till natur-intelligens och 
existentiell intelligens. Inom skolans värld har och är fortfarande i hög grad de logisk-matematiska 
och verbal-lingvistiska intelligenserna mest avgörande. Detta gäller främst de teoretiska 
gymnasiegemensamma ämnena, men underlättar förståelsen i samtliga ämnen. Lyckligtvis är 
intelligensnivåerna inte statiska, utan utvecklas och förändras genom hela livet. Genom att träna upp 
sina förmågor inom främst logiskt-matematiskt och verbal-lingvistiskt tänkande ökar 
förutsättningarna för goda skolresultat. (Gardner 1999, ss. 41ff) 

Medan intelligenstyperna beskriver hur vi tänker, så handlar de olika inlärningskanalerna om på vilket 
sätt vi tar in information och införlivar ny kunskap. Lärkanalerna är de visuella, audiella, taktila och 
kinestetiska kanalerna. Då den taktila och den kinestetiska kanalen liknar varandra mycket är det 
vanligt att slå ihop dessa till en. 

• En visuell person lär sig genom visuell information, t ex bilder, diagram, grafik, och läsa 
text. Bra studieteknik för den här typen handlar om att anteckna, rita och göra 
mindmaps. 

• En auditiv person lär sig genom att lyssna eller tala högt för sig själv. Bra studieteknik här 
handlar om att lyssna, ställa frågor, repetera muntligt, läsa högt, spela in föreläsningar och 
ha bakgrundsmusik vid studierna. 

• En kinestetisk-taktil person kan lära sig bäst, när kroppen är involverad eller i rörelse. 
Vissa kinestetikers lärande bygger starkt på känslomässig grund. Här kan bra studieteknik 
vara att jobba med olika experiment, problembaserade studier och att röra på sig medan 
man studerar samt inte minst röra på sig i studiepauserna. 
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Dagens skolpedagogik är i första hand visuell och i andra hand audiell. Personer som är kinestetisk-
taktila får därför ofta svårare i skolan. Genom att en elev blir medveten om sin inlärningskanal och 
anpassar sin studieteknik efter denna, finns det goda möjligheter att förbättra resultaten. (Kjellqvist & 
Eneroth 1999, ss. 22-24) 

5.3.5.4 Hjärnhalvorna 

En annan dimension av de mentala förmågorna är i vilken utsträckning höger eller vänster hjärnhalva 
är dominerande. Även om de båda hjärnhalvorna har snarlika grundläggande funktioner, är de ändå 
specialiserade på olika saker. En förenklad beskrivning av respektive hjärnhalvas kompetensområde 
ser ut enligt följande: 
 
VÄNSTER HJÄRNHALVA 
 
Språk, läsning och skrivning 
Matematik, logik 
Grammatik, ordförråd, stavning 
Läsning och skrivning 
Analytisk förmåga 
Tidsuppfattning 

HÖGER HJÄRNHALVA 
 
Känslor och intuition 
Drömmar och fantasi 
Färg, form, rytm och andra artistiska utryck 
Helhetssyn och relationer 
Rumsupplevelse (dimensioner) 
Språkligt uttal 

(Kjellqvist & Eneroth 1999, s 30-32) 

Samordningen mellan de båda hjärnhalvorna är dock komplex och båda behövs i de flesta mänskliga 
aktiviteter. Genom att båda hjärnhalvorna är aktiva vid inlärning blir denna mer effektiv. Mer 
samarbete mellan hjärnhalvorna ökar även kreativiteten, problemlösningsförmågan och möjligheten 
att se fler perspektiv. (Kreativitet ökar när hjärnhalvorna samarbetar 2012) 

5.3.6 Praktisk studiemetodik 

I det här kapitlet går vi vidare till praktiska studiemetoder för olika områden relaterade till 
lärprocessen.  

5.3.6.1 Grundprinciper 

All inlärning handlar om att aktivt reflektera över kunskapsstoffet. Det går inte att mentalt sova och 
samtidigt lära sig något. Hjärnan måste vara aktiv. Alla studietekniska metoder handlar om tre steg 
för kunskapsomvandling:  

Att ta in information med sina sinnen, mentalt bearbeta den och omforma den till något eget. 

1. Sättet att ta in informationen kan variera; informationen kan presenteras på olika sätt. Men 
vilka sinnen som används beror till stor del även på vilken primär inlärningskanal eleven har. 
Vid egna studier har eleven större möjlighet att bestämma vilka sinnen som ska vara 
involverade än i en renodlad klassrumssituation.  

2. Att mentalt bearbeta informationen är även detta något som till stor del är individuellt. Här 
handlar det t ex om vilka intelligenser som är mest framträdande och om man har sin fokus i 
höger eller vänster hjärnhalva. Den mentala bearbetningen handlar till stor del om att skapa 
associationer till redan etablerad kunskap för att komma ihåg. Detta praktisk användning av 
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Piagets olika lärtyper för att koppla in den nya kunskapen i etablerade eller nyskapade 
scheman i hjärnan.  

3. Omformandet av informationen till något eget är en del av lärprocessen, men fungerar också 
ett kvitto på att man faktiskt tillägnat sig kunskapen. Det kan handla om att skriva 
informationen med egna ord, att muntligt förklara den för en studiekamrat, att visualisera en 
bild mentalt, lösa ett problem eller att rita en visuell representation, osv. 

Avgörande för att få en bra och fungerande studieteknik är att eleven hittar den stil som passa 
honom/henne själv bäst. Ibland kan det behövas att man experimenterar med olika metoder för att 
hitta vad som bäst passar en själv. 

5.3.6.2 Aktiva lektioner 

Bästa sättet att bli aktiv på lektionerna är att inte begränsa dem till tiden man sitter i klassrummet. 
Istället bör man se dem som en topp på ett isberg.  

Varje lektion är en liten om än viktig del av hela kursen. Inläsning av kurslitteratur är en minst lika 
stor del. Att se både lektioner, inläsning, grupparbeten och olika övningar som en del av en helhet är 
avgörande för inlärningen. Att komma till en lektion påläst när det gäller på dagens ämne, gör att det 
blir mer intressant, lättare att ställa frågor, lättare att anteckna och samtidigt aktivt följa med det 
läraren går igenom.  Finns det inget att läsa till lektionen kan det löna sig att sitta och fundera över 
vad lektionen möjligen kan handla om. Även om ens funderingar visar sig vara felaktiga förbereder 
man hjärnan inför lektionen. Genom att vara påläst och kunna ställa relevanta frågor får eleven 
möjlighet att förstå det som han/hon kanske inte annars hade förstått. Efter lektionen behöver 
eleven reflektera över innehållet. Detta kan gärna göras tillsammans med andra elever. Tillsammans 
kan gruppen lättare hjälpas åt att lösa oklarheter, eftersom de olika eleverna ofta förstår olika saker. 
En annan viktig sak är att försöka koppla samman informationen på lektionen med tidigare kunskap 
både inom det aktuella ämnet och inom andra ämnen.  Lektionsanteckningar bör också renskrivas, 
kompletteras och sammanfattas inom en ganska kort tidsrymd efter lektionen. Slutligen bör eleven 
repetera kunskapsstoffet utifrån sin sammanfattning. (Bylund 2007) 

Att vara aktiv på lektionen är viktigt av flera skäl: Det gör det lektionen mer intressant för eleven. För 
att uppnå goda resultat är det även viktigt att läraren märker att eleven aktivt medverkar på 
lektionerna, eftersom detta direkt eller indirekt är en del av betygskriterierna. 

5.3.6.3 Anteckningsteknik 

Att lagra information i form av anteckningar är nödvändigt för de flesta människor, eftersom ytterst 
få har förmågan att lära sig och komma ihåg allting direkt. Att anteckna är en studieteknik i sig, 
eftersom det omfattar alla de tre stegen för kunskapsomvandling. 

Mindmaps är ett mycket effektivt sätt att arbeta med anteckningar. Med denna metod kopplas 
vänster hjärnhalvas verbala kompetens ihop med höger hjärnhalvas visualiseringsförmåga. Nedan 
beskrivs ett sätt att träna upp sin förmåga att anteckna och göra mindmaps: 

1. Dela in papperet i en vänster- och en högerspalt.  
2. I vänsterspalten skrivs anteckningarna. Viktigt är att använda sig av nyckelord och 

förkortningar för att inte skrivandet ska inkräkta för mycket på lyssnandet. Att skriva 
med pennor i olika färger, när föreläsaren växlar spår eller när ett nytt ämnesområde 
påbörjas tilltalar den högra hjärnhalvans färgspecialisering. 
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3. På högersidans skriver och ritar du ner olika frågor, associationer, tankar, bilder, känslor 
och idéer som dyker upp under lektionen. 

4. Gå igenom det du skrivit i nära anslutning till lektionspasset (samma dag). På höger sida 
av papperet skapar du en visuell struktur av innehållet. Lägg till symboler, siffror, 
minnesord, dra streck mellan olika saker som har samband osv. En fördel är att skapa ett 
eget kodsystem med färger och olika tecken, som markerar olika saker. Stryk under 
sådant som föreläsaren har tryckt på extra – sådant kommer antagligen på något prov 
eller test i framtiden. 

5. Därmed är anteckningen klar. Materialet underlättar inlärningen eftersom det är avpassat 
för båda hjärnhalva. Eftersom eleven själv har skapat det går det snabbt att gå igenom det 
som ett sätt att repetera vad som sagts på en lektion.  

(Kjellqvist & Eneroth 1999, ss. 56-59) 

Vad bör man då anteckna? Svaret är allt som är viktigt, allt som läraren verkar tycka vara viktigt och 
sådant som eleven själv tycker är intressant. Några riktlinjer kan dock vara på sin plats: 

• Att skriva ner rubriker är bra eftersom det skapar struktur och gör anteckningarna mer 
lättlästa.  

• Centrala tankar, gärna som illustrationer. 
• Experiment, anekdoter, citat som belyser teori eller praktik. 
• Definitioner av olika begrepp.  
• Tabeller; figurer och illustrationer.  
• Litteraturhänvisningar Skriv ner namn på författare, boktitel och sida. Någon förklaring 

om vad det handlar om eller varför det är intressant i sammanhanget är också bra. 
• Associationer till tidigare erfarenheter eller böcker man läst. 

(Studieteknik - hur du klarar plugget) 

5.3.6.4 Lästeknik 

Läsande är ett område som många elever har problem med. Många tappar koncentrationen så snart 
de sätter sig med en bok. Många studiemotiverade och högpresterande elever har ofta problem med 
att prioritera vad som är viktigt, vilket resulterar i att de försöker läsa och lära sig allt. Ytterligare 
andra läser inte över huvud taget. Ett vanligt fel är också att läsa för långsamt. Resultatet blir att de 
blir uttråkade, omotiverade och tappar koncentrationen. Framför allt handlar detta om att den 
vänstra hjärnhalvan blir uttråkad, varvid den kreativa högra hjärnhalvan tar över och drömmer sig 
bort. (Kjellqvist & Eneroth 1999, s. 74) 

En kursbok läser man i tre steg: 

• Läsning av innehållsförteckningen – gå igenom varje rubrik i lugn och ro. Ta tid för att 
fundera på vad kapitlet kan tänkas innehålla.  

• Översiktsläsning innebär att man tittar igenom boken, ca 5 sekunder per sida. Detta gör 
att man får en överblick över sidorna och ser helheten. Björn Liljeqvist som föreläser om 
studieteknik på KTH beskriver tekniken som ”distanserad uppmärksamhet!” Efter att ha 
gjort upprepad översiktsläsning av boken varje dag i en vecka upplevs den för de flesta 
mer bekant och trygg, varvid man är förberedd att gå vidare till nästa steg. 

• Djupläsning handlar om detaljförståelse. Viktigt är att bara djupläsa de delar av boken 
som behövs för kursen. Att djupläsa allt - även sådant som inte är viktigt – gör att man 
riskerar att stressa ihjäl sig och inte hinna med. Detta är ett vanligt problem inte minst för 
studiemotiverade och högpresterande elever.  
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o Man läser ett kapitel, delkapitel eller avsnitt i ca 30 minuter. Därefter testar man 
sig själv – Vad handlar texten om? Vad betyder det?  

o När hela avsnittet är genomgånget läser man om det från början till slut.  
o I ett tredje steg så går man tillbaka en gång till och gör små sammanfattningar. 

Stryk under och kommentera. (T ex skriv i marginalen om det är din egen bok. 
eller på postit-lappar som sätts i marginalen. Ett alternativ är att använda separat 
papper och samma princip som för lektionsanteckningar.) Reflektera över texten. 
Vilka är de centrala tankarna? Vad betyder olika ord och begrepp? (Slå upp 
viktiga ord.) Rita mindmap för att få överblick över helheten. 

o Slutligen använder man sina kommentarer och mindmapen för effektiv 
repetition. 

Liljeqvist, B. (2012a) 

5.3.6.5 Matematikstudier 

Ett av de ämnen som många elever kanske tycker är svårast är matematiken. Många förstår inte heller 
varför matten är betydelsefull. Därför är det viktigt att förmedla att det som lärs ut i matematiken 
påverkar resultaten i de flesta andra ämnen.  

På många sätt skiljer sig studietekniken för matematikämnet inte åt från övriga ämnen. Principerna är 
de samma vad gäller planering, att vara aktiv och anteckna på lektionerna. Vad gäller läsning av 
kursböcker, är ovanstående beskrivna läsmetodik mycket värdefull. Det enda som skiljer är att 
djupläsningen naturligtvis är kombinerad med att räkna övningstalen i respektive kapitel. Att bekanta 
sig med boken genom översiktsläsning, att skriva ner centrala tankar, kommentarer, associationer och 
att göra mindmaps över olika delmoment är dock något som fler elever skulle ha nytta av i ämnet.  

En studiemetodik som passar för matematikämnet är att gå från att härma till att förstå: 

• Första steget är att härma bokens och lärarens exempel. Man räknar de enklare typtalen 
för att se att det fungerar och lär sig därmed grundidén för området. 

• Så snart man har en basal förståelse, gäller det dock att gå vidare och kunna generalisera 
algoritmen. Här gäller det att få en fördjupad förståelse för hur det fungerar, så att man 
kan anpassa lösningen till de svårare problemen. 

Liljeqvist, B. (2012b) 

5.3.7 Kunskapsredovisning 

För att man ska lyckas med sina studier räcker det inte att man lärt sig allt som kursen kräver. En elev 
måste också kunna visa för betygsättaren vad han/hon lärt sig. Följande delkapitel tar upp några 
strategier för att lyckas med detta. 

5.3.7.1 Provteknik 

Att ha en god strategi för provskrivning är oftast avgörande för att erhålla höga betyg. 

Före provet: 
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• Du bör ha så bra koll som möjligt om vad som kommer på provet. Är du osäker bör 
läraren tillfrågas i god tid. 

• Gör en repetitionsplan för sista veckan före provet. 
• Gå igenom litteratur- och lektionsanteckningar. 
• Arbeta med övningsfrågor eller gamla prov och kontrollera att du förstått de rätta svaren. 
• Lära dig behärska eventuella hjälpmedel (t ex miniräknaren) 
• Hårdplugga inte kvällen/natten före provet. Sov istället ordentligt så du är pigg och 

utvilad. 
 
Under provet: 

1. Skumma igenom provet och få en uppfattning om svårighetsgraden.  
2. Gör en disposition över provtiden. 
3. Börja med de lättaste uppgifterna först. Detta skapar självförtroende inför de svårare 

delarna. 
4. Läs instruktionerna noggrant! Att elever svarar på fel på grund av att man inte läst 

instruktionerna är förvånansvärt vanligt och väldigt onödigt. 
5. Svara endast på det som efterfrågas. 
6. Fokusera inte på hur långt svaret blir utan på att ditt svar innehåller allt som efterfrågas. 
7. Var tydlig i dina tankegångar. Lärare är inte tankeläsare och kan bara veta att du verkligen 

förstått genom hur tydlig du är i dina svar. 
8. Gissa om du inte kan svaret. 
9. Svårare uppgifter kan det vara bra att arbeta med i flera omgångar. Kör du fast kan pausa 

och jobba med någon annan uppgift.  
10. Om du börjar bli trött i slutet av provet bör du ta korta pauser för att bli mer effektiv och 

minimera slarvfelen.  
11. Läs alltid igenom noggrant innan du lämnar in provet. Komplettera och rätta eventuella 

slarvfel. 
(Studieteknik - hur du klarar plugget; Wiklund, K. 2009; Alexanderson 2009; Kjellqvist & Eneroth 
1999, s. 87) 

5.3.7.2 Skrivteknik 

Att redovisa sin kunskap i form av en uppsats eller rapport är något som är mycket vanligt i skolan. 
Kraven kan skilja beroende på vilket ämne som redovisningen genomförs i. En uppsats i svenska 
innebär sannolikt högre krav på grammatisk struktur och korrekt stavning än t ex motsvarande i 
religionskunskap. Trots det påverkar felaktigt använt språk helhetsintrycket, vilket medvetet eller 
omedvetet kan påverka lärarens bedömning även om han/hon kanske inte är medveten om det. 
(Alexanderson 2009) 

Några andra ofta förekommande fel relaterade till skrivande som många elever på gymnasiet gör sig 
skyldiga till är 

• att skriva referat istället för att reflektera och analysera 
• att skriva om ett ämne som eleven inte behärskar 
• att inte argumentera alternativt inte ge relevanta argument för sina åsikter 

(Alexanderson 2009) 

För att lyckas med att skriva uppsatser och rapporter så är det bra att gå metodiskt tillväga. Följande 
struktur är en form som rapportförfattaren själv sedan många år har använt sig av: 
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1. Samla material 
a. Citat & källor 
b. Egna tankar (brainstorm) 

2. Inventera material 
a. Hitta gemensamma nämnare  
b. Gruppera 
c. Välj bort sådant som inte passar in. 

3. Skapa uppsatsstruktur 
a. Skapa början, mitt och slut 
b. Utveckla ett rubrikskelett 

4. Bygg ihop 
a. Fyll på med textmassa. 

5.3.7.3 Muntliga redovisningar 

Många elever upplever det jobbigt att redovisa muntligt. Nästan hälften (49 %) av gymnasieelever är 
mycket nervösa vid muntlig redovisning. Endast 2 % är inte alls nervösa. (Svärdh 2011, ss. 22-23) 
Något som möjligen kan hjälpa elever att övervinna sin rädsla för muntlig redovisning är att bli 
medveten om att majoriteten av alla människor delar samma problem. T o m Winston Churchill som 
ansågs som en fantastisk talare sägs ha varit livrädd inför vartenda tal han höll. 

Här följer några principer som kan underlätta när du ska tala inför andra: 

• Strukturera upp talet med mindmaps. På så sätt får man en visuell struktur på talet vilken är 
lättare att följa. Dessutom går det lätt att hoppa tillbaka till en underrubrik som man råkat 
missa. 

• Se till att ha en röd tråd som underlättar både för dig själv och åhörarna. 
• Behärska ditt material. Genom att kunna materialet blir självförtroende större. 
• Öva extra mycket på början och slutet, eftersom det är det viktigaste och det som alla 

kommer att komma ihåg. 
• Var dig själv! 
• Få ögonkontakt med dem som lyssnar. Om man tycker det är jobbigt kan man att titta precis 

ovanför dem. Det fungerar lika bra. 
• Utforma en presentation som du själv skulle vilja höra. 
• Använd PowerPoint eller motsvarande teknik som ett komplement till det du säger. Viktigt 

är dock att inte använda långa meningar i det visuella hjälpmedlet. Istället kan det vara bra att 
visa sådant som stöder den muntliga framställningen såsom stödord, bilder, tabeller eller 
liknande. 

• Levandegör med exempel, anekdoter eller rekvisita att visa upp, vilket gör presentationen 
mer intressant och tar fokus från talaren. 

• Lägg in något oväntat som överraskar dem som lyssnar. 
• Använd humor. Genom att få publiken att skratta släpper nervositeten för de flesta. 

(Carnegie 1985 i kombination med författarens egna erfarenheter) 
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6 Applikationens utformning 
I det här kapitlet redovisas de generella idéerna kring hur applikationen är tänkt att utformas.  

6.1 Grundprinciper 
Avsikten är att applikationen ska gå att använda på olika digitala plattformar. Användaren ska kunna 
gå igenom ett moment på bussen via sin smartphone, fortsätta på en stationär dator i skolan och 
avsluta på sin läsplatta hemma. Genom att applikationen bygger på en internetbaserad databas finns 
det även möjlighet att skapa funktioner som är specifikt avpassade för skolor. T ex kan klasslärare 
eller mentor komma att ha möjlighet att skaffa sig överblick över hur långt enskilda elever i en klass 
har kommit i applikationen. 

Varje kapitel eller större moment kommer att utformas enligt en grundmall som är uppbyggd utifrån 
dramaturgiska principer: 

Del 1: Sammanfattning av momentets viktigaste punkter. 
Del 2: Intresseväckande filmklipp som presenterar momentet. 
Del 3: Teorigenomgång. 
Del 4: Praktiska uppgifter; Reflektionsuppgifter, övningar, tester mm. 
Del 5: Sammanfattning och hur momentets innehåll hör ihop med helheten. 

6.1.1 Pedagogiska vägval 

Möjligheten att anpassa pedagogiken i applikationen till vilken lärkanal användaren har, är en 
intressant möjlighet att optimera det grundläggande syftet med studieteknikapplikationen. Att renodla 
pedagogiken för olika lärkanaler kan vara svårt, men målsättningen är att skapa alternativ där så är 
möjligt. Här följer några principer för de tre olika lärstilsmodulerna: 

• Visuell lärkanal – Information i form av texter och visuella modeller. Reflektionsskrivande 
utifrån skriftliga frågor och visualiseringar.  

• Audiell lärkanal – möjlighet att lyssna på information som alternativ till text. Möjlighet att 
spela in reflektioner muntligt.  

• Kinestetisk-taktil lärkanal – Även för en individ med denna lärstil är det en fördel att lyssna 
på information, eftersom att lyssna på en smartphoneapplikation gör det möjligt att vara i 
rörelse samtidigt som eleven lär sig. Storytelling som metod gör informationen känslomässigt 
mer intressant. Övningar som använder touchskärmen på smartphones/pads alternativt 
datormusfunktioner på datorn är också ett möjligt alternativ. En annan möjlighet är att 
inleda reflektioner med steg-för-steg guider som bygger upp ett textskelett som eleven sen 
själv kan bygga vidare på.  

För samtliga lärstilarna kommer filmklipp med programledare/instruktör samt animerade sekvenser 
att användas. Andra mer generella metoder är exempelvis testbaserad pedagogik kommer även att 
användas i flera kapitel i samband med kunskapsförmedling kring lärandeprocessen, hinder för 
lärande och liknande. Tutorials är svårt att använda sig av då mycket av applikationens 
kunskapsinnehåll antingen behandlar fakta eller mentala principer relaterat till inlärningsprocessen. I 
kapitlet om studietekniska metoder kan det dock fungera med tutorials för t ex läs- och skrivteknik. 
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Applikationen kommer även att använda sig av Storytelling i formen av kapitlens introducerande 
korta filmberättelse. 

Interaktion med andra elever kommer inte att erbjudas i själva applikationen. Däremot kommer detta 
att finnas med i den lärarinstruktion som ingår i ett studieteknikpaket riktat mot skolor.  

Simuleringar och spelbaserad metod kommer inte att användas i applikationen. 

Det vore önskvärt att applikationen skulle kunna ge kvalitativ feedback på användarens aktiviteter. 
Detta ligger dock på gränsen till vad dagens teknik tillåter och om inte annat skulle produktionstiden 
bli lång och utvecklingen mycket kostsam. Därför kommer feedbacken att begränsat till positiva 
kommentarer vid avslutade kapitel, tester och övningar.   

En viktig faktor vill vid former av kurser, tester och liknande är att ge användaren en uppfattning om 
hur omfattande varje delmoment är och hur mycket det är kvar att göra på uppgiften. Utan en sådan 
distansangivelse uppkommer stress och lägre motivation för att slutföra. Applikationen kommer 
därför att ha ett visuellt system som markerar aktuellt kapitel, delmoment och hur mycket av detta 
delmoment som användaren har kvar att göra.   
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6.2 Kapitelstruktur 
 

Välkomstsidan innehåller en kort intresseskapande presentation av 
applikationens innehåll. 

Introduktionssidan sammanfattar applikationens olika delar och har 
den dubbla funktionen att fördjupa intresset hos användaren samtidigt 
som den skapar en kunskapsbas som underlättar den fortsatta 
inlärningen. 

För att komma vidare krävs det att användaren loggar in sig på sitt 
konto, vilket gör att personlig information kan lagras och användaren 
kan logga ut och komma tillbaka till samma ställe i applikationen. 

En lärstilstest gör det möjligt för applikationen att anpassa innehållet 
utifrån vilken lärstil användaren har. 

I nästa kapitel reflekterar användaren kring sin egen historia och hur 
den har och kan komma att påverka studierna. 

I kapitlet om nuläget fördjupas den personliga analysen med å ena 
sidan vilka typer av intelligenser, styrkor och svagheter användaren 
besitter. 

I målsättningen tas yttre krav och egna önskningar inför framtiden 
upp till reflektion inklusive uppställning av egna målbilder. 

I riskanalysen lär sig användaren mer om yttre och inre 
störningsmoment och gör en fördjupad analys kring vilka faktorer som 
han/hon personligen kan påverkas av. I kapitlet sker även en 
diskussion/analys kring hur man arbetar med motivation. 

I följande kapitel diskuteras vikten av planering varvid användaren får 
möjlighet att utveckla kortsiktiga och långsiktiga tidsplaner med 
utgångspunkt från tidigare uppställda målbilder. 

I följande kapitel får användaren lära sig hur lärprocessen fungerar på 
olika nivåer.  

I Studiemetodik får användaren lära sig praktiska metoder relaterade 
till olika lär- och redovisningssituationer.  

I sista kapitlet konkretiseras de olika kapitlen med fördjupad reflektion 
kring den egna personliga situationen, målsättningar, planering, den 
egna utbildningen och dess olika kurser. 

Sammanfattningen fungerar som en repetition av applikationens olika 
moment. Här finns även ett slutligt kunskapsprov kring applikationens 
innehåll, samt en kort utvärdering. 

En uppföljning som skapar repetition av innehållet sker efter 1 månad 
och 6 månader. Vid den senare uppföljningen sker även en sista 
utvärdering kring hur väl applikationen har hjälpt till att förbättra 
användarens studieteknik. 
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7 Slutdiskussion 
Målsättningen att skapa ett mer eller mindre heltäckande underlag för en studieteknisk kurs har 
resulterat i att studien bitvis kan upplevas som ytlig; För att begränsa omfånget på rapporten har i 
princip alla alternativa perspektiv fått skäras bort.  

Studietekniska metoder kan variera beroende på lärkanaler, intelligenstyper och individuella 
förutsättningar. I flera avsnitt presenteras dock endast enstaka metoder, även detta har skett för att 
begränsa rapportens sidomfång.  

Det finns en enorm flora av litteratur och webbsidor relaterat till studieteknik. Litteratururvalet till 
rapporten har skett utifrån tillgång och subjektiva val av författaren. Resultatet hade sannolikt blivit 
annorlunda om andra källor och metoder använts. John Hatties (2009) rapport ”Visual learning” har 
används som en huvudkälla för innehållsurvalet. Ändå står inte slutsatserna i Hatties rapport helt 
oemotsagda. Det finns t ex kritik mot de beräkningsmodeller som Hattie använder för att värdera av 
de olika studierelaterade faktorerna. En annan kritik är att det inte går att särskilja olika faktorer från 
varandra. Hatties definitioner av olika faktorer är inte heller alltid självklara. (Lindvert  2010, s. 4)  

Men även om litteraturunderlaget hade varit annorlunda, så står sig nog grundprinciperna för 
lärandeprocessen relativt väl. Studieteknik handlar i stor utsträckning om att medvetandegöra 
processen, öka fokus på studierna och minska de störande momenten. Hur tillämpningen av detta 
sker rent praktiskt är av sekundär betydelse, även om olika metoder självklart kan fungera olika bra.  

7.1 Förslag till fortsatt arbete 
En avgränsning av rapportens frågeställningar har varit olika former av minnesteknik och 
minnesträning. Här finns en mängd olika metoder som är intressanta relaterade till studieteknik. På 
samma sätt så är olika former av metoder för att hantera mentala störningsmoment något som kan 
utvecklas vidare. KBT-terapier på internet har visat sig fungera mycket väl, och att koppla detta till 
studieteknisk träning kan definitivt vara ett viktigt område att utveckla.  

Den fortsatta utvecklingen av en studieteknikapplikation sker utanför detta arbete. Här behöver 
ytterligare en konkretiseringsnivå arbetas fram. Detta utvecklingsarbete tar sin början i och med 
denna rapport är klar…  
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