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Förord 
 
Att jobba med detta examensarbete har varit både stimulerande och intressant. Vi anser att 
ämnet studieteknik är ett betydelsefullt område för studenter i alla åldrar och mycket av detta 
arbete kommer vi att bära med oss och ha nytta av i vårt framtida yrke som lärare.  
 
Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt gjort det möjligt för oss att genomföra arbetet. 
Främst vill vi tacka berörda elever som deltagit i undersökningen och även deras lärare som 
gett oss lektionstid för arbetet. Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Francoise 
Lundberg, som väglett oss genom hela arbetsprocessen.  
 
 
 
Luleå/Kalix i maj 2003  
 
 
Maria Vanhapiha  Anna Wikström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete är att i positiv riktning påverka elevernas intresse för 
studieteknik och därmed kunskapen om inlärning. Undersökningen gjordes i en 
gymnasieklass, årskurs 1, bestående av 18 elever. Metoden för undersökningen bygger på 
intervjuer, en enkät samt observationer. När man talar om studieteknik är inlärning en viktig 
del att ta hänsyn till. I bakgrunden till detta arbete tar vi därför upp olika inlärningsstilar. Vi 
har även valt att ge en kort beskrivning av andra faktorer och områden som har med 
studieteknik att göra. Under tiden då undersökningen pågick visade det sig att majoriteten av 
eleverna i den undersökta klassen redan visste en del om studieteknik. Dessutom var det flera 
elever som hittat en studieteknik de trivs med. Trots detta var intresset för området stort och 
de flesta tyckte att det hade varit givande med en introduktion av ämnet. Många elever ansåg 
att de lärde sig något nytt och det framkom också att de som redan tidigare hade jobbat med 
sin studieteknik var villiga att vidareutveckla den. Resultatet av undersökningen visar därmed 
att eleverna, vare sig de har goda kunskaper om ämnet eller inte, känner ett behov av 
studieteknik som en del av undervisningen.  
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BAKGRUND 
 
 
Disposition av bakgrunden 
 
Detta examensarbete behandlar studieteknik i gymnasieskolan. När man talar om studieteknik 
är inlärning en stor grundpelare, vilket vi även behandlar i arbetet. I bakgrunden kommer vi 
först att beskriva varför vi valt att undersöka och skriva om just detta ämnesområde. Därefter 
går vi vidare med tidigare forskning, där vi kort presenterar litteratur inom ämnet. För att få 
en bild om vad studieteknik handlar om har vi valt att ge en kort beskrivning av olika faktorer 
och områden som har med studieteknik att göra.  
 
Vi börjar med att presentera Howard Gardner, professor vid Harvard universitet i USA, som 
är en välkänd profil inom utbildningsområdet. Därefter följer Gardners teori om de åtta 
intelligenserna, som vi anser ha betydelse för förståelsen av inlärningens individualitet. Under 
rubriken Inlärningsstilar kan du läsa om ytterligare faktorer som påverkar inlärningen. 
 
Efter att vi behandlat de olika inlärningsstilarna tar vi upp minnets struktur, eftersom även 
minnet har en betydelsefull påverkan av hur inlärningen sker. Sedan fördjupar vi oss inom 
detta område och tar upp olika saker som påverkar minnet. Vi har även valt att skriva kort om 
minnesteknik, då denna faktor också påverkar inlärningen. Sedan fortsätter arbetet med 
rubriken Allmänt om studieteknik, där vi bl.a. beskriver motivationens inverkan på studierna. 
Därefter presenterar vi olika råd för bra studieteknik. Bakgrunden avslutas med att förankra 
vårt arbete i de olika styrdokumenten för gymnasieskolan.  
 
 
Val av ämne 
 
Vi har valt att skriva om studieteknik i vårt examensarbete av två skäl. Vi anser att ämnet är  
betydelsefullt främst med tanke på att vetskapen om studieteknik mest troligen kan underlätta 
inlärningen hos eleverna. Vår förhoppning är därför att kunna hjälpa eleverna att enklare 
tillgodogöra sig studierna. 
 
Det finns många olika inlärningsstilar, d.v.s. det sätt som man koncentrerar oss på och hur 
man tar till oss och bearbetar ny eller svår information. Varje människa har en inlärningsstil 
och den verkar vara medfödd. Därför är det viktigt att eleven själv känner till vilken 
inlärningsstil som passar bäst för henne/honom. På så sätt kan eleven anpassa sin studieteknik 
bättre. (www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/stil.html)  
 
Dagens gymnasieelever läser många ämnen parallellt och de skall prestera mycket och 
betygsättas, ofta under korta intensiva perioder. Vi tror att stressen leder till att eleverna bara 
lär sig för stunden, då de t.ex. läser inför prov och läxförhör. Ofta kan stressen leda till att 
eleverna blir omotiverade inför studierna eftersom pressen blir för stor.  
 
Den andra orsaken till varför vi valt denna inriktning av vårt examensarbete är grundad på 
egna tidigare erfarenheter. Under vår gymnasietid avsattes ingen tid för genomgång av 
studieteknik, endast ett fåtal lärare gav oss några enkla tips. En del elever blev säkerligen 
varse om sin egen inlärningsstil genom erfarenhet, men vi tror att kunskap om studieteknik 
hade underlättat skolgången för många och kanske t.o.m. stimulerat dem till fortsatta studier.  
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Översikt av tidigare forskning 
 
Det finns mycket forskning kring området studieteknik. Däremot finns det inte mycket skrivet 
angående elevens kunskaper gällande studieteknik. Här följer några exempel på tidigare 
forskning och böcker som vi kommer att använda oss av i vårt examensarbete. 
 
Studieteknik, skriven av Rolf Christerson, beskriver hur man med hjälp av olika 
studietekniska metoder på ett lättare sätt skaffar sig kunskaper. Denna bok ger korta och 
lättfattliga exempel på hur man får ut mer av både kurslitteratur och lektioner. 
 
Ingemar Svantessons bok Mindmapping och minnesteknik ingår i Brain Books serie av 
pedagogisk-metodiska skrifter som syftar till att hjälpa människor att utveckla sina naturliga 
och stora resurser för inlärning, skrivande, och andra färdigheter. Boken visar steg för steg hur 
man lär sig tillämpa mindmapping och minnestekniker. 
 
Gordon Dryden och Janette Vos har skrivit boken Inlärningsrevolutionen. Denna bok 
presenterar inlärnings- och undervisningsmetoder för alla människor. Författarna ger tips på 
hur man kan finna sin inlärningsstil och boken är helt enkelt en översiktsguide för livslångt 
lärande. 
 
Studieteknik för gymnasiet/komvux, skriven av Mats Eneroth och Mattias Kellgvist, är en 
nyutkommen bok som grundligt tar upp studieteknikens olika områden. 
 
De sju intelligenserna, skriven av Howard Gardner, är ett viktigt pedagogiskt verk i vår tid. 
1983 lanserade Gardner teorin om de multipla intelligenserna och sedan dess har den 
uppmärksammats även internationellt. 
 
Bruce Campbell har inspirerats av Gardner i sin bok Multipla intelligenser – en 
metodhandbok. Campbell visar hur man kan omsätta Gardners multipla intelligenser i 
skolarbetet.  
 
 
Ämnesbakgrund: intelligenser, inlärningsstilar, minnet och allmänt om 
studieteknik  
 
För att få en bild om vad studieteknik handlar om har vi valt att ge en kort beskrivning av 
olika faktorer och områden som påverkar individens studieteknik. Vi inleder med Howard 
Gardner och hans teori om de åtta intelligenserna.  
 
 
Howard Gardner 
 
Howard Gardner (f. 1943) är professor vid Harvard universitetet i USA. Han är en 
framstående psykolog och en välkänd profil inom utbildningsområdet. 1983 lanserade han sin 
teori om de multipla intelligenserna och hävdade att människan har sju intelligenser, på senare 
tid har även en åttonde tillkommit. Denna teori har rönt stor uppmärksamhet internationellt 
och i hans hemland, USA, anses teorin tillhöra allmänbildningen. (Svedberg & Zaar, 1993, 
s.208f)  
 
Gardner ställer sig kritisk inför begrepp som medfödd intelligens och mätbara 
intelligenstester. Bakgrunden till intelligenstester finns att hämta från 1910-talets Frankrike. 



 3

Där fick Alfred Binet i uppdrag av landets utbildningsminister att utarbeta ett intelligenstest 
för att kunna placera barn på rätt kunskapsnivå i skolsystemet. (Gardner, 1994, s.14, Svedberg 
& Zaar, 1993, s.208) Testet har sedermera utvecklats och med detta spreds också 
föreställningen om att människan har en medfödd och mätbar intelligens. Gardners kritik till 
testerna består i att individen avlägsnas från sin naturliga inlärningsmiljö och utför isolerade 
uppgifter som inte har med problem i verkligheten att göra. Han medger däremot att testerna 
visserligen kan visa vilka som kommer att klara sig bra i skolan, men dessa säger inget om 
framtida möjligheter  utanför skolans ramar. (Gardner, 1994, s.15, Svedberg & Zaar, 1993 
s.209) Ett ytterligare bekymmer med testerna är att i stort sett alla är uppbyggda på logisk och 
språklig förmåga (Gardner, 1994, s.XX), vilket innebär att de sex övriga intelligenserna faller 
i skymundan.  
 
Grundförutsättningen för en intelligens innefattar enligt Gardner förmågan att lösa problem, 
skapa produkter och generera nya problem, vilka värderas högt i ett eller flera kulturella 
sammanhang. (Gardner, 1994, s.54) Intelligenserna är lokaliserade i olika delar av hjärnan. 
Detta innebär att en lokal hjärnskada kan slå ut en intelligens medan de andra intelligenserna 
fortfarande är intakta. (Gardner, 1994, s.57) Intelligenserna fungerar i ett harmoniskt samspel 
med varandra i vår normala vardagstillvaro. (Gardner, 1994, s.8) 
 
Inom utbildningsplanet ser Gardner stora möjligheter till individuellt anpassade utbildningar. 
Genom att ta fram en individuellt intellektuell profil på ett tidigt stadium skulle man kunna ge 
ungdomar en högklassig utbildning och även öka deras valmöjligheter. Individer skulle kunna 
slussas in i skräddarsydda utbildningsprogram utifrån deras definierade intellektuella 
kompetens på särskilda områden. (Gardner, 1994, s.9) Nu har inte vi lika högt flygande planer 
som Gardner, men när det gäller studieteknik ser vi intelligenserna som en grundstomme till 
elevernas olika sätt att tänka och studera.  
 
 
Teorin om de åtta intelligenserna 
 
Gardners teori om de multipla intelligenserna är inte ett vetenskapligt bevisat faktum, därför 
föredrar han att använda termen ’idé’. Han poängterar dock att det finns övertygande bevis för 
förekomsten av flera förhållandevis självständiga mänskliga intelligenser.  
 
Varje intelligens exakta beskaffenhet och omfattning är ännu inte fastställd, Gardner har även 
understrukit att det totala antalet intelligenser är okänt för honom. Inledningsvis fastställdes 
sju intelligenser, men på senare tid har ytterligare en intelligens tillkommit och kanske 
kommer antalet att öka med fortsatt forskning. De åtta hittills kända intelligenserna är därmed 
språklig-lingvistisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, visuell-spatial intelligens, 
musikalisk intelligens, kroppslig-kinestetisk intelligens, intrapersonell intelligens, social-
interpersonell intelligens och naturalistisk intelligens. (Gardner, 1994, s.8ff) 
 
’Idén’ om de multipla intelligenserna stöder sig på forskningsresultat från en stor mängd 
källor som aldrig tidigare har jämförts med varandra. Denna 'ide' bygger således på forskning 
om specifika talanger som underbarn och idiots savants (t.ex. autistiska personer som besitter 
enastående musikaliska talanger, men i övrigt har problem att kommunicera med sin 
omgivning). Bevisen kommer även från utvecklingspsykologiska rön, psykometriska data och 
hjärnforskning. (Gardner, 1994, s.8, 27) 
 
Nedan förklaras varje intelligens, dess lokalisering i hjärnan (endast vänster eller höger 
hemisfär) samt exempel på yrken där respektive intelligens är välutvecklad. När det gäller 
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yrkesexemplifieringen får man inte glömma bort att intelligenserna trots allt fungerar i ett 
samspel med varandra. Det räcker t.ex. inte att en fotbollsspelare har kroppslig intelligens, 
utan det krävs även visuell-rumslig intelligens för att kunna läsa spelet, den sociala 
intelligensen behövs för att kunna fungera i ett lag och den språkliga intelligensen hjälper 
individen att diskutera taktik o.s.v. 
 
 
De åtta intelligenserna 
 
1. Språklig-lingvistisk intelligens innebär skicklighet med ord och språk antingen muntligt 
eller skriftligt. Muntligt kan det röra sig om att vara duktig berättare eller god talare. Skriftligt 
kan det uttryckas i poesi eller författande. Det kan även handla om själva språket, att uttala 
ord korrekt, ha känsla för språkets ljud och uppbyggnad. 
Lokalisering i hjärnan: vänstra hemisfären.  
Exempel på yrken: författare, advokat och politiker.  
(Svedberg & Zaar, 1993, s.211, Gardner, 1994, s.45, 70f, 77) 
 
2. Logisk-matematisk intelligens är känsla för logiska mönster och sammanhang. Detta visar 
sig bl.a. i att man resonerar logiskt, har tycke för kategorisering och hypoteser. Denna 
intelligens återfinns hos personer som gillar matematik och problemlösning. Dessa personer 
är skickliga på att se samband och mönster.  
Lokalisering i hjärnan: Huvudsakligen i vänstra hemisfären, men även högra sidan har viktiga 
matematiska sidor. 
Exempel på yrken: ekonom, fysiker och mattelärare. 
(Svedberg & Zaar, 1993, s.211, Gardner, 1994, s.144f) 
 
3. Visuell-spatial intelligens kännetecknas ofta av att tänka i bilder. Denna förmåga handlar 
om att bygga upp bilder i sitt inre om hur saker och ting hänger ihop eller att föreställa sig hur 
föremål kan se ut i olika vinklar. Här kan man även tala om känsla för färg, form och linjer. 
Men det kan även röra sig om att hitta i nya miljöer, d.v.s. mentala kartor. (En jägare har t.ex. 
en mental karta om hur man hittar i skogen.) 
Lokalisering i hjärnan: högra hemisfären. 
Exempel på yrken: konstnär, arkitekt och kartritare. 
(Svedberg & Zaar, 1993, s.211f, Gardner, 1994, s.45, 161, 166) 
 
4. Personer med uttalad musikalisk intelligens har öra för musik och de går ofta och nynnar på 
någon melodi. De har känsla för rätt tonhöjd, klangfärg, rytm och melodi. De kan även ha lätt 
för att urskilja olikheter i musiken eller själva uttrycka sig i musik.  
Lokalisering i hjärnan: troligen i den högra hemisfären. 
Exempel på yrken: DJ, kompositör, pianostämmare och utövare.  
(Svedberg & Zaar, 1993, s.212, Gardner, 1994, s.108f) 
 
5. Kroppslig-kinestetisk intelligens är att ha kontroll över kroppen t.ex. hålla balansen under 
komplicerade övningar. Det handlar om fysiska färdigheter som balans, koordination, styrka, 
smidighet och snabbhet. Sedermera innebär denna förmåga skicklighet att arbeta med  
händerna t.ex. att sy, meka och snickra. 
Lokalisering i hjärnan: styrning främst från vänstra hemisfären (vänsterhänta - högra 
hemisfären) 
Exempel på yrken: idrottsutövare, dansare och bilmekaniker.  
(Svedberg & Zaar, 1993, s.212, Gardner, 1994, s.194f) 
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6. Intrapersonell intelligens betyder förmåga till självkännedom. Det kan handla om att inse 
varför man mår bra eller dåligt och att se sambanden eller orsakerna i detta. Personer med 
denna intelligens har ofta en realistisk självbild, de vet sina goda respektive sämre sidor. 
Personer med uttalad intrapersonell intelligens arbetar gärna ensamma. 
Lokalisering i hjärnan: båda hemisfärerna 
Exempel på yrken: psykolog, präst och egenföretagare. 
(Svedberg & Zaar, 1993, s.213, Gardner, 1994, s.238ff) 
 
7. Social-interpersonell intelligens yppar sig i att man har lätt för att förstå andras situationer 
och kommer bra överrens med olika människor. Känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen och 
gester är andra kännetecken på denna intelligens. Det kan även handla om att vara en god 
lyssnare, förhandlare eller konfliktlösare. 
Lokalisering i hjärnan: båda hemisfärerna 
Exempel på yrken: försäljare, sjuksköterska och skolledare. 
(Svedberg & Zaar, 1993, s.212f, Gardner, 1994, s.238ff) 
 
8. Naturalistisk intelligens innebär förmågan att kunna känna igen och klassificera de olika 
arterna i floran och faunan. Detta kan också innefatta en ekologisk förmåga att förstå olika 
sammanhang i naturen. Denna intelligens har ofta med sinnena hörsel, syn och känsel att göra. 
Det kan t.ex. gälla att urskilja djurläten, utläsa skillnader via mikroskop eller sköta om och 
tämja djur. 
Lokalisering i hjärnan: uppgift saknas. 
Exempel på yrken: biolog, bonde och jägare. 
(Svedberg & Zaar, 1993, s.213f) 
 
 
Enligt Gardner besitter alla människor dessa åtta intelligenser (med undantag för 
hjärnskadade), de kan däremot variera i styrka. De flesta kan utveckla en fullgod förmåga 
inom varje intelligens genom träning, stimulans och stöd. Möjligheterna till inlärning och 
kulturell påverkan har således stor betydelse för utvecklingen av intelligenserna. Det finns 
många olika sätt att vara intelligent på inom varje intelligenskategori t.ex. kan en språkligt 
begåvad person vara en utmärkt historieberättare med stort ordförråd, men ändå ha problem 
med läsning och skrivning. Varje individ är begåvad på sitt sätt och har sin egen inlärnings- 
och arbetsstil. (Ibid s.214f) 
 
 
Inlärningsstilar 
 
Alla människor har olika sätt att lära sig. Många faktorer, t.ex. motivation, intresse, attityd, 
förkunskaper och lärarens pedagogik, avgör hur mycket man lär sig under ett inlärningspass. 
En lektion eller en föreläsning upplevs olika av alla människor utifrån dessa faktorer. Därför 
blir även förståelsen och minnesbilden av en lektion unik för varje enskild individ. Det är 
viktigt att vara medveten om att människor tolkar budskap och kommunicerar på olika sätt. 
Det är även viktigt att tänka på att alla människor har olika sätt att lära in på. 
(Eneroth/Kellqvist, 2000, s.21)   
 
Tre viktiga frågor står i centrum då det gäller att undersöka vilken inlärningsstil som passar 
bäst för en person. Först och främst bör man ha vetskap om personens mest utvecklade 
intelligenser (eller vilken/vilka intelligenser man vill träna upp). För det andra måste man veta 
vilken hjärnhalva (d.v.s. höger eller vänster) som personen helst bearbetar informationen med. 
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För det tredje gäller det att ta reda på vilket sinne (d.v.s. synen, hörseln, känseln eller rörelse) 
personen bäst tar emot information med.  
(www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/stil.html, Dryden & Vos, 1994, s.340)  
 
Det finns många forskare som har arbetat fram olika inlärningstips utifrån ovannämnda 
faktorer. Inlärningsstilarna är visserligen väldigt individuella och man får prova sig fram till 
vad som passar en bäst. Nedan följer några generella tips om hur man stärker inlärningen 
inom respektive intelligens. 
 
 
Generella tips om hur man stärker inlärningen inom respektive intelligens 
 
1. Den lingvistiska intelligensen stimuleras bl.a. av att skriva, läsa eller berätta historier, 
ordlekar, dagboksskrivande, debatter och diskussioner samt arbete med t.ex. en klasstidning. 
(Dryden & Vos, 1994, s.340) 
 
2. Logisk-matematiska intelligensen aktiveras främst genom problemlösning av olika slag, 
matematiklekar, analysera och tolka data, resonera och använda slutledningsförmåga, arbeta 
med datakalkyler samt deltagande i praktiska experiment. (Ibid s.342) 
 
3. Visuell-spatial intelligens stärks av inlärning med bilder och symboler, mindmapping, 
mycket färg i undervisningen, datorgrafik, arbete med diagram och kartor, 
visualiseringsaktiviteter och gärna posters på klassrumsväggarna. (Ibid s.344) 
 
4. När det gäller musikalisk intelligens stärks inlärningen av att lära sig genom sånger, skriva 
låttexter inom olika ämnesområden, integrera musik med andra ämnen, använda 
avslappningsmusik och tänka i bilder till musik. (Ibid s.346)  
 
5. Personer med uttalad kroppslig-kinestetisk intelligens lär sig bäst genom att använda dans 
och rörelser vid inlärning, repetera samtidigt som de rör på sig t.ex. vid promenader och 
simning, göra studiebesök och praktiska experiment samt använda spel i undervisningen. (Ibid 
s.348) 
 
6. Intrapersonell intelligens aktiveras däremot av inlärning baserad på "djupare känslor" t.ex. 
personliga samtal, tid till inre reaktion, självstudier, parövningar som bygger på tänkande och 
lyssnande samt olika övningar där man kan använda sin intuition. (Ibid s. 352) 
 
7. Interpersonell intelligens stimuleras om inlärningen baseras på samarbete och 
kommunikation av olika slag t.ex. intervjuer och utfrågningar, undervisa varandra, grupp- 
eller pararbeten samt övningar som behandlar orsak och verkan. Elever som har en stark 
interpersonell intelligens har gärna många raster för att kunna umgås och firar gärna när de 
har klarat av olika uppgifter. (Ibid s.350) 
 
8. När det gäller att stärka inlärningen utifrån den naturalistiska intelligensen bör den bygga 
på experiment och fältstudier. (www.brainbooks.se/innehall/detta3_1.htm) 
 
De olika intelligenserna är som tidigare nämnts lokaliserade till olika delar av hjärnan. Men 
även andra funktioner i hjärnan påverkar inlärning och arbetssätt t.ex. hjärnans hemisfärer.  
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Höger och vänster hjärnhalva 
 
Hjärnhalvorna samarbetar intensivt med varandra, men oftast dominerar en av hemisfärerna. 
Beroende på vilken av hemisfärerna som är den dominanta medföljer även olika sätt att tänka 
och arbeta, vilket i sin tur medför olika inlärningsstilar.  
 
Den vänstra hjärnhalvan tänker logiskt och intellektuellt. Den organiserar fakta i logiska 
mönster, bryter ner helheten till detaljer och granskar dessa. Vänstra hemisfären använder ord 
för att beskriva något och har en god tidsuppfattning. Den högra hjärnhalvan är mer 
känslomässig, intuitiv och kreativ. Arbetssättet utgår från att överblicka och sätta ihop delar 
till en helhet. Den högra hemisfären använder bilder och gester för att beskriva något och 
innebär därutöver en god rumsuppfattning. (Sjödén, 1993, s.108ff) 
 
Utifrån de olika sätten respektive hjärnhalva bearbetar information har man kunnat ge 
generella tips även om hur studiemiljön bör se ut. De som använder vänster hjärnhalva mest 
kallas för analytiska tänkare. De studerar bäst då de: har tyst omkring sig, har skarp belysning, 
sitter vid ett skrivbord, inte småäter, är ensamma och sitter stilla. Holistiska tänkare kallas de 
som mest använder den högra hjärnhalvan. De studerar bäst då de: har ljud omkring sig, har 
svag belysning, småäter, sitter bekvämt (t.ex. i sängen eller i en fåtölj), rör sig och studerar 
tillsammans med andra. (www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/stil.html) 
 
 
Inlärningsstilar utifrån våra sinnen 
 
De olika inlärningsstilarna man talar om då det gäller våra sinnen är främst: 
 
Visuell stil (synen): för att lära sig ett ämne läser den visuella människan. De tänker gärna i 
bilder och minns lätt. De som är visuellt lagd bör anteckna på lektionerna, gärna med hjälp av 
figurer och bilder.  
 
Auditiv stil (hörseln): de människor som använder denna stil har lätt för att lyssna och lära. 
Det någon sagt åt dem kommer de lätt ihåg. De studerar gärna tillsammans med andra. 
 
Taktil stil (känsel): att få arbeta med händerna och skapa något gillar taktila människor bäst. 
De gillar att arbeta med maskiner (datorer och miniräknare). Medan de lyssnar vill de därför 
gärna ha fingrarna sysselsatta. 
 
Kinestetisk stil: att själv pröva det de ska lära sig tycker den kinestetiska människan om. De 
gillar att experimentera och bygga saker och tänker bra då de rör på sig. (Ibid) 
 
Utöver de olika inlärningsstilarna spelar även minnet en viktig roll för hur vi människor lär 
oss ny kunskap på det effektivaste sättet. 
 
 
Minnets struktur 
 
Man måste vara medvetna om hur vårt minne fungerar (hur man lagrar, minns och glömmer 
information) för att kunna använda det maximalt. Det går kraftigt att förbättra inlärnings- och 
minnesförmågan genom att undvika dess svagheter och istället utnyttja dess starka sidor. 
”Minnet är associativt: tanken på någonting får oss att komma ihåg andra saker som hänger 
samman med detta, och dessa kan i sin tur leda till vidare associationer”. Associationer beror 
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ofta på saker man har ”i bakhuvudet” eller som finns i omgivningen; de behöver alltså inte 
vara medvetna. Minnet kan förbättras kraftigt genom att man medvetet skapar associationer, 
det blir då lättare att få fatt på ett minne man behöver och att koppla det till andra minnen. 
(www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html)  
 
Minnet kan beskrivas på flera sätt och är en komplicerad process. Minnets huvudtyper är: 
sensoriska minnet, korttidsminnet och långtidsminnet. Det sensoriska minnet består av våra 
fem sinnen: lukt, hörsel, smak, syn och känsel. Den information som hjärnan matas med 
kommer in via det sensoriska minnet. Här stannar informationen i upp till en sekund innan 
signalen sänds till korttidsminnet. Informationen ligger oftast bara kvar i korttidsminnet en till 
fyra minuter, men ibland kan informationen stanna där i upp till 24 timmar. Du har säkert 
någon gång upplevt att du gått in i ett rum men glömt vad du skulle göra där eller varför du 
gick dit. Detta är ett bra exempel på hur informationen ramlat ur korttidsminnet samtidigt som 
den inte registrerats i långtidsminnet tillräckligt starkt. (Eneroth/Kellqvist, 2000, s.38f) 
 
Långtidsminnet kan aldrig bli fullt, det har näst intill en obegränsad kapacitet. Många forskare 
menar att allt man upplever finns bevarat i långtidsminnet. För att man skall kunna återhämta 
informationen krävs däremot att signalen till långtidsminnet varit tillräckligt stark eller 
repeterats nog många gånger. Skall minnessignalen till långtidsminnet förstärkas måste man 
börja redan vid de sensoriska minnena. (Ibid s.39) 
 
Signalen till korttidsminnet blir desto starkare ju fler av sensoriska minnets fem sinnen som är 
involverade. Detta leder till en starkare registrering i långtidsminnet och informationen görs 
tillgänglig för senare bruk. Inlärningen blir effektivare ju fler sinnen som involveras i 
inlärningsprocessen. Det finns forskningsresultat som visar att man minns cirka 20 procent 
om man endast hört informationen. Har man både hört och sett minns man cirka 50 procent, 
medan den som får se, höra och göra minns cirka 70 procent. (Ibid s.39) 
 
Det finns även andra faktorer som spelar in när det gäller att minnas information. Nedan tar vi 
upp olika faktorer som kan påverka minnet. 
 
 
Saker som påverkar minnet 
 
För att minnas bra är det viktigt att minnet blir tillräckligt inkodat, och att det görs lätt att 
komma ihåg. Detta kan göras på många olika sätt och det påverkas av flera faktorer. 
(www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html) 
 
 
Organisation 
Det är lättare att komma ihåg helheten snarare än detaljer; om det finns struktur i det man lär 
sig fungerar den som stöd för hågkomst. Dels går det lättare att rekonstruera ett minne om det 
har en viss struktur (t.ex. rimmar). Genom att organisera material kommer man ihåg 
informationen betydligt bättre. (Ibid) 
 
Sinnen 
Vi människor är olika specialiserade på olika sinnen, detta påverkar vad vi lättare kommer 
ihåg. En del är mer flexibla medan andra specialiserar sig väldigt mycket. Det är vanligt att 
man byter inriktning beroende på ämnet. Att veta vilka sinnen man använder mycket är 
nyttigt, eftersom man då medvetet kan formulera det man lär sig i en form som passar en 
själv. Minnet blir bättre ju fler sinnen som inbegrips i minnesprocessen. 
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Flera minnestekniker baseras på att vi skapar mentala scener där vi associerar det som skall 
minnas med olika saker. Bäst fungerar dessa scener om de är färgstarka, komplexa och 
involverar dig själv. (www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html) 
 
Igenkänning är lättare än erinring 
Det är helt enkelt mycket lättare att känna igen saker än att komma ihåg dem. I minnesteknik 
är det här användbart eftersom man kan minska mängden mentalt arbete: många saker 
behöver man bara lära sig att känna igen. (Ibid) 
 
Motivation 
För minnet spelar även intresse eller motivation en viktig roll. Det är mycket enklare att 
komma ihåg det man är intresserad av än sådant man är ointresserad av. Det beror på att 
motivationen för att koncentrera sig ökar och troligen för att lagringen sker bättre. (Ibid) 
 
Bearbetning 
Att stärka sina minnen sker bäst om man bearbetar dem. D.v.s. om man tänker på dem, 
upprepar dem och associerar dem med andra saker. (Ibid) 
 
Överraskning 
Det är mycket lättare att komma ihåg det oväntade istället för det väntade. Vi kommer lättare 
ihåg saker som är farliga, dramatiska eller som överaskar, medan vi glömmer det vanliga. 
Därför skapar man gärna idiotiska bilder i minnesteknik, ju vansinnigare desto bättre. (Ibid) 
 
Externa faktorer 
Tror man att man inte kommer att lära sig något, då kommer man inte heller att göra det. 
Samtidigt blir det även enklare att lära sig något då man tror att det är lätt. Omgivningen kan 
på samma sätt hindra eller hjälpa en att lära sig saker. (Ibid) 
 
Omgivningen kan vara lätt besvärande, främst om den tränger sig på t.ex. musik med 
sångtexter, telefoner, TV, ett ostädat rum, andra människor. Det är därför bra att studera 
material man vill lära sig i en lugn miljö utan distraktioner. Det är givetvis individuellt från 
människa till människa vilken studiemiljö som fungerar bäst. En del vill ha musik, andra 
distraheras av den. Vissa studerar bäst hemma medan andra vill studera på bibliotek eller på 
bussen. (Ibid) 
 
Minnet påverkas även av hur vi mår. Minne och inlärningsförmåga förbättras av motion, och 
sover man ordentligt blir det dessutom lättare att befästa minnet. Man lär sig mer om man är 
pigg och vaken än om man är deppig och förkyld. (Ibid) Det gäller alltså att utnyttja minnet 
på effektivaste sätt för att minnas och lära sig saker. Vill man bli riktigt effektiv kan 
kunskapen om minnesteknik vara en förutsättning. 
 
 
Minnesteknik 
 
Människor har sedan urminnes tid använt metoder för att förbättra eller utöka minnet, ofta 
med imponerande resultat. Det finns väldokumenterade fall av personer som, utan att ha 
fotografiskt minne, memorerat hela koranen eller telefonkatalogen. Med lite enkla knep kan 
vem som helst skaffa sig ett effektivt minne och en god studieförmåga. Det går faktiskt att 
memorera förvånansvärt stora informationsmängder genom minnesteknik.  
(www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html) 
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Minnesteknik grundar sig på att olika knep används för att dra maximal nytta av minnet. 
Knepen grundar sig på hur minnen lagras och vad som gör att vissa minnen är klara och lätta 
att komma ihåg, medan andra snabbt glöms bort. Fakta kan fästas i minnet snabbt, effektivt 
och permanent, genom att man ”designar” minnesbilder.  
(www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html) 
 
Det finns en grundläggande skillnad mellan minnesteknik och studieteknik. I minnesteknik 
utgår personen från att lära sig enstaka fakta. Då det gäller studieteknik vill man däremot även 
förstå den fakta man lär sig. Desto mer vi lär oss, ju fler samband kan vi skapa och den 
faktakunskap vi har blir då mer meningsfull. Det kan jämföras med ett legobygge: 
minnesteknik låter oss samla in legobitar, medan studietekniken hjälper oss att sätta ihop dem 
till en användbar helhet. (Ibid) 
 
För att skapa goda studieresultat är det alltså bra att känna till hur minnet fungerar och 
påverkas i olika sammanhang. Därutöver finns det även olika metoder som kan användas för 
att skapa bästa inlärningsförmågan hos oss. Det är nämligen så att olika former av 
studieteknik kan användas för att underlätta studierna hos varje enskild individ. 
 
 
Allmänt om studieteknik 
 
Då vi skaffar oss kunskaper används olika metoder, d.v.s. studieteknik. Studier och inlärning 
kan underlättas av en del principer och metoder. Däremot passar inte alla studietekniska råd 
och principer för alla människor. Alla har vi våra personliga förutsättningar och vanor. 
(Christerson, 1983, s.2) 
 
Förutsättningarna för inlärning ökar med en bra studieteknik. En bra studieteknik innebär 
huvudsakligen att man är motiverad, aktiv och läser regelbundet. Motivationen, d.v.s. om man 
är intresserad av att lära sig och vet vilken nytta man kommer att få av kunskaperna, 
underlättar studierna. Att vara motiverad är alltså inlärningsbefrämjande. Eftersom 
motivationen är inlärningsbefrämjande är det viktigt att inför ”tråkiga” kursavsnitt använda 
positiv självsuggestion. Med det menas att man försöker intala sig själv att det är meningsfullt 
och spännande och att man kommer att klara av det. (Ibid s. 4) 
 
Utanför skolan lär vi oss givetvis också saker. Då man lär sig något nytt lär man sig i början 
relativt snabbt. Efter en viss tid avstannar inlärningen p.g.a. störningar, trötthet, att man inte 
ännu hunnit smälta det man läst, materialet har blivit mycket svårare att ta till sig eller att det 
krävs ny teknik för att kunna klara av studierna. Känns studierna alltför jobbiga kan det vara 
bra att koppla av en stund. Då du på nytt griper dig an problemet går det troligtvis bättre 
eftersom din hjärna är ”utvilad”.  
(www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/teknik.html) 
 
 
Tips till effektivare studieteknik 
 
Du minns lättare om du försöker förstå och skapa sammanhang i det du läser. Det blir inget 
bra resultat av mekanisk inläsning. Några bra tips då det gäller studieteknik kan vara: 
 
• Att förstå. 
• Diskutera med andra. Du kan lära dig mera om du diskuterar med någon eftersom du då 

får andra erfarenheter och infallsvinklar. 
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• Repetera  
• Sålla bort det oväsentliga. Fördjupa dig inte i detaljer utan se helheter! Det är viktigt att 

koncentrera sig på det centrala, den röda tråden. 
• Koncentrera dig när du läser. Det är mycket effektivare att läsa intensivt t.ex. en timme 

och sedan ta en paus än att läsa flera timmar halvengagerat. 
• Förhör dig själv. Genom att förhöra dig själv kan du lätt se hur mycket du minns.  
• Anteckna. Anteckna nyckelord, begrepp, termer, centrala meningar och namn. 
• Sätta upp mål och belöna dig när du nått dem. Sätt upp mål eller delmål för varje dag. När 

du är färdig med det uppsatta målet får du belöna dig själv med något du tycker är roligt.  
• Vara motiverad och positiv. Om du tänker ”jag kan inte” eller ”detta klarar jag aldrig” 

blockerar du dig själv. Tänk positivt istället! Är du motiverad och positiv lär du dig 
lättare. 

• Vara aktiv. Om du läser igenom det som skall tas upp på lektionen innan, blir det lättare 
att hänga med och förstå under lektionen. 

•  Läsa regelbundet. Om du sparar att läsa allt in i sista stund hinner det du läst inte sjunka 
in och du glömmer det relativt snabbt. 

• Planera din tid. Du slipper bli stressad om du planerar dina studier i god tid. Stress ger 
upphov till inlärningssvårigheter. 

• Satsa på djupinlärning. D.v.s. sträva efter att förstå och sätta saker i sitt sammanhang. 
Försök koppla ihop det du kan med nya kunskaper. Djupinlärning leder till att du minns 
mer. (http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/teknik.html) 

 
 
Förankring i styrdokument för gymnasieskolan 
 
Vårt problemområde är högst aktuellt inom de olika styrdokumenten beträffande 
gymnasieskolan. Däremot anser vi att styrdokumenten saknar ett adekvat område, nämligen 
avsatt tid för studieteknik. I Lpf 94 (läroplanen för de frivilliga skolformerna, 1994) har vi 
funnit följande citat, som styrker vikten av vårt utvecklingsarbete om studieteknik. 
 
”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper.”  
(www.skolverket.se/pdf/lpf94.pdf ) 
 
”Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, så långt som möjligt utvecklar en 
insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande.” (Ibid) 
 
”Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt 
arbete i skolan.” (Ibid) 
 
”Läraren skall låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer.” (Ibid) 
 
”Skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till 
individuell studieplanering.” (Ibid) 
 
Även i den berörda skolans lokala arbetsplan har vi funnit studieteknik som en del av arbetet. 
Under rubriken ”Elevdemokrati” står följande att läsa: 
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”Eleverna ges tillfälle att uttrycka sina förväntningar i samband med den introduktion som 
hålls i början av varje läsår. … Studieteknik är en naturlig del av introduktionsprogrammet.”  
 
Utifrån ovanstående citat finner vi vårt ämnesval som relevant inom skolans utveckling.  
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SYFTE 
 
Syftet med vårt examensarbete är att i positiv riktning påverka elevernas intresse för 
studieteknik och därmed kunskapen om inlärning. 
 
 
METOD 
 
Denna undersökning bygger på kvalitativ metod. Denna metod används när man vill försöka 
skapa en helhetsbild där förståelsen står i centrum snarare än förklaringen. När man arbetar 
med kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som 
står i förgrunden. Man arbetar djupinriktat och försöker få riklig information om få 
undersökningsenheter. Insamlingen av informationen sker under betingelser som ligger nära 
den verklighet man vill undersöka. (Holme & Solvang, 1997, s.76ff) Med tanke på att vi vill 
påverka elevernas intresse för studieteknik och kommer att arbeta nära eleverna finner vi 
denna metod passande. Dessutom vill vi försöka få en helhetsbild av elevernas intryck och 
erfarenheter efter vår introduktion av studieteknik. Våra intentioner från första början var att 
undersöka två klasser, men på grund av händelser utanför vår kontroll fick vi endast chansen 
att undersöka en klass. Men eftersom vi främst är ute efter förståelsen och inte kvantiteten, ser 
vi inte detta som något problem.  
 
Vi har använt både en enkät och intervjufrågor som undersökningsmaterial (se bilagor 1-9), 
för att få en så allsidig bild som möjligt. Vi inledde med att intervjua några slumpvis valda 
elever för att få en inblick i hur det såg ut i startläget av undersökningen. Intervjuerna gjordes 
enskilt med eleverna i ett grupprum i skolan under lektionstid. Vi bandade intervjuerna samt 
förde egna anteckningar under samtalet med eleven. Undersökningen avslutades med att 
återigen intervjua de slumpvis valda eleverna och samtliga elever fick besvara enkäten.  
 
Enkäten innehöll såväl fasta svarsalternativ som mer öppna frågor. I resultatdelen redovisas 
enkätsvaren i diagram, medan intervjuerna citeras. Enkäten var en s.k. enkät under ledning, 
d.v.s. vi var närvarande vid tillfället då eleverna svarade på enkäten, för att de skulle kunna 
ställa frågor om något var oklart. (Patel och Davidson, 1994, s. 60). Efter att ha tagit del av 
Patel & Davidsons bok är vi införstådda med svårigheterna gällande enkät- och intervjufrågor. 
Vi har tänkt på att inte ställa ledande frågor, eftersom det är lätt att formulera frågan efter det 
man förväntar sig att de ska svara. Men vi anser att våra mätmetoder är de mest passande med 
tanke på vårt syfte.  
 
 
Tidsplan för undersökningen 
 
De tre första veckorna under praktiken ägnade vi åt att lära känna klassen som ingick i 
undersökningen. Under den fjärde veckan introducerade vi ämnet studieteknik för klassen (se 
genomförande).Vi intervjuade även de slumpvis valda eleverna. Under vecka 6 och 7 
berättade vi om studieteknik och de olika inlärningsstilarna. Vi gav även eleverna olika tips 
som berörde ämnet, studieteknik. Under dessa veckor integrerade vi även studieteknik i den 
vanliga undervisningen och eleverna fick pröva på bl.a. mindmap och repetition. Vecka 8 
hade eleverna prov i ämnet samhällskunskap. Följande vecka fick eleverna svara på enkäten, 
och de slumpvis valda eleverna intervjuades. 
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Försökspersoner 
 
Försökspersonerna i detta utvecklingsarbete var en gymnasieklass från årskurs 1. Klassen 
bestod av 18 elever. Undersökningen  pågick under samhällskunskapslektionerna.  
 
 
Bortfall 
 
Enstaka elever var frånvarande vid de olika tillfällena då undersökningen genomfördes. Vid 
den avslutande lektionen, då enkäten besvarades var en elev frånvarande.  
 
 
Material 
 
Undersökningen bestod av en enkät (se bilaga 1) och intervjuer (se bilaga 2-9). 
 
 
Genomförande 
 
Tillfälle 1: 
Vid första tillfället presenterade vi vårt utvecklingsarbete för klassen. Sedan frågade vi 
eleverna vad de vet om studieteknik. Det visade sig att majoriteten av eleverna ansåg sig vara 
väl införstådda med vilken studieteknik de lär sig bäst av. Endast två av arton elever hävdade 
att de inte hade någon vetskap om vad studieteknik är. Slutligen intervjuade vi de fyra 
slumpvis valda eleverna. I början av intervjuerna verkade eleverna vara lite nervösa, men 
under intervjuns gång blev de mer avslappnade och tyckte att det var roligt. 
 
Tillfälle 2:  
Denna lektion gav vi en kort introduktion av själva ämnet studieteknik. Vi hade genomgång 
av områdena: studieteknik, minnesteknik, kort om inlärningsstilar, hur man effektiviserar 
studierna och saker som påverkar minnet. Vi förde en diskussion med eleverna för att väcka 
deras intresse och för att vi skulle kunna uppmärksamma erfarenheterna angående 
studieteknik. Våra observationer vid detta tillfälle var att de flesta eleverna gärna delade med 
sig av sina egna tips angående de olika områdena vi berörde. 
 
Tillfälle 3: 
Vid detta tillfälle fick eleverna börja med att göra ett test (se bilaga 10). Testet behandlade 
hjärnhalvornas dominans och medförande tankesätt. Tanken med att använda detta test var att 
få eleverna att reflektera över hur de tänker. Eleverna blev intresserade och många kände igen 
sig i de olika tankestilarna. Sedan presenterade vi generella studietips för respektive 
dominerande hjärnhalva. Även här var igenkännandet stort och många elever deltog livligt i 
diskussionen. 
 
Tillfälle 4: 
Under denna lektion gick vi igenom de åtta intelligenserna. Två av eleverna hade redan god 
kunskap om området vilket vi sedan utnyttjade i diskussionen. Till en början uppfattades 
ämnet som känsligt av många, d.v.s. de ansåg sig inte vara intelligenta. Men i samband med 
att vi förklarade vad de åtta intelligenserna innebär började de att känna igen sig, och de 
verkade förstå att vi alla har de olika intelligenserna och att de kan variera på många sätt. 
Sedan avslutade vi med generella studietips som passar de olika intelligenserna.  
 



 15

Tillfälle 5: 
Vid femte tillfället vi hade med klassen var det genomgång och försök av mindmap. Valet av 
att använda mindmap, som är en ny teknik som används för att strukturera och skapa såväl 
egna som andras tankar, beror på att många elever upplever att vanliga anteckningar 
innehåller för många ord. (Svantesson, 1993, s.7ff) Detta skedde under en lektion i 
samhällskunskap, där mindmapen blev en del av undervisningen. Våra observationer här var 
att många aldrig gjort en mindmap men att de kände igen tillvägagångssättet. Därför uppstod 
inga större funderingar och det verkade som om eleverna inte ansåg att steget mellan 
anteckningar och mindmap var så stort. 
 
Tillfälle 6: 
Innan detta tillfälle hade eleverna gjort ett prov i ämnet samhällskunskap. Eleverna fick 
besvara enkäten och vi intervjuade återigen de tidigare slumpvis valda eleverna. 
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RESULTAT 
 
Nedan presenterar vi resultaten av undersökningen. Vi börjar med att redogöra för 
intervjuerna och avslutar med enkätfrågorna.  
 
 
Resultat av intervjuerna 
 
Vi har valt att endast redogöra för de av frågorna som vi anser har störst relevans för vår 
undersökning. För den som vill få en inblick i de övriga frågorna finns dessa i bilaga 2 –9. 
 
 
Intervju 1 
 
Denna intervju gjordes vid inledningen av undersökningen, d.v.s. innan introduktionen av 
ämnet studieteknik. 
 
Så här svarade de intervjuade eleverna på frågan om de fått tips om hur de kan effektivisera 
sina studier (fråga 2): 

 
”Absolut! På svenska A-kursen hade vi studieteknik och vi har kört en del sånt och det är ju 
givande. Vi har också kört lite sånt på högstadiet och man har ju kommit på vilket sätt som känns 
bäst.” 
 
”Ingen lärare har gett mig något tips om hur jag kan effektivisera studierna, inte vad jag minns i 
alla fall.” 
 
”Nej det har jag inte.” 
 
”Pappa har berättat hur man kan dela upp, vad som skall tas först och hur man skall läsa för att 
förstå bättre.” 
 
 

På frågan vad eleverna vet om studieteknik fick vi följande svar (fråga 3): 
 

”Att det är olika sätt att lära sig, läsa och anteckna.” 
 
”Just det där om man gillar att lyssna på föreläsningarna eller om man tycker om att läsa i böcker.” 

 
”Jag har inte så mycket kunskap om studieteknik utan har fått lära mig själv eftersom till det jag 
anser passa mig.” 
 
”Jag har hört talas om det. Pappa har pratat mycket om det, att jag måste lära mig om det. Annars 
vet jag inte så mycket annat.” 
 

 
Så här besvarade eleverna frågan om de känner sig trygga i den studieteknik de använder 
(fråga 5): 
 

”Det beror på! Anteckningarna gör mig säker, för då vet jag vad som är viktigt. Jag är ganska 
säker på den studieteknik jag använder nu, men jag skulle vilja kunna bli effektivare, men det är 
svårt. Jag har inte så mycket tid. Den duger den jag har nu, men jag skulle vilja ha möjligheten att 
hitta en bättre.” 
 
”Jo, jag tycker att det fungerar bra!” 
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”Jo! Det känns bra… det är väldigt mycket pappas förtjänst.” 
 
”Absolut… jag har hittat den under högstadiet, tror jag…” 
 

 
Intervju 2 
 
Vi avslutade undersökningen med att intervjua eleverna igen. Även här har vi valt att endast 
beröra vissa frågor för att styrka vår undersökning.  
 
Vi frågade eleverna om hur det tyckte att det varit med en introduktion av studieteknik (fråga 
2). Då fick vi dessa svar: 
 

”Ja, jag kunde som ganska mycket innan. Jag har väl egentligen inte lärt mig något nytt.” 
 
”Väldigt bra och lärorikt för dom som inte hittat sin studieteknik.” 
 
”Nja, nog var det ganska bra, man har som fått lite tips.” 
 
”Jag tycker att det har varit lärorikt på olika sätt. För det första så är det ju så att de som verkligen 
vill ta del av att lära sig en ny studieteknik dom får göra det. Men som t.ex. jag som har hittat ett 
sätt som jag trivs med har i alla fall fått en möjlighet att lära mig det, men om jag tar del av är en 
annan sak. Men lärorikt har det varit för alla.” 
 
 

Följande svar fick vi på frågan om de lärt sig något nytt, som de tror sig ha användning för i 
fortsättningen (fråga 3): 
 

”Nja, det tror jag väl inte.” 
 
”Jag har redan hittat min studieteknik som jag trivs med, men jag har prövat på dom andra, men 
jag tyckte inte de var bättre än den jag har. I fall det varit bättre hade jag haft stor nytta av det, men 
jag tror att det har varit stor nytta för alla andra.” 
 
”Det vet jag inte. Jag har väl ordentliga anteckningar.” 
 
”Det känns som att jag har hittat det jag tycker om.” 
 

 
Elevernas kommentarer till fråga 4: Har du fått en bättre inblick av hur du lär dig? blev 
följande: 
  

”Nja.” 
 
”Jo, jag har fått en större inblick men jag vet inte om jag har nytta av det. Det stämde den där 
testen vi gjorde. Det var intressant.” 
 
”Nja, jag tror nog jag vetat det innan.” 
 
”Ja, kanske de andra teknikerna, fast min egen teknik som går ut på att läsa i boken och 
anteckningarna, den har jag som alltid kunnat. Men de andra studieteknikerna om jag en dag skulle 
behöva dem, så har jag ju lärt mig något.”  
 
 

Följande är elevernas åsikter gällande mer undervisning i studieteknik i skolan (fråga 5): 
  

”Jo det är en ganska bra idé.” 
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”Det tycker jag vore jättebra, även om man hittat sin studieteknik, men man kan ju alltid utveckla 
den mer. Det kan ju vara bra att byta ibland, om man inte lär sig av den man har. Det hade varit bra 
om det varit längre tid, men jag förstår ju att det inte gick nu. Men det har varit jättebra att vi har 
haft det så har man ju börjat tänka efter lite mer.” 
 
”Ja, det tycker jag.” 
 
”Ja, det tycker jag, men vi har också haft det tidigare på svenska A-kursen. Alla lärare kanske inte 
kör det, det är individuellt från lärare till lärare.” 
 

 
Resultat av enkäten 
 
Av de 18 elever som ingick i undersökningen var en elev frånvarande vid tillfället då enkäten 
besvarades.  
 
 

 
 
Av de 17 eleverna som svarade på enkäten efter genomgång av studieteknik hade sju elever 
prövat använda något av de tips de fått. Alla har tyvärr inte angett vad för tips/metod de 
prövat, men de följande svar vi fått är:  
• "läsa anteckningar och repetera för mig själv." 
• "alltihop."  
• "pluggat som vanligt men tänkt på tipsen jag fått." 
 
Tio elever prövade inte på något nytt. Sju av dessa har angivit orsaker till varför de inte prövat 
på något tips: 
• "var för lat." 
• "jag vet inte riktigt." 
• "jag ides inte." 
• "jag hade tänkt skriva av och träna, men så blev det inte." 
• "jag var inte med på genomgången." 
• "vet inte, kanske för att jag är nöjd med mitt sätt." 
• "för att min studieteknik fungerar utmärkt." 
 

1. Har du provat att använda något av de tips du fått under 
genomgången av studieteknik?
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12

Ja Nej
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Majoriteten (12 av 17) tyckte att det varit intressant eller nyttigt med en introduktion av 
studieteknik. Däremot svarade fem av eleverna vet ej. 
 
 

 
 
 
7 av 17 elever har lärt sig något om sin egen inlärning. Fem av dem har exemplifierat vad de 
lärt sig: 
• "jag lär mig bäst av att läsa och repetera det för mig själv eller skriva om det lite." 
• "att jag måste nöta och nöta på allt för annars går det inte in i skallen." 
• "anteckna från det jag läser i boken och göra egna frågor och svar." 
• "att läsa långt innan provet. Läsa lite varje dag istället för att läsa allt några dagar innan. " 
• "t.ex. att jag får berätta för någon om ämnet." 
 
5 av eleverna anser enligt enkätsvaret att de inte har lärt sig något om sin egen inlärning och 
lika många har angivit svarsalternativet vet ej. 
 
 
 
 
 

2. Har det varit intressant/nyttigt med en introduktion om 
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3. Har du lärt dig något om din egen inlärning (t.ex. hur du 
tänker, hur du lär dig bäst eller är det något annat du 
kommit på om dig själv då det gäller studieteknik)?
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En klar majoritet ansåg sig ha nytta av det de lärt sig om studieteknik i sina fortsatta studier. 
Endast en elev svarade motsatsen. Fyra elever ansåg sig inte veta om de har nytta av det de 
lärt sig i fortsättningen.  
 
 

 
Nästan hälften (8 av 17) av eleverna ansåg att det vore lämpligt med obligatorisk  
studieteknikgenomgång i skolan. Endast en elev var av motsatt åsikt. Närmare hälften av 
eleverna tycks ha haft svårt att ta ställning i frågan och därmed svarat vet ej.  
 
I enkäten fick eleverna även skriva övriga synpunkter och kommentarer angående 
studieteknikgenomgången de fått. Sex av eleverna svarade med följande kommentarer: 
 
• "det mesta har varit bra, de som har velat lära sig mycket har gjort det." 
• "det har väl varit ganska bra." 
• "har inte lärt mig någonting." 
• "jag var borta under lektionen om studieteknik." 
• "det var roligt när vi kollade vilken hjärnhalva man använder mest. Var 100 % höger." 
• "jag tycker att det har varit OK! Men det ni sagt har man redan hört ett par gånger." 
 
 
 
 

4. Tror du att du kommer ha nytta av det ni lärt er om 
studieteknik i dina fortsatta studier?
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5. Skulle du tycka det vore lämpligt med obligatorisk 
studieteknikgenomgång i undervisningen?
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DISKUSSION 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Resultatet av detta arbete kan ha påverkats av olika faktorer. Om vi ser på enkäten så är 
svaren subjektiva, d.v.s. att det är vad eleven tror sig veta som de ger som svar och detta kan 
styras av självförtroendet. Sedan kan det även bero på vilken bänkkamrat de sitter bredvid, 
om de svarar självständigt eller som bänkkamraten. Elevernas svar är därför inte vetenskapligt 
bevisbara, för detta krävs mätbara prov och att fler elever ingår i undersökningen. När det 
gäller resultatdelen för intervjuerna har vi subjektivt valt bort vissa frågor som vi ansåg vara  
utanför vårt undersökningsområde. Huruvida detta har påverkat undersökningen är ovisst.  
 
Att introducera och genomföra ämnet studieteknik kan inte göras i en handvändning. Även 
om denna korta introduktion har haft viss inverkan på eleverna så krävs det mer tid, så att 
eleverna får en ärlig chans att prova på och reflektera över de olika metoderna och 
inlärningsstilarna som finns. Vi anser därför att resultatet av arbetet kan vara något bristande 
på den punkten. Men syftet var trots allt att i positiv riktning påverka elevernas intresse för 
studieteknik och därmed kunskapen om inlärning. Dessutom representerar undersökningen 
endast just dessa 18 elevers åsikter, därför kan vi inte dra några generella slutsatser av vår 
undersökning.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med detta examensarbete var att i positiv riktning påverka elevernas intresse för 
studieteknik och därmed kunskapen om inlärning. Då vi skaffar oss kunskaper används olika 
metoder, d.v.s. studieteknik. Studier och inlärning kan underlättas av en del olika metoder. 
Däremot passar inte alla studietekniska råd och principer för alla människor. Alla har vi våra 
personliga förutsättningar och vanor. Förutsättningarna för inlärning ökar med en bra 
studieteknik. En bra studieteknik innebär huvudsakligen att man är motiverad, aktiv och läser 
regelbundet. (Christerson, 1983, s.2ff)  
 
Inlärningen är individuell och påverkas bl.a. av vilka intelligenser, sinnen och vilken 
hjärnhalva vi använder bäst. Därutöver har även minnet en stor betydelse för vilka 
förutsättningar vi har för inlärning. Kunskapen om minnets funktion kan öka chansen att hitta 
vägar till hur det egna minnet fungerar bäst. Utifrån de olika ovanstående faktorerna har vi 
arbetat med studieteknik i vår undersökning. 
 
Vi valde att göra undersökningen i en gymnasieklass från årskurs 1 eftersom de sannolikt har 
minst erfarenhet av studieteknik av gymnasieeleverna. Undersökningen gjordes i en klass med 
18 elever. Med utgångspunkt från den undersökta klassen fann vi redan vid de första 
tillfällena att majoriteten av eleverna ansåg sig ha en god insikt om vad studieteknik är. 
Endast två elever hävdade att de inte hade någon erfarenhet av studieteknik. Utifrån 
intervjuerna ser vi att elevernas tidigare bakgrund, då det gäller studieteknik, varierar. En av 
eleverna hade fått lära sig mycket om studieteknik av en familjemedlem. Men alla elever har 
inte fördelen att få denna hjälp hemifrån. För att alla elever skall få samma förutsättningar att 
effektivisera sina studier genom en bra studieteknik som passar för dem, har skolan och 
lärarna en viktig uppgift. Det är viktigt att alla elever får möjligheten i skolan att arbeta med 
de olika studieteknikerna och arbetssätten. Det är av betydelse att eleverna på ett tidigt 
stadium får lära sig vilken arbetsform som passar bäst för just honom eller henne. Gardner 
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antyder att varje individ är begåvad på sitt sätt och att varje individ dessutom har sin egen 
inlärnings- och arbetsstil. Därför måste alla elever få möjligheten att hitta sin egen 
inlärningsstil.  Detta eftersom en bra studieteknik kan påverka hela livssituationen för eleven, 
med tanke på yrkesval och fortsatta studier.  
 
Det visade sig också att kunskapen om studieteknik varierar beroende på tidigare skola och 
lärare. T.ex. hade en av eleverna hittat sin studieteknik redan på högstadiet, där denne fått 
bekanta sig med området. Utifrån detta väcktes tankarna att man kanske redan i tidigare ålder 
skall introducera studieteknik för eleverna. I vår undersökta litteratur har vi dock inte funnit 
svar på när och hur det är lämpligt att börja hjälpa eleverna att hitta rätt studieteknik. Däremot 
ser vi fördelar med att redan i tidig ålder låta eleverna arbeta med olika undervisningsmetoder. 
Detta eftersom varierad undervisning stimulerar de olika intelligenserna, hjärnhalvorna och 
sinnena. På så sätt kan eleverna förbättra sina svaga sidor och samtidigt lär de sig utveckla de 
starka sidorna av deras egen inlärning. Precis som Gardner menar besitter alla människor de 
åtta intelligenserna, men de varierar i styrka från individ till individ. De flesta kan däremot, 
genom träning, stimulans och stöd, utveckla en fullgod förmåga inom varje intelligens. Alla 
elever vinner därför på varierad undervisning, även  läroplanen betonar att läraren skall låta 
eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Enligt Gardner skulle man, genom att på ett 
tidigt stadium hitta en individuellt intellektuell profil, kunna ge ungdomar en högklassig 
utbildning och även öka deras valmöjligheter. 
 
Vid de tillfällen vi pratade om studieteknik i klassen visade det sig att större delen av klassen 
ansåg sig vara väl införstådda med vilken studieteknik som passar dem bäst. Utifrån denna 
observation skulle man kunna tänka sig att eleverna inte har så stort behov av en introduktion 
av området. Men undersökningen tenderar att visa en motsatt riktning. De flesta av eleverna 
tyckte att det var intressant och nyttigt med introduktionen. När vi sedan intervjuade eleverna 
och frågade hur de tyckte att det har varit med en introduktion av studieteknik fick vi bland 
annat följande svar: 

 
”Jag tycker att det har varit lärorikt på olika sätt. För det första så är det ju så att de som verkligen 
vill ta del av att lära sig en ny studieteknik de får göra det. Men som t.ex. jag som har hittat ett sätt 
som jag trivs med har i alla fall fått möjlighet att lära mig det, men om jag tar del av det är en 
annan sak. Men lärorikt har det varit för alla”. 
 

Utifrån detta svar visar det sig att även elever med erfarenhet om studieteknik, tycker att det 
varit lärorikt på olika sätt. Detta kan tyda på att eleverna, trots att de redan vet en del om 
studieteknik, är öppna för mer kunskaper inom området. Samtidigt fick vi intrycket att de som 
redan hittat en studieteknik som passar dem är mån om att klasskamraterna, som inte vet så 
mycket om studieteknik får chans att lära sig. Däremot tyckte endast en elev att han inte fått 
ut så mycket av introduktionen. Men om vi ser på klassen som helhet så har närmare hälften 
av eleverna lärt sig något nytt om sin egen inlärning. 7 av 17 elever provade att använda något 
av de tips och metoder som vi presenterade. Detta kan anses vara positivt om man tar hänsyn 
till den snäva tidsramen för vår undersökning. En förklaring till att siffran inte är högre kan 
vara att eleverna inte vågade prova på nya tekniker och tips p.g.a. rädsla för att misslyckas på 
provet. För att komma ifrån denna rädsla att misslyckas vore det lämpligt att kontinuerligt 
arbeta med studieteknik. Då får eleverna möjligheten att tillämpa olika tekniker utan att för 
den skull riskera provet. På så sätt skulle eleverna i lugn och ro, utan krav på prestation, 
kunna känna efter vilken metod som passar dem när de studerar. Däremot visar resultaten att 
orsaken till att många inte provade på något nytt, var för att det helt enkelt inte blev av eller 
för att de var för lata. Dessutom ansåg en del elever att de redan hade hittat en studieteknik 
som passar dem.  
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Det var 12 av 17 elever som ansåg sig ha nytta av det de lärt sig under våra genomgångar i 
fortsatta studier. Med tanke på att eleverna under denna undersökning egentligen bara hunnit 
skrapa på ytan av ämnet studieteknik, ser man att även om de tror sig veta mycket om sin 
studieteknik, så finns det alltid utrymme för att utveckla den än mer. Elever som redan var 
bekanta med området studieteknik, har fått reflektera över och kanske börjat förstå sitt eget 
lärande. I en av intervjuerna finner vi stöd för detta. Följande svar gav en elev på frågan om 
det vore bra med mer undervisning i studieteknik i skolan: 
 

”Det tycker jag vore jättebra, även om man hittat sin studieteknik, men man kan ju alltid utveckla 
den mer. Det kan ju vara bra att byta ibland, om man inte lär sig av den man har. Det hade varit bra 
om det varit längre tid, men jag förstår ju att det inte gick nu. Men det har varit jättebra att vi har 
haft det så har man ju börjat tänka efter lite mer.” 

 
Att eleverna börjar reflektera över sin egen inlärning ser vi som en viktig ingrediens för att 
utveckla individens sätt att studera. Med hänsyn till detta kan man anta att trots denna relativt 
korta introduktion så har den satt igång en tankeverksamhet hos eleverna, kanske inte för alla 
men för vissa i alla fall. Utifrån ovanstående citat antyder eleven att det kan vara bra att byta 
studieteknik ibland, om man inte lär sig av den man har. Att använda en ny studieteknik, kan 
innebära att individen använder olika sinnen vid inlärningen. Enligt forskning om de olika 
sinnena visar det sig att vissa elever är mer flexibla på att byta sinnen för att bäst ta till sig 
information. Variationen av vilket sinne man använder mest kan bero på vilket ämne man ska 
lära sig.  Det är alltså inte självklart att man använder ett och samma sinne i all undervisning. 
 
Nära hälften av eleverna ansåg att det vore fördelaktigt med obligatorisk genomgång av 
studieteknik i undervisningen. Det var visserligen många som inte tog ställning i denna fråga, 
men endast en elev svarade nej. Vi tolkar detta som att eleverna ser studieteknik som en viktig 
del av undervisningen. Vi anser därför att det vore fördelaktigt om framtida läroplaner har 
studieteknik som ett mål, så att ingen elev riskerar att gå miste om chansen att få utveckla sitt 
sätt att studera, oavsett vilken hjälp de får hemifrån och oavsett tidigare skolbakgrund.  
 
Resultatet av denna undersökning visar att behovet av och intresset för studieteknik var stort. 
Många elever lärde sig något nytt under den korta period som vi introducerade ämnet. 
Dessutom visar resultaten ett skiftande behov av genomgång av studieteknik på olika nivåer 
och så kommer det nog alltid att vara i alla klasser. En del behöver grunderna medan andra 
vill få chansen att bygga vidare på sin studieteknik. Alla elever har olika förutsättningar då det 
gäller studier och därför anser vi att en grundlig kunskap om studieteknik kan vara till stor 
nytta för eleverna. Dessutom kan självkänslan inför studierna öka, då eleverna känner sig 
trygga i sitt sätt att studera. En bra studieteknik kan t.o.m. påverka hela livssituationen för 
eleven, inte minst då det gäller yrkesval och fortsatta studier. 
 
  
Vidare forskning 
 
Denna undersökning omfattar endast en klass. Det kan därför vara svårt att dra några 
generella och större slutsatser om studieteknikens inverkan på eleverna efter våra 
genomgångar. Men vårt arbete har gett en inblick i hur det kan vara i en gymnasieklass, då det 
gäller studieteknik. På så sätt öppnar den även dörrar för kvantitativ vidare forskning, en mer 
omfattande studie under en längre tidsperiod för att kunna göra fler iakttagelser och dra mer 
generella slutsatser. Det skulle även vara intressant att forska om studieteknik utifrån ett 
genusperspektiv, för att t.ex. se om det förekommer skillnader mellan könen, då det gäller de 
olika inlärningsstilarna. 
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Bilaga 1 

Enkät  – Studieteknik      
 

1. Har du provat att använda något av de tips du fått under genomgången av 

studieteknik? 

❑  Ja. Vad?:__________________________________________________________________ 

❑  Nej. Varför?:______________________________________________________________ 

 

 

2. Har det varit intressant/nyttigt med en introduktion om STUDIETEKNIK? 

❑  Ja, väldigt 

❑  Ja. ganska 

❑  Vet ej 

❑  Nej 

❑  Absolut inte 

 

3. Har du lärt dig något om din egen inlärning (t.ex. hur du tänker, hur du lär dig bäst, 

eller något annat du kommit på om dig själv då det gäller studier…) 

❑  Ja.  

Ge exempel________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

❑  Nej 

❑  Vet ej 

 

 

4. Tror du att du kommer ha nytta av det ni lärt er om studieteknik i dina fortsatta 

studier?  

❑  Ja 

❑  Nej 

❑  Vet ej 

 

 



5. Skulle du tycka det vore lämpligt med obligatorisk studieteknikgenomgång i 

undervisningen? 

❑  Ja 

❑  Nej 

❑  Vet ej 

 

 

6. Övriga synpunkter och kommentarer angående denna studieteknikgenomgång. 

(T.ex. Något du tycker varit bra, mindre bra eller något du saknat…) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Intervju 1 – Flicka 1 
 
1. Hur går det till då du läser inför prov? (tid, miljö, teknik m.m.) 
 
Om jag har håltimme brukar jag repetera direkt efter lektionen, sedan då jag kommer hem 
brukar jag alltid skriva  anteckningarna på datorn. Jag läser även och fyller i så att det blir en 
flytande text. Jag brukar läsa i boken och försöker komma ihåg vad läraren sagt.  
Hur mycket tid jag lägger ner beror på. Jag lär mig ganska mycket på lektionerna så då 
behöver jag inte läsa så mycket. Men jag lägger ner den tid jag kan på studierna. 
Min studiemiljö varierar också. Det beror lite på vilket humör jag är på. Jag sitter alltid vid 
mitt skrivbord, ibland lyssnar jag på musik ibland vill jag ha tyst. 
 
 
2. Har du fått tips om hur du kan effektivisera studierna? Varifrån? Av vem? 
 
Jag har sett i en svenskabok en gång. Där var det massor av diagram som visade att om man 
läser allt kvällen innan provet så kommer man inte ihåg allt. Om man däremot delar upp det 
man skall läsa på flera dagar så är det lättare att komma ihåg allt till provet och man kommer 
även ihåg efter provet. Ingen lärare har gett mig något tips om hur jag kan effektivisera 
studierna, inte vad jag minns i alla fall. 
 
 
3. Vad vet du om studieteknik? 
 
Det jag först och främst tänker på är redovisning. Men jag vet att det inte riktigt handlar om 
det. Studieteknik är olika sätt att lära sig. En del lär sig genom att lyssna, en del genom att 
läsa o.s.v. Jag har inte så mycket kunskap om studieteknik utan har fått lära mig själv 
eftersom till det jag anser passa mig. Jag brukar inte ha någon som förhör mig för jag blir bara 
nervös då om jag upptäcker att jag inte kan. 
 
 
4. Vilken/vilka undervisningsmetoder lär du dig bäst av? 
 
Det är då läraren går igenom och pratar och skriver på tavlan samtidigt. Att läraren använder 
OH-bilder är också bra. Jag lär mig bäst då jag får lyssna och skriva, samtidigt som läraren 
förklarar. Då får jag stödord, och det blir lättare att läsa sedan. 
Om en lärare bara pratar utan att skriva så hinner jag inte anteckna och det är inte någon bra 
undervisningsmetod. 
 
 
5. Känner du dig trygg i den studieteknik du använder nu? (d.v.s. anser du att du lär 

dig på ett effektivt sätt, att du hittat en bra studieteknik? 
 
Det beror på! Anteckningarna gör mig säker, för då vet jag vad som är viktigt. Jag är ganska 
säker på den studieteknik jag använder nu, men jag skulle vilja kunna bli effektivare, men det 
är svårt. Jag har inte så mycket tid. Den duger den jag har nu, men jag skulle vilja ha 
möjligheten att hitta en bättre. 

 
 



Bilaga 3 
Intervju 1 – pojke 1 
 
1. Hur går det till då du läser inför prov? (tid, miljö, teknik m.m.) 
 
Jag har tyst runtomkring mig, sitter på rummet. Jag läser ur boken och anteckningarna från 
lektionerna. Jag brukar inte börja läsa direkt efter skolan utan först vid 17.00 – 18.00. 
 
 
2. Har du fått tips om hur du kan effektivisera studierna? Varifrån? Av vem? 
 
Nej det har jag inte. 
 
 
3. Vad vet du om studieteknik? 
 
Att det är olika sätt att lära sig, läsa och anteckna. 
 
 
4. Vilken/vilka undervisningsmetoder lär du dig bäst av? 
 
Katederundervisning – Lyssna och anteckna. 
 
 
5. Känner du dig trygg i den studieteknik du använder nu? (d.v.s. anser du att du lär dig 
på ett effektivt sätt, att du hittat en bra studieteknik? 
 
Jo, jag tycker att det fungerar bra! 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 4 
Intervju 1 - flicka 2 
 
1. Hur går det till då du läser inför prov? (tid, miljö, teknik m.m.) 
 
Jag pluggar på kvällen, kanske vid 18-tiden och då läser jag med pappa. Först läser jag 
igenom det vi har, kapitlet eller så, sen får pappa förhöra mig allt eftersom. Han kommer på 
frågor och förhör mig på dem. Oftast sitter vi vid matbordet och det ska vara alldeles 
knäpptyst annars förstår jag inte så mycket om det blir för surrigt omkring. 
 
 
2. Har du fått tips om hur du kan effektivisera studierna? Varifrån? Av vem?  
 
Pappa har berättat hur man kan dela upp, vad som ska tas först och hur man ska läsa för att 
förstå bättre. 
 
 
3. Vad vet du om studieteknik?  
 
Jag har hört talas om det. Pappa har pratat mycket om det, att jag måste lära mig om det. 
Annars vet jag inte så mycket annat. 
 
 
4. Vilken/vilka undervisningsmetoder lär du dig bäst av? 
 
Genomgångar på tavlan, alltså skriver på tavlan i punktform och läraren berättar om det, 
omkring punkterna. Det lär jag mig bäst ut av.  
 
 
5. Känner du dig trygg i den studieteknik du använder nu? (d.v.s. anser du att du lär 

dig på ett effektivt sätt, att du hittat en bra studieteknik? 
 
Jo! Det känns bra…det är väldigt mycket pappas förtjänst. 



      Bilaga 5 
Intervju 1 - pojke 2 
 
 
1. Hur går det till då du läser inför prov? (tid, miljö, teknik m.m.) 
 
Det blir mest att man läser bara i boken och anteckningarna. Det finns inte så mycket man kan 
göra i praktiken. Angående miljön så är det hemma vid skrivbordet. Jag pluggar på kvällen, 
oftast. 
 
 
2. Har du fått tips om hur du kan effektivisera studierna? Varifrån? Av vem? 
 
Absolut! På svenska A-kursen hade vi studieteknik och vi har kört en del sånt och det är ju 
givande. Vi har också kört lite sånt på högstadiet och man har ju kommit på vilket sätt som 
känns bäst. 
 
 
3. Vad vet du om studieteknik? 
 
Just det där om man gillar att lyssna på föreläsningarna eller om man tycker om att läsa i 
böcker. Mindmap har jag hört talas om, men jag har inte provat det, man borde kanske göra 
det… 
 
 
4. Vilken/vilka undervisningsmetoder lär du dig bäst av? 
 
Den vanliga metoden, föreläsningar, som vi har på samhällskunskapen och naturkunskapen. 
Då kan man snappa upp det man vill lära sig. Och så är det ju egna anteckningar, att skriva 
med egna ord, det är ett sätt att lära sig. 
 
 
5. Känner du dig trygg i den studieteknik du använder nu? (d.v.s. anser du att du lär dig 
på ett effektivt sätt, att du hittat en bra studieteknik? 
 
Absolut… jag har hittat den under högstadiet, tror jag… (Man läser för proven och betygen, 
men visst kan man komma till att använda det en dag. I grund och botten är man i skolan för 
betygens skull annars pratar man i nattmössan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Bilaga 6 
Intervju 2 – Pojke 1 
 
1. Hur studerade du till provet ni nyss hade? 
 
Nja, var med på lektionerna. Jag läste inget hemma. Jag brukar läsa hemma, men jag hade inte 
tid. Jag kunde ändå ganska mycket från lektionerna. 
 
 
2. Hur tycker du det varit med en introduktion av studieteknik? Har det varit lärorikt? 
 
Ja, jag kunde som ganska mycket innan. Jag har väl egentligen inte lärt mig nått nytt. 
 
 
2. Har du lärt dig något nytt (inom studieteknik) som du tror att du kommer att 

använda i fortsättningen? 
 
Nja, det tror jag väl inte. 
 
 
3. Har du fått en bättre inblick av hur du lär dig? 
 
Nja. 
 
 
4. Tycker du att det vore bra med mer undervisning i studieteknik i skolan? 
 
Jo det är en ganska bra idé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 7 
Intervju 2 – Flicka 1      
 
1. Hur studerade du till provet ni nyss hade? 
 
Jag utvecklade anteckningarna vi hade från första lektionen, och skrev en flytande text utifrån 
det. Då har jag jobbat igenom det och då lär jag mig av det. Så gör jag varje dag då jag 
kommer hem, så då har jag läst ganska mycket i förväg till provet. Kanske nån vecka innan 
börjar jag läsa i boken också, då får jag lite mer vad det handlar om och inte bara 
anteckningarna. Jag brukar inte lämna allt till sista dagen, man lär sig mer om man läser lite 
då och då. Så jag har läst ganska länge, sedan vi började. 
 
 
2. Hur tycker du det varit med en introduktion av studieteknik? Har det varit lärorikt? 
 
Väldigt bra och lärorikt för dom som inte hittat sin studieteknik. 
 
 
3. Har du lärt dig något nytt (inom studieteknik) som du tror att du kommer att 

använda i fortsättningen? 
 
Jag har redan hittat min studieteknik som jag trivs med, men jag har prövat på dom andra, 
men jag tyckte inte de var bättre än den jag har. Ifall det varit bättre hade jag haft stor nytta av 
det, men jag tror att det har varit stor nytta för alla andra. 
 
 
4. Har du fått en bättre inblick av hur du lär dig? 
 
Jo, jag har fått en större inblick men jag vet inte om jag har nytta av det. Det stämde den där 
testen vi gjorde. Det var intressant. 
  
 
5. Tycker du att det vore bra med mer undervisning i studieteknik i skolan ? 
 
Det tycker jag vore jättebra, även om man hittat sin studieteknik, men man kan ju alltid 
utveckla den mer. Det kan ju vara bra att byta ibland, om man inte lär sig av den man har. Det 
hade varit bra om det varit längre tid, men jag förstår ju att det inte gick nu. Men det har varit 
jättebra att vi har haft det så har man ju börjat tänka efter lite mer. 



      Bilaga 8 
Intervju 2 – Flicka 2 
 
1. Hur studerade du till provet ni nyss hade? 
 
Nja, jag skrev egna anteckningar och så läste jag dom och i boken. Jag testade lite nytt men 
det funkade inte. Jag måste nöta och nöta för att få in saker. 
 
 
2. Hur tycker du det varit med en introduktion av studieteknik? Har det varit lärorikt? 
 
Nja, nog var det ganska bra, man har som fått lite tips.  
 
 
3. Har du lärt dig något nytt (inom studieteknik) som du tror att du kommer att 

använda i fortsättningen? 
 
Det vet jag inte. Jag har väl ordentliga anteckningar. 
 
 
4. Har du fått en bättre inblick av hur du lär dig? 
 
Nja, jag tror nog att jag vetat det innan. 
 
 
5. Tycker du att det vore bra med mer undervisning i studieteknik i skolan? 
 
Ja, det tycker jag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 9 
Intervju 2 - Pojke 2 
 
1. Hur studerade du till provet ni nyss hade? 
 
Om jag ska säga som det är pluggade jag inte så mycket överhuvudtaget. Jag hängde med på 
lektionerna och pluggade som jag har gjort tidigare. 
 
 
2. Hur tycker du det varit med en introduktion av studieteknik? Har det varit lärorikt? 
 
Jag tycker att det har varit lärorikt på olika sätt. För det första så är det ju så att de som 
verkligen vill ta del av att lära sig en ny studieteknik dom får göra det. Men som t.ex. jag som 
har hittat ett sätt som jag trivs med har i alla fall fått möjlighet att lära mig det, men om jag tar 
del av det är en annan sak. Men lärorikt har det varit för alla. 
 
 
3. Har du lärt dig något nytt (inom studieteknik) som du tror att du kommer att 

använda i fortsättningen? 
 
Det känns som att jag har hittat det jag tycker om. 
 
 
4. Har du fått en bättre inblick av hur du lär dig? 
 
Ja, kanske de andra teknikerna, fast min egen teknik som går ut att läsa i boken och 
anteckningarna, den har jag som alltid kunnat. Men de andra studieteknikerna om jag en dag 
skulle behöva dem, så har jag ju lärt mig något.  
 
  
5. Tycker du att det vore bra med mer undervisning i studieteknik i skolan ? 
 
Ja det tycker jag,  men vi har också haft det tidigare på svenska A kursen. Alla lärare kanske 
inte kör det, det är individuellt från lärare till lärare. 
 



       Bilaga 10 
 
Öva lärande 
 
1. Ett hjärntest 
 
Genomför följande självtest för att se i vilken grad någon av dina hjärnhalvor 
dominerar i lärprocessen. 
 
 
Ja Nej 

❑  ❑  1. Vanligen grundar jag mina beslut på fakta snarare än på känslor. 

❑  ❑  2. Jag tycker om att använda symboler eller bilder, då jag löser problem. 

❑  ❑  3. Jag är i regel logisk. 

❑  ❑  4. Jag läser snabbt. 

❑  ❑  5. Jag är bra på att lösa korsord. 

❑  ❑  6. Jag sitter helst upprätt då jag tänker och läser. 

❑  ❑  7. Jag tänker oftare med hjälp av bilder än med hjälp av ord. 

❑  ❑  8. Jag kommer i regel ihåg vad jag drömt under natten. 

❑  ❑  9. Jag är konstnärligt kreativ. 

❑  ❑  10. Jag använder ofta lekfulla metoder, då jag löser problem. 

 

Räkna ut resultat: 

Vänster hjärnhalva får ett poäng för ja-svar på fråga 1, 3, 4, 5, 6. 

Höger hjärnhalva får ett poäng för ja-svar på fråga 2, 7, 8, 9, 10. 

Har du sju eller fler poäng för en hjärnhalva, visar det att du troligen är vänster- 

eller högerdominant.  

 
 
 
 
Övning hämtad ur: Dahlqwist (2000)  




