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Denna uppsats handlar om studieteknik, om hur 15-16 åringar använder sig av 
studieteknik när de ska läsa och bearbeta en faktatext. Studieteknik behöver 
eleverna kunna eftersom det hjälper dem att veta hur man ska studera. Syftet 
med undersökningen är att visa hur 15-16 åriga elever arbetar med studieteknik 
när de läser och bearbetar en faktatext i inför en instuderingsuppgift. Metoden 
som används är läslogg, vilket innebär att eleverna för en logg över hur de läser 
och bearbetar en faktatext. I läsloggarna kunde man finna sju olika 
studietekniker som eleverna använde sig av, pärm till pärm, att skriva ord, att 
skriva frågor, repetera, mindmapping, snabbläsning och över- och 
understrykning.  Undersökningen visar att det fanns fem sätt som eleverna 
bearbetade sin text på, den mest vanliga studieteknik var att skriva med ord, det 
vill säga att man antigen skrev i marginalen, skrev stödord eller sammanfatta 
texten. 
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1   Inledning  

Under sina år i skolan lär man sig att ta mer och mer ansvar över sin skolgång, 
skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö. Allt eftersom eleverna blir äldre ska de utöva ett allt större 
inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s.15). Eleverna måste kunna ta ansvar för sina 
studier och behöver veta hur man ska studera, så kallad studieteknik. 
Studieteknik handlar om hur man studerar, att förbättra sin studieteknik 
betyder att man lär sig saker för att underlätta studierna, till exempel hur man 
ska planera, läsa en bok eller olika minnestekniker för att komma ihåg. Genom 
att ha en bra studieteknik blir man effektiv i sitt studerande dessutom får man 
kontroll över sina studier vilket motverkar stress. Ett exempel på en god 
studieteknik är att man till ett prov studerar kontinuerligt istället för att 
panikplugga kvällen innan. (Allakando, 2014) 
 
Det pratas om att ha en god studieteknik leder till bättre betyg, enligt Holly och 
Sherman (2009) kan det finnas ett samband mellan en bra studieteknik och ett 
högre betygsnitt. De undervisade elever i årskurs nio som hade svaga betyg i 
studieteknik, resultatet visade sig att många av eleverna höjde sitt betygsnitt 
genom att använda sig av olika studietekniker. Svenska elevers reslutat i skolan 
har blivit sämre om man ska tro den internationella studien PISA (Programme 
for International Student Assessment) som undersöker femtonåriga elevers 
kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. 
Under den fjortonårs period som PISA har genomfört dessa undersökningar har 
Sverige tappat i alla fyra delar. (Skolverket, 2012, PISA, resultaten i koncentrat 
s.12). Det betyder att det kan vara en idé att se över hur eleverna i den svenska 
skolan använder sig av studieteknik. Studieteknik kan göra så att det blir lättare 
att lära sig, vilket gör att det kan bli roligt att studera i skolan eftersom man 
förstår vad och hur man lär sig och som följd kan man känna sig engagerad. 
Studieteknik kan ta bort den frustration som ofta står i vägen när man inte kan 
och istället skapa motivation.   
 
Med den här uppsatsen vill jag se hur elever på högskoleförberedande 
gymnasieprogram och i årskurs nio studerar, jag vill se hur de använder sig för 
olika studietekniker i sitt pluggande. Studieteknik är något som jag upplever att 
det pratas väldigt lite om i skolan fram till man börjar högskolan eller 
universitetet, när man sedan början högskolan eller universitetet förväntar sig 
lärarna att man ska kunna tekniker som att snabbläsning eftersom man ska läsa 
mycket kurslitteratur under en kortare period. Att hitta böcker som handlar om 
studieteknik för högskola eller universitet är inte svårt, däremot riktar sig 
böckerna sällan till lägre åldrar än högskola och universitet.  Jag menar att 
lärare redan under årskurs nio eller gymnasiet kan lära ut olika studietekniker 
och lära eleverna att studera effektivt. På så sätt blir det inte en chock när man 
börjar på universitetet eller högskolan. Denna uppsats kommer fokusera på hur 
elever använder sig av studietekniker och det för att till exempel lärare sedan 
ska kunna använda sig av resultatet för att undervisa. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med undersökningen är att visa hur 15-16 åriga elever som antigen går i 
årskurs nio eller årskurs 1 på gymnasiet arbetar med studieteknik när de läser 
och bearbetar en faktatext i inför en instuderingsuppgift.  
 
Forskningsfrågor: 

 Hur arbetar 15-16 åriga elever med studieteknik när de läser en faktatext 
i inför en instuderingsuppgift? 

 Hur arbetar 15-16 åriga elever med studieteknik när de bearbetar en 
faktatext i inför en instuderingsuppgift? 
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2   Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången består av tre delar, läroplanen, lärandeteorier om 
studieteknik och tidigare forskning  

2.1  Läroplanen  

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 
2011 är ett styrdokument som ta upp skolans värdegrund och uppgift, skolans 
mål och riktlinjer. Dessutom innehåller den examensmål för alla program och 
kursplaner för de gymnasiegemensamma ämnen. I detta styrdokument finns 
inget om studieteknik, ordet studieteknik förkommer inte i styrdokumentet. I 
ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 
 
3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 

planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation i övrigt. 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. 
 
Under sina år i skolan lär man sig att ta mer och mer ansvar över sin skolgång, 
skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö. Allt eftersom eleverna blir äldre ska de utöva ett allt större 
inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s.15). 

2.2  Att föra anteckningar  
Torres och Trost (2000) anser att föra anteckningar är ett sätt att skärpa sin 
uppmärksamhet på det budskap som presenteras och ett sätt att bearbeta 
information. Torres och Trost (2000) säger att studenter ofta inte vet varför de 
antecknar, att de inte har någon aning om hur de lärde sig att anteckna eller på 
vilket sätt man ska anteckna. Man antecknar vid flera olika tillfällen, vid 
inläsning av litteratur, vid föreläsningar, vid seminarium, inför en salskrivning 
och vid en hemtenta. (Torres och Trost, 2000, s. 29) 
 
När man antecknar vid inläsning av litteratur gör man det genom att skriva 
stolpar i ett block eller gör understrykningar i texten. Att anteckna är ett sätt att 
organisera information på. Torres och Trost (2000) tycker att man ska börja 
anteckna redan innan man börjar läsa litteraturen. Det för att förbereda sig 
inför inläsningen, man skärper uppmärksamheten, rensar ut de tankar som inte 
har med litteraturen att göra, dessutom organiserar men tankarna som har med 
litteraturen att göra och att förbereda hjärnan för det nya stoffet. Det finns olika 
sätt att anteckna inför att läsa litteratur, de två vanligaste är att göra en lista på 
sina förkunskaper, alltså vad man kan om ämnet som litteraturen handlar om 
och skriva frågor som man vill ha svar på, det eftersom man då läser litteraturen 
med frågorna i åtanke. Genom att ställa frågor fokuserar man 
uppmärksamheten på det centrala eller det man eventuellt har svårt att förstå i 
texten. Det andra alternativet är att anteckna som en mindmap, det är ett 
diagram för att visuellt organisera information. Båda alternativen ökar 
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koncentrationen men är inte enligt Torres och Trost (2000) det bästa 
alternativen utan det är mindmaping eftersom man organisera sina 
förkunskaper. Anledningen till att Torres och Trost (2000) föredrar mindmap 
är för att man på ett övergripligt sätt kan få grepp om vad ämnet handlar om, de 
begrepp som hör ihop med det och hur de relaterar till varandra. Torres och 
Trost (2000) anser att genom att använda mindmap kommer man skärpa 
koncentrationen, rensa bort de tankar som inte har med litteraturen att göra, 
inventera ens förkunskaper så att man kan identifiera det man bör komplettera 
med och för att organisera det man kan så att man kan sätta in ämnet i sitt 
sammanhang. (Torres och Trost, 2000, s. 31-33)   
 
Torres och Trost (2000) anser att målet med att föra anteckningar när man 
läser en text är att få igång en bearbetning av det lästa ordet. Det möjliggör även 
att man strukturera informationen man har läst, vilket bildar ett relevant och 
meningsfullt sammanhang. Det är också ett sätt att sortera fram det väsentliga, 
att man får fram huvudbudskapet i det man läser. Man sorterar bort det som är 
oväsentligt och på så sätt begränsar man mängden information som ingår i 
texten. (Torres och Trost, 2000, s. 35)   
 
Den vanligaste metoden enligt Torres och Trost (2000) är att stryka under eller 
över det man anser vara väsentligt i en text. Det reducerar 
informationsmängden, vilket underlättar repetitionsläsningen. Stryka 
under/över gör att det blir lättare och hantera och mer överskådligt. En nackdel 
som finns med under- och överstrykning är att det kan bli automatiserat, man 
tänker inte på vad man stryker under/över. Det gör att man inte lär sig något på 
att använda den metoden. Ett sätt att vidareutveckla metoden är att använda 
olika färgpennor, det gör sorteringsarbetet enklare, det blir lättare att få en 
överblick över det väsentliga. Torres och Trost (2000) ger ett exempel att man 
kan använda en färg för alla definitioner, en annan för användbara citat, en 
tredje för teoretiska resonemang, en fjärde för forskningsresultat och så vidare. 
(Torres och Trost, 2000, s. 35-36)   
 
Torres och Trost (2000) nämner en annan metod är att anteckna stolpar i 
marginalerna. Detta görs vanligtvis tillsammans med under- och överstrykning, 
det för att underlätta överskådligheten och möjliggöra att man snabbt hittar i 
litteraturen. Ett sätt att skriva i marginalen är att använda symboler enligt 
Torres och Trost (2000). Exempel på symboler är utropstecken om det är extra 
viktigt, frågetecken om det är något som du inte förstår eller är otydligt, cirklar 
om något är extra svårt. Symboler är ett bra hjälpmedel eftersom de underlättar 
identifieringen av det slags av information du har strukit under. Dessa symboler 
är användbara när du läser igenom texten en andra gång. (Torres och Trost, 
2000, s. 36)   
 
Ett annat sätt att anteckna på när man läser en textmängd är att använda sig av 
ett stort anteckningsblock i vilket man skriver nyckelord för att organisera 
mängden information. Genom att använda denna metod får man större 
utrymme att vidareutveckla och fördjupa sig i ämnet. Det är även bra för att få 
grepp om hur olika detaljer av information hör ihop. Torres och Trost (2000) 
anser att man ska anteckna nyckelorden i stora block för att anteckningarna ska 
bli lättöverskådliga, denna lätthanterlighet gör att man kan läsa igenom dem 
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mer eller mindre regelbundet. Torres och Trost (2000) säger även att man inte 
ska använda upp hela anteckningsbladet på en gång, lämna utrymme för att 
komplettera med nya nycklord, diagram eller bilder eftersom man finner mer 
information ju mer man läser. (Torres och Trost, 2000, s. 36-37)   
 
Frågemetoden är en annan anteckningsmetod när man läser en text, den går ut 
på att formulera frågor medan man läser texten. Det är även viktigt att man 
försöker hitta svaren till frågorna man ställt, när man hittat dem i texten kan 
man skriva vilket sidnummer svaret fanns på efter frågan. Varje gång man läser 
texten ska man ta fram frågorna och antigen skriva till nya sidnummer där 
svaren finns på frågorna eller komponera nya frågor. Genom att använda 
frågemetoden får man en helhetsbild som behövs för att materialet ska kännas 
meningsfullt och relevant. Provens vanliga utformning är att man ska svara 
frågor därför är frågemetoden en användbar anteckningsmetod eftersom när 
man skrivit frågorna måste man även besvara dem. På det sättet har man skapat 
sina egna prov som man övar på, man tränar sig i färdigheten att få fram det 
väsentliga i en text och att man lär sig att formulera relevanta frågor. (Torres 
och Trost, 2000, s. 37)   

2.3  Effektiv läsning  

Det finns två typer av läsning, aktiv och passiv. Passiv läsning är som att läsa 
textremsan på tv, man läser men, man är inte medveten om hur, vad och varför 
man läser. Passiv läsning sker även när man läser skönlitteratur, det är 
underhållning. I aktiv läsning finns det ett mål och en medvetenhet, dessutom 
finns det en uppmärksam mottagare i ens sinne. Det kan liknas med att det 
finns ett mellanrum mellan läsaren och texten, man läser innehållet istället för 
orden. Det finns fyra olika stadier av aktivt läsande, grundläggande läsning som 
innebär att man kan läsa texten. Avseendet med denna typ av läsning är att 
avkoda information ur en text. Nyckelfrågan blir, vad står det? Undersökande 
läsning är att läsa konturen av en text, att se hur den är uppbyggd och indelad. 
Bekanta sig med språket, vilka ord och termer använder författaren. 
Nyckelfrågan blir, vad är det här för bok? Analytisk läsning är att läsa boken och 
riktigt förstå innehållet, varför står det som det står? Man läser mellan raderna 
och drar egna slutsatser. Nyckelfrågan blir, vad vill författaren säga? Syntopisk 
läsning handlar om att läsa flera böcker samtidigt för att sätta sig in i ett helt 
fält. När man läser syntopiskt innebär det att man både läser undersökande och 
analytiskt men man gör det med flera böcker. Genom att läsa flera böcker 
samtidigt får man fram kunskap som inte ryms i en text, vad är det som sägs 
generellt? Var går åsikterna isär? (Liljeqvist, 2006, s. 77-79)  
 
Effektiv läsning är en metod som gör att man snabbt får en helhetsbild av, och 
en förståelse för, ny information många gånger snabbare än traditionellt 
studerande. Effektiv lästeknik innebär att man går från det stora till det lilla, 
man skaffar sig först en överblick för att senare studera detaljerna. Det gör att 
man kan absorbera mer kunskap på kortare tid. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 
79) 
 
Enlig Kellquist och Eneroth (1999) finns det en metod för att arbeta med 
effektiv läsning, det är en typ av studieteknik. Det första som man ska göra är 
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att skaffar sig en överblick, en helhetsbild av materialet. Titta på bokens fram 
och baksida, läs innehållsförteckningen, förordet och introduktionen. Bläddra 
sedan igenom materialet, lägg inte mer än sex sekunder på varje sida, det 
viktigaste är att man läser alla rubriker. Genom att läsa rubrikerna kommer 
man att känna igen minst 25 procent av dem nästa gång. Titta även på bilder i 
boken, till exempel tabeller och diagram. Gör sedan en övergripande mindmap 
utöver hela boken utifrån innehållförteckningen, det gör att man ser hur de 
olika delarna och kapitlen hänger ihop. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 81) 
 
Nästa steg är att göra en studieplanering, man börjar med att formulera en 
målsättning. Syftet med en målsättning är för att hjärnan behöver 
målsättningar, både kort- och långsiktiga. För att koncentrera sig under längre 
perioder, måste man tala om för hjärnan vad den ska koncentrera sig på under 
de följande minuterna, timmarna, veckorna, dagarna och åren. Målsättningarna 
måste var tydliga så det inte går att misstolka dem, det ska vara mätbara 
målsättningar. Genom att dela in i mindre målsättningar blir det lättare att 
koncentrera sig och hålla motivationen och intresset på en hög nivå om man 
känner att man hela tiden gör framsteg.  Nästa steg är att planera upp 
studiepass, de bör inte överstiga 50 minuter. Ta fram både veckoplaner och 
dagsplaner, men kom ihåg att ändra dem vartefter tiden går och hur man ligger 
till i förhållande till den aktuella planeringen. Studieplanen gör att man får 
kontroll över studierna och kan undvika stress. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 
82-83) 
 
Sedan ska man fördjupa översikten och ytterligare förbättra helhetsbilden, för 
att göra detta bör man lära sig innehållsförteckningen noggrant, läsa 
inledningen och introduktionen för där finner man det som författaren tycker är 
viktigast i boken samt hur boken är disponerad. Läs återigen rubrikerna, det gör 
att igenkänningsfaktorn av rubrikerna ökat till 50 procent, läs även 
sammanfattningarna, de redogör kort och koncist för de viktigaste bitarna i 
boken samt ger en helhet av kapitlet eller boken. Finns det en ordlista i boken så 
ska man läsa den för det är värdefullt vid svåra ord eller begrepp. (Kellquist och 
Eneroth, 1999, s. 84) 
 
Efter man har fått en fördjupad översikt ska man övergå till snabbläsning. 
Snabbläs igenom hela boken, det är första gången man blir bekant med 
brödtexten, efter snabbläsningen kommer man ihåg de enklare detaljerna. När 
man snabbläst går man över till att fördjupa sin läsning, det vill säga att man 
sätter sig in i den detaljerade texten ordentligt, man kommer redan att veta vad 
texten handlar om och vilka resultat och slutsatser som författare kommer att 
presentera i texten, det gör att en aha-upplevelse uppstår när man läser texten 
och detaljerna faller på plats. Aha-upplevelsen har en stor betydelse för 
koncentrationen, motivationen och minnet och förståelsen. (Kellquist och 
Eneroth, 1999, s. 85) 
 
Den sista delen på metoden handlar om att repetera, genom att repetera minns 
man bättre. Det finns flera sätt att repetera på, ett är att repetera genom en inre 
tillbakablick. Man återlever en föreläsning för sin inre syn, det kallas 
retrospektion. Man kan även repetera genom samtal vilket innebär att man 
berättar för andra vad man lärt sig, på så sätt tvingar man sig att uttrycka vad 
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man har lärt sig, det går inte att lura sig på samma sätt. Dessutom när man 
pratar med andra aktiverar man fler sinnen vilket genererar starkare minnen. 
När man talar med andra får man ta del av deras förståelse och nya minnen kan 
skapas. Ytterligare ett sätt att repetera är att skriva, till exempel renskriva 
anteckningar eller skriva sammanfattningar. Att skriva medför en större 
ansträngning som hjälper för inlärningen, det sker en bearbetning av 
informationen och man reflekterar över kunskapen. (Liljeqvist, 2006, s. 64-65)  
 
Iterativ läsning liknar den effektiva läsningstekniken i sitt utformande och har 
följande steg. Först studerar man innehållsförteckningen noggrant följt av att 
man avväpnar boken. Det vill säga att man inte läser den utan tittar på och i 
den, skumma igenom den, läs rubriker, underrubriker, bildtexter. Lägg ner 
några sekunder per sida, kan man snabbläsa ska man göra det. När man 
avväpnat texten ska man stänga av sitt kritiska tänkande, man ska inte försöka 
förstå allt på en gång, att det är okej att inte förstå allt från början. Det 
viktigaste är att bekanta sig med sidorna, exponera det undermedvetna för hur 
sidorna ser ut. Efter att man läst på detta sätt i 20 minuter är det dags att lägga 
ifrån sig texten och berömma sig själv att man läst. Nästa dag ska man läsa 
samma sidor som läste dagen innan och några sidor till. Upprepa denna 
procedur dagligen, när texten inte känns svår längre är det dags att läsa den 
noggrant och ordentligt det som kallas djupläsning. En metod för djupläsning är 
att tänka före, under och efter, metoden är tidsparande när man läser kortare 
texter. Att tänka före handlar om att man placerar sig i lämpligt tillstånd för 
läsningen, man ska aktivera den redan befintliga kunskap och bestämma vad 
man vill ha ut av texten. Innan man läser texten ska man göra en inre 
brainstorm, vad känner du till om ämnet som du ska läsa? Se till att hitta så 
många olika aspekter som möjligt. Detta är en mental uppvärmning, minnet blir 
starkare i och med att den nya kunskapen från texten har de gamla kunskaperna 
att associeras till. Det leder till att förståelsen kommer bli bättre genom att det 
man läser automatiskt kommer att placeras i ett sammanhang, på så sätt har 
man friskat upp förkunskaperna. Dessutom ska man ställa frågor till sig själv, 
vad vill man ha ut av texten? Genom att ställa frågor i förväg ställer vi in oss på 
att plocka ut informationen ur texten. Att tänka medan handlar om att läsa 
aktivt och koncentrerat, medan man läser ska man ställa sig frågorna, vad 
handlar texten om? Var är det som beskrivs? Vad vill författaren säga varför är 
det här viktigt? Hur går det här till? Hur hänger det ihop med det jag läste 
innan? Varför är det så här? Hur menar författaren? Var medveten om att 
författaren skriver ur sitt perspektiv, det är viktigt att inte ta allt som bokstavlig 
sanning, utan tänka kritiskt kring texten. Tänka efter handlar om att man tar en 
liten paus och sedan går tillbaka texten och funderar om vad var det som man 
läste? Reflektera över vad man läst, sammanfatta vad du läst, genom att göra 
det hjälper du hjärnan att placera all ny kunskap på rätt plats i förhållande till 
kunskaper som man redan har. Genom att bli medveten om vad man har lärt 
sig, fastnar kunskaperna på riktigt. Man har möjlighet att fundera kring det 
lästa medan det ännu är aktuellt, placera in var sak på rätt plats, göra 
associationer, reflektera. (Liljeqvist, 2006, s. 82-87) 
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2.4 Snabbläsning  

Många människor läser för långsamt anser Kellquist och Eneroth (1999), genom 
att läsa för långsamt blir man fort trött, okoncentrerad och omotiverad. 
Snabbläsning är en metod som gör att man kan läsa snabbare och effektivare 
under en längre tid och hålla uppe koncentrationen och motivationen. 
Snabbläsning handlar om läshastighet, att träna upp förmågan att se på orden 
under en kortare tidsperiod och ändå kunna tolka informationen. Den 
genomsnittliga läshastigheten för en vuxen person är cirka 250 ord per minut. 
Med snabbläsning kan man komma upp till 1000 ord per minut. 
Ögonrörelserna när man läser en text är hoppande, ögonen stannar upp och 
fixerar varje ord eller delar av längre ord och hoppar sedan vidare för att göra 
nästa fixering. Varför man gör denna fixering är för att ögat ska få en tydlig bild 
på hjärnan. Genom att göra färre fixeringar med ögonen så läser man snabbare. 
Det åstadkommer man genom att fler och fler ord får ingå i fixeringen. Man 
finner en läsrytm, en bra läsrytm hjälper koncentrationen vilket ökar 
läsförståelsen. Dessutom med mindre fixeringar blir det mindre muskelarbete 
för ögonen som gör att de inte blir lika trötta. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 
69-71) Om man är musikalisk kan man försöka känna rytmen i kroppen och läsa 
efter den, stampa med foten eller något annat. Att använda sig av en metronom 
kan vara ett bra hjälpmedel om man vill hitta en snabb och bra läsrytm. 
(Kellquist och Lundin, 1997, s.28) Med en metronom slipper man tänka på 
takten man läser i utan man följer bara metronomens tickande. För att få en 
läshastighet på cirka 500 ord per minut ska metronomen stå på 50 tick per 
minut. Det som är bra med en metronom är att inte saktar ner vilket man gör 
om man läser själv, metronomen tvingar en att hålla ett högt tempo och på så 
vis gör ögat snabbare fixeringar.  (Liljeqvist, 2006, s. 133)  
 
Kellquist och Eneroth (1999) listar vanliga läsfel som man ska undvika om man 
ska snabbläsa, det första är tyst ljudning, att man läser högt tyst för sig själv att 
mentalt uttala varje ord hjälper inte läshastigheten. Man ska undvika att forma 
orden och enbart läsa med ögonen. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 71-72) För 
att bli av med den tysta ljudningen som även kallas subvokalisering behöver 
man bara öka läshastigheten då kommer den gradvis att försvinna. Med 
snabbläsning blir det som att läsa en bild och då behöver man inte uttala orden. 
(Liljeqvist, 2006, s. 125) Ett annat vanligt läsfel är att man gör tillbakahopp i 
texten, det vill säga att ögat hoppar tillbaka till ord eller stycken som redan har 
lästs. Ofta beror detta på att läshastigheten har varit för långsam så att vänster 
hjärnhalva blivit uttråkat vilket leder till att höger hjärnhalva har tagit över. 
Fantasin som sitter i höger hjärnhalva har tagit över och man måste läsa om 
ordet, meningen eller stycket. En annan orsak till tillbakahoppen kan vara att 
man är rädd för att ha missat något och därför läser om det. Visuell vandring är 
ett annat vanligt läsfel som innebär att man börjar tycka att läsning är tråkig 
och att tankarna börjar fara iväg åt olika håll. Detta beror på att man läser för 
långsamt så höger hjärnhalva börjar sysselsätta sig själv och tar gärna med 
vänster hjärnhalva på en utflykt. Till exempel börjar man fundera på vad man 
ska göra senare ikväll, vad man ska äta för mat och så vidare. (Kellquist och 
Eneroth, 1999, s. 72-77) 
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Något som påverkar läshastigheten enligt Kellquist och Eneroth (1999) är 
ordförrådet, har man ett rikt ordförråd och en god uppfattning om olika ords 
betydelser och nyanser är en stor tillgång för att läsningen ska flyta. En visuell 
guide att använda vid snabbläsning är en penna eller ett finger, det hjälper 
högar att hålla takten och att fixera rätt. Med en penna kan man gradvis öka 
läshastigheten, man minskar antalet tillbakahopp och visuella vandringar. Det 
styr läsrytmen och när du fått upp hastigheten till snabbläsningsnivå behöver 
du bara göra pennan i mitten av raderna. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 72-77) 
Att träna upp läshastigheten tar tid, när man börjar bör man lägga 20 minuter 
per dag åt snabbläsning. Det är viktigt att hålla det regelbundet, djupare resultat 
kan ta flera månader innan de blir naturliga. Bestående resultat kommer inte på 
en natt utan kan ta flera år enlig Liljeqvist (2006). (Liljeqvist, 2006, s. 132) 

2.5 Mindmapping 

Mindmapping är en anteckningsteknik. Genom att använda sig av 
mindmapping kopplar man ihop vänster- och höger hjärnhalvas funktioner och 
uppnår på så sätt en högre grad av förståelse och minne för det antecknande. 
Mindmapping tillgodoser vänster hjärnhalvas behov av nyckelord och höger 
hjärnhalvas behov av bild, form och färg. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 67) 
Mindmapping skapades på 1950- talet av ett amerikanskt snabbläsningsinstitut 
som upptäckte att den traditionella anteckningstekniken var för ineffektiv. 
Mindmapping är en snabb teknik som dessutom är lämplig för kreativt arbete 
som till exempel brainstorming eller kunskapsinverteringar. (Kellquist och 
Eneroth, 1999, s. 59) 
 
Mindmaps används för olika minnes- kreativitets- och planeringsaktiviteter 
som till exempel, anteckningar, prov, diskussioner och presentationer. När man 
gör en mindmap utifrån en text måste man komma in i textens struktur. Man 
börjar med textens helhet och arbetar sig sedan vidare till grundläggande 
innehåll och den detaljerade periferin. Genom att göra på detta sätt får man en 
större förståelse av textens innehåll. Enligt Kellquist och Lundin (1997) kan 
man göra mindmaps under föreläsningar, då ska man bara skriva ner nyckelord 
och rita bilder. Det gör inget om mindmapsen blir röriga, det viktiga är att man 
skriver om dem efter föreläsningen, då får man mer stuktur och så repeterar 
man det som sagts på föreläsningen. (Kellquist och Lundin, 1997, s.125 och 134)  
 
Mindmapping är en personlig anteckningsstil, men när man börjar med 
mindmapping bör man följa vissa regler. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 59) 
Börja i mitten av ett papper. Lägg pappret så att man har längsidan mot dig, det 
gör det enklare att skriva åt sidorna på pappret än att göra krokar uppåt och 
neråt och det blir lättare att läsa vad man skrivit. (Liljeqvist, 2006, s. 56) 
Använd gärna ett A3 papper det gör att man får mer plats att skriva på och att 
de inte har rutor eller linjer eftersom det hämnar den kreativa processen. 
(Kellquist och Eneroth, 1999, s. 60) Skriv en huvudrubrik i mitten på pappret 
utifrån denna rubrik drar man linjer där nyckelord skrivs, det ska vara högst tre 
ord på varje linje. Om man ska göra mindmapen mer detaljerad ska man dra 
nya linjer från nyckelorden och skriva nya nyckelord. (Kellquist och Eneroth, 
1999, s. 59-60) Texta så blir det enklare att läsa. Använd små bokstäver, 
gemena, men det går att använda stora bokstäver, versaler, om man vill 
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poängtera viktiga ord. Gemena är lättare att läsa än versaler. (Liljeqvist, 2006, 
s. 56) Lättläst text är lättare att minnas därför bör man texta stort. Skriv så stort 
att det går att läsa en till två meter ifrån pappret Använd färgpennor för att 
skapa mindmapen. Fyra olika färger är lagom att använda, låt huvudlinjen och 
de efterföljande linjerna ha samma färg eftersom det kan bli svårt för minnet att 
komma ihåg annars. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 60) Gör bilder, bilder 
innehåller mer information än ord. Försök göra bilder som sammanfattar 
mycket information. Använd symboler, tecken och pilar för att visa samband 
mellan olika delar i din mindmap. (Liljeqvist, 2006, s. 56) I mindmapen kan 
hänvisningar och samband göras med hjälp av pilar. Använd pilar för att visa 
fortsättningen följer eller relationer mellan rubrikerna. (Kellquist och Eneroth, 
1999, s. 60) Behöver man använda citat, diagram, staplar, tabeller och liknande 
lägger man in dem i hörnen eller har dem vid sidan om att användas vid behov. 
Gör man flera mindmaps ska man se till att de inte är lika varandra, varje 
mindmap ska vara unik, därför att det unika gör ett större intryck i minnet än 
det vardagliga.  (Liljeqvist, 2006, s. 56) Liljeqvist (2006) säger att det viktigast 
när man gör en mindmap är att använda fantasin ingenting är egentligen 
otillåtet i en mindmap. En mindmap är en personlig anteckningsform och vad 
som än ökar din inlärnings- och minnesförmåga är tillåtet.  (Liljeqvist, 2006, s. 
56) 

2.6  Tidigare forskning  

Holly och Sherman (2009) har i sin forskningsartikel tittat på en amerikansk 
högstadieskola i årskurs nio genomfördes under ett halvår 2007 ett 
studietekniksprogram för de elever som hade lägst betyg. Det var 90 elever som 
deltog i utbildningen.  Studietekniksprogrammet fokuserade på tre områden 
som tidigare forskning visat bidragit till ett förbättrat studieresultat, kognitiva 
och metakognitiva färdigheter som till exempel att sätt mål och göra en 
tidsplanering. Det andra är sociala färdigheter, att kunna lyssna på andra och 
samarbeta med andra. Det tredje området är att utveckla elevernas 
ledarförmåga och motivation. Studieprogrammet genomfördes genom 
gruppträffar under skoldagen, det var både tjejer och killar i grupperna. 
Ansvariga för gruppträffarna var studie- och yrkesvägledaren och kuratorn. 
Grupperna träffades i ett litet rum för att minska distraktionerna och främja 
gruppsammanhållning. Under det första mötet fick eleverna lära sig att sätta 
mål, under resterande träffar fokuserade man på tidsplaner, läxor, studieteknik, 
provtagande strategier och provångestreduktion. Varje träff hade även en 
kognitiv och beteendekomponent, där eleverna diskuterade sina tankar, 
attityder och hinder för att inte uppnå det betyget man ville ha i de olika 
ämnena. I slutet av terminen kunde man se att många av eleverna betygsnitt 
hade ökat. 
 
Enligt Simmons (2006), som gjorde en enkätundersökning hos studenter och 
lärare på Itawamba Community College, är studenters brist på studie- och 
organisationsförmåga en anledning till att många hoppar av universitet eller 
högskola. Undersökningens syfte var att få information om attityder till 
studenternas förmåga att studera och behovet av studietekniksundervisning. 
Genom att studenterna inte får utbildning i studieteknik på grund- eller 
gymnasieskolan så har många en allvarlig brist på kunskap och förmåga att 
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studera och lära sig effektivt. Många lärare anser att studenter inte är mogna att 
ta in information om studietekniker förrän de börjar högskolan eller 
univerisitet.  Simmons (2006)  tycker att det behövs en studietekniksklass eller 
program på högskolenivå.  . Det visade sig att alla lärare utom en avsåg att 
studenterna hade för dåliga förkunskaper i studieteknik. Dessutom tyckte 71,1% 
att eleverna inte kunde anteckna på föreläsningar. Studenterna själv uttryckte i 
undersökningen att de inte fått tillräckligt med kunskaper om hur man studerar 
effektiv innan de började collage. Endast 21,3% ansåg att de visste hur de 
studerade väl.  Majoriteten av studenterna tyckte att de kunde dra nytta av en 
bättre studieteknik och en kurs i studieteknik. Enligt eleverna bör en kurs på 
högskolan i studieteknik innehålla anteckningstekniker, disposition, att 
förbereda sig inför ett prov, organisatoriska färdigheter, ledarförmåga, 
lyssnarfärdigheter och lästekniker. Enlig Simmons 2006 är det lägligt att 
införskaffa en kurs i studieteknik genom att det skulle vara ett utmärkt sätt att 
förbättra studenternas framgång. Målet med en högre utbildning bör vara att 
utbilda studenter och utbilda studenter om hur man lär sig studera.  
 
Wingate (2006) hävdar att man inte förbättrar elevers lärande genom separat 
studieteknikskurser, det är ineffektiv. Man kan inte lära sig studera effektivt på 
universitetet om man separerar ämnesinnehåll och inlärningsprocessen. 
Wingate (2006) studerade två ytterligheter av kompetensutveckling, den ena 
när man separerar studieteknik med annan undervisning, 
studietekniksundervisning genom textanalys av andra forskars publikationer. 
Det andra är en mer inbäddad långsiktigt tillvägagångssätt där man utvecklar 
inlärning på ett progressivt och holistisk sätt under hela skolgången. Det första 
sättet visade sig att eleverna lär sig om olika studietekniker men att de inte 
använder dem. Medan det andra sättet är bättre, men det kan vara svårt att 
genomföra. Wingate (2006) förslag är att uppmuntra lärare att integrera 
utvecklingen av lärande i sin undervisning. Det är många lärare som inte förstår 
att elevers bristande kunskapsteoretiska antagande kan bero på bristande 
studieteknik. Genom en ökad medvetenhet skulle lärare känna igen sin viktiga 
roll i utvecklingen av elevernas djupare förståelse av kunskap. Lärarna måste 
vara engagerade i utvecklingen av elevernas lärande, de har en nyckelroll. 
Lärare kan använda sig av feedback eller inrikta resurserna på pedagogiskt 
utvecklingsinitiativ som gör det möjligt att effektivt öka elevernas lärande. 
 
Tomes, J. Wasylkiw, L och Mockler, B. (2011) har gjort en undersökning där de 
har låtit elever dokumentera hur de studerar med hjälp av dagboksskrivning. 
Avsikten med undersökningen av att bedöma om samtidliga rapporter om 
studieteknik var förknippade med det akademiska resultatet.  39 studenter 
ställde upp och skrev en dagbok om hur de studerade, tio dagar innan en tenta 
började de skriva. De skulle skriva ner varje gång de ansåg att de studerade 
under denna period, de skulle stå vilken dag det var hur mycket tid de lade ner. 
Det skulle även fritt beskriva hur de studerade. Det visade sig at eleverna i 
genomsnitt spenderade 22 timmar att plugga under tio dagar. Den vanligaste 
studiestrategin var passiv läsning eller en granskning av materialet. Efter det 
kom skrivande eller skapande som en bearbetning av materialet. Det var även 
vanligt att eleverna svarade på frågor som ett sätt att testa sig själva om de 
kunde allt inför tentan. Eleverna använde sig sällan av tekniker som att stryka 
under anteckningar eller annat material, eller minnestekniker.   
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Van der Meer, J. (2012) har gjort en undersökning om hur studenter för 
anteckningar på föreläsningar. Anteckningar på föreläsningar ofta det som 
anses vara den särskiljande egenskapen för att lära sig studera på universitet. 
Ett forskningsprojekt på Nya Zeeland universitet visar att förstaårsstuderande 
inte har färdigheter i att föra bra anteckningar.  Studenterna behövde veta 
varför de behövde föra anteckningar och varför dessa inte gjordes tillgängliga. 
Vissa studenter tyckte att föreläsarna undanhåller anteckningar för att de ska 
anteckna. Det visade sig att studenterna och läraren har en bristande 
överensstämmelse i förväntningarna när det gäller att få tillgång till resurser. 
Studenterna på dagens universitet är uppvuxna i en informationsmättad miljö 
med god tillgång till information på Internet, det gör att de kan känna att 
föreläsningar är onödiga.  Van der Meer, J. (2012) ställer sig frågan om 
antecknings roll i ett samhälle med snabba tekniska förändringar och frågan om 
hur föreläsningar bör vara utformade. Van der Meer, J. (2012) kommer fram till 
att man ska utmana idén om traditionella föreläsningar, dagens tekniska 
förändringar gör att universiteten erbjuds en möjlighet att ompröva hur man 
organiserar lärande och undervisningsmiljön och hur man kan optimera 
möjligheterna för studenter att få en bra lärarkontakt. Föreläsningarna ska 
fortfarande finnas men deras huvudsakliga syfte ska vara koppla, motivera och 
entusiasmera. Det ska vara färre föreläsningar så att lärarna kan få tiden till mer 
interaktiva workshop eller seminarier med mindre grupper av studenter. 
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3  Metod  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats och metod, då jag vill 
fokusera på hur elever gör när de vill studera in en text. Enligt Stukat (2011) är 
en kvalitativ ansats öppet för att tolka och förstå de resultat som man kommit 
fram till, därför går det inte att generalisera, förklara eller förutsäga resultaten 
(Stukat, 2011, s. 36). Den datainsamlingsmetod som jag har valt att använda är 
läslogg, som innebär att man skriver vad man gör i samband när man läser en 
text.  
 
En fördel med läsloggar är att jag får en förståelse av materialet, mina egna 
känslor, tankar och erfarenheter ska ses som en tillgång för tolkningen av 
resultatet (Stukat, 2011, s. 36). En annan fördel med att använda 
datainsamlingsmetoden läslogg är att sanningshalten i läsloggarna kommer 
vara högre än i en intervju eftersom här måste man skriva vad man gör, alltså 
får man en blid av vad som faktiskt gör och inte vad man skulle vilja göra. En 
nackdel kan vara att läsloggarna bli korta och det kan vara svårt att få ut 
information ifrån dem. Eleverna som kommer att skriva läsloggarna är inte 
vana att skriva längre texter därför kommer de att vara korta, men bara för att 
de kommer vara lite kortare betyder det inte att texterna kommer vara 
oanvändbara. Utan de kan vara mycket informativa då eleverna kommer få 
exakta instruktioner på vad läsloggarna ska innehålla.  
 
Jag har först formulerat en instruktion som kommer ges ut till alla deltagande 
elever. På den står det vad de ska göra, vad en läslogg är och vad de förväntas 
göra. I den kommer det även stå en del frågor som eleverna ska svara på i deras 
läslogg. Varför jag kommer att skriva en instruktion är för att dels underlätta för 
eleverna så de vet vad de ska göra men även för mig så att jag kan styra vad jag 
vill ska komma med i läsloggen. Efter det har jag informerat om vad mitt 
examensarbete handlar om för eleverna och få deras samtycke att medverka. 
Jag har inkluderat min läslogg i skolans vanliga arbete det gör att jag inte 
kommer att bestämma över vilken text som eleverna kommer att läsa och i 
vilket ämne. Det jag har bestämt att läsloggen ska skrivas över en vecka vilket 
gör att textmassan måste vara så stor att den räcker över den tiden. Efter att 
eleverna sedan skrivit sina läsloggar har jag sammanställt deras resultat och 
påbörja en analys, vad en analys innehåller avgörs utifrån syfte och ämne. Det 
finns fler olika analysmetoder och jag har valt att göra jämförande analys där 
jag studera eleverna användande av lästekniker utifrån begrepp i 
teorianknytningen och tidigare forskning. Detta innebär att jag gör en teoretisk 
präglad tolkning av läsloggarna. Detta för att kunskap om ämnet betyder mer än 
tillämpningen av specifika analystekniker (Kvale, 2009, s.251). 
 
Materialet jag valt att använda i litteraturgenomgången är granskade artiklar i 
tidsskrifter och böcker med pedagogisk inriktning. Jag har valt detta material 
för att få en relevant och initierad forskningsanknytning. 
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3.1  Urval 

Jag har valt att använda mig av två skolor, en grundskola och en gymnasieskola. 
Det är två klasser som kommer att delta, den ena är en årskurs 9 som går i en 
kommunal grundskola. Den andra skolan är en gymnasiefriskola, skolan har tre 
högskoleförberedande program, naturvetenskapsprogrammet, 
samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.  Skolan utgår från 
att alla människor är olika och därför lär man sig på olika sätt, vilket gör att 
undervisningen och lärande organiseras utifrån eleverna. Jag har valt att ha 
med två skolor för att en större urvalsgrupp, den ena klassen är de 27 stycken 
och i den andra är de 15 stycken. Jag har inga förhoppningar på att alla kommer 
vara med i undersökningen så om jag inkluderar bortfallet kommer jag få en 
tillräkligt stor urvalgrupp. 
 
Jag har valt att använda mig av elever som är 15-16 år gamla. De som är 
gymnasieelever förväntas kunna olika studietekniker när de börjar högskolan 
eller universitetet. Gymnasieelever har störst ansvar för sina studier, vilket 
betyder att de borde ha en god koll på studieteknik. Jag har även med en 
årskurs 9 för att de kommer vara klara med läroplanen för grundskolan, Lgr 11, 
vilket betyder att eleverna snart ska kunna visa att de kan allt som står i 
läroplanen.  
 
Jag har använt mig av ett subjektivt urval, där handplockas urvalet för 
undersökningen. Jag hade en viss kännedom om de människor som skrev 
läsloggarna, jag har valt dem för att de har gett mest värdefull data. Fördelen 
med subjektivt urval är att den är mycket informativ genom att man kan vända 
sig till informanter som kommer att uppvisa en bredare variation av data 
(Denscombe, 2009, ss.37-38).  

3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är mätnoggrannheten. En hög reliabilitet betyder att resultaten 
skulle bli densamma om undersökningen genomförs på nytt med samma eller 
med andra respondenter, med samma eller en annan forskare. Denna typ av 
kvalitativa undersökning gör att den samlade datamängden blir den kategori av 
respondenter som undersökts. Resultatet i denna undersökning går inte att 
generalisera men man kan se drag av vad man tror skulle kunna se gälla för alla.   
 
Hade det varit en annan forskare som gjorde samma undersökning så tror jag 
att de hade fått fram samma svar. Jag var bekant med de elever som deltog i 
undersökningen, det kan ha bidragit att eleverna skriver mer ärliga svar 
eftersom de litar på mig. Det kan även vara så att det varit bättre om jag inte 
kände till eleverna, för då tolkar jag inte in något i min analys eftersom jag inte 
vet vilka eleverna är.   
 
Validitet handlar om att man mäter det man ska mäta, att metoder och data är 
exakta, riktiga och träffsäkra. Det finns två typer av validitet, begreppsvaliditet 
och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet handlar om att det inte ska finnas några 
systematiska fel. Resultatvaliditet handlar om att det inte ska finnas några 



 15 

osystematiska fel. Det har jag uppfyllt då jag har underbyggda teoretiska 
antagande och eleverna som skrivit läsloggarna är trovärdiga.  
 
Man skulle kunna haft en längre tid på läsloggarna för att få in ett större 
material, eller så skulle man ha haft fler elever, men det var svårt att få någon 
att ställa upp eftersom eleverna inte ville ta på sig arbete som kunde ta upp tid 
som de behövde för att prestera i skolan. En vecka passade dessutom för att de 
bara skulle ha ett mindre läxförhör eller seminarium, hade det varit längre tid 
hade eleverna kanske utforskat flera olika studietekniker. Men genom att bara 
ha en kortare period fick man däremot veta exakt vilka olika studietekniker som 
eleverna kunde och faktiskt använde sig av i alla situationer när de läste en text 
som de senare skulle arbeta med i skolan.  
 
Innan jag lämnade ut instruktionerna till eleverna lät jag både min handledare 
och de undervisande lärarna läsa dem så att de kunde ge mig konstruktiv kritik. 
Det gjorde att jag ändrade en del i instruktionerna så att de bättre skulle passa 
ålderskategorin på eleverna. Däremot lät jag inte någon elev läsa igenom det 
som en provomgång eftersom jag drabbades av tidsbrist.  

3.3 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra forskningsetiska aspekter, det första 
aspekten kallas informationskravet och säger att ”Forskaren skall informera de 
av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”, 
(Vetenskapsrådet, 2002, Cordex s.7). Det betyder att jag har informerat 
eleverna om studiens syfte och vad jag kommer använda läsloggarna till. Jag har 
även tagit hänsyn till att det är frivilligt att delta. Den andra forskningsetiska 
aspekten kallas samtyckeskravet och säger ”deltagare i en undersökning har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, Cordex s.9). 
Eleverna har fått ge sitt samtycke till läsloggen används i examensarbetet, 
eleverna kommer även att ha rätten att dra sig ur när som helst.(Kvale, 2009, s. 
87). Konfidentialitetskravet är den tredje aspekten och säger att ”uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, Cordex s.12). Jag har 
behandlat skolan och de eleverna konfidentiellt, vilket betyder att privata data 
som identifiera de intervjuande inte kommer att avslöjas. Om man vill publicera 
information som är identifierbar så måste den godkännas av personerna. 
(Kvale, 2009, s.88) Den fjärde och sista forskningsetiska aspekten är 
nyttjandekravet och säger att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, Cordex s.14) 
Jag har tagit hänsyn till genom att tala om att jag endast kommer att använda 
det insamlade materialet till mitt examensarbete. 
 

3.4  Källkritik  

Läsloggarna är trovärdiga eftersom de uppfyller de fyra kriterierna, äkthet, 
oberoende, samtidhet och tendens för källkritik. Kriteriet äkthet finns eftersom 
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det är läsloggar skrivna av eleverna själva som besvarar hur de har arbetat med 
texten. Läsloggarna är i stort sätt oberoende men eftersom människor inte kan 
vara oberoende genom att man alltid är påverkad av någon eller någonting när 
man uttrycker sig. Kriteriet tendens handlar om att källorna skulle vilja vinkla 
sin information så att den blir partiskt. Det finns alltid en möjlighet att eleverna 
skulle vilja visa upp en bild av hur bra de studerar som de egentligen inte följer, 
men genom att de dokumentera vad de gör minskar den risken. 
Samtidhetkriteriet handlar om att materialet är aktuellt, när det har utkommit. 
Mitt läsloggsmaterial är aktuellt genom att läsloggarna gjordes i samband med 
denna undersökning.  (Esaiasson m fl, 2012 ss. 278-289) 
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4 Resultat  

Den ena klassen läste en text om första världskriget som sedan användes till ett 
läxförhör. Eleverna hade fem dagar på sig att läsa igenom och arbeta med texten 
innan läxförhöret. Den andra klassen läste en text om matematikens historia 
och de hade sju dagar på sig att förbereda sig till ett mindre seminarium. För 
den klassen som läste text om första världskriget fick jag in 17 läsloggar och den 
klassen som läste om matematiken historia fick jag in 7 stycken läsloggar. 
 
De har arbetat med texten en till tre gånger, snittet ligger på två gånger. De 
flesta lade ner mellan 15-30 minuter varje studietillfälle. En person som 
arbetade med texten under 45 minuter. Alla elever som gick årskurs 9 fick 
trettio minuter till sitt förfogande under en SO-lektion, vilket gjorde att dessa 
elever minst arbetade 30 minuter med texten. I genomsnitt arbeta klassen som 
läste om matematikens historia mer med texten, där lade man ner ungefär 30 
minuter under tre tillfällen.  
 
Tre elever uttryckte sig att deras studieteknik i att läsa texter hade fungerat bra 
och de hade lärt sig av det.  ”Jag tycker att jag har lärt mig mycket på att tänka 
igenom min studieteknik.” En annan elev skriver att valet av lästeknik har gjort 
att man nu kan hela texten och skrev ett bra resultat på läxförhöret. Den tredje 
tyckte att användandet av olika lästekniker gjorde det enklare att sedan klara av 
läxförhöret.  
 
Resultatet är indelat i sju olika studietekniker som hittades i det insamlade 
materialet.  

4.1  Från pärm till pärm 

Många började med att läsa hela texten på en gång för att sedan börja arbeta 
med den genom att applicera någon lästeknik som till exempel att stryka under 
eller skriva stödord. ”Jag lär mig bäst när jag bara läser texten och skriver upp 
svåra ord.” 
 
Det var även vanligt att eleverna valde att läsa hela texten flera gånger som ett 
sätt att repetera. ”Jag läste texten flera gånger.” ”Resten av veckan: läste jag 
texten flera gånger om dagen i 15 minuter.”De tyckte de lärde sig bäst när de 
använde sig av den tekniken. En annan elev skrev ”Eftersom jag har svårt med 
korttidsminnet fick jag läsa många stycken flera gånger för att förstå allting. Jag 
hade inte hittat någon lässtrategi som fungerar särkilt bra med tanke på mina 
existerande svårigheter i läsningen.” En elev beskriver att genom att läsa samma 
text flera gånger blir det mycket lättare att komma ihåg och det blir lättare att se 
om man missade något viktigt.  
 

”När jag har läst texten har jag läst i minst 20 minuter varje gång. Jag har läst 
alla sidorna, men kommer ihåg mest saker från de första sidorna. Mina 
lässtrategier är att jag styrker under svåra ord som jag inte kan i texten. En annan 
strategi är att jag läser samma text flera gånger eftersom jag kan lätt glömma bort 
saker och jag kan hänga med i texten bättre.” 
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4.2 Att skriva ord 

En vanlig lästeknik som användes var att skriva anteckningar under tiden man 
läste eller efteråt. Det fanns elever som då valde att skriva i marginalerna med 
andra använde sig av ett anteckningsblock eller ett A3-papper. ”Lite som 
repetition skrev jag också anteckningar efteråt på ett A3-papper.” En elev ansåg 
att det inte var nödvändig att anteckna, ”jag tycker det inte hjälper att anteckna” 
 

”Jag har skrivit ner svåra och krångliga ord, jag har även antecknat och strukit 
under delar i texten med olika färger för att representera lika ämnen inom ämnet. 
Jag har läst om dessa sidor ett antal gånger också. Jag valde dessa strategier för 
att jag hoppas att jag ska kunna lära mig med hjälp av dem. Jag har aldrig haft 
någon speciell studieteknik innan. Jag tyckte inte att min tidigare studieteknik 
fungerade så jag satt och läste häftet om och om igen för att se om någonting 
fastnade. Sedan testade jag de lite smått med hjälp av att säga orsaker, händelser 
och konsekvenser högt för mig själv. Jag tyckte det fungerade bättre. ” 

Det var även vanligt att de skrev stödord eller antecknade svåra ord.  Tre elever 
valde att skriva ner och arbeta med svåra ord. ”Jag läste först en gång för att 
förstå texten och ta reda på svåra ord.” En annan elev skriver att ”Jag har skrivit 
ner svåra och krångliga ord” En tredje elev menar att den lär sig bäst när ”jag 
bara läser texten och skriver upp svåra ord.” En elev förklarar att den skrev upp 
svåra ord som den inte förstod, för att sedan förstå de svåra orden så tog eleven 
hjälp av en lärare som kunde hjälpa och förklara de ord som inte eleven inte 
förstod. Genom att göra detta ansåg eleven att den fick en bättre förståelse av 
texten. En annan elev skrev stödord, efter varje stödord skrev eleven kortfattat 
själv vad orden betydde så att man inte skulle behöva läsa slå upp orden igen. 
En elev skrev och motiverade varför den valde att skriva upp svåra ord ”Medan 
jag läste texterna skrev jag upp några svåra ord som jag inte förstod, om texten 
hade varit underlag till ett större prov hade jag även strukit under i texten och 
skrivit egna anteckningar om texten med egna ord som gör det lättare att förstå 
den.” 
 
En elev vald att rita bilder i marginalerna för att minnas bättre.”När jag läste 
strök jag under ord och gjorde små anteckningar i marginalen i form av bilder. 
Jag valde de här studieteknikerna för att jag får in saker lättare i huvudet när jag 
ser det liter mer bildligt med pilar och enskilda ord framför mig.”Även en annan 
elev var inne på samma linje, att den kände att den inte lär sig praktiskt ”Med 
hjälp av en överstryckningspenna strök jag under viktig fakta och så vidare. Jag 
skrev också anteckningar på ett papper. Dock hjälpte inte detta mig så mycket. 
Jag lär mig bäst när jag gör saker praktiskt som att skriva saker på föremål i min 
vardag att jag ser och lär mig eller hitta på sånger där jag säger svaren i sånger. ” 
 
En elev valde att skriva en sammanfattning av texten. ”Jag har skrivit en 
sammanfattning på texten genom att använda mig av de viktiga orden och 
meningarna som jag strukit under på samma sidor.” Samma elev valde vid ett 
annat tillfälle att läsa igenom sin egen sammanfattning istället för att läsa hela 
texten.  
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4.3  Snabbläsning  

Fyra elever skrev att de snabbläste. Den ena eleven skrev att den ”Snabbläste 
texten flera gånger och läste och besvarade de frågor som jag formulerade 
tidigare.” den andra eleven snabbläste andra gången den studerade texten, då 
skriver den så här, 
”Den här gången snabbläste jag alla sidor på en kvart. Jag tänkte samtidigt på 
vad jag och min mamma hade diskuterat om och förklarade därmed de saker 
som jag inte riktigt förstått innan.” Den tredje eleven skrev att den började 
snabbläsa de första sidorna för att få en liten förståelse för vad texten handlade 
om. En elev ansåg at snabbläsning inte var en bra teknik, ”Jag valde att läsa 
igenom texten i normalfart för att förstå den och ta in det som stod och inte bara 
stressa igenom hela texten och ändå inte ha begripit någonting.”  
 

”Att snabbläsa en text ger så klart en överskådlig bild om vad det är 
den handlar om, vilket jag tycker kan vara skönt att göra för att veta 
vad det är jag läser om när jag läser den mer djupt. Om man 
däremot har lite mer tid på att läsa är det lika bra att läsa den djupt 
på en gång, stanna upp ta anteckningar på saker eller skriva upp 
vissa ord som kan vara viktiga osv.”  

 

4.4 Över- och understrykning  

En del elever strök under eller över i texten för att ta ut den viktigaste 
informationen.  
”Jag har strukit under i texten det som jag tyckte var viktigast att skriva om. Jag 
valde att den här lässtrategin för att jag tycker det är enklast med den viktigaste 
informationen.” En elev skrev, ”Jag började med att läsa texten två gånger 
sedan strök jag under viktiga ord och meningar.” En tredje elev uttryckte sig 
påföljande sätt, 
”Andra gången jag läste några meningar, tänkte igenom det jag hade läst det jag 
läst strök jag sedan under som var viktigt. Det jag strök under skrev jag sedan 
på ett a3 papper.” En elev skriver att genom att stryka under svåra ord eftersom 
det gör att eleven lär sig bättre och snabbare på det sättet. En annan elev 
motiverar sitt val av att stryka under ord med ”varför jag valde att stryka under 
ord under läsningens gång var för det var mycket ord som man inte hade hört 
tals om tidigare eller glömt bort.” att stryka under i texten menar en elev är för 
att kunna komma ihåg vissa ord som är viktiga och komma ihåg vart i texten de 
finns och dessutom se om man tyckte att ett visst stycke.  

4.5 Repetera  

Nio elever valde att repetera texten genom att diskutera med andra. Två elever 
som läste första världskriget texten valde att diskutera med varandra om vad 
texten handlar om genom att ställa frågor till varandra. Sex elever som läste 
matematikens historia valde att diskutera med varandra som ett sätt att 
repetera. Två elever som valde att göra det tillsammans skrev. ”Jag valde denna 
strategi för att både tycker om och lär oss bra genom att diskutera. Vi 
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kompletterar varandras kunskaper väldigt bra. Det var bra, för det ledde till att 
vi båda fick fundera lite och komma på svar gemensamt.” Den andra skrev ”Att 
diskutera texten var mycket givande för då kunde man se hur man hade tolkat 
texten olika och sedan om man hade frågor så kunde man diskutera eller få svar 
på dessa också.” En annan elev resonerade att det var enklare att prata med 
någon annan eftersom samtalspartnern kunde förklara vissa stycken som man 
själv inte förstod. En annan elev valde att ta hjälp av sin mamma istället för att 
ha en diskussionspartner. ”Jag diskuterade med mamma för att jag lär mig bra 
när jag förklarar för andra.” 

En del funderade för sig själva när de läste texten flera gånger. På så sätt 
repeterade de genom att fundera själva.”Jag läste igenom häftet hemma och 
försökte att resonera och utveckla i mitt huvud av det jag läste. Det gjorde att jag 
kunde dra egna slutsatser och konsekvenser av den text jag läst.” En elev skrev 
”Jag tänkte samtidigt på vad jag och min mamma hade diskuterat om och 
förklarade därmed de saker som jag inte riktigt förstått innan.” En annan elev 
skrev ”Jag tog en spalt i taget och förklarade för mig själv vad som var orsaker, 
viktiga händelser och konsekvenser och rätta mig själv sedan.” Det fanns en elev 
som valde att repetera på tre sätt genom ”att skriva, prata med andra och 
fundera och tänka över texten, för att jag skulle komma ihåg allt även om jag 
redan hade lärt mig de.” 

4.6 Mindmaps  

Två elever valde att göra mindmaps. Den ena eleven valde att gör en mindmap 
över hur kriget gick till, som en slags karta där alla länder fanns med och vad 
var och ett av landet gjorde. Det fanns även med pilar på kartan som visade åt 
vilket håll de olika länderna ville eller krigade åt. Den andra eleven valde att 
göra två mindre mindmaps på hälften av texten. En annan elev skrev att denna 
brukade göra mindmaps men gjorde det inte den här gången och säger att det 
brukar hjälpa eleven att minnas bättre vad texten handlade om.  

4.7 Att skriva frågor  

Två elever valde att formulera egna frågor till texten och sedan besvara dem 
som träning inför läxförhöret. Den ena eleven skriver ”jag läste igenom häftet 
först och sedan tog jag ett lösblad och ställde mig lite frågor som när startade 
det? Hur? När? Var? Och så svarade jag på dem.”  
 

”Jag läste texten en gång och formulerade ut frågor på texten som jag skrev ned. 
Jag valde ut det här sättet eftersom det blir lättare att gå igenom sen och jag 
tycker det inte hjälper att anteckna. Jag pluggade inte speciellt ofta eftersom jag 
tyckte att jag kunde texten bra efter första gången. Jag skriver egna frågor på 
texten eftersom det hjälper mig att utveckla mina svar. ” 

Det fanns elever som skrev anteckningar men gjorde det genom att leta orsaker 
viktiga händelser och konsekvenser. ”Jag läste igenom alla sidor en gång till 
sedan gick jag igenom sida för sida om den hade orsak/bakgrund, viktig 
händelse eller konsekvens. Om de hade det så skrev jag ner det på pappret.”  
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”Jag skrev i 3 olika spalter, orsaker, viktiga händelser och konsekvenser. Jag 
skrev ner det jag ansåg viktigt att komma ihåg och läste igenom det jag skrev. Jag 
använde denna strategi för att den är enkel, effektiv och enkel att använda senare 
när jag ska plugga. Den här lässtrategin gav mig mer förståelse om vad jag läst 
när jag skrev ned det.” 
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5 Analys  

I denna analysdel kommer det ske en analys av det inhämtade materialet från 
undersökningen utifrån de forskningsfrågor som ställts.  
 

5.1 Hur arbetar 15-16 åriga elever med studieteknik när de 
läser en faktatext i inför en instuderingsuppgift? 

Den teknik som majoriteten av eleverna använde när de läste en faktatext var 
att läsa pärm till pärm, det vill säga att de läste från början till slut på en gång.  

5.1.1 Pärm till pärm  

Det finns två typer av läsning, aktiv och passiv. Alla elever har använt sig av 
aktiv läsning när de läst texterna. Det finns fyra typer av aktiv läsning och 
eleverna visar att de har använt sig av tre av dessa typer. Den första typen är 
grundläggande läsning som innebär att man kan läsa texten, man vill avkoda 
information ur texten. Många elever började med att läsa hela texten en gång 
och då använde de sig av grundläggande läsning. Det var även vanligt att 
eleverna valde att läsa hela texten flera gånger som ett sätt att repetera. Tanken 
bakom att läsa texten flera gånger var hos eleverna att lära sig texten, de 
beskriver att de har svårt att minnas vad de läst och för att lättare minnas läser 
de samma sak om och om igen. En elev skriver att nackdelen med denna teknik 
var att man mest kom ihåg början av texten. Kellquist och Eneroth (1999) 
menar att en orsak till att man läser samma sak flera gånger är för att man är 
rädd för att missa något. När man läser något upprepade gånger är det lätt att 
man gör en visuell vandring som innebär att man börjar tycka läsningen är 
tråkig och man börjar fundera på något annat, det är en nackdel att läsa en text 
pärm till pärm. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 72-77) 
 
Den andra typen av aktiv läsning är undersökande läsning, det är att läsa 
konturen av en text, att se hur den är uppbyggd och indelad. Eleverna har 
använt sig av undersökande läsning genom att de bland annat har uppdelat 
texten i att leta efter orsaker och konsekvenser. Den tredje typen av aktiv 
läsning är analytisk läsning som innebär att läsa texten och riktigt förstå 
innehållet. Att man läser mellan raderna och drar egna slutsatser. Eleverna har 
använt sig av analytisk läsning genom att det har funderat och diskuterat med 
varandra vad texten handlar om. (Liljeqvist, 2006, s. 77-79)  
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5.2 Hur arbetar 15-16 åriga elever med studieteknik när de 
bearbetar en faktatext i inför en instuderingsuppgift? 

När eleverna bearbetade en faktatext fanns det sex större studietekniksformer 
som de valde att använde sig av, de flesta studieteknikerna handlade om att 
använda pennan och skriv, rita eller markera.   

5.2.1 Att skriva ord  

Det vanligaste sättet att arbeta med en text var att på något sätt anteckna, enligt 
Torres och Trost (2000) är anledning till att man antecknar för att skärpa sin 
uppmärksamhet på det budskap som presenteras och på ett sätt att bearbeta 
informationen. Många av eleverna valde att föra anteckningar samtidigt som de 
läste eller efter de hade läst klart texten. Ingen av eleverna kunde motivera 
varför de valt just den tekniken, Torres och Trost (2000) menar att elever ofta 
inte vet varför de antecknar, att de inte har någon aning om hur de lärde sig att 
anteckna eller på vilket sätt man ska anteckna.  (Torres och Trost, 2000, s. 29). 
Eleverna har bara lärt sig av deras lärare att man ska anteckna när man vill lära 
sig en text, målet med att föra anteckningar är att man får igång bearbetning av 
de lästa ordet, dessutom kan man sortera fram det väsentliga och få fram 
huvudbudskapet i det man läser. (Torres och Trost, 2000, s. 35) Det var en elev 
som uttryckte att det inte hjälpte att anteckna, att eleven lärde sig bättre på 
andra sätt. Det visar på att eleven har en förståelse över vilken lästeknik som 
inte gynnar eleven, eftersom det inte hjälper den att förstå texten.  
 
Det finns flera sätt att anteckna på, de flesta av eleverna valde att skriva i 
marginalerna, skriva stödord eller stryka under eller över direkt i texten. Enligt 
Torres och Trost (2000) är det en vanlig metod att anteckna stolpar i 
marginalerna. Det var en elev som valde att rita bilder istället för att skriva ord i 
marginalerna, genom att göra det lärde eleven sig lättare. Det är en mycket bra 
lästeknik enligt Torres och Trost (2000) eftersom det underlättar 
identifieringen av den slags information du har, dessutom blir det lättare när 
man läser igenom texten en andra gång. Torres och Trost (2000) anser att det 
är bra att rita symboler, eftersom det går snabbare än att rita bilder, då kan man 
använda sig av symboler som utropstecken om det är något som är extra viktigt 
eller frågetecken om det är någonting man inte förstår.  
 
Det var en elev som har som valde att använda olika färger när den stök över 
texten. Eleven hade olika färger för olika områden. Genom att använda olika 
färgpennor blir sorteringsarbete enklare, till exempel kan man använda en färg 
för alla definitioner. (Torres och Trost, 2000, s. 35-36) Denna elev prövade den 
här tekniken men tyckte det inte gav något resultat, utan valde att byta teknik, 
”Jag tyckte inte att min tidigare studieteknik fungerade så jag satt och läste 
häftet om och om igen för at se om någonting fastnade.” Detta visar på att 
eleven har utvärderat hur den lärt sig bäst och på så sätt hjälp den inför 
framtiden i vilken lästeknik som passar eleven bäst. Det finns en nackdel med 
under- och överstrykning och det är att den kan bli automatiserat, att man inte 
tänker på vad man styrker under/över. (Torres och Trost, 2000, s. 35-36) Det 
kan ha drabbat denna elev som ansåg att överstrykningen inte gav något 
resultat, att det skedde en automatisering.   
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Det fanns även elever som skrev anteckningar på ett A3-papper. Genom att 
skriva nyckelord på ett större papper får man utrymme att vidareutveckla och 
fördjupa sig i ämnet. Det gör också att det blir lättöverskådligt och man kan hela 
tiden komplettera med nya nyckelord ju mer information man hittar (Torres 
och Trost, 2000, s. 36-37)  
 
Det var vanligt att eleverna antecknade svåra ord eller stödord. De elever som 
valde att skriva stödord gjorde det för att lättare kunna minnas texten. En elev 
valde att förklara sina stödord genom att skriva en kort sammanfattning om 
varje stödord. Av de elever som valde att använde sig av tekniken att skriva upp 
svåra ord av det endast en som förklarade hur den senare valde att arbeta vidare 
med de svåra orden. Denna elev valde att prata med en lärare som kunde hjälpa 
eleven att förstå de svåra orden. Vad de andra eleverna valde att göra efter att de 
skrev upp sina svåra ord vet man inte, slog de upp dem i en ordbok, sökte de 
förklaringar på internet eller frågade de en lärare. Vilket resulterar att man inte 
vet om denna lästeknik gynnade dem i deras arbete med texten.  

5.2.2 Snabbläsning  

Fyra elever ansåg att de använde sig av snabbläsning, ”Den här gången 
snabbläste jag alla sidor på en kvart. Jag tänkte samtidigt på vad jag och min 
mamma hade diskuterat om och förklarade därmed de saker som jag inte riktigt 
förstått innan.” Snabbläsning är en lästeknik som går ut på att man läser 
snabbare och effektivare under en längre tid för att kunna hålla uppe 
koncentrationen och motivationen. Frågan om eleverna verkligen har 
snabbtläst, det är ungefär 200 ord per sida och det tog denna elev cirka 1,5 
minuter att läsa en sida, vilket betyder att denna elev ligger under den 
genomsnittliga hastigheten för en vuxen person, vilket är 250 ord per minut, 
vilket betyder att denna elev inte har snabbläst i den bemärkelsen Kellquist och 
Eneroth (1999) antyder. Det man kan se är att dessa två elever ansåg att de läste 
snabbare än vad de brukar, vilket tyder på att de hittat en bra läsrytm som i sin 
tur har ökat läsförståelsen. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 69-71) För att få upp 
läshastigheten så pass mycket att det kan kallas snabbläsning bör man enligt 
Liljequist lägga 20 minuter om dagen på att arbeta med läshastigheten. 
(Liljeqvist, 2006, s. 132) Två av eleverna menar att snabbläsningen har hjälp 
dem att snabbt skaffa en överblick över materialet, efter det kunde eleverna läsa 
texten mer djupt. Enligt effektiv lästeknik, ska man först snabbläsa texten innan 
man övergår till att fördjupa sin läsning. Genom att ha snabbläst först får man 
en aha-upplevelse när detaljerna faller på plats, det i sin tur ökar bland annat 
koncentrationen och förståelsen. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 85) 

5.2.3 Över- eller understrykningar 

Torres och Trost (2000) anser att man vanligtvis skriver i marginalerna 
samtidigt som man gör under- och överstrykning, vilket också undersökningen 
visar då de två vanligaste teknikerna var under- och överstrykning och skriva i 
marginalerna. (Torres och Trost, 2000, s. 36) Eleverna ansåg att det var bra att 
stryka över genom att man lättare kunde minnas vad som var viktigast i texten, 
så att man lättare kunde gå tillbaka och inte behöva läsa om allt igen. Eleverna 
ansåg att det var lättast och få ut den viktigaste informationen. Genom att över- 
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eller understrykning är en vanlig metod, det gör att man reducerar 
informationsmängden, vilket underlättar repetitionsläsningen, det blir lättare 
att hantera och mer överskådligt. (Torres och Trost, 2000, s. 35-36)   

5.2.4 Repetera  

Ett antal elever repeterade för att lära sig texten, genom att repetera minns man 
bättre. Det finns flera sätt att repetera på. Nio elever valde att repetera genom 
att diskutera med andra, det vill säga att de repeterar genom samtal. Många av 
eleverna valde att diskutera med varandra eftersom de valt att läsa samma text. 
Ofta valde de att diskutera svåra ord eller genom att ställa frågor till varandra. 
Eleverna såg det som en fördel att kunna dra nytta av varandra eftersom deras 
samtalspartner hade nya synpunkter att tillägga eller kunde hjälpa att förstå 
något som de själva inte förstod. Det var en elev som valde att ha en annan 
samtalspartner och som då tog hjälp av en förälder. Att repetera genom samtal 
innebär att man berättar för andra vad man lärt sig, på så sätt tvingar man sig 
att uttrycka vad man har lärt sig, det går inte att lura sig på samma sätt. När 
man genom ett samtal repeterar aktiverar man fler sinnen vilket skapar starkare 
sinnen och man får ta del av andras förståelse vilket gör att nya minnen kan 
skapas. (Liljeqvist, 2006, s. 64-65) 
 
Ett annat sätt att repetera som användes av eleverna var retrospektion, vilket är 
att man repeterar genom en inre tillbakablick. Två elever använde sig av 
retrospektion när de läste texten igen, de försökte fundera över vad de lärt sig av 
texten och på så sätt skulle de inte behöva läsa samma stycken i texten igen utan 
kunde koncentrera sig på det i texten som de inte kunde. En elev repeterade 
genom att skriva en sammanfattning av texten. Enligt Liljeqvist (2006) menar 
att man skriva medför en större ansträngning som hjälper för inlärningen att 
det sker en bearbetning av informationen och att man reflekterar över 
kunskapen. (Liljeqvist, 2006, s. 64-65)  

5.2.5 Mindmapping  

En annan anteckningsteknik som har använts av eleverna när de har studerat 
texten är mindmapping. När man använder sig av mindmapping kopplar man 
ihop vänster- och höger hjärnhalvas funktioner och får på så sätt en större grad 
av förståelse och minne för det antecknade. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 67) 
Det var två elever som valde att använda sig av mindmapping, den ena eleven 
valde att göra en mindmap över hur kriget gick till, en slags geografisk karta 
med pilar åt vilket håll länderna krigade åt. Den andra eleven valde att göra två 
mindmaps med stödord och nyckelord på vad texten handlade om. 
Mindmapping är en personlig anteckningsstil där det mesta är tillåtet så länge 
det ökar inläsnings- och minnesförmågan. (Liljeqvist, 2006, s. 56) 
Mindmapping är en metod som är lämplig för kreativt arbete som till exempel 
brainstorming eller kunskapsinverteringar. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 59) 
En elev påpekar i sin läslogg att den lär sig bäst när den arbetar praktiskt. 
Denna elev tyckte det inte hjälpte att det hjälpte att göra överstrykningar eller 
att anteckna på ett papper, då använde eleven inte mindmapping, trots att 
mindmapping anses vara kreativ anteckningsteknik.  
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5.2.6 Att skriva frågor 

Två elever valde att använda sig av frågemetoden som anteckningsmetod, det 
går ut på att eleverna formulerar frågor till texten medan de läser den. Sedan 
försöker man hitta svaren på frågorna som man ställt. Eleverna valde då till 
skillnad från Torres och Trost (2000) rekommendation att svara på frågorna på 
ett annat papper och sedan repetera dem inför provet. Torres och Trost (2000) 
tycker att man ska anteckna vilket sidan svaret på frågan är och sedan gå vidare. 
Varje gång man läser texten igen ska man komplettera med nya frågor. Eleverna 
gjorde istället att de svarade på frågorna och sedan tränade in svaren på deras 
frågor. En av eleverna skriver att man har valt frågemetoden eftersom det 
hjälper eleven att utveckla sina svar. Genom att använda frågemetoden får man 
en helhetsbild som behövs för att materialet ska kännas meningsfullt och 
relevant. Varför frågemetoden kan anses vara en bra anteckningsmetod är för 
att man skapar sina egna prov som man övar på, man tränar sig i färdigheten att 
få fram det väsentliga i en text och att man lär sig att formulera relevanta frågor. 
(Torres och Trost, 2000, s. 37)   
 
Det fanns elever som valde att gör anteckningar men valde då att leta efter tre 
saker som de visste skulle komma på läxförhöret och det var orsaker, viktiga 
händelser och konsekvenser. En av eleverna motiverade varför den valt den här 
lässtrategin, ”Jag använde denna strategi för att den är enkel, effektiv och enkel 
att använda senare när jag ska plugga. Den här lässtrategin gav mig mer 
förståelse om vad jag läst när jag skrev ned det.”  

5.2.7 Övrigt  

En teknik som inte använt som sin helhet av eleverna är effektiv läsning. 
Effektiv läsning får man snabbt en helhetsbild av, och en förståelse för, ny 
information många gånger snabbare än traditionellt studerande. (Kellquist och 
Eneroth, 1999, s. 79). Eleverna har inte använt sig av de första stegen i tekniken 
men däremot har de försökt använda sig av snabbläsning och de har även 
använd sig av det sista steget som är repetition. Däremot har de inte använde 
sig av det första steget som går ut på att skaffa en helhetsbild av materialet 
genom att läsa innehållsförteckningen och rubrikerna. (Kellquist och Eneroth, 
1999, s. 81) Eleverna har heller inte gjort studieplanering men det kan bero på 
att de hade rätt klara mål från början att klara läxförhöret. För att koncentrera 
sig under längre perioder, måste man tala om för hjärnan vad den ska 
koncentrera sig på under de följande minuterna, timmarna, veckorna, dagarna 
och åren. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 82-83). Det tredje steget i metoden 
som eleverna inte har ökat igenkänningsfaktorn genom att läsa igenom 
rubrikerna igenom och även läsa biltexter och sammanfattningarna, det gör att 
man minns bättre vad texterna handlar om. (Kellquist och Eneroth, 1999, s. 84) 
Varför eleverna inte har valt att använda sig av effektiv lästeknik kan ha att göra 
med att textmassan var relativ liten vilket gjorde att det inte fanns så många 
rubriker och bildtexter att läsa. Denna metod som helhet passar nog bättre på 
större texter som till exempel en bok. 
 
Några av eleverna visade sig arbeta med studieteknik för första gången och 
tycker att de ha lärt sig något av fundera på vilket studieteknik de har använt 
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men även att använda sig av lästekniker och metoder för anteckning har gjort 
det lättare att studera inför läxförhöret. ”Jag tycker att jag har lärt mig mycket 
på att tänka igenom min studieteknik.” En annan elev skriver att valet av 
lästeknik har gjort att man nu kan hela texten och skrev ett bra resultat på 
läxförhöret. Den tredje tyckte att användandet av olika lästekniker gjorde det 
enklare att sedan klara läxförhöret.  
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6 Diskussion  

Denna diskussionsdel består av två avsnitt, ett för metoddiskussion där det 
diskuteras valet av metod och ett avsnitt för resultatdiskussion där det förs en 
diskussion kring resultatet av undersökningen och bygger vidare på 
resonemang utifrån det.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod var det bästa i slutändan, jag fick ut ett bra resultat av att 
använda mig av en läslogg. Ursprunget till att använda en läslogg hittade jag hos 
Tomes, J. Wasylkiw, L och Mockler, B. (2011) som använde det i sin 
forskningsartikel Studying for Success: Diaries of Students’ Study Behaviours, 
sedan var det svårt att hitta stöd i den obligatoriska kurslitteraturen som stödde 
valet av metod. Jag valde att använde metoden läslogg för att verkligen komma 
åt vad eleverna gör för att lära sig en text. Chansen att eleverna verkligen skriver 
vad de gör är stor till skillnad från en intervju där det är lättare att ljuga om vad 
man gör eller inte vet om hur man gör. För många av eleverna var det här första 
gången de skrev en läslogg och reflekterade över hur de lärde sig. Det gjorde att 
läsloggarna inte blev särskilt långa och ibland kunde man önska att de var lite 
mer utvecklade särskilt i motiveringen varför de hade använt sig av de olika 
studieteknikerna. Där är det frågan om man skulle ha använt sig av äldre elever 
som är mer vana att skriva längre förklarande texter, men det tycker jag ändå 
inte att jag skulle ha gjort eftersom jag fick ett tillräckligt bra resultat för att 
kunna göra en bra analys. Valet att använda sig av en läslogg krävde även att 
många elever behövde ställa upp. Det var svårt i början att övertyga elever att 
ställa men efter jag fick med lärarna blev det bättre eftersom lärarna kan 
påverka eleverna på ett annat sätt än vad jag kan. Dessutom blev det lättare när 
man inkluderade läsloggen i deras ordinarie undervisning. På så sätt blev det 
inget extra för eleverna att göra, eftersom många av eleverna var tveksamma till 
mer arbetsbörda än vad de redan hade i skolan.  
 
Min egen arbetsinsats tycker jag har fungerat bra, det jag märker är att det har 
varit mycket upp och ner av hur mycket jag har arbetat. Detta beror på delvis på 
att jag har läst en annan kurs parallellt, men också att stötte på den del problem 
att få elever att ställa upp, vilket gjorde att arbetet försköts en del. Men jag 
tycker ändå att jag arbetat på bra, det har bara blivit en ojämn arbetsbörda 
under detta halvår. 

6.2 Resultatdiskussion 

Kraven på studieteknik är större på högskolan än vad den är på gymnasieskolan 
eller grundskolan. Simmons (2006) anser att studenterna inte får tillräkligt med 
utbildning i studieteknik på grund- eller gymnasieskolan, vilket har bidraget till 
en allvarlig brist på förmåga att studera och lära sig effektivt hos eleverna. Det 
gör att studenterna kommer oförberedda till högskolan. Enligt Simmons (2006) 
så är studenternas brist på studie- och organisationsförmåga en anledning till 
att många hoppar av universitet eller högskolan. Många lärare ansåg att 
studenter inte är mogna för att ta sig an information om studieteknik förrän de 
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börjar högskolan eller universitetet, enligt Simmons (2006). Även eleverna själv 
ansåg att de inte hade fått tillräkligt med kunskaper om hur man studerar 
effektivt innan de började collage.  Men denna undersökning visar att elever 
som går grund- eller gymnasieskolan är mogna att motta och använda sig av 
studieteknik. Genom att eleverna kan lära sig och använda sig av studieteknik 
mycket tidigare än vad lärare anser, det gör att studenterna enligt Simmons 
(2006) kan komma mer förbereda till högskolan eller universitet. På så sätt han 
man minska antalet avhopp på högskola och universitetet.  
 
Simmons (2006) tycker att det behövs en studieteknikklass eller program på 
högskolenivå för att fixa problemet att studenter inte kunde använda sig av olika 
studietekniker. Wingate (2006) hävdar istället att man inte förbättrar elevers 
lärande genom separat studieteknikskurser. Utan vill att undervisningen ska 
vara mer inbäddad långsiktigt tillvägagångssätt där man utvecklar inlärning på 
ett progressivt och holistisk sätt under hela skolgången. I den undersökningen 
som har gjorts har man valt att inkludera studietekniken i den vanliga 
undervisningen som Wingate (2006) föreslog. Detta uppskattades hos eleverna, 
dels för att få dem att ställa upp i undersökningen eftersom de inte var villiga att 
ta på sig mer saker att göra i skolan än vad de redan gör men också för att 
eleverna ska se nyttan med att lära sig studieteknik. Genom att applicera 
skolans vanliga arbete, till exempel när de läser en text om första världskriget 
inför ett läxförhör, förstår eleverna lättare varför man ska träna på det och kan 
se nyttan av att ha en bra studieteknik. Lärarens roll blir enligt Wingate (2006) 
att öka medvetenheten hos eleverna men också vara engagerade i utvecklingen 
av elevernas lärande. Att arbeta med studieteknik i skolan har visat sig gett 
resultat enligt Holly och Sherman (2009) som under ett halvår arbetade med 
elever med ett lågt betygssnitt. De fick gå ett studieprogram där de bland annat 
lära sig att göra en tidsplanering, utveckla de sociala färdigheterna och utveckla 
sin ledarförmåga. Eleverna som gick studieprogrammet höjde sitt betygsnitt. 
Denna undersökning kan inte visa på om det hjälpte eleverna betygsmässigt, 
men man kan se att en del elever uttryckte att det blev enklare att plugga inför 
läxförhöret och att de inte behövde plugga lika mycket som de brukar.  
 
Tomes, J. Wasylkiw, L och Mockler, B. (2011) har gjort en undersökning där de 
har låtit elever dokumentera hur de studerar med hjälp av dagboksskrivning. 
Deras undersökning hade för avsikt att bedöma om studieteknik var 
förknippade med det akademiska resultatet. Den vanligaste studiestrategin var 
passiv läsning eller en granskning av materialet. Det är annorlunda om man 
jämför med denna undersökning, visst förekom det läsning av materialet men 
enligt analys förekom det några former av aktiv läsning. Det förekom även 
läsning som ett sätt att repetera. Enligt Tomes, Wasylkiw och Mockler (2011) 
var den näst vanliga studietekniken att använda var skrivande eller skapande 
som en bearbetning av materialet. I denna undersökning visar det sig att 
skrivandet bestod av att skriva stödord eller svåra ord, dessutom skrevs en del 
mindmapping. En annan metod som användes som man kan se som 
bearbetning är att repetera som många av eleverna i denna undersökning 
gjorde, dels i form av diskuterande med andra men även funderande för sig 
själv, mindre vanligt var att skriva sammanfattningar som bra en elev använde 
sig av.  Enligt Tomes, Wasylkiw och Mockler (2011) var det även vanligt att 
eleverna svarade på frågor som ett sätt att testa sig själva om de kunde allt inför 
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tentan. Denna metod användes även av elever i denna undersökning, där det var 
vanligaste var att de letade efter till exempel orsaker eller konsekvenser. Den 
absolut vanligaste tekniken var att på något sätt anteckna, i det inkluderade 
även tekniker som över- och understrykningar. Enligt Tomes, Wasylkiw och 
Mockler (2011) så var det inte vanligt i deras undersökning att eleverna använde 
sig av tekniker som över- och understrykningar. 
 
Den vanligaste metoden var att skriva ord när man läste en faktatext inför en 
instuderingsuppgift. Det vanligaste var att man använde sig av någon form av 
anteckningsteknik. Att använda sig av anteckningstekniker verkar vara det som 
eleverna kände till i studieteknik. Frågan om varför eleverna använder sig av 
just anteckningstekniker kunde eleverna inte besvara mer än att de tyckte att 
det var den bästa tekniken för dem. Att de använder anteckning som teknik kan 
ha med att göra att det är den vanligaste tekniken som används i skolan och att 
lärare vanligen säger att anteckna det här nu så du kommer ihåg. Att anteckna 
bli väldig viktigt för att klara skolan. Det som skolan missar är att det finns flera 
olika studietekniker, det passar inte alla elever att anteckna. Men som 
undersökningen visar var det många som föredrog att anteckna så det är nog en 
bra teknik annars skulle den inte läras ut i skolan. Som undersökningen visar så 
finns det elever som inte känner att de lär sig något på att anteckna och då 
måste skolan hjälpa dem att så att även de kan utvecklas i sitt lärande.   
 
Som läroplanen visar finns det inga särskilda mål eller krav riktade på att 
eleverna ska kunna olika studietekniker när de avslutar sina studier. Detta gör 
att det blir mycket upp till eleverna själva och undervisande lärare att se till att 
eleverna kan olika studietekniker, det gör att det kan se olika ut beroende på 
vilken skola och vilken lärare som eleverna har haft. Det är lärarens roll att se 
till att lära ut olika studietekniker med det är också ett ansvar hos eleverna som 
ska ett personligt ansvar över sina studier (Utbildningsdepartementet, 2011, 
s.15), det gör att eleverna själva måste lära sig hur de lär sig, alltså hitta olika 
studietekniker som passar dem.  
 
Den här uppsatsen har valt att fokusera på olika studietekniker när man läser en 
text, det eftersom mycket av vad man lär sig idag i skolan kommer från en 
skriven text. Ju äldre upp i årskurserna desto mer förväntas man kunna lära sig 
det som står i en text. Vi lever i ett samhälle som bygger på att man ska kunna 
läsa och förstå vad som står i en text, det skrivna ordet är mycket viktigt och 
därför är det viktig att elever i skolan kan använda sig av de studieteknikerna 
som passar dem bäst för att lära sig att läsa och tolka en text. 
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7 Slutsatser  

Den vanligaste studietekniken att använda när de läser en faktatext var att läsa 
texten från pärm till pärm. Många elever ansåg att om det läst texten tillräkligt 
många gånger från pärm till pärm så kunde de texten. Undersökningen visar att 
det fanns fem sätt som eleverna bearbetade sin text på, den mest vanliga 
studieteknik var att skriva med ord, det vill säga att man antigen skrev i 
marginalen, skrev stödord eller sammanfatta texten. En annan metod som 
användes var att använda sig av över- eller understrykning, att man tog ut det 
viktigaste ur texten. En annan metod som användes var frågemetoden som är en 
anteckningsteknik som går ut på att man ställer frågor till texten som man vill 
ha svar på. Mindmapping var en annan anteckningsteknik som användes där 
man är lite mer kreativ, då man ritar och målar i kombination med att man 
skriver. Snabbläsning var en teknik som användes enligt eleverna men efter 
analys inte stämmer överens med vad Kellquist och Eneroth (1999) anser är 
snabbläsning. Det femte sättet var repetition både i form av upprepad läsning av 
texten men också att diskutera med sig själv och andra vad texten handlade om.  

7.1 Pedagogisk relevans  

Inom pedagogiken finns ett begrepp som heter metakognition, metakognition är 
reflektionen över det egna lärandet. Det finns två aspekter i metakognition, den 
första är procedurkunskap och handlar om kunskaper om färdigheter, strategier 
och resurser som är nödvändiga för att effektivt kunna genomföra en uppgift. 
Här kommer studieteknik in, studieteknik handlar om att planera och kunna 
genomföra en uppgift. Hur ska man minnas allt inför ett prov, hur ska man 
anteckna på en föreläsning så man kommer ihåg vad som sades och hur ska 
man kunna läsa en faktabok på en dag? Studieteknik är att förstå sina 
färdigheter, utveckla strategier för hur man ska lösa ett problem och se vilka 
resurser man har att arbeta med. Studieteknik är kunskap om vad som ska 
göras men framförallt hur man ska göra det. Den andra aspekten i 
metakognition handlar om kunskap rörande att fullfölja en uppgift, när man 
förstått, när man är klar och hur man går vidare.  
 
En lärares roll är att lära ut, hur eleverna sedan lär in kunskaperna är upp till 
dem. En lärare ska utgå från att elever kan och vill ta ett personligt ansvar för 
sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Lärarens ansvar är att se till att 
eleverna får pröva på olika arbetssätt och arbetsformer 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s.15). Hur eleverna studerar till ett prov 
beslutar de själva, en lärare kan dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter men slutligen är det eleverna som bestämmer hur de pluggar.  

7.2 Nya forskningsfrågor 

Nya forskningsfrågor som väcks är att göra samma undersökning på studenter 
som precis börjat högskolan, på det sättet kan man jämföra elevers och 
studenters studieteknik. På det sättet kan man se när eleverna lär sig vad 
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gällande studieteknik. Lär de sig att snabbläsa på högskolan medan 
anteckningstekniker på grundskolan? Har studenter på högskolan en bättre 
studieteknik än elever på grundskolan eller gymnasiet. En annan 
forskningsfråga som väkts är att undersöka andra område i studieteknik än just 
lästeknik, det kan vara minnesteknik eller föreläsningsteknik.  
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9 Bilagor  

Skriva en läslogg  
 

Vad? 

Ni ska läsa en text om XXX som ni sedan ska använda i XXX (någon form av 

redovisning) 

 

Varför? 
Ett kunskapskrav för betyget E i årskurs 9 är att eleven ska läsa sakprosatexter 

(faktatexter), på ett huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån 

textens särdrag. 

 

Genom att träna på att välja och använda lässtrategier kommer du lära dig hur du 

pluggar och lär dig bäst, då kan du plugga mer effektiv. Lär man sig plugga mer effektiv 

är det troligt att man kan prestera bättre i skolan  

 

Hur? 

Du ska föra en lärandelogg under en vecka. Du ska skriva i lärandeloggen varje gång du 

avslutar ett studiepass där du har på något sätt arbetat med texten.   

 

När du ska skriver i din lärandelogg ska du besvara dessa frågor i en löpande text: 

 

 Hur länge har du studerat? 

 Vilka sidor har du läst? 

 Har du gjort något av följade lässtrategier? 

– Skrivit upp svåra ord 

– Skrivit anteckningar 

– Skrivit frågor som man kan besvara om man läser texten 

– Gjort en mindmap 

– Skrivit upp stödord 

– Strukit under i texten 

– Antecknat i marginalerna 

– Snabbläst, det vill säga läst texten snabbare än vad du brukar 

– Läst samma text flera gånger 

 

 Repeterade du något som du redan har lärt dig? 

– Skriva 

– Prata med andra 

– Fundera och tänka  

 

 Du ska även skriva ner varför du valt att använda vissa lässtrategier? 

 

 Gav dina lässtrategier något resultat? 

 

 

Allt du gör under denna period kommer att kopieras och samlas in till exempel om du 

har skrivit en mindmap. Dessutom kommer texten du läst i att tas in.   


