




HÖGSKOLESTUDENTERS LÄRANDE
 

Maria Öhrstedt





Högskolestudenters lärande
 

Ett lärstrategiskt perspektiv på studier i psykologi
 

Maria Öhrstedt



©Maria Öhrstedt, Stockholms universitet 2017
 
ISBN tryckt 978-91-7649-891-0
ISBN PDF 978-91-7649-892-7
 
Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2017
Distributör: Psykologiska institutionen



Till alla inspirerande studenter
och lärare jag mött





 1 

Sammanfattning 

Högskolestudenters lärstrategier inverkar på deras akademiska prestation 
och utvecklandet av olika kvaliteter i lärandet. Lärstrategier formas i en 
process där personfaktorer hos studenterna samspelar med lärkontextuella 
faktorer. Studenternas subjektiva föreställningar om lärmiljön tycks vara 
av avgörande betydelse.  

Avhandlingens syfte är att utifrån en etablerad forskningstradition bi-
dra till en djupare förståelse av hur studenter anpassar sina lärstrategier 
till sina föreställningar om lärmiljön i en avgränsad lärkontext. I tre 
delstudier utforskas förutsättningar för lärstrategiers utveckling och vari-
ation hos psykologistudenter på ett svenskt universitet.  

I studie I undersöktes hur lärstrategier varierar med förväntningar på 
examinationsresultat, akademisk prestation och förmåga att predicera ten-
tamensresultat (N = 189). Psykologistudenterna hade generellt svårt att 
göra en korrekt prediktion av sitt tentamensresultat. Det var allra svårast 
för studenter med ytinriktad lärstrategi. I enlighet med studenternas egna 
förväntningar uppnådde strategiskt inriktade studenter högre betyg, me-
dan studenter med ytinriktad lärstrategi presterade sämre. Djupinriktade 
studenter förväntade sig att prestera väl men tentamen tycktes inte gynna 
en djupinriktad lärstrategi. 

Studie II avsåg kartlägga vilka faktorer psykologistudenterna själva 
ansåg påverkade deras sätt att ta sig an sina studier, med målet att presen-
tera likheter hos studenter som anammar olika lärstrategier. Ett urval av 
studenter beskrev sina studieaktiviteter i upprepade intervjuer (N = 11, N 
= 7). Formandet av lärstrategier beskrevs som en slags förhandling där 
olika aspekter av lärandet relaterades till varandra. Studenterna lyfte fram 
fem referenspunkter, deras upplevelse av: 1) tidigare studieerfarenheter, 
2) kursrekommendationer, 3) lärande, 4) examinationskrav, och 5) upp-
skattad arbetsinsats. Trots stor variation i studenternas benägenhet att an-
passa sina lärstrategier till lärmiljön ledde anpassningsprocessen till en 
successiv homogenisering av studieaktiviteter. 

Studie III undersökte om även mindre variationer i parallella lärmiljöer 
kunde ge upphov till skillnader i studenters reglering av lärstrategier och 
om tendenser att variera skiljde sig mellan studenter med olika lärstrate-
gier (N = 195). Samtliga lärstrategier visade sig variera mellan lärkontex-
ter, men strategiskt inriktad lärstrategi varierade i mindre grad än ytinrik-
tad och djupinriktad lärstrategi. Studenter med låg ytinriktad, hög djupin-
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riktad eller hög strategiskt inriktad lärstrategi uppvisade störst variation, 
medan studenter med hög ytinriktad, låg djupinriktad eller låg strategiskt 
inriktad lärstrategi var mer stabila. 

Resultaten visar att psykologistudenters lärstrategier verkar utvecklas i 
en process där de relaterar olika aspekter av lärandet till varandra i en 
slags förhandling. Av strategiska skäl driver examinationer studenterna 
mot en ytinriktad lärstrategi. En gemensam tolkning av faktorer i lärmil-
jön tycks resultera i att studenters studieaktiviteter successivt homogenis-
eras, trots att olika studenter visar olika benägenhet att anpassa sina 
lärstrategier till en specifik lärkontext. En strategiskt inriktad lärstrategi 
förefaller optimal för akademisk prestation. Sammanfattningsvis visar 
avhandlingen på hur kontextnära studier kan bidra till en förståelse av 
lärstrategiers utveckling. 
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Förord 

På framsidan av den här avhandlingens står mitt namn som enda förfat-
tare. Sanningen är att jag aldrig hade kunnat skriva den helt själv, utan 
stöd och support från andra. Några personer har varit särskilt betydelse-
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Deras feedback har gett mig feed-forward och vår dialog har hjälpt mig 
att utveckla kvaliteter i mitt lärande som jag skulle haft svårt att uppnå på 
annat sätt. För att använda ett av deras favorituttryck – de har gjort ett 
strålande arbete! Tack. 

Den här avhandlingen är också ett resultat av givmild uppbackning 
från CeSam (senare HSD) och professor Cecilia Lundholm. Jag har verk-
ligen värdesatt Cecilias gästfrihet. I hennes sällskap känner jag mig alltid 
välkommen och uppskattad. Stort tack till er som läst mina alster och med 
engagemang medverkat med tankeväckande inspel på CeSam:s och 
HSD:s regelbundna seminarier och på konferenser. Våra möten har varit 
som en oas för mig. Tillsammans med er har jag fått utlopp för mitt stora 
intresse för pedagogisk psykologi och didaktik.  

Tack också docent Fredrik Jönsson, docent Martin G. Eriksson och fil 
doktor Jonas von Reybekiel Trostek för kloka kommentarer i samband 
med mitt halvtidsseminarium och förhandsgranskningen av min kappa. 

Avhandlingsarbete underlättas av en fungerande vardag. Jag är tack-
sam för att jag har haft förmånen att dela min doktorandtid på Psykolo-
giska institutionen med fina kollegor. Tack alla på Avdelningen för ar-
bets- och organisationspsykologi för att jag fått tillhöra er forskargrupp. 
Jag trivs bland er på plan 3. Ett särskilt tack till Malin som varit min va-
pendragare ända sedan masterutbildningen, Roberto som guidade mig när 
jag var ny, den i alla avseenden lika generösa Lena, och Eva-Lotta som 
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sprang bredvid och peppade mig på upploppet. Varmt tack Johanna, Ma-
rie och Malena för att ni funnits där. Jag uppskattar verkligen våra samtal.  

Tack Ann-Sofie. Utan dig hade min doktorandtid definitivt inte varit 
lika färgstark. Det har varit värdefullt att få ta del av dina skarpa iaktta-
gelser i olika sammanhang. Tänk att vi dessutom fick möjlighet att för-
verkliga våra teoretiska ideal i praktiken! 

Den här avhandlingen bygger på inspiration från studenter och lärare 
som jag mött genom alla mina år i utbildningens värld. Ett särskilt tack 
går såklart till de studenter i psykologi som under mitt avhandlingsarbete 
tog sig tid att besvara frågor om lärstrategier i enkäter och intervjuer, och 
till de lärare som möjliggjorde datainsamling i samband med olika kurser. 
Ett stort tack också till Linda för att hon med ett leende servat mig med 
alla uppgifter jag bett om.  

För att kunna utveckla förståelse för lärande ur ett studentperspektiv är 
det viktigt att få möjlighet att interagera med studenter. Jag vill här även 
passa på att tacka er som stöttat mig genom att öppna dörrar till undervis-
ningens värld (igen). Ett särskilt tack till Jesper och Laura. Nu vet jag att 
det är det här jag brinner för.  

Slutligen återstår att tacka min familj som i perioder fått stå ut med att 
jag inte varit riktigt närvarande. Tack PJ, Hugo, Johan och Ania – utan ert 
tålamod hade det aldrig gått vägen. Jag älskar er.  
 
 
Maria Öhrstedt 
Stockholm, augusti 2017 
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Introduktion 

Vissa högskolestudenter kommer alltid väl förberedda till varje undervis-
ningspass. De har läst och reflekterat över anvisad litteratur och gjort de 
uppgifter som förväntas av dem. De är aktiva, för egna anteckningar och 
ställer ofta relevanta och insiktsfulla frågor. De är angelägna om att stu-
dierna ska gå bra samtidigt som de uttrycker en vilja att verkligen förstå 
det som de lär sig. De lägger ner mycket energi på sina studier och är 
både ambitiösa och målmedvetna.  

Andra studenter släntrar ständigt in en kvart för sent, sätter sig längst 
bak i undervisningssalen och tycks göra allt för att slippa beblanda sig 
med både kurslitteratur och lärare. De lämnar alltid in obligatoriska upp-
gifter i sista sekunden och gör aldrig mer än vad som är absolut nödvän-
digt för ett godkänt betyg. Trots att dessa studenter inte lägger ner så 
mycket tid eller engagemang i sina studier kan de ändå känna en enorm 
studiestress. Vad beror de stora skillnaderna i studenters sätt att ta sig an 
sitt lärande egentligen på och vad betyder olikheterna för deras lärande?  

Två olika tendenser har präglat resonemanget kring vad som ligger 
bakom högskolestudenters olika sätt att ta sig an sina studier. Antingen 
förläggs orsakerna till studenterna själva eller så hänvisas till lärmiljön 
och lärarna (Biggs, 1999). I de perspektiv som låter studenternas ansvar 
väga tyngst finns det de som utgår ifrån att studenters sätt att ta sig an 
sina studier och kvaliteter i deras lärande är helt avhängigt individuella 
bakgrundsfaktorer och egenskaper, motivation och förmågor. Lite till-
spetsat kan det uttryckas som att utgångspunkten är att det finns två kate-
gorier av studenter: bra och dåliga. Lärarnas primära uppgift är att vara 
ämneskunniga, delge studenterna ämnesrelaterad kunskap, och mäta och 
bedöma uppnådda kunskapsnivåer. Det som främst avgör vad och hur 
studenterna lär kommer ändå alltid vara studenterna själva. 

De perspektiv som istället lägger huvudansvaret för hur studenter tar 
sig an sina studier på lärarna, betonar att lärarnas huvudsakliga arbets-
uppgift faktiskt är att organisera och anpassa undervisningen till den ak-
tuella studentgruppen. Det blir då lärarnas skyldighet att se till att det 
finns klara regler och mål för lärandet och att dessa följs och följs upp, att 
olika former av hjälpmedel som bildspels-presentationer eller kompendier 
är tydliga och pedagogiskt utformade, att kursupplägget är motiverande 
och anpassat till studentgruppen, till exempel vad gäller undervisnings-
passens längd och innehåll, och att administrativa rutiner fungerar. Om 
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lärarna sköter sitt jobb kommer studenterna att engagera sig i sina studier 
och lära.  

Forskning har visat att inget av dessa perspektiv avspeglar verklighet-
en särskilt väl (Baeten, Kyndt, Struyven, & Dochy, 2010; Entwistle & 
McCune, 2004; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002). För att förstå or-
saker till skillnader i studenters sätt att ta sig an sina studier och hur dessa 
skillnader samvarierar med olikheter i studenters lärande behöver vi stäl-
let anlägga perspektiv som gör det möjligt att förstå hur studenter, lärare 
och lärmiljö interagerar inom ramen för ett specifikt utbildningssamman-
hang. En forskningslinje som har intresserat sig för just dessa samband är 
forskning om lärstrategier. Med lärstrategier avses just studenters sätt att 
ta sig an sina studier. Dessa uttryck, lärstrategier och studenters sätt att ta 
sig an sina studier, kommer i det följande att användas synonymt.  

Det tycks finnas vissa generella mönster att ta sig an sina studier som 
är gemensamma för studenter i olika lärmiljöer, oavsett sådant som äm-
nesområde, geografisk hemvist eller kultur (Entwistle & McCune, 2004; 
Vermunt, Bronkhorst, & Martinez-Fernández, 2014; Watkins, 2001). Be-
grepp som ytinriktad, djupinriktad, och strategiskt inriktad lärstrategi har 
utvecklats (Entwistle & McCune, 2004) för att beskriva dessa mönster. 
Ur ett pedagogiskt-psykologiskt perspektiv är det särskilt intressant att 
studenters lärstrategier tycks växa fram som ett resultat av ett samspel 
mellan personfaktorer hos studenterna och lärkontextuella faktorer, samt 
att lärstrategier dessutom har visat sig påverka kvaliteter i studenters lä-
rande. Exempelvis visade Ference Marton och Roger Säljö redan 1976 
(b) att studenter anpassar sitt sätt att ta sig an sitt lärande till upplägget i 
en förväntad kunskapskontroll och att angreppssätten relaterar till hur 
pass precisa och väl utvecklade kunskaper studenterna senare kan visa. Vi 
vet idag att dessa processer är mer komplexa än vad man tidigare före-
ställt sig och att studenternas subjektiva uppfattning av den lärmiljö de 
befinner sig i är mer avgörande för utvecklingen av lärstrategier än sådant 
som skulle kunna kallas mer ”objektiva” lärmiljöfaktorer. Till de mer ob-
jektiva lärmiljöfaktorerna räknas till exempel huruvida undervisnings-
formen karaktäriseras av traditionella föreläsningar eller är problembase-
rad (Baeten et al., 2010; Entwistle & McCune, 2004; Entwistle et al., 
2002). 

Innehållet i formell högskoleutbildning styrs ofta av lärandemål som i 
sin tur präglas av olika kvaliteter i lärandet. Lärandemål i högre utbild-
ning kan till exempel inbegripa förväntningar på att studenterna ska ut-
veckla förmåga att kunna definiera, beskriva och redogöra för olika be-
grepp och fenomen. Lärandemål kan även inkludera att studenter förvän-
tas förbättra sin förståelse för, förmåga att resonera kring och kritiskt 
granska vissa specificerade omständigheter eller sammanhang, eller visa 
att de kan tillämpa olika typer av teoretisk kunskap i mer praktiska situat-
ioner. Studenters kunskaper kan uppfylla lärandemål mer eller mindre 
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precist i förhållande till de på förhand fastställda kriterierna. De kunskap-
er studenter utvecklar kan dessutom uppvisa stora variationer i känne-
dom, självständighet, säkerhet och övertygelse, vara mer eller mindre re-
levanta, utförligt formulerade, nyanserade och insiktsfulla, samt uppvisa 
varierande grad av problematisering och förmåga till värdering. Kortfattat 
kan det beskrivas som att studenters kunskaper kännetecknas av olika 
kvaliteter. I ett målrelaterat betygssystem är intentionen att studenternas 
betyg ska ange i vilken grad de uppnått lärandemålen, och ett högre betyg 
antas representera högre kvaliteter i lärandet. 

Det ligger i lärares och andra undervisningsorganisatörers intresse att 
förstå vad som ligger bakom variationer i studenters lärstrategier och lä-
rande. Med kunskaper om förutsättningar för lärstrategiers flexibilitet kan 
verktyg utvecklas som gör det möjligt att designa lärmiljöer där studenter 
anammar gynnsamma lärstrategier för just de kvaliteter i lärandet som ef-
tersträvas i den unika lärkontexten. För att kunna förstå förutsättningar 
för lärstrategiers variation måste man också förstå förutsättningar för 
lärstrategiers stabilitet. Kunskap om under vilka förhållanden det är svårt 
att påverka studenters lärstrategier är lika betydelsefull som kunskap om 
vilka betingelser som främjar lärstrategiers variation. 

Inom högre utbildning förväntas studenter självständigt driva och ta 
stort eget ansvar för sitt lärande. Det innebär att de måste lära sig att ori-
entera i nya lärmiljöer. Utveckling av lärstrategier handlar inte bara om 
att studenter behöver förhålla sig till sin omgivning. Det handlar om en 
långsiktig, dynamisk process där de lärstrategier som studenter etablerar 
kommer att påverka både den fortsatta utvecklingen av deras lärstrategier 
och dessutom relatera till kvaliteter i deras lärande (Marton & Säljö, 
1997; Price & Richardson, 2004). Studenters första möte med ett ämne på 
högskolan är alltså betydelsefullt både för lärstrategiers utveckling och 
för progressionen i lärandet. Trots att vi på en generell nivå vet en del om 
hur lärstrategier varierar och påverkar kvaliteter i lärande finns fortfa-
rande kunskapsluckor. Senare forskning (exempelvis Asikainen & 
Gijbels, 2017; Coertjens, Vanthournout, Lindblom-Ylänne, & Postareff, 
2016) understryker behovet av att studera lärstrategier med hjälp av blan-
dade metoder, såsom intervju- och enkätstudier, för att nå en djupare för-
ståelse av vad som hänger samman med studenters sätt att ta sig an sitt lä-
rande och hur lärandet påverkas av lärstrategier. Vidare har även kontext-
nära analyser, det vill säga analyser som på ett tydligt sätt kan beskriva 
och begreppsliggöra hur studenter tar sig an ett specifikt ämnesstoff, ef-
terlysts. Inom olika högskolediscipliner tycks det successivt växa fram 
ämnesspecifika sätt att utöva, tänka och resonera (Entwistle, 2005; 
Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002; McCune & Hounsell, 2005). Stu-
dier i högre utbildning innebär successiv erövring och bemästring av 
olika ämnesområdens särskilda sätt att ta sig an och praktisera kunskaper 
i samspel med ämnens karaktäristiska sätt att tänka. Att begripa hur 
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lärstrategier utvecklas inom en disciplin och i olika skeden av förtrogen-
het med ämnet bidrar till förståelse för hur olika kvaliteter i lärande växer 
fram. 

I den här avhandlingen ligger fokus på ett ämne, nämligen psykologi, 
och närmare bestämt på högskolestudenter som läser psykologi på första 
och andra terminen. Psykologistudenter som grupp är antagligen en av de 
mest välstuderade ur alla tänkbara psykologiska aspekter. Forskning om 
undervisning och lärande i psykologi som vetenskaplig disciplin inom 
högre utbildning är dock förhållandevis eftersatt, även om det finns ex-
empel på specialtidskrifter med relativt praktiskt pedagogisk tilltal som 
Psychology Learning and Teaching, Psychology Teaching Review, Scho-
larship of Teaching and Learning in Psychology, och Teaching of 
Psychology. I ett nationellt svenskt perspektiv är forskning om högsko-
lestudenters lärande i ämnet psykologi fortfarande mycket ovanlig.   

Avhandlingens syfte 
Den här avhandlingen syftar till att studera förutsättningar för utveckling 
av och variation i lärstrategier bland psykologistudenter i en svensk ut-
bildningskontext. Förhoppningen är att avhandlingen med hjälp av olika 
frågeställningar och en kombinerad metodansats ska bidra både till kän-
nedom om de specifika förutsättningar för utveckling av lärstrategier som 
råder i den definierade undervisningsmiljön, men även främja en djupare 
förståelse av mer generella förutsättningar för variation i lärstrategier ge-
nom att iakttagelser relateras till tidigare forskning. I detta ingår en strä-
van att beskriva studenters reglering av lärstrategier, men även en ambit-
ion att kunna ge exempel på i vilka avseenden olika studenter och olika 
lärstrategier både liknar och skiljer sig åt vad gäller anpassningsmönster. 
Vidare avses skillnader i lärstrategier kopplade till studenters förvänt-
ningar på examination och akademisk prestation skildras.  

Tonvikten i avhandlingen ligger på att undersöka hur studenter tar sig 
an sitt lärande i det inledande mötet med universitetsämnet psykologi. I 
studie I undersöks lärstrategier hos studenter som läser sin allra första 
delkurs i psykologi. Det specifika syftet med denna delstudie är att besk-
riva hur lärstrategier varierar med studenters förväntningar på examinat-
ionsresultat, akademisk prestation och deras förmåga att korrekt skatta sin 
prestation. Studie II avser att djupare kartlägga vilka faktorer som första 
terminens studenter själva uppfattar påverka det sätt på vilket de tar sig 
an sina studier. Målet är att presentera gemensamma mönster hos studen-
ter som anammar olika lärstrategier. Studie III utnyttjar ett befintligt upp-
lägg av den andra terminens studier i psykologi för att undersöka variat-
ioner i lärstrategier. Frågan som undersökts här är om även mindre variat-
ioner i en lärmiljö kan ge upphov till studenters reglering av lärstrategier 
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och om benägenheten att variera skiljer sig mellan studenter med olika 
lärstrategier.  

Avhandlingens teoretiska ramverk utgörs i första hand av vad som in-
ternationellt kallas SAL (Students Approaches to Learning) (Marton & 
Säljö, 1997). SAL kommer dock relateras både till Biggs (Biggs & 
Moore, 1993; Price & Richardson, 2004; Price, 2013) reviderade modell 
4P (Presage, Perception, Process, Product), som utvecklats för att illu-
strera samspelet mellan olika faktorer som påverkar studenters lärande, 
och principer för konstruktiv länkning (Biggs, 1996). Både 4P och kon-
struktiv länkning har tidigare främst använts som riktlinjer för effektiv 
och professionell undervisningsdesign.  
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Lärstrategier 

Lärstrategier har utvecklats till ett av nyckelbegreppen i forskning om lä-
rande i högre utbildning (Haggis, 2009; Kandlbinder, 2013). I forskning 
om lästrategier studeras lärandet från den lärandes perspektiv (Marton & 
Säljö, 1997). Utgångspunkten är ofta studenters beskrivningar av olika 
aspekter av studierna. Synsättet på lärande är i huvudsak konstruktivist-
iskt (Biggs & Tang, 2011). Det innebär att lärande betraktas som något 
personligt som successivt växer fram ur varje individs egen analys av nya 
upplevelser i förhållande till deras tidigare erfarenheter. En student anses 
alltså konstruera sin egen kunskap genom att tolka det aktuella samman-
hang hen befinner sig i mot bakgrund av sina personliga referensramar 
och tidigare utvecklade insikter.  

Teorier om lärstrategier har visat sig utgöra ett användbart ramverk då 
avsikten är att studera och förstå formellt lärande i ett sammanhang. Ett 
lärstrategiskt perspektiv varken väjer för eller bortser ifrån lärandets 
komplexitet. Snarare är avsikten att med både teoretiska och praktiska 
ambitioner ta ett helhetgrepp på förutsättningar för studenters lärande. 
Svårigheten i att reda ut processerna i termer av enkel kausalitet och 
enkla samband medför dock utmaningar. Att presentera och illustrera 
SAL på ett sätt som ger en heltäckande bild av relevanta aspekter av för-
utsättningar för och konsekvenser av lärstrategiers utveckling är kompli-
cerat och resonemanget kan uppfattas som svåröverblickbart (Entwistle & 
Smith, 2002). I den här avhandlingen relateras teorier om lärstrategier till 
en specifik modell, 4P, som bygger på samma teoretiska bas som SAL 
men vidareutvecklar idéerna genom att begreppsliggöra olika faktorers 
inverkan på studenters lärande (Biggs & Moore, 1993; Price & 
Richardson, 2004; Price, 2013). Likheterna mellan SAL och 4P och po-
tentialen i att relatera dem till varandra har på senare tid fått viss upp-
märksamhet i forskning om lärstrategier (Coertjens et al., 2016).  

I 4P beskrivs hur studenters egenskaper, tidigare erfarenheter och in-
tentioner samspelar med faktorer i lärmiljön och tillsammans utgör förut-
sättningar för lärande (eng. Presage). Genom att tolka förutsättningarna 
för lärande konstruerar studenter en bild av lärandet och lärmiljön (eng. 
Perception) vilket i sin tur influerar hur de tar sig an sina studier (eng. 
Process). De förvärvade kunskaperna är resultatet (eng. Product) av lär-
processen och avhängigt av de föregående stegen i modellen (Price, 
2013). I SAL beskrivs lärstrategiers utveckling som en anpassningspro-
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cess där personfaktorer hos studenterna interagerar med lärkontextuella 
faktorer (jämför Presage). Studenternas upplevelse av lärmiljön (jämför 
Perception) är av avgörande betydelse för vilka lärstrategier de använder 
sig av (jämför Process), vilket i sin tur påverkar kvaliteter i studenternas 
lärande (jämför Product) (Marton & Säljö, 1997). Resonemangen är 
mycket snarlika. Ett syfte med att relatera SAL och 4P till varandra är att 
ett samlat grepp förväntas ha kapacitet att både berika och fördjupa vår 
förståelse för utvecklingen av studenters lärandeprocesser genom att er-
bjuda en arena för både generaliserande och kontextspecifika analyser 
(Coertjens et al., 2016).  

Resonemang kring lärstrategier domineras av några centrala begrepp. 
Dit hör, förutom de tre typerna av lärstrategier: ytinriktad, djupinriktad 
och strategiskt inriktad lärstrategi, även begrepp som lärkontext och kva-
liteter i lärande. I det här avsnittet förklaras dessa begrepp och forskning 
om lärstrategier presenteras i ett historiskt perspektiv. 

Centrala begrepp 

Lärkontext 
För att kunna förstå hur studenters lärstrategier formas måste dessa ställas 
i relation till den lärkontext där de utvecklas (Baeten et al., 2010; 
Entwistle & McCune, 2004; Entwistle et al., 2002). Studenters lärande 
sker alltid i ett sammanhang. Det är just detta sammanhang som avses 
med begreppet lärkontext eller lärmiljö.  Definitionen av sammanhang är 
i det här fallet relativt generös. Lärkontextuella faktorer inkluderar både 
vad som lärs, var lärandet sker och hur strukturer för lärandet är upp-
byggda. Det handlar om de yttre förhållanden som utgör ramar för stu-
denters lärande. 

Med lärandets innehåll menas både kunskapernas karaktär på ett mer 
övergripande plan inom den vetenskapliga disciplin där det lärda hör 
hemma, men också vilket specifikt ämne inom disciplinen som är föremål 
för lärande, och vilket innehåll i detta ämnesområde som är ämnat att 
lära. Kunskaperna kan vara teoretiska eller praktiska. Fokus för lärandet 
kan vara en mer detaljerad typ av kunskaper men det kan också vara kun-
skaper på mer generell nivå. Lärandet kan vara mer eller mindre avance-
rat och kräva olika grad av förkunskaper. 

Till lärkontexten räknas också den fysiska lärmiljö i vilken lärandet 
sker. I det här sammanhanget avses både faktorer som karaktäriserar sär-
skilda universitet eller institutioner som till exempel lokal planering av 
ytor för lärande som föreläsningssalar, seminarierum, datasalar och 
grupprum, men även tillgång till olika typer av teknisk utrustning.   
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Det största intresset för lärstrategiers utveckling i relation till lärkon-
text har dock rört undervisningens organisation och i vilka konstellationer 
lärande sker. Det kan handla om fördelningen mellan lärarledd tid och 
studenternas egna tid för studier, uppbyggnaden av undervisningspass 
som föreläsningar och seminarier, och hur enskilda arbetsuppgifter eller 
inslag av gruppuppgifter är utformade. Kurslitteraturen är ett väsentligt 
inslag, liksom lärarna. Lärarnas engagemang, undervisningsstrategi och 
kvaliteter påverkar interaktionen mellan lärare och studenter (Baeten et 
al., 2010). Undervisningen kan vara mer eller mindre lärar- eller student-
centrerad och stöd för studenters lärande och reflektion över lärandet kan 
utformas på olika sätt. Lärarnas återkoppling på studenternas lärande kan 
vara formativ (kontinuerlig och framåtsyftande) eller summativ (en avslu-
tande kunskapsbedömning) och understödjas av olika examinationsfor-
mer. I lärkontexten ingår också förutsättningar för kamratlärande och so-
ciala kontakter mellan studenterna. Detta hänger i sin tur ihop med lär-
kontextuella faktorer som undervisningsgruppernas storlek, förutsättning-
ar för grupparbeten och gruppindelningar, och hur stabila 
studentgrupperingar är över tid.  

Ytinriktad och djupinriktad lärstrategi 
När det gäller studenters sätt att ta sig an sina studier, det vill säga deras 
lärstrategier, tycks det finnas vissa gemensamma mönster som återkom-
mer i olika lärmiljöer, oavsett ämnesdisciplin, och studenternas geogra-
fiska eller kulturella hemvist (Entwistle & McCune, 2004; Vermunt et al., 
2014; Watkins, 2001). De två huvuddimensionerna kallas ytinriktad re-
spektive djupinriktad lärstrategi.  

Studenter som använder ytinriktad lärstrategi drivs i första hand av en 
intention att kunna reproducera det de fått i uppgift att lära, till exempel 
innehållet i en kursbok, vid ett speciellt tillfälle. Detta tillfälle består ofta 
av en examination där just denna prestation belönas i form av något som 
studenten eftersträvar, till exempel ett godkänt delkursbetyg. En ytinriktat 
lärstrategi drivs alltså i första hand av en yttre motivation, som att klara 
en tenta eller en utbildning. Förmågan att kunna reproducera det lärda är 
främst relaterad till ett speciellt tillfälle och då endast i syfte att uppnå ett 
överordnat mål, exempelvis det godkända betyget. Att kunna plocka fram 
kunskapen eller använda sig av det lärda i andra sammanhang är inte av 
huvudsakligt intresse i den ytinriktade lärstrategin, inte heller att kunna 
relatera det nyss lärda till tidigare kunskaper och erfarenheter. Pettersen 
(2008) uttrycker träffande att studenter med ytinriktad lärstrategi förhåller 
sig minimalistiskt till sina studier. De försöker uppnå sitt primära mål 
med så liten arbetsinsats som möjligt och förmedlar ofta att lärandet i sig 
känns meningslöst. Studenter med ytinriktad lärstrategi har svårt att se 
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sammanhang i det som lärs, känner sig ofta stressade och oroar sig för att 
de ska misslyckas med sina studier.  

Den djupinriktade lärstrategin drivs däremot främst av intentioner att 
utveckla förståelse för ett stoff. Studenter med djupinriktad lärstrategi 
sporras inte primärt av yttre motivationsfaktorer som att klara en tenta-
men, utan är intresserade av det som ska läras för sin egen skull. Den 
största drivkraften i dessa studenters lärande är alltså inre motivation. In-
tentionen att förstå bidrar till att studenter som använder sig av en djupin-
riktad lärstrategi strävar efter att integrera nyerövrade och tidigare kun-
skaper. Dessa studenter vill kunna använda sig av det lärda i ett längre 
perspektiv, till exempel för att kunna dra egna, välövervägda och välmo-
tiverade slutsatser. I och med detta blir det också viktigt att förstå 
aspekter av lärandet som till exempel inkluderar mer generella samman-
hang, som bakomliggande faktorer och författares intentioner.  Målet att 
förstå är universellt och inte som för ytinriktade studenter knutet till ett 
önskemål att prestera vid ett särskilt tillfälle.  

I ett resonemang kring studenters lärstrategier kan man inte kategori-
sera studenter som antingen ytinriktade eller djupinriktade. Varje student 
använder samtidigt både ytinriktad och djupinriktad lärstrategi i olika 
grad i olika sammanhang. Vanligast är att en hög grad av ytinriktad 
lärstrategi kombineras med en låg grad av djupinriktad lärstrategi och 
tvärtom, men det finns även studenter som i olika sammanhang anger att 
de i hög grad är både ytinriktade och djupinriktade, eller att deras nivå av 
både ytinriktad och djupinriktad lärstrategi är låg (Marton & Säljö, 1997). 

Strategiskt inriktad lärstrategi 
Förutom ytinriktad och djupinriktad lärstrategi har även en tredje typ av 
lärstrategi identifierats: den strategiskt inriktade (Entwistle & Peterson, 
2004; Entwistle & Ramsden, 1983). Studenter med en hög strategiskt in-
riktad lärstrategi drivs främst av en intention att optimera sin akademiska 
prestation. De eftersträvar helt enkelt bra betyg. Strategiskt inriktade stu-
denter är dessutom skickliga på att organisera och planera sin studietid. 
De kan plugga fokuserat och lägger ner mycket energi på sina studier. För 
att nå sitt mål anpassar strategiska studenter både hur och vad de lär. De 
är uppmärksamma på och söker aktivt ledtrådar i studiemiljön som kan 
hjälpa dem att avgöra vilka kunskaper som kommer belönas vid till ex-
empel olika examinationstillfällen. En i hög grad strategiskt inriktad stu-
dent justerar alltså sitt lärande efter vad hen tror kommer gynna en hög 
prestation och strävar efter att utnyttja den tid som läggs på studier så ef-
fektivt som möjligt. Strategiskt inriktade studenter tycks alltså vara mer 
flexibla vad gäller användandet av både ytinriktad och djupinriktad 
lärstrategi än studenter som inte är så strategiskt inriktade, eftersom de 
antas vara mer benägna att aktivt anpassa nivåerna av ytinriktad respek-
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tive djupinriktad lärstrategi till de krav som de upplever ställs i den aktu-
ella lärmiljön. Strategiskt inriktad lärstrategi varierar på samma sätt som 
ytinriktad och djupinriktad lärstrategi för samma student i olika lärmil-
jöer. Studier visar dock att strategiskt inriktad lärstrategi oftast korrelerar 
positivt med djupinriktad lärstrategi och negativt med ytinriktad lärstra-
tegi (Entwistle, McCune, & Tait, 2013; Entwistle, Tait, & McCune, 2000; 
Marton & Säljö, 1997). 

Idag ses strategiska aspekter snarare som ett viktigt komplement för 
vår förståelse av hur lärstrategier utvecklas, än som en separat lärstrategi i 
sig (Entwistle & McCune, 2004). Den ursprungliga definitionen av be-
greppet innehåller egentligen två dimensioner, den ena kopplad till en 
förmåga och vilja att organisera sin studietid effektivt, medan den andra 
illustrerar en ambition att prestera akademiskt. På senare tid har man 
uppmärksammat att dessa två dimensioner inte nödvändigtvis är synkro-
niserade utan kan variera oberoende av varandra. En student som önskar 
uppnå höga betyg har inte per automatik också förmågan att organisera 
sitt lärande på ett effektivt sätt, och en student som är duktig på att struk-
turera sitt lärande har inte alltid höga prestationsmål. I nyare forskning 
händer det att de två dimensionerna, organiseringen av studierna respek-
tive de akademiska föresatserna, behandlas var för sig (Entwistle & 
McCune, 2004). I den här avhandlingen används begreppet strategiskt in-
riktad lärstrategi huvudsakligen som det ursprungligen var avsett att göra 
eftersom denna tillämpning av termen varit adekvat i de studier som av-
handlingen bygger på. Däremot beaktas de två dimensionerna separat där 
så är lämpligt eller krävs för att förstå och problematisera forskningsre-
sultat. 

Lärande 
I forskning om lärstrategier står studenters sätt att ta sig an sina studier i 
fokus. Denna process är viktig att förstå i sig men har också visat sig vara 
väsentlig för att greppa och klargöra skillnader i vad studenter egentligen 
lär sig. Studenters kunskaper kan kategoriseras och rangordnas, till ex-
empel utifrån hur mycket olika studenter kan om ett ämnesområde. I ett 
konstruktivistiskt perspektiv är det emellertid inte lika intressant att mäta 
kvantiteter i lärandet (hur många rätt en student har på en tentamen) som 
att reflektera över kvaliteter i detsamma (vilken typ av kunskap som ten-
tamen relaterar till). Dessa reflektioner har bidragit till ett antal försök att 
systematisera kunskaper. De mest kända är kanske Blooms taxonomi från 
1956 (reviderad av Krathwohl, 2002) och SOLO-taxonomin (Structure of 
the Observed Learning Outcome: Biggs & Collins, 1982).  

Bloom och kollegor (Bloom et al., 1956) valde att dela in kunskaper i 
en hierarkisk struktur bestående av en lägsta nivå av faktakunskaper, och 
därefter vad som bedömdes vara successivt mer avancerade kunskaper i 
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form av förståelse, tillämpning, analys, syntes och avslutningsvis värde-
ring av kunskap. Denna struktur ligger bakom det som benämns Blooms 
taxonomi. Enligt taxonomin förutsätts en högre kunskapsnivå kräva att 
lägre nivåer behärskas, vilket innebär att utan faktakunskaper kan ingen 
av de högre nivåerna av lärande uppnås. Bloom betraktade faktakunskap-
er, utan kopplingar till varandra eller satta i ett större sammanhang, som 
den lägsta kunskapsnivån oavsett hur omfattande dessa faktakunskaper 
var med kvantitativa mått mätt. Med hjälp av faktakunskaper som till ex-
empel att kunna definiera, beskriva och identifiera begrepp och teorier, 
kan studenter avancera till högre kunskapsnivåer; i första hand förståelse, 
vilket bland annat innebär förmåga att förklara, försvara och generalisera 
sitt kunnande. Förståelse är en förutsättning för att kunna använda och 
utnyttja sina kunskaper, och tillämpning av kunskaper lägger grunden 
förmågan att kunna analysera förhållanden och principer, vilket är en 
nödvändighet för att kunna syntetisera kunskap, det vill säga utveckla en 
samlad helhetsbild. I Blooms taxonomi utgör förmågan att kritiskt kunna 
bedöma och värdera kunskaper den högsta kunskapsnivån. 

I Krathwohls revidering av Blooms taxonomi (Krathwohl, 2002) före-
slås en bearbetning och nyansering av taxonomin där olika typer av kun-
skaper som fakta- respektive förståelsekunskaper, processkunskaper och 
metakognitiva kunskaper, särskiljs från varandra, och var för sig bedöms 
kunna relateras till olika nivåer av kognitiva processer. Den hierarkiska 
struktur som Krathwohl presenterar är i stora delar identisk med Blooms, 
även om terminologin är något förändrad (komma ihåg, förstå, använda, 
analysera, utvärdera och skapa), och den högsta nivån av kunskap istället 
identifieras som förmågan till skapande av något nytt. 

Biggs och Collins (1982) modell över kvaliteter i lärande bygger i 
grunden på idéer från Piaget (1972) om olika stadier för kognitiv utveckl-
ing. I SOLO-modellen identifieras fem successivt mer avancerade nivåer 
av kunskap: prestrukturell, unistrukturell, multistrukturell, relationell 
samt utvidgat abstrakt nivå. Kunskaper graderas efter relevans och för-
måga att integrera olika aspekter till meningsfulla sammanhang där jäm-
förelser, slutsatser och värderingar kan göras. En prestrukturell kun-
skapsnivå utmärks av inkompetens och brist på kunskaper. Den unistruk-
turella nivån präglas av förmågan att identifiera en relevant aspekt, me-
dan flera relevanta och oberoende aspekter kan beskrivas och kombineras 
på den multistrukturella nivån. För att ha uppnått en relationell kunskaps-
nivå krävs förmåga att kunna jämföra och analysera olika aspekter samt 
kapacitet att resonera kring orsaker och tillämpningar. Den högsta kun-
skapsnivån benämns utvidgat abstrakt och inkluderar kompetens att gene-
ralisera kunskap till nya områden, det vill säga att reflektera och teoreti-
sera för att skapa nya kunskaper. 

Utformingen av kunskapsmål och betygskriterier i högre utbildning 
bygger i stor utsträckning på föreställningar om att kunskaper kan rang-
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ordnas i olika kvaliteter som de ovan beskrivna. Genom att undersöka 
produkter av studenters lärande med hjälp av klassificeringar av kunskap 
som påminner om taxonomier som Blooms eller SOLO har det visat sig 
att djupinriktad lärstrategi bidrar till så kallade högre kvaliteter i lärande 
(Price & Richardson, 2004; Qureshi & Zakar, 2013). Djupinriktad lärstra-
tegi har betraktats som ett ideal för studenter i högre utbildning. Meta-
analyser visar att djupinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi har ett 
positivt samband med akademisk prestation, medan ytinriktad lärstrategi 
tycks ha negativ inverkan på akademisk framgång (Richardson, 
Abraham, & Bond, 2012; Schneider & Preckel, 2017; Watkins, 2001). 
Det innebär att studenter med djupinriktad eller strategiskt inriktad 
lärstrategi generellt uppnår högre betyg, medan studenter med ytinriktad 
lärstrategi får lägre betyg. 

Föreställningen om att djupinriktad lärstrategi är den mest optimala i 
alla lärsituationer har dock utmanats (Dinsmore & Alexander, 2012). 
Olika kombinationer av lärstrategier har visat sig vara olika ändamålsen-
liga i olika sammanhang, till exempel beroende på vilken typ av kun-
skaper som ska visas, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt.  

Historisk tillbakablick 
För att kunna sätta forskning om lärstrategier i ett sammanhang presente-
ras här en sammanfattning av de två studier (Marton & Säljö, 1976a re-
spektive 1976b) som kom att bli startskottet för den forskning om lärstra-
tegier som utvecklades i framför allt Storbritannien och Australien och 
som internationellt har kommit att gå under benämningen SAL. Därefter 
beskrivs hur en flora av mätinstrument växte fram inom loppet av ett par 
decennier, och hur forskning om lärstrategier kom att knyta an till paral-
lella forskningsområden inom den kognitiva psykologin, nämligen bear-
betningsnivåer samt metakognition och självreglerat lärande. 

Den tidiga forskningen om lärstrategier 
De slutsatser som Marton och Säljö presenterade i de studier som ofta re-
fereras till som SAL-perspektivets ursprung (Marton & Säljö, 1976a, 
1976b), var egentligen inte unika utan representerade snarare idéer som 
vuxit fram under ett halvsekel. Det stora genomslaget berodde snarare på 
att de med hjälp av ett par kvasiexperiment i kombination med intervjuer, 
lyckades illustrera och, inte minst, konceptualisera fenomen som intresse-
rade många. 

Marton och Säljö (1976a, 1976b) utgick ifrån antagandet att olika kva-
liteter i studenters lärande var ett resultat av olika kvaliteter i deras bear-
betning av kunskap. I konstruktivistisk anda undersöktes och beskrevs 
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studenters lärande som kvaliteter snarare än kvantiteter. I den första stu-
dien (1976a) utgick Marton och Säljö från studenternas egna berättelser 
om hur de arbetade med att lära sig ett visst material. De identifierade två 
typer av angreppssätt som benämndes ytinriktad respektive djupinriktad 
bearbetning. Det visade sig att olika studenter fokuserade på helt olika 
aspekter av det som skulle läras. Vissa ägnade sig åt att försöka lära sig 
stoffet utantill, det vill säga ytinriktad bearbetning. Deras målsättning 
med lärandeaktiviteten var att kunna reproducera så mycket som möjligt 
av innehållet i texten vid det kunskapstest som de visste skulle följa på in-
lärningen. Andra studenter beskrev att de ansträngde sig för att förstå re-
sonemanget bakom orden de läste, vad det var författaren egentligen ville 
förmedla i texten, så kallad djupinriktad bearbetning. I den efterföljande 
kunskapskontrollen visade det sig att de studenter som bearbetat materi-
alet mer djupinriktat redovisade kunskaper av högre kvalitet än studenter 
som bearbetat materialet ytinriktat. Marton och Säljö definierade hög 
kvalitet i lärandet som att en student inte bara hade förmågan att återge 
och beskriva de fenomen som berördes i texten korrekt, utan även var i 
stånd att till exempel uttyda och förstå underliggande meningar. 

I den andra artikeln visade Marton och Säljö (1976b) att studenter 
snabbt anpassar sitt sätt att ta sig an ett material till vad de förväntar sig 
kommer att krävas av dem när de ska redovisa sina kunskaper. Studenter 
som förväntar sig detaljerade faktafrågor kommer att fokusera på att me-
morera dylika fakta i texten, medan studenter som förväntar sig frågor av 
mer analyserande karaktär anstränger sig att försöka förstå texten på ett 
djupare plan. Studien var utformad som ett kvasiexperiment med potenti-
ellt svag ekologisk validitet, men resultatet indikerade att studenters upp-
fattningar av lärmiljön, i det här fallet den typ av frågor som ställs i en 
kunskapskontroll, ganska omgående påverkar deras sätt att ta sig an sina 
studier. Studenterna anammade direkt vad som uppfattades vara lämpliga 
bearbetningsstrategier som en relevant reaktion på de ledtrådar som gavs. 
Vid den kunskapskontroll som ägde rum direkt efter studenternas instude-
ring av materialet visade det sig att studenter som lockats att använda mer 
ytinriktad bearbetning besvarade de rena faktafrågorna bättre än studenter 
som använt en mer djupinriktad bearbetning. Vid den andra kunskaps-
kontrollen som ägde rum 45 dagar senare presterade dock de studenter 
som använt djupinriktad bearbetning bättre resultat även på de frågor som 
var av ren faktakaraktär.  

Utveckling av mätinstrument 
De studier som Marton och Säljö presenterade 1976 byggde på intervjuer 
med studenter och kvasiexperiment. Antal deltagare var förhållandevis få 
och möjligheterna att generalisera resultaten begränsade, men idéerna 
fångades upp av brittiska forskare som Noel Entwistle och Paul Ramsden. 
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De utvecklade tillsammans ett frågeformulär avsett att mäta nivåer av yt-
inriktad och djupinriktad lärstrategi i större grupper av studenter i olika 
lärkontexter (1983). Under utvecklandet introducerades en tredje dimens-
ion av lärstrategi, den strategiskt inriktade. Den första versionen av enkä-
ten kallades Approaches to Studying Inventory (ASI). Denna version har 
successivt utvecklats och uppdaterats och finns idag i ett antal olika vari-
anter (Entwistle & McCune, 2004; Entwistle, McCune, & Tait, 2013; 
Entwistle, Tait, & McCune, 2000). 

Intresset för att närmare undersöka de ytinriktade, djupinriktade och 
strategiskt inriktade aspekterna av studenters sätt att lära och studera på 
ett mer generellt plan, resulterade i att flera parallella mätinstrument ut-
vecklades i olika delar av världen. I Australien hade John Biggs redan 
1970 lanserat Study Behaviour Questionnaire (SBQ) (Biggs, 1970) som 
efterhand utvecklades till Study Process Questionnaire (SPQ) (1987). 
SPQ är tillsammans med versioner av ASI ett av de mest använda mätin-
strumenten i forskning om lärstrategier idag. I USA introducerades enkät-
instrument som ILP (Inventory of Learning Process; Schmeck, Ribich, & 
Ramamaiah, 1977) och LASSI (Learning and Study Strategies Inventory; 
Weinstein, Plamer, & Schulet, 1987) för att mäta skillnader i hur studen-
ter lär och studerar. I Europa har även Inventory of Learning Styles (ILS) 
(Vermunt, 1994) fått mycket stort genomslag. Trots vissa skillnader i de 
olika instrumentens sätt att mäta och benämna olika dimensioner är de yt-
inriktade, djupinriktade och strategiskt inriktade aspekterna gemensamma 
(Entwistle & McCune, 2004; Entwistle & Peterson, 2004; Lonka, 
Olkinuora, & Jarkko, 2004; McCune, 2000; Richardson, 2011; Wilson et 
al., 1996). Den amerikanska forskningen har dock haft en tendens att 
lyfta fram och betona de stabila aspekterna av studenters sätt att ta sig an 
sina studier, medan den europeiska och australiensiska forskningen varit 
mer inriktad på att förstå variationer i studenters lärande. 

Bearbetningsnivåer 
Marton och Säljö var som sagt inte ensamma om att intressera sig för 
sambanden mellan studenters föreställningar, bearbetningsstrategier, ex-
aminationers karaktär, och utfall av lärandet. Redan på 1930-talet stude-
rade till exempel både Paul Terry (1933) och George Meyer (1934, 1935) 
hur olika examinationsformer påverkade studenters lärande. I slutet av 
1910-talet hade det blivit modernt att testa studenters kunskaper genom 
rena faktafrågor i vad som kallades objektiva test. Tidigare hade frågor av 
essäkaraktär varit vanligare. Det bakomliggande motivet tycks ha varit att 
stärka kunskapstesternas reliabilitet, även till priset av sänkt validitet. 
Terry och Meyer intresserade sig för hur denna förändring påverkade stu-
denters studiestrategier och lärande.  
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Både Terry och Meyer visade att studenter förberedde sig på olika sätt 
beroende på vilken typ av frågor de förväntade sig (Meyer, 1935; Terry, 
1933). Med Martons och Säljös terminologi skulle man kunna säga att 
Terry visade att studenters förberedelser inför rena faktatest var av ytin-
riktad karaktär medan förberedelser inför test som kräver mer elaborering 
av kunskaper var av mer djupinriktad karaktär, medan Meyer visade att 
ett förväntat igenkänningstest får studenter att använda mer ytinriktad be-
arbetning än ett förväntat framplockningstest.  

I slutet av 1960-talet hade David Ausubel (1968) markerat en tydlig 
distinktion mellan utantillärande och meningsfullt lärande, men det var 
först på 1970-talet i och med att Fergus Craik och Robert Lockhart fram-
håller skillnader mellan ytligare och djupare bearbetningsnivåer (eng. 
levels of processing) (Craik & Lockhart, 1972) som koncepten fick fäste 
även inom den kognitiva psykologin. Med djupare bearbetningsnivå av-
såg Craik och Lockhart en högre grad av semantisk eller kognitiv analys 
av ett stoff. De menade att till exempel ett begrepp kan läras på olika sätt.  
Med hjälp av en ytligare bearbetningsnivå kan en person lära sig att 
känna igen begreppet. Ju djupare och mer intensivt begreppet elaboreras, 
exempelvis genom att trigga associationer eller koppla ihop begreppet 
med tidigare erfarenheter och kunskaper, desto djupare ”minnesspår” 
lämnas, vilket i sin tur innebär att minnet stärks och blir mer lättåtkomligt 
vid ett senare tillfälle. Det går snabbare att bearbeta det man ska lära på 
den djupare nivån om det redan är bekant sedan tidigare eller menings-
fullt och kompatibelt med existerande kognitiva strukturer. Senare fram-
plockning underlättas av att mer engagemang, uppmärksamhet och tid 
ägnas åt lärandet. Craik och Lockhart resonerar också kring möjligheten 
att olika bearbetningsstrategier är olika gynnsamma för olika typer av 
minnestest.  

Metakognition och självreglerat lärande 
Utöver idéer om olika kognitiva bearbetningsnivåer var slutet av 1970-
talet även en period då forskning om metakognition slog igenom inom 
psykologin (Flavell, 1979). Metakognition är ett samlingsbegrepp för 
människors medvetande om, förståelse för och kontroll över sina egna 
tankar och kunskaper. Med hjälp av metakognitiva kunskaper, förmågor 
och strategier kan individer systematiskt reflektera över och reglera ex-
empelvis sitt eget lärande (Case & Gunstone, 2002).  

Metakognitiv kunskap brukar delas in i tre typer; deklarativ, procedu-
rell och konditionell (Serra & Metcalfe, 2009). Deklarativ metakognitiv 
kunskap relaterar till kännedom om ens egen förmåga (styrkor och svag-
heter), den uppgift som ska utföras, och om vilka strategier som skulle 
vara effektiva för att lösa uppgiften. Procedurell metakognitiv kunskap 
handlar om att på ett adekvat sätt kunna genomföra de procedurer och 
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strategier som man har deklarativ kunskap om, medan konditionell (vill-
korad/situationsanpassad) metakognitiv kunskap avser förmåga att be-
döma när, var och varför en viss deklarativ och procedurell kunskap ska 
användas för att vara effektiv i förhållande till de mål en jobbar mot. 

När det gäller metakognitiva förmågor brukar man skilja mellan meta-
kognitiv självövervakning (eng. monitoring) och metakognitiv reglering 
(eng. control) (Serra & Metcalfe, 2009). Metakognitiv självövervakning 
avser en individs förmåga att bedöma och övervaka sin kunskap och sina 
minnesprocesser. Denna kunskap utgör ofta ett förled i en process där den 
följande fasen inkluderar någon form av reglering, det vill säga informat-
ionen utvinns för att användas för förändring och reglering av den kogni-
tiva processen. Förmågan till självövervakning kan vara prospektiv (be-
dömning av vad man kommer minnas eller kunna i ett framtida skede) el-
ler retrospektiv (bedömning av hur säker man är på att man klarade en 
viss prestation, så kallad konfidensbedömning). Inom prospektiv självö-
vervakning talar man dessutom om skilda kategorier, såsom EOL (eng, 
ease of learning) det vill säga bedömning av hur svår en viss uppgift 
kommer vara att lära sig, och vilken inlärningsstrategi som är lämpligast 
för en viss uppgift, JOL (eng, judgements of learning), där man under el-
ler direkt efter inlärning av uppgift bedömer om man kommer klara eller 
minnas uppgiften vid ett senare tillfälle, och FOK (eng, feeling of 
knowing) som identifieras som en känsla av att inneha kunskap om svaret 
även om man inte kan hämta fram rätt svar för tillfället. 

Metakognitiv reglering representerar metakognitiva aktiviteter som 
hjälper till att kontrollera och reglerar det egna tänkandet och lärandet, till 
exempel förmågan att kunna välja och tillämpa rätt inlärningsstrategi eller 
att kunna tilldela tillräckligt med tid för en viss uppgift. Detta är även en 
viktig förmåga vid erinring och återhämtning av tidigare inlärt material. 

Principerna bakom lärstrategiers utveckling som ett resultat av studen-
ters aktiva tolkning av sin lärmiljö, bygger på antagandet att studenter 
använder olika typer av metakognitiva kunskaper och förmågor att reflek-
tera över det egna lärandet och reglera sina lärprocesser. Inom SAL har 
det hittills varit vanligt att betrakta och resonera kring metakognition på 
ett generellt och övergripande plan (Heikkilä & Lonka, 2006). Biggs 
(1985) kopplade till exempel ihop fenomenen metalärande och studiepro-
cesser, och resonerade kring hur metalärande samvarierar med lärstrate-
gier och kvalitet i lärandet. Han definierade metalärande som en kombi-
nation av studenters förståelse för de krav som ställs i en lärmiljö, för-
mågan att infria dessa krav, samt kapaciteten att göra en realistisk be-
dömning och utöva kontroll över de egna kognitiva resurserna. Både 
djupinriktat och strategiskt inriktat lärande antogs kräva mer avancerad 
metakognitiv förmåga än ytinriktat lärande.  

De självreglerande aspekterna av metakognition har i olika samman-
hang kommit att lyftas fram som särskilt intressanta ur ett pedagogiskt-
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psykologiskt perspektiv (Boekaerts, 1995, 1997, 1999; Boekaerts & 
Cascallar, 2006; Boekaerts & Corno, 2005; Lonka, Olkinuora, & Jarkko, 
2004; Zimmerman & Schunk, 1989). Trots den uppmärksammade poten-
tialen i forskning som integrerar det lärstrategiska perspektivet och ett 
mer strikt kognitivt perspektiv med fokus på bearbetningsnivåer och 
självregelerat lärande (Entwistle & Peterson, 2004), har området ännu 
inte blommat ut. 
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Stabilitet och variation i lärstrategier 

En av anledningarna till att forskning om lärstrategier har fått så stor ge-
nomslagskraft är SAL:s relativt vida perspektiv och strävan efter att gene-
rera en helhetsbild av det komplexa samspelet mellan studenter och 
lärmiljö, och vilka konsekvenser denna interaktion får för kvaliteter i stu-
denters lärande (Entwistle & McCune, 2004; Entwistle & Smith, 2002; 
Qureshi & Zakar, 2013). En väl underbyggd teori om lärstrategier anses 
kräva djupgående forskning om vilka förutsättningar som styr lärstrategi-
ers variation respektive stabilitet på ett generellt plan men också med av-
seende på de specifika förutsättningar som råder till exempel inom olika 
ämnesområden och vetenskapliga discipliner. Inom SAL-perspektivet 
ryms även höga praktiskt pedagogiska ambitioner, vilket har avspeglat 
sig direkt i många studiers design (Gijbels, Coertjens, Vanthournout, 
Struyf, & Van Petegem, 2009; Gijbels & Dochy, 2006; Nijhuis, Segers, 
& Gijselaers, 2005; Papinczak, Young, Groves, & Haynes, 2008; Segers, 
Nijhuis, & Gijselaers, 2006; Vermetten, Vermunt, & Lodewijks, 2002). 
Eftersom lärandemål inom högre utbildning ofta ligger i linje med de 
kvaliteter i lärandet som är förknippade med djupinriktad lärstrategi har 
det funnits ett särskilt stort intresse att studera hur just djupinriktad 
lärstrategi kan stimuleras (Baeten et al., 2010). 

Inom SAL var det länge populärt att antingen undersöka kopplingar 
mellan lärstrategier och personfaktorer hos studenterna, eller samband 
mellan lärstrategier och lärkontextuella faktorer relaterade till lärarnas 
roll och undervisningens design (Baeten et al., 2010; Qureshi & Zakar, 
2013). Med tiden visade det sig dock vara svårt att få enkla och enkelrik-
tade samband bekräftade. Studenters lärstrategier tycks utvecklas i ett 
samspel mellan personfaktorer och lärmiljö, där studenternas subjektiva 
uppfattning av den lärkontext de verkar i är av avgörande betydelse 
(Baeten et al., 2010; Entwistle & Peterson, 2004; Entwistle, McCune, & 
Hounsell, 2002; Lawless & Richardson, 2002; Parpala et al., 2010; 
Qureshi & Zakria, 2013; Richardson, 2005b). Sambanden tycks vara av 
ömsesidig karaktär och involvera en växelverkan (Richardson, 2006). Det 
betyder att lärmiljön och studenters erfarenheter, intentioner och uppfatt-
ningar av lärmiljön påverkar utvecklingen av lärstrategier, samtidigt som 
lärstrategier bidrar till att forma studenters uppfattning av lärmiljön och 
erfarenheter av studier och lärande. 
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I det här avsnittet beskrivs inledningsvis de enkla samband mellan 
lärstrategier och studenters personfaktorer respektive lärkontextuella fak-
torer som den tidigare forskningen trots allt kunnat visa. Därefter redo-
görs för relevansen av studenters subjektiva uppfattning av sin lärkontext. 
Avslutningsvis skildras komplexiteten i att analysera lärstrategiers ut-
veckling och hur forskningsresultat om lärstrategier kan tolkas med hjälp 
av 4P och tankar om konstruktiv länkning. 

Personfaktorer 
Under kategorin personfaktorer presenteras hur studenters personliga och 
individuella egenskaper samvarierar med deras lärstrategier. Genom att 
kartlägga den här typen av faktorer går det att hitta argument för att skä-
len till att studenter använder olika lärstrategier ligger hos dem själva. Att 
skildra personfaktorer handlar inte bara om att tillskriva olika personer el-
ler grupper stabila och varaktiga lärstrategier. Det handlar även om att 
klargöra ifall olika individer eller grupper har lika eller olika benägenhet 
att variera. Att man definierar ett fenomen som en personfaktor betyder 
inte att det är okänsligt för miljöpåverkan. 

I ett lärstrategiskt perspektiv betraktas individfaktorer som kön, ålder, 
intelligens och personlighet som stabila. Det är personfaktorer som inte 
förväntas förändras på något avgörande sätt inom loppet de få år som en 
student vanligtvis befinner sig i högre utbildning. Andra personfaktorer 
som har visat sig vara av intresse, som till exempel motivation, olika ty-
per av metakognitiv förmåga och kunskapssyn, kan dock tänkas variera 
även under en såpass kort tidsperiod.  

Individfaktorer 
Vad gäller individfaktorer tycks kön inte ha någon avgörande betydelse 
för hur studenter anammar lärstrategier (Duff, 2002; Richardson, 1993; 
Wilson et al., 1996). Det finns visserligen studier som kunnat påvisa vari-
ationer mellan kvinnor och män men resultaten spretar vilket gör det rim-
ligt att anta skillnaderna inte är generella men kan uppstå i vissa lärmil-
jöer (Marrs & Sigler, 2012; Sadler-Smith, 1996). Ålder är dock en indi-
vidfaktor som ser ut att vara stabil oavsett lärmiljö. Äldre studenter antar i 
högre grad djupinriktad lärstrategi än yngre studenter, medan yngre i 
högre grad tycks anta mer ytinriktad lärstrategi än äldre (Quinn, 2009; 
Richardson, 1994; Rønning, 2009; Sadler-Smith, 1996).  

Det är mer oklart om det finns något samband mellan intelligens och 
användandet av olika lärstrategier (Diseth, 2002). De studier som rappor-
terar signifikanta skillnader visar att olika aspekter av intelligens i viss 
mån tycks vara positivt länkad till djupinriktad lärstrategi (Chamorro-
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Premuzic & Furnham, 2008; Furnham, Christopher, Garwood, & Martin, 
2008) och negativt länkad till ytinriktad lärstrategi (Furnham et al., 2008).  

Däremot verkar det finnas fog för antagandet att studenter med olika 
personlighet använder lärstrategier på olika sätt även om resultaten inte 
heller här är entydiga. Personlighet beskrivs oftast med hjälp av en väl 
etablerad femfaktormodell (Big Five). Mönstren varierar något mellan 
olika studier (Busato, Prins, Elshout, & Hamaker, 2000; Chamorro-
Premuzic & Furnham, 2009; Diseth, 2003; Donche, De Maeyer, 
Coertjens, Van Daal, & Van Petegem, 2013; Nijhuis, Segers, & 
Gijselaers, 2007; Swanberg & Martinsen, 2010; Vermetten, Lodewijks, & 
Vermunt, 2001) men generellt tycks det gå en skiljelinje mellan å ena si-
dan ytinriktad lärstrategi, och å andra sidan djup- samt strategiskt inriktad 
lärstrategi. Ytinriktad lärstrategi är vanligare bland studenter med högre 
nivåer av neuroticism, och lägre grader av extraversion, öppenhet och 
vänlighet/sympatiskhet, medan nivåer av samvetsgrannhet skiljer sig mel-
lan studier och är mer svårtolkade. Djupinriktad och strategiskt inriktad 
lärstrategi kopplas generellt till studenter med högre grader av extravers-
ion, öppenhet, vänlighet/sympatiskhet och samvetsgrannhet. Djupinriktad 
lärstrategi är mindre grad förknippad med neuroticism medan resultaten 
för sambanden mellan neuroticism och strategiskt inriktad lärstrategi va-
rierar mellan olika studier. 

Motivation, metakognitiv förmåga och kunskapssyn 
Att studenters lärstrategier varierar med motivation är inte överraskande 
utan ligger tvärtom explicit i definitionen av respektive lärstrategi. Stu-
denter med ytinriktad lärstrategi drivs i högre grad av yttre motivation 
medan djupinriktad lärstrategi samvarierar positivt med inre motivation 
(Kusurkar, Ten Cate, Vos, Westers, & Croiset, 2013; Moneta & Spada, 
2009). Ur ett teoretiskt perspektiv skulle det vara lätt att argumentera för 
att strategiskt inriktad lärstrategi huvudsakligen drivs av yttre motivat-
ionsfaktorer eftersom strategiskt inriktade studenter är angelägna om att 
uppnå höga betyg (Entwistle & McCune, 2004; Marton & Säljö, 1997). 
Studier tyder dock på att inre motivation tycks vara mer avgörande även 
för studenter som i högre grad antar en strategisk lärstrategi (Moneta & 
Spada, 2009). Både djupinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi tycks 
alltså drivas av en motivation att förstå snarare än att prestera (Remedios 
& Richardson, 2013).  

Medan studenters motivation under en högskole- eller universitetsut-
bildning kan tänkas växla mellan yttre och inre drivkrafter och därmed 
påverka användningen av lärstrategier finns det också föreställningar om 
mer stabila personfaktorer kopplade till motivation. En grupp av studen-
ter med en stabilt hög grad av djupinriktad lärstrategi har identifierats. 
Fenomenet presenteras som en slags personlig läggning eller disposition 
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att förstå för sin egen skull (Entwistle & McCune, 2013), driven av ett 
djupt engagemang och en stark inre drivkraft att just förstå (Postareff, 
Lindblom-Ylänne, & Parpala, 2014). 

Lärstrategier beskrivs ibland som ett sätt för studenter att hantera en 
påfrestande situation, det vill säga en slags copingstrategi (Moneta & 
Spada, 2009; Moneta, Spada, & Rost, 2007). Studier har visat att djupin-
riktad och strategiskt inriktad lärstrategi är kopplade till adaptiva eller 
problemfokuserade copingstrategier. Med en djupinriktad eller strategiskt 
inriktad lärstrategi hanterar studenter själva källan till stressen genom att 
planera sin tid och fokusera på att skapa goda villkor att klara utmaning-
en. Ytinriktad lärstrategi är i högre grad undvikande, det vill säga studen-
ter letar snarare anledningar att av olika skäl inte engagera sig i de aktivi-
teter som krävs för att klara uppgiften, en så kallad maladaptiv co-
pingstrategi. 

En av de personliga faktorer som rönt störst intresse vad gäller kopp-
lingar till lärstrategier är studenters metakognitiva förmågor. Det finns de 
som hävdar att metakognitiv utveckling på ett generellt plan, det vill säga 
fördjupade kunskaper om, medvetenhet om och kontroll över det egna lä-
randet, är en parallell, eller till och med identisk, process med utveckling-
en av en mer djupinriktad lärstrategi (Case & Gunstone, 2002). Djupin-
riktad lärstrategi har också kunnat kopplas till bättre självreglerande för-
måga (Heikkilä & Lonka, 2006; Ning, 2016; Vrugt & Oort, 2008), medan 
däremot ytinriktad lärstrategi är förenad med sämre metakognitiv för-
måga (Spada & Moneta, 2012, 2014) och sämre förmåga till självregle-
ring (Heikkilä & Lonka, 2006; Vrugt & Oort, 2008). 

Upplevd självförmåga/egenförmåga (eng. self-efficacy) kan också rela-
teras till aspekter av metakognitiv förmåga och har visat sig ha betydelse 
för studenters lärstrategier. Studenters tilltro till den egna förmågan att 
klara studier och akademiska uppgifter har visat sig samvariera positivt 
med både djupinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi (Liu, Ye, & 
Yeung, 2015; Moneta, Spada, & Rost, 2007; Papinczak, Young, Groves, 
& Haynes, 2008; Phan, 2010, 2011; Prat-Sala & Redford, 2010; Rønning, 
2009), medan en lågt skattad självförmåga tycks vara starkare kopplad till 
ytinriktad lärstrategi (Papinczak et al., 2008). 

Det har visat sig att lärstrategier dessutom hänger ihop med studenters 
syn på lärande och kunskap (Entwistle & Peterson, 2004). En mer dualist-
isk kunskapssyn tycks samvariera positivt med ytinriktad och negativt 
med djupinriktad lärstrategi, medan förhållandet är det omvända vad gäl-
ler ett mer relativistiskt synsätt (Ferla, Valcke, & Schuyten, 2008; Lonka 
& Lindblom-Ylänne, 1996; Rodríguez & Cano, 2006; Vermetten, 
Vermunt, & Lodewijks, 1999; Zhang & Watkins, 2001). Studenters ut-
veckling mot en mer relativistisk kunskapssyn under loppet av en utbild-
ning tycks ske parallellt med deras utveckling av mer djupinriktade 
lärstrategier (Rodriguez & Cano, 2007). Det finns också indikationer på 
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att intellektuellt engagemang, definierat som i vilken grad en person en-
gagerar sig i och säger sig uppskatta intellektuella aktivititeter, samvarie-
rar positivt med djupinriktad och negativt med ytinriktad lärstrategi 
(Arteche, Chamorro-Premuzic, Ackerman, & Furnham, 2009). Studenter 
med djupinriktad lärstrategi tycks även generellt vara bättre på kritiskt 
tänkande (Phan, 2009a, 2009b) och har större motivation att engagera sig 
i ämnet (Platow, Mavor, & Grace, 2012). 

Andra personfaktorer 
Det finns fler personfaktorer som har visat sig variera med lärstrategier. 
En aspekt som bör betonas är att tidigare mönster i användning av lärstra-
tegier har visat sig ha stor betydelse för hur lärstrategier utvecklas i nya 
lärmiljöer (Gijbels, Segers, & Struyf, 2008). Studenter tenderar att hålla 
fast vid sina lärstrategier. Det finns till exempel ingen evidens för att stu-
denter generellt utvecklar mer djupinriktad lärstrategi över tid (Asikainen 
& Gijbels, 2017).  

Lärstrategier samvarierar dock med prefererade undervisnings- och 
examinationsformer och med hur studenter definierar en bra lärare 
(Baeten, Dochy, Struyven, Parmentier, & Vanderbruggen, 2016; 
Entwistle & Tait, 1993; Struyven, Dochy, & Janssens, 2012). Studenter 
som föredrar essäskrivande och muntliga examinationer är i högre grad 
djupinriktade medan studenter som föredrar flervalsfrågor och möjlighet-
er att arbeta i grupp är mer ytinriktade (Furnham et al., 2008). Höga aka-
demiska förväntningar har också visat sig korrelera positivt med djupin-
riktad lärstrategi och negativt med ytinriktad lärstrategi (Remedios & 
Richardson, 2013; Rodriguez, 2009). 

Lärkontextuella faktorer 
Medan forskning om personfaktorer fokuserar på hur faktorer hos studen-
terna varierar med lärstrategier kartlägger forskning om faktorer i lärmil-
jön vilken inverkan undervisningsmiljö och lärare har. Många av dessa 
studier har som syfte att undersöka hur en förändring i lärkontexten på-
verkar de lärstrategier studenterna använder. Ofta utvärderas metoder 
som har utvecklats med syftet att stimulera studenters djupinriktade 
lärstrategi. Lärkontextuella aspekter som har studerats handlar till exem-
pel om lärarstrategier och varierande former av undervisning och exam-
ination, samt skillnader mellan olika discipliner. Dessa faktorer har både 
studerats enskilt och i kombination med varandra. Studenters lärstrategier 
tycks definitivt kunna påverkas genom förändringar i lärmiljön. Däremot 
har det visat sig vara betydligt svårare att styra i vilken riktning de ut-
vecklas. Generellt tycks det vara lättare att åstadkomma högre nivåer av 
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ytinriktad lärstrategi än högre nivåer av djupinriktad lärstrategi (Gijbels, 
Segers, & Struyf, 2008; Marton & Säljö, 1997; Struyven, Dochy, 
Janssens, & Gielen, 2006). 

Olika discipliner 
På ett övergripande plan har det visat sig att förekomsten av olika lärstra-
tegier skiljer sig mellan olika discipliner. Generellt är ytinriktad lärstra-
tegi vanligare i naturvetenskapliga ämnen medan djupinriktad lärstrategi 
är mer karaktäristisk för beteendevetenskapliga och samhällsvetenskap-
liga ämnen (Parpala et al., 2010). Just psykologistudenter har visat sig 
vara extremt djupinriktade (Green & Hood, 2013), till exempel i jämfö-
relse med medicinstudenter (Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996). 

Det är oklart vad dessa skillnader beror på. Det kan vara så att olika 
discipliner lockar studenter med olika personliga faktorer. Det kan också 
vara så att olika discipliners lärmiljöer har speciella karaktärsdrag som 
gör att de skiljer sig från varandra på sätt som gynnar olika lärstrategier. 
Olika discipliner kan till exempel präglas av skilda kunskapssyner vilket 
kan ge spår i utvecklingen av lärstrategier. 

Undervisningsformer 
Vad gäller jämförelser av lärstrategier i relation till olika undervisnings-
former kan man rent allmänt säga att studentaktiverande undervisnings-
former, som till exempel problembaserat lärande (PBL), tycks uppvisa 
svaga positiva samband med djupinriktad lärstrategi, medan det är ovan-
ligare att hitta signifikanta förändringar i nivåer av ytinriktad lärstrategi 
(Dolmans, Loyens, Marcq, & Gijbels, 2015). Case-baserad undervisning 
tycks däremot kunna bidra till lägre nivåer av ytinriktad lärstrategi i jäm-
förelse med studentgrupper som jobbar mer traditionellt (Kulak & 
Newton, 2015). Det finns dessutom indikationer på att kreativa arbets-
former som poddsändningar kan få studenter att utveckla mer djupinrik-
tade lärstrategier (Pegrum, Bartle, & Longnecker, 2015), och att man ge-
nom att använda äldre studenter som mentorer till yngre studenter kan 
stabilisera nivåer av lärstrategier istället för ett tidigare mönster av sjun-
kande nivåer av både djupinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi i 
kombination med högre nivåer av ytinriktad lärstrategi (Fox, Stevenson, 
Connelly, Duff, & Dunlop, 2010). 

Examinationsformer 
Forskning kring lärstrategier och examinationsformer handlar ofta om att 
reda ut vad som händer med studenters nivåer av lärstrategier om sättet 
att examinera förändras. Sammanställningar av forskningen kring exam-
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inationsformer och lärstrategier (Al-Kadri, Al-Moamary, Roberts, & Van 
der Vleuten, 2012; Baeten et al., 2010; Segers, Dochy, & Gijbels, 2010) 
visar att det generellt tycks vara svårt att överhuvudtaget hitta några ex-
aminationsformer som gynnar en djupinriktad lärstrategi. I de mest lyck-
ade försöken att stimulera djupinriktad lärstrategi har formativ bedöm-
ning använts. Formativ bedömning skulle även kunna definieras som en 
slags undervisningsform eftersom studenterna under kursens gång ges 
kontinuerlig återkoppling på sina studieprestationer och har möjlighet att 
använda denna återkoppling som underlag för sitt fortsatta lärande (Al-
Kadri et al., 2012). All typ av summativ bedömning tycks dock tendera 
att locka fram ytinriktade lärstrategier, även hos de studenter som tidigare 
använt sig av djupinriktade lärstrategier. Förutom skillnaderna mellan 
formativ och summativ bedömning finns det indikationer på att examinat-
ioner som består av flervalsfrågor främjar en mer ytinriktad lärstrategi 
medan essäfrågor (Scouller, 1998; Scouller & Prosser, 1994; Tang, 1994) 
eller mer praktiklika examinationer (Cobb, Brown, Jaarsma, & 
Hammond, 2013) får studenter att i högre grad anamma en mer djupinrik-
tad lärstrategi.  

Lärares undervisningsstrategier 
Det har visat sig att inte bara studenters lärstrategier utan också lärares 
undervisningsstrategier varierar längs olika dimensioner (Kember, 1997; 
Richardson, 2005a). Vissa lärare präglas av en mer lärarcentrerad under-
visningsstrategi som utgår från en syn på lärande som huvudsakligen 
överföring av kunskap, medan andra lärare har en mer studentcentrerad 
undervisningsstrategi med fokus på lärande som förändring och utveckl-
ing av studenters förståelse. Det har visat sig att lärarcentrerade lärare i 
högre grad har studenter med ytinriktad lärstrategi, medan studentcentre-
rade lärare i högre grad har studenter med mer djupinriktad lärstrategi 
(Prosser & Trigwell, 2014). Det finns dock exempel där studentcentrerad 
undervisning tycks locka fram både mer djupinriktad och mer ytinriktad 
lärstrategi samtidigt, och där lärarstyrd undervisning samvarierar negativt 
med ytinriktad lärstrategi (Donche et al., 2013). 

Upplevelser av lärkontextuella faktorer 
Som påpekats ovan visar forskning att studenters subjektiva uppfattning 
av den lärmiljö de vistas i har avgörande betydelse för utveckling av 
lärstrategier. En positiv uppfattning av lärmiljön tycks gynna djupinriktad 
lärstrategi medan en negativ uppfattning av densamma samvarierar posi-
tivt med ytinriktad lärstrategi (Baeten et al., 2010; Entwistle & Peterson, 
2004; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002; Lawless & Richardson, 
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2002; Parpala et al., 2010; Qureshi & Zakria, 2013; Richardson, 2005b). 
En positiv uppfattning av lärmiljön inkluderar till exempel upplevelser av 
god kvalitet i undervisningen, lärares stöd, tydliga lärandemål, möjlighet-
er att göra egna val i lärandet, kurslitteraturens användbarhet, och läran-
dets relevans för ett kommande yrkesliv. Studenter som upplever att 
undervisningen är studentcentrerad är i högre grad djupinriktade medan 
studenter som upplever att undervisningen är lärarcentrerad är mer ytin-
riktade. Om en examination upplevs vara är lämplig, adekvat och rele-
vant, kräva mer avancerade kunskapsnivåer eller vara autentisk, det vill 
säga lik en professionell kontext, gynnas djupinriktad lärstrategi (Baeten 
et al., 2010; Gulikers, Bastiaens, Kirschner, & Kester, 2006). En upple-
velse av stress och hög arbetsbelastning tycks däremot driva studenter 
mot mer ytinriktad lärstrategi (Case & Gunstone, 2003) särskilt om situat-
ionen upplevs som pressad i kombination med komplexa uppgifter och 
brist på information (Kyndt, Dochy, Struyven, & Cascallar, 2010).  

Komplexitet, 4P och konstruktiv länkning 
Ju mer forskning som bedrivits om lärstrategier desto tydligare har det 
framkommit att sambanden mellan lärstrategier, personliga respektive 
lärkontextuella faktorer, och kvaliteter i lärande är komplexa. De utkast 
till modeller som presenterats över lärprocessen har haft ambitionen att 
vara heltäckande (Entwistle & Smith, 2002), men detaljrikedomen har sitt 
pris i form av relativt svåröverblickbara uppställningar av olika koppling-
ar. Modellen 4P (Price & Richardson, 2003) har presenterats som ett mer 
generellt tillämpligt komplement till SAL (Coertjens et al., 2016). I kom-
bination med Biggs idéer om konstruktiv länkning (Biggs, 1996), är tan-
ken att SAL och 4P kan bidra till resonemang med potential att fördjupa 
både tolkning och förståelse av lärstrategiers utveckling. 4P har på senare 
tid explicit använts i studier om lärstrategier (Coertjens et al., 2016), me-
dan principen om konstruktiv länkning hittills huvudsakligen berörts i 
sammanhang där lärares fortbildning står i fokus (Biggs, 1996; Meyers & 
Nulty, 2009). Det finns dock exempel på tidigare lärstrategiska studier 
där konstruktiv länkning omnämnts, om än på relativt undanskymd plats 
(Al-Kadri et al., 2012; Lizzio & Wilson, 2013; McCune & Entwistle, 
2011). 

Som tidigare beskrivits skildrar 4P förutsättningar för studenters lä-
rande med hjälp av något skilda begrepp (Presage, Perception, Process, 
Product) jämfört med SAL. Enligt modellen 4P medierar studenters per-
sonliga tolkningar av lärmiljön (Perception) åtminstone delvis förhållan-
det mellan personfaktorer och lärkontext å ena sidan (Presage) och stu-
denters lärprocesser å andra sidan (Process). Utfallet av studenters lä-
rande (Product) anses vara avhängit de tidigare stegen i modellen (Price 
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& Richardson, 2003). Precis som i SAL (Diseth, Pallesen, Brunborg, & 
Larsen, 2010; Vermetten, Vermunt, & Lodewijks, 2002) antas i modellen 
4P att lärkontextens inverkan på lärstrategier aldrig är direkt utan alltid 
måste analyseras via studenternas tolkningar av lärmiljön. För att förstå 
sammanhangen för lärstrategiers utveckling och för att resultat från stu-
dier om lärstrategiers utveckling ska kunna uttydas korrekt, måste denna 
komplexitet i själva lärprocessen beaktas. En ny och tidigare oprövad 
undervisningsform kan till exempel i sig bidra till ökad stress hos studen-
terna. De kan i samband med förändringen uppleva både högre arbetsbe-
lastning och brist på återkoppling och struktur. Stressen kan driva studen-
terna mot en ytinriktad lärstrategi (Baeten et al., 2010; Öhrstedt & 
Lindfors, 2016), trots att den nya undervisningsformen egentligen är kor-
rekt utformad för att stimulera djupinriktat lärande (Struyven et al., 
2006). Effekten av studenternas upplevelse av stress kan helt enkelt över-
stiga undervisningsformens potential att locka fram djupinriktad lärstra-
tegi. Inte förrän studenterna vant sig vid den nya undervisningsformen får 
den avsedd genomslagskraft och den djupinriktade lärstrategin ökar. 

En genomgång av forskning kring PBL som undervisningsform pekar 
på samma fenomen (Dolmans et al., 2015). I de fall där PBL genomför-
des på ett mer övergripande plan inom ramen för en hel utbildning ledde 
förändringen generellt till högre grad av djupinriktad lärstrategi hos stu-
denterna, precis som avsetts. Mindre omfattande förändringar som inne-
bar att PBL infördes i en enskild delkurs kunde dock resultera i att stu-
denterna tvärtom använde lägre grader av djupinriktat lärande än tidigare. 
Det har dessutom visat sig att successiva förändringar av undervisnings-
metoder kan vara mer fördelaktiga än mer drastiska omställningar, när 
målet är att uppnå en mer djupinriktad lärstrategi hos studenter (Baeten, 
Struyven, & Dochy, 2013). Kanhända är både känslan av stress och brist 
på kontroll mer hanterbar när studenterna får möjlighet att vänja sig vid 
det nya under en längre period.  

Utvecklingen av principer för konstruktiv länkning (Biggs, 1996) är 
kopplad till en annan potentiell risk för feltolkning av mönster i lärstrate-
giers utveckling som kan uppstå när studenter upplever inkonsekvenser i 
lärmiljön (Cano, 2005). Utgångspunkten är att studenter erfar antingen 
kongruens eller dissonans i lärkontexten beroende på om de upplever att 
de 4P harmonierar eller inte. Dissonans kan uppstå när till exempel den 
typ av lärande som undervisningens upplägg stimulerar inte upplevs 
överensstämma med det lärande som examinationen fordrar, eller när 
studentens tidigare lyckosamma erfarenheter av att lägga upp studierna 
inte fungerar i den nya lärkontexten. I flera studier påpekas särskilt att ef-
fekter av introducerandet av nya undervisningsmetoder tycks vara nära 
hopkopplade med studenters upplevelse av arbetsbelastning och examin-
ationskrav (Dolmans et al., 2015; Nijhuis, Segers, & Gijselaers, 2005; 
Papinczak et al., 2008; Segers et al., 2006). Detta innebär att förändrade 
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undervisningsmetoder med avsikt att gynna djupinriktat lärande riskerar 
att få lägre effekter om de inte upplevs ligga i linje med till exempel ex-
aminationskrav. 

Den pedagogiska idén om konstruktiv länkning har utvecklats som ett 
sätt att tackla de effekter studenters upplevelse av kongruens eller disso-
nans i lärmiljön kan få, och presenterades från början som ett verktyg för 
lärares professionella utveckling (Biggs, 1996).  Medan 4P använts för att 
illustrera flöden mellan faktorer som har betydelse för lärstrategiers ut-
veckling och kvaliteter i lärande, har konstruktiv länkning tillämpats som 
en grundprincip för design av lärmiljöer som optimerar möjligheter för 
studenter att nå lärandemålen. Utgångspunkten är att studenter aktivt 
konstruerar sin kunskap utifrån tidigare erfarenheter. Genom att lärare re-
dan i planeringen av sin undervisning fokuserar på vad studenterna egent-
ligen kommer göra (Process) för att uppfylla lärandemålen (Product), 
kan undervisning och examination länkas. Tanken är att lärkontexter som 
är uppbyggda med lärandemålen som utgångspunkt har större möjligheter 
att frambringa adekvata undervisnings- och läraktiviteter. För att kon-
struktivt länkande ska fungera i praktiken måste examination och bedöm-
ning vara utformade så att de verkligen visar hur väl lärandemålen är 
uppfyllda. 

Dubbelriktade samband 
Effekterna av förändringar i lärmiljön är svårtolkade inte bara på grund 
av att man måste ta hänsyn till studenternas uppfattning av lärmiljön när 
analyserna görs, utan också för att sambanden tycks vara av dubbelriktad 
karaktär. Den upplevda lärmiljön påverkar lärstrategier, men lärstrategier 
påverkar också hur lärmiljön upplevs (Richardson, 2006).  

Det finns indikationer på att lärstrategier varierar med studenters upp-
fattning av och bedömning av vilken typ av kunskap de tror gynnas i ex-
aminationen (Scouller & Prosser, 1994). Studenter tycks generellt föredra 
samstämmighet mellan lärstrategi och lärkontext (Struyven et al., 2012). 
Studenter som använder ytinriktad lärstrategi föredrar lärkontexter som 
gynnar ytinriktad lärstrategi, till exempel examinationer som uppfattas 
bedöma reproduktion av fakta, medan studenter som använder djupinrik-
tad lärstrategi föredrar examinationer som antas kräva mer avancerade 
kunskaper, till exempel att kunna integrera information från olika källor 
(Al-Kadri et al., 2012; Scouller, 1998). Dessutom tycks det finnas en för-
väntan att examinationsformen faktiskt gynnar just den lärstrategi som 
man själv använder (Segers, Nijhuis, & Gijselaers, 2006). Studenter som i 
högre grad antar en ytinriktad lärstrategi upplever att examinationen 
främst mäter deras förmåga att reproducera kunskap. Samtidigt upplever 
dessa studenter att arbetsbelastningen är hög. Studenter som är djupinrik-
tade upplever däremot att examinationen mäter mer avancerade kunskap-
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er och att undervisningen håller hög kvalitet med tydliga lärandemål 
(Crawford, Gordon, Nicholas, & Prosser, 1998). Det finns de som hävdar 
att lärstrategier snarare ligger bakom studenters uppfattningar av lärmil-
jön, än det omvända (Tang & Robinson, 2010).  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när lärstrategier analyseras är att 
samma lärmiljö kan tolkas olika av olika studenter (Scheja, 2006). De 
studenter som har erfarenhet av djupinriktad lärstrategi sedan tidigare och 
dessutom uppfattar att lärmiljön de befinner sig i både i form av kursupp-
lägg och examination främjar just djupinriktad lärstrategi har större chans 
att uppleva kongruens och är därmed benägna att fortsätta använda djup-
inriktad lärstrategi. Andra studenter som kanske främst har erfarenhet av 
ytinriktad lärstrategi sedan tidigare kan i samma lärmiljö uppleva disso-
nans. Upplevd dissonans kan även vara ett resultat av att krav i lärmiljön 
uppfattas stå i konflikt med personliga mål (Lindblom-Ylänne & Lonka, 
1999). Studenter som upplever dissonans kan antingen anpassa sin 
lärstrategi till lärmiljön eller av olika skäl hålla fast vid den lärstrategi 
som de är vana vid eller bättre överensstämmer med deras egna intention-
er. 

Sammanfattning 
Sammantaget visar tidigare forskning att lärstrategier utvecklas som ett 
resultat av en interaktion mellan personfaktorer hos studenterna och lär-
kontexten. Studenternas subjektiva uppfattning om lärmiljön ser ut att 
mediera sambandet som dessutom tycks vara dubbelriktat. Studenternas 
uppfattning om lärmiljön influerar lärstrategier samtidigt som lärstrate-
gier påverkar studenters uppfattning om lärmiljön. Dessutom varierar 
lärstrategier med kvaliteter i studenters lärande. 

SAL och modellen 4P kan komplettera varandra för att tolka forman-
det av lärstrategier, inte minst på ett generellt plan. För en djupare förstå-
else av villkoren för utveckling av lärstrategier krävs dock kontextnära 
studier som på olika sätt klargör hur lärstrategier anammas och växlar i 
relation till exempelvis ett specifikt ämne, som psykologi. Principer för 
konstruktiv länkning har visat sig kunna stödja analyser av förändring 
och stabilitet i lärstrategiers utveckling. 

 
 



 37 

Metod 

Denna avhandling bygger på tre delstudier som samtliga är utförda på 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Data är insamlade 
2011-2014 och de beskrivningar av studiemiljön som ges nedan speglar 
institutionen och den utbildning som gavs där så som den var organiserad 
under denna period. 

Studiemiljön 
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet är en av de största i 
Sverige vad gäller högre utbildning i psykologi. Där bedrivs utbildning på 
grundnivå såväl som på avancerad och forskarnivå. Studenter kan att an-
tingen läsa fristående kurser eller professionsutbildningar, som till psyko-
log eller personalvetare. Institutionen erbjuder också viss vidareutbild-
ning. 

Deltagarna i de studier som presenteras här är rekryterade bland stu-
denter från första terminens (studie I och studie II) eller andra terminens 
(studie III) fristående kurser, Psykologi I respektive Psykologi II. Båda 
terminerna är indelade i fyra delkurser à 7,5 högskolepoäng och respek-
tive termin omfattar totalt 30 högskolepoäng.  

Psykologi I har samma upplägg för alla studenter, medan Psykologi II 
består av en obligatorisk delkurs och tre valbara delkurser. Psykologi I 
avser att ge studenterna grundläggande kunskaper i psykologi och är 
strukturerad i fyra på varandra följande fem veckor långa delkurser. Varje 
delkurs speglar ett huvudområde inom psykologi; socialpsykologi, biolo-
gisk psykologi, kognition och utvecklingspsykologi, men innehåller 
också en strimma av vetenskaplig metod och elementär statistik. Delkur-
serna är uppbyggda på ungefär samma sätt, med ett antal (ca 8-11) lärar-
ledda föreläsningar i stora undervisningsgrupper (upp till ca 80 studen-
ter), några (2-4) obligatoriska seminarier i mindre grupper (ca 30 studen-
ter), och en tillämpad obligatorisk uppgift som studenterna jobbar med 
och redovisar i grupp (3-5 studenter). Kurslitteraturen består av en hu-
vudbok i psykologi och en huvudbok i statistik som används på samtliga 
delkurser. Litteratur tillkommer i form av till exempel ytterligare en bok 
som fördjupning i respektive huvudområde eller vetenskapliga artiklar. 
Varje delkurs examineras med en salstentamen som kan bestå av både 
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kortsvars- och essäfrågor. Examinationsresultatet är helt avgörande för 
det individuella kursbetyget men övriga kurskrav (som seminarienärvaro 
och godkänd gruppuppgift) måste också vara fullgjorda för att delkursen 
ska vara godkänd. Delkursbetyg sätts på en 7-gradig målrelaterad betygs-
skala, från A (Utmärkt) till F (Otillräckligt). Terminsbetyg för hela kur-
sen beräknas som en sammanvägning av de fyra delkursernas resultat. 
För ett godkänt terminsbetyg krävs att samtliga delkurser är godkända, 
men också att studenten har deltagit i några undersökningar eller experi-
ment som görs på institutionen. För Psykologi I krävs, förutom godkända 
delkurskrav, fyra timmars så kallad undersökningsdeltagartid för ett god-
känt terminsbetyg. 

Psykologi II är uppbyggd som en fördjupningskurs till Psykologi I och 
består av en obligatorisk delkurs i Vetenskaplig metod och statistik, samt 
ytterligare tre delkurser som studenterna själva väljer ur ett specificerat 
utbud som kan variera något från termin till termin. Vanliga valbara del-
kurser är till exempel neuropsykologi, kognitiv psykologi, klinisk psyko-
logi, rättspsykologi, personlighetsteori, organisationspsykologi och ge-
nuspsykologi. Varje delkurs ger 7,5 högskolepoäng. Terminen är indelad 
i två tioveckorsperioder. Under varje period läser studenterna två delkur-
ser på halvtid (totalt heltid). Den obligatoriska kursen i Vetenskaplig me-
tod och statistik ingår alltid i den första perioden. Det finns viss variation 
vad gäller undervisningsformerna på respektive delkurs men de är i 
många avseenden uppbyggda på samma sätt. Strukturen påminner om 
uppbyggnaden av delkurserna i Psykologi I, med ett antal lärarledda före-
läsningar, ett par mer studentaktiverande seminarier och något inslag av 
arbete i grupp (se Tabell 1, Studie III). Delkurserna avslutas oftast med 
en individuell salstentamen vars resultat är betygsavgörande, men även 
till exempel hemtentamen förekommer som examinationsform. I Psyko-
logi II krävs tre timmars obligatorisk undersökningsdeltagartid för ett 
godkänt terminskursbetyg.  

Undersökningsdeltagare 

Studie I och II 
Studie I och studie II bygger på data som är insamlade bland studenter 
som läser sin första termin i psykologi (Psykologi I, höstterminen 2011 
samt höstterminen 2012). Enkäterna fylldes i, i anslutning till det obliga-
toriska avslutande seminariet ungefär en vecka innan salstentamen i den 
första av terminens delkurser, den i socialpsykologi.  

Både hösten 2011 och hösten 2012 fanns det 195 förstagångsregistre-
rade studenter i Psykologi I. Båda terminerna var ungefär 180 av dem var 
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närvarande vid det obligatoriska lektionstillfälle när deltagande i studien 
erbjöds. Hösten 2011 valde 151 av studenterna att delta. Av dessa gav 97 
sitt skriftliga samtycke till att deras enkätsvar fick kopplas till delkursbe-
tyg, vilket slutligen innebar tillgång till kompletta data inklusive examin-
ationsresultat för 89 studenter. Hösten 2012 valde något färre studenter än 
hösten 2011, nämligen 128, att delta i studien medan antalet studenter 
som också medgav betygskoppling var något fler, 111 stycken. Efter ex-
aminationen fanns kompletta data för 100 studenter. I studie I deltog 
alltså totalt 189 studenter. De ersattes med 30 minuter undersökningsdel-
tagartid var.  

De studenter som deltar i de intervjuer som ligger till grund för studie 
II är hämtade från samma urvalsgrupp som deltagarna i studie I. I slutet 
av den enkät som besvarades tillfrågades studenterna om de även var in-
tresserade att delta i en uppföljningsstudie. Av de studenter som lämnade 
in kompletta enkäter hösten 2011 hade 95 studenter skriftligen anmält in-
tresse för vidare deltagande. Samtliga fem slumpmässigt utvalda studen-
ter som tillfrågades valde att delta i intervjun som ägde rum ca en vecka 
efter examinationen som avslutade den första delkursen, det vill säga un-
gefär två veckor efter ifyllandet av enkäten. Alla fem meddelade intresse 
att delta i ytterligare en uppföljande intervju men endast tre av de fem 
deltog. 

Hösten 2012 anmälde 85 studenter av de som lämnat in kompletta 
ASSIST-data intresse att delta i en uppföljning. Av dessa valdes sex stu-
denter ut till intervju, med målsättningen att åstadkomma en bred repre-
sentation olika kombinationer av extrema nivåer av lärstrategier. En ex-
trem nivå av lärstrategi definierades som en nivå som under- alternativt 
översteg undervisningsgruppens medelnivå med åtminstone en standard-
avvikelse. Detta innebar gränsvärden på en nivå som understeg 35 eller 
översteg 51 i ytinriktat lärstrategi, understeg 53 eller översteg 69 i djupin-
riktad lärstrategi, eller understeg 55 eller översteg 79 i strategiskt inriktad 
lärstrategi. För att kombinationen av lärstrategier skulle identifieras som 
extrem krävdes att studenten definierades som extrem i minst två av 
lärstrategierna. Sammanlagt 17 studenter uppfyllde dessa kriterier. Av 
dessa valdes sex studenter ut för största möjliga spridning bland urvalet. 
Samtliga tackade ja till att delta i studien, genomförde intervjuerna och 
gav uttryckligen samtycke till fortsatt kontakt. Fyra av dem valde slutlig-
en att också delta i den uppföljande intervjun sex månader senare. Samt-
liga studenter som valde att delta erbjöds kompensation bestående av en 
timme undersökningsdeltagartid per intervjutillfälle. 

Studie III 
Studie III bygger på data från studenter som läste andra terminen psyko-
logi, Psykologi II, under fyra olika terminer, vårterminen 2012 (61 delta-
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gare), höstterminen 2012 (44 deltagare), höstterminen 2013 (48 delta-
gare) och vårterminen 2014 (42 deltagare). Ungefär 90 studenter var 
förstagångsregistrerade på Psykologi II varje termin under denna period. 
Vid tre av omgångarna (våren 2012, hösten 2012 och våren 2014) ägde 
inbjudan till och presentation av studien rum på ett obligatoriskt semi-
narium i slutet av delkursen, medan det för hösten 2013 ägde rum på ett 
icke-obligatoriskt lektionspass. Studenterna var dock hösten 2013 via 
mejl i förväg informerade om när inbjudan till studien skulle ske och 
hade möjlighet att anmäla intresse att delta även om de av olika skäl inte 
kunde närvara vid det aktuella lektionspasset. Nio studenter kontaktade 
författaren för att få tillgång till enkäten på annat sätt, varav sju fullföljde 
deltagande. Studie III bygger på kompletta data från 195 studenter. Samt-
liga studenter som så önskade kompenserades med 30 minuter för under-
sökningsdeltagande.  

Bortfall 
Datainsamlingen planerades och organiserades med målet att nå ut till så 
många studenter som möjligt och göra det så enkelt och smidigt som möj-
ligt för dem att delta. Där det var möjligt valdes ett lektionstillfälle med 
obligatorisk närvaro för att introducera och administrera enkäten, och del-
tagarna återlämnade den ifyllda enkäten och fick undersökningsdeltagar-
tid registrerad i direkt anslutning till detta undervisningstillfälle. Vad gäl-
ler intervjuerna erbjöds stora möjligheter att välja tidpunkt och, i viss 
mån, plats. Trots detta valde långt ifrån alla inbjudna studenter att delta.  

I de kvantitativa studierna I och III valde 48% respektive 54% av stu-
denterna att delta samt lämnade fullständiga uppgifter. Sammansättning-
en av deltagare och bortfall i form av de studenter som helt avstod från att 
delta var förhållandevis lika vad gäller bakgrundsvariabler som ålder och 
könsfördelning. En jämförelse mellan de studenter som fyllde i enkäten 
och medgav respektive inte medgav koppling mellan enkätdata och slut-
betyg visade på en tendens att studenter som medgav koppling var något 
mer djupinriktade och något mindre ytinriktade än studenters som inte 
medgav koppling. Det fanns däremot inga indikationer på att student-
grupperna skiljde sig åt vad gäller strategiskt inriktad lärstrategi eller för-
väntade studieresultat. 

I intervjustudien deltog 100% av de tillfrågade i den första intervjun 
och 64% i den andra intervjun. Bland de som valde att inte komma till 
den andra intervjun fanns ett par av de äldsta studenterna, och några hade 
relativt lång erfarenhet av tidigare studier. Totalt sett var det en större an-
del av de manliga studenterna än av de kvinnliga som valde att avstå. När 
det gäller de förväntade betygen var det stor spridning mellan de som inte 
deltog. Tre av de som valde att inte delta fick dock det slutgiltiga betyget 
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D på tentamen medan en av dem inte fullföljde examinationen. Nivåerna 
av lärstrategier var blandade.  

Material 
De enkäter som deltagarna i respektive studie besvarat var strukturerade 
och utformade på samma sätt. Efter en introduktion där syftet med stu-
dien och etiska principer presenteras, ombads respondenterna att bedöma 
påståenden om de lärstrategier de använt under en eller två specificerade 
delkurser. Därefter har de fått skatta sitt betyg på delkursen eller delkur-
serna i fråga. Sist ställdes frågor om bakgrundsvariabler och tidigare stu-
dieerfarenheter. Dessutom har respondenterna aktivt gett sitt eventuella 
samtycke till att deras enkätsvar kopplas ihop med deras slutgiltiga del-
kursbetyg genom att ange personnummer för att möjliggöra denna kopp-
ling avseende den kurs som enkätuppgifterna berörde. Avslutningsvis har 
det funnits möjlighet att anmäla intresse att delta i en eventuell uppföl-
jande studie. I så fall har respondenten ombetts att även ange sin mejl-
adress.  

Approaches and Study Skills Inventory for Students 
Studenternas lärstrategier mättes med en svensk version av ett av de mest 
använda enkätinstrumenten inom forskning om lärstrategier (Entwistle & 
McCune, 2004): ASSIST (Approaches and Study Skills Inventory for 
Students) (Entwistle et al., 2013). ASSIST bygger på Entwistles och 
Ramsdens originalversion ASI (Approaches to Studying Inventory) från 
1983, och har sedan dess utvecklats i olika versioner (Entwistle & 
McCune, 2004). Den fullständiga ASSIST består av egentligen av tre se-
parata delar som kan användas var för sig. Den första delen är avsedd att 
kartlägga studenters syn på lärande, den andra delen lärstrategier, och den 
tredje delen studenters preferenser för olika slags undervisning. I den 
forskning som presenteras här har endast den andra delen av ASSIST, i 
vissa sammanhang även kallad RASI (Revised Approaches to Studying 
Inventory) utnyttjats.  

Lärstrategi-delen av ASSIST är avsedd att mäta graden av djupinrik-
tad, ytinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi hos studenter. Den består 
av 52 påståenden, uppdelade på tre huvudskalor (djupinriktad, ytinriktad, 
och strategiskt inriktad lärstrategi) (se Tabell 1). Varje huvudskala består 
av fyra (yt- och djupinriktad) eller fem (strategiskt inriktad) delskalor 
med fyra påståenden i varje. Studenterna bedömer i vilken utsträckning 
varje påstående stämmer överens med deras sätt att ta sig an sina studier i 
en aktuell specificerad delkurs på en femgradig Likert-skala. Svarsalter-
nativen varierar från Stämmer helt  (5),  Stämmer ganska bra  (4),  Osäker  
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(3), Stämmer mindre bra (2), till Stämmer inte alls (1). Därefter adderas 
svaren för de påståenden som ingår i respektive del- och huvudskala.  

I de studier som ingår i den här avhandlingen har den långa versionen 
av ASSIST använts. Det finns ett antal kortversioner i omlopp, framför 
allt anpassade för mer praktiknära användning. Dessa har dock haft svå-
rare att klara grundläggande psykometriska krav (Richardson, 2000). 
Översättningen av ASSIST är testad i svensk undervisningskontext och 
har visat sig fungera på samma sätt som i internationella sammanhang 
både vad gäller likvärdighet och tillförlitlighet (se Tabell 2, Studie III).  

Studieresultat 

Förväntade studieresultat 
Direkt efter det att deltagarna besvarat ASSIST ombads de göra en real-
istisk bedömning av sitt betyg i den specificerade delkursen. De uppma-
nades ta hänsyn till vad de kan för tillfället och hur mycket tid de kan 
lägga ner på läsandet fram till den skriftliga tentamen en vecka senare. 
Betygsgränserna på tentamen specificerades och deltagarna markerade ett 
av alternativen; (A) Utmärkt, (B) Mycket bra, (C) Bra, (D) Tillfredsstäl-
lande, (E) Tillräckligt/Godkänt, eller (F) Otillräckligt/Inte godkänt. 

Faktiska studieresultat 
De faktiska studieresultaten (A-F) för respektive tentamen inhämtades i 
ett senare skede från ett studieadministrativt system med hjälp av person-
nummer från de deltagare som godkänt denna koppling. 

Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes och analyserades i fenomenografisk anda 
(Marton & Booth, 2000; Tight, 2016). Inom fenomenografin är forsk-
ningens objekt de kvalitativt skilda sätt, det vill säga variationer, männi-
skor erfar sin omgivning på. Således är människors upplevelser och be-
skrivningar av fenomen eller företeelser är i centrum, och inte fenomenen 
eller företeelserna i sig. Fenomenografin utgår ifrån en föreställning om 
att vi människor har ett begränsat antal sätt att erfara olika företeelser. 
Grundtanken är att en kartläggning av dessa variationer kan bidra till för-
ståelse för hur människor hanterar problem och utmaningar. I fenomeno-
grafisk metod är det viktigt att undersökningsdeltagare representerar så 
stor spridning som möjligt avseende den typ av erfarande som analyseras. 
Avsikten är ju att fånga och kunna illustrera de variationer som före-
kommer så komplett som möjligt.  

Deltagarna till intervjustudien (studie II) rekryterades för att represen-
tera divergens avseende psykologistudenters lärstrategier. Intervjuerna 
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analyserades dock utifrån ett omvänt förhållningssätt jämfört med tradit-
ionell fenomenografisk forskning. Avsikten var inte att kategorisera skill-
nader utan att istället tematisera likheter i studenters beskrivningar av vad 
de upplevde (erfor) påverkade deras sätt att ta sig an sina studier (Braun 
& Clarke, 2006). 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Därefter lästes in-
tervjuerna igenom ett flertal gånger av två separata läsare. Passager där 
de intervjuade beskrev faktorer eller omständigheter som de upplevde 
hade påverkat deras sätt att ta sig an sina studier lyftes ut och kategorise-
rades under olika teman. När genomgången var klar plockades de teman 
där inte samtliga studenter fanns representerade bort. Därefter lästes in-
tervjuerna igenom igen med avsikt att uppmärksamma eventuell före-
komst av uppgifter som stod i strid med kvarvarande gemensamma te-
man.  

Procedur 
Administrationen kring samtliga enkäter ägde rum i anslutning till ett 
lektionstillfälle precis i slutet av respektive delkurs. Detta lektionstillfälle 
bestod i de flesta fall av ett obligatoriskt seminarium ungefär en vecka 
innan tentamen. Efter överenskommelse med ansvarig lärare har författa-
ren först muntligt presenterat sig själv och studien för närvarande studen-
ter. Särskild vikt har lagts vid att betona att deltagande är frivilligt, kan 
avbrytas när som helst, och att det är möjligt att besvara enkäten ano-
nymt. Studenterna har erbjudits deltagande emot kompensation i form av 
undersökningsdeltagartid (30 minuter). Efter introduktionen av studien 
och en kort frågestund har författaren lämnat undervisningssalen medan 
enkäterna lämnats kvar. Intresserade studenter har därefter själva tagit en 
enkät i anslutning till en rast. På enkätens omslagssida gavs information 
om studien ännu en gång, i skriftlig form, och där fanns även kontakt-
uppgifter till författaren. Inga deltagare har erbjudits att besvara enkäten 
under tid avsedd för undervisning. Deltagarna har använt tillgängliga ras-
ter eller stannat kvar efter undervisningspass för att svara på frågorna. 
Författaren har funnits tillgänglig i ett separat rum i anslutning till under-
visningssalen dit studenterna har kommit med de ifyllda enkäterna suc-
cessivt under dagen.  

Samtliga intervjuer har utförts av författaren och alla, utom en av upp-
följningsintervjuerna, har ägt rum i speciella intervjulokaler på Psykolo-
giska institutionen. Den intervju som inte ägde rum i en intervjulokal 
gjordes i den intervjuade deltagarens hem för att underlätta medverkan. 
Samtliga intervjuer kunde genomföras i lugn miljö utan störande inslag, 
och spelades in som separata ljudfiler för senare transkription. Den första 
intervjun genomfördes ungefär en vecka efter den första delkursen i soci-
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alpsykologi avslutats med en salstentamen. Tentamensresultaten var vid 
denna tidpunkt inte kända vare sig för den intervjuade eller intervjuaren. 

Som mall för intervjun användes en intervjuguide med några stolpar. 
Intervjuerna inleddes med en påminnelse om att intervjuaren och den in-
tervjuade setts tidigare i samband med att den intervjuade fyllt i ASSIST 
och anmält intresse för intervjudeltagande. Den intervjuade påmindes 
dessutom om att den första delkursen i psykologi (socialpsykologi) nu var 
avslutad och den andra delkursen (biologisk psykologi) påbörjad. Däref-
ter ombads den intervjuade att tänka tillbaka på den avslutade kursen i 
socialpsykologi och inleda med att berätta mer om hur hen gjorde när hen 
läste under just den delkursen. Intervjuerna fördes i en konverserande stil 
där intervjuaren fokuserade på att låta den intervjuade berätta så fritt som 
möjligt. När flödet hos den intervjuade avtog understödde intervjuaren 
samtalet genom att ställa frågor med avsikt att få den intervjuade att ut-
veckla sina svar och ge exempel. Karaktären på dessa följdfrågor fanns 
också beskrivna i intervjuguiden. Följdfrågorna bestod av formuleringar 
som: kan du säga något mer om, har du något exempel på, kan du berätta 
mer om, beskriv så detaljerat som möjligt.  

Avslutningsvis bad intervjuaren den intervjuade att berätta vad som 
fått hen att söka kursen i psykologi, vilka förväntningar hen hade haft och 
om dessa infriats. Dessutom ombads de intervjuade beskriva vad psyko-
logi var för dem. Den intervjuade hade även möjlighet att ta upp egna 
funderingar kring intervjutemat innan intervjun avslutades. Huvudsaklig-
en är det information som kom fram genom att utveckla den första frågan 
som använts i analysen för studie II. 

Den andra intervjun ägde rum ungefär sex månader efter den första 
och fördes i samma samtalande stil. Även till denna intervju användes en 
intervjuguide med gemensamma hållpunkter men intervjuguiden anpas-
sades till viss del till varje individuell student utifrån den information som 
kommit fram under den första intervjun. Samtliga studenter inledde med 
att övergripligt berätta om vad som hänt sedan den första intervjun och 
vad de sysslade med för tillfället. Sedan ombads de berätta hur de ser på 
psykologi idag. Därefter relaterade intervjuaren till de uppgifter som den 
intervjuade gav vid första intervjutillfället, ofta i samband med frågor 
som: hur ser du på det här idag? Om de intervjuade uppgav att de fortfa-
rande studerade ombads de beskriva hur de gör. Intervjuaren anknöt till 
tidigare beskrivningar och bad den intervjuade fundera på skillnader och 
likheter. Avslutningsvis ställdes en fråga om den intervjuade anser att hen 
har användning för sina kunskaper i psykologi, och i så fall hur. 

Varje intervju ersattes med en timme undersökningsdeltagartid för den 
student som så önskade. 
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Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har legat till grund 
för de etiska överväganden som gjorts i samband med de studier som pre-
senteras i den här avhandlingen. Samtliga deltagare har informerats om 
studiernas övergripande syfte samt villkor för deltagande, både muntligt 
och skriftligt. Frivillighet och principer för konfidentialitet har betonats 
särskilt.  

Även om studenterna erbjudits deltagande genom att författaren pre-
senterat studien i anslutning till ett undervisningspass har inga lärare varit 
engagerade i någon form av administration kring enkäterna. Endast för-
fattaren vet till exempel hur många studenter från respektive seminarie-
grupp som valt att delta vid de olika undervisningstillfällen då datain-
samling genomförts. Dessa förhållanden har tydliggjorts för inbjudna stu-
dentgrupper. Författaren själv har varken undervisat eller handlett studen-
ter i någon de grupper som valts ut för deltagande. Insamlade data har 
enbart använts i forskning. 

Enkäterna har förvarats inlåsta. Endast författaren och handledare har 
haft tillgång till dessa. Efter att länkning mellan enkät och slutgiltigt be-
tyg genomförts har allt datamaterial avidentifierats. 
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Sammanfattning av studierna 

Studie I 
First-semester students’ capacity to predict academic achievement as re-
lated to approaches to learning 

Bakgrund 
Studenters sätt att ta sig an sina studier, det vill säga deras lärstrategier, 
har visat sig påverka hur bra de lyckas prestera i en akademisk miljö. På 
ett generellt plan tycks både djupinriktad och strategiskt inriktad lärstra-
tegi leda till bättre studieresultat, medan ytinriktad lärstrategi tycks ha 
motsatt inverkan (Richardson, Abraham, & Bond, 2012; Watkins, 2001). 
När det gäller prestationer i specifika examinationer kan dock de mest 
gynnsamma kombinationerna av lärstrategier variera betydligt (Dinsmore 
& Alexander, 2012).  

Utveckling av lärstrategier sker när studenter interagerar med förhål-
landen i den lärkontext de verkar i. Framför allt tycks studenters subjek-
tiva uppfattning av lärmiljön vara avgörande för vilka lärstrategier de an-
vänder. Föreställningar om just examinationer har visat sig vara en viktig 
aspekt av lärmiljön som studenter förhåller sig till när de utvecklar 
lärstrategier (Baeten et al., 2010).  

Akademisk prestation tycks gynnas av en god förmåga att kunna tolka 
sin lärmiljö korrekt, till exempel att kunna bedöma vilka typer av kun-
skaper och förmågor som kommer att efterfrågas och belönas i olika ex-
aminationer (Smith, Worsfold, Davies, Fisher, & McPhail, 2013). Tidi-
gare forskning har visat att studenters egna förväntningar på en god aka-
demisk prestation också är en viktig aspekt för att kunna uppnå ett bra 
studieresultat (Dochy, Segers, & Sluijsmans, 1999; Hattie, 2015).  

Trots indikationer på att lärstrategier inte bara samvarierar med stu-
denters faktiska studieresultat, utan även deras förväntade prestation 
(Cassidy, 2006, 2007; Öhrstedt & Lindfors, 2016), samt deras förmåga att 
självskatta denna (Cassidy, 2006, 2007), är det empiriska underlaget 
svagt. Det verkar särskilt viktigt att förstå hur studenter som tar sig an ett 
nytt ämne tolkar sin lärkontext. Dessa studenter behöver, trots sin begrän-
sade erfarenhet, utvecklas till självständiga lärande individer som tar stort 
eget ansvar för sitt lärande. Att förstå hur studenter till exempel uppfattar 
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examinationer kan vara en av nycklarna till att förstå hur lärstrategier kan 
påverkas i önskvärd riktning. 

Syfte 
Den här studien syftade till att undersöka om nybörjarstudenter i psyko-
logi har förmåga att förutsäga sitt examinationsresultat redan vid det allra 
första examinationstillfället. Studien syftar dessutom till att kartlägga om 
studenternas lärstrategier samvarierar med självskattningsförmåga och 
förväntade respektive uppnådda studieresultat.  

Metod 
Ungefär en vecka innan den allra första tentamen på en grundkurs i psy-
kologi besvarade två olika kullar av förstaterminsstudenter (N=189) AS-
SIST samt uppskattade sin kommande tentaprestation. De slutgiltiga ten-
taresultaten hämtades senare från ett studentadministrativt system och 
jämfördes med studenternas självskattningar. Differensen mellan bedöm-
ning och faktiskt utfall beräknades som ett mått på studenternas förmåga 
att skatta sitt tentaresultat korrekt. 

Resultat 
Ett beroende t-test visade på en signifikant skillnad mellan studenternas 
förväntade betyg och det slutgiltiga betyget (t188 = 6.69, p < .01, d = .48). 
De flesta studenterna underskattade sitt betyg och fick alltså ett högre be-
tyg än de förväntat sig. Totalt klarade 18% en perfekt självskattning av 
betyget. Sambandet mellan skattat betyg och slutgiltigt betyg var r = .20 
(p < .01).  

Ytinriktad lärstrategi korrelerade negativt med självskattningsför-
mågan avseende kursbetyg (r = -,15, p < .05). Mer ytinriktade studenter 
var alltså sämre på att skatta sitt betyg korrekt än mindre ytinriktade stu-
denter. Däremot fanns det inga signifikanta samband mellan varken djup-
inriktad eller strategiskt inriktad lärstrategi och självskattningsförmåga. 

Studenter som förväntade sig ett högre betyg hade bättre självskatt-
ningsförmåga än studenter som förväntade sig ett lägre betyg (r = .28, p < 
.001). Studenter som uppnådde ett högre betyg hade däremot sämre själv-
skattningsförmåga än studenter som fick lägre betyg på tentan (r = -.30, p 
< .001). 

Mer ytinriktade studenter förväntade sig sämre delkursbetyg än mindre 
ytinriktade studenter (r = -.48, p < 001), medan både mer djupinriktade (r 
= .28, p < .001) och strategiskt inriktade studenter (r = .34, p < .001) för-
väntade sig högre tentabetyg. 
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De lärstrategier som varierade med det faktiska tentaresultatet var ytin-
riktad (r = -.24, p < .001) och strategiskt inriktad lärstrategi (r = .35, p < 
.001). En låg ytinriktad lärstrategi och en hög strategiskt inriktad lärstra-
tegi var alltså förenade med ett bra betyg på tentan. Djupinriktad lärstra-
tegi visade ingen signifikant korrelation med tentabetyg.  

Slutsatser 
Studenter som står inför sin första examination i en ny disciplin, som 
psykologi, tycks ha svårt att i förväg skatta sin prestation korrekt. Varken 
djupinriktad eller strategiskt inriktad lärstrategi bidrar positivt till studen-
ternas självskattningsförmåga, men ytinriktad lärstrategi har negativ in-
verkan. Studenter med djupinriktad eller strategiskt inriktad lärstrategi 
förväntar sig högre betyg på tentamen, men bara strategiskt inriktade stu-
denter uppnår ett högre betyg. Ytinriktade studenter förväntar sig lägre 
tentamensbetyg, vilket de också får. Studenter som förväntar sig ett högre 
betyg har bättre självskattningsförmåga än studenter som förväntar sig ett 
lågt betyg. 

Studie II 
Targeting efficient studying – first-semester psychology students’ experi-
ences 

Bakgrund 
För att det ska vara möjligt att designa lärmiljöer som optimerar studen-
ters förutsättningar att nå lärandemål (Biggs, 1996; Entwistle & Smith, 
2002) krävs kunskap om hur själva processen att utveckla lärstrategier 
egentligen går till. Det finns många exempel på misslyckade försök att 
medvetet påverka studenters lärstrategier i olika riktningar med hjälp av 
förändringar i lärmiljön (exempelvis Gijbels et al., 2009; Gijbels & 
Dochy, 2006; Nijhuis et al., 2005; Papinczak et al., 2008; Segers et al., 
2006; Vermetten et al., 2002). Särskilt utmanande tycks det vara att sti-
mulera studenters djupinriktade lärstrategi medan det är betydligt enklare 
att få studenter att utveckla ett mer ytinriktat lärande. Problemet verkar 
vara att det inte i första hand är de mer objektiva förhållandena i lärmiljön 
som påverkar hur lärstrategier växer fram. Att organisera undervisning på 
ett speciellt sätt, till exempel problembaserat, eller att använda en speciell 
typ av examination, till exempel en hemtenta, tycks inte garantera att stu-
denters lärstrategier påverkas i en särskild riktning. Istället är det studen-
ternas subjektiva uppfattning av lärmiljön som är avgörande för hur deras 
lärstrategier utvecklas (Baeten et al., 2010; Entwistle & Peterson, 2004; 
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Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002; Lawless & Richardson, 2002; 
Parpala et al., 2010; Qureshi & Zakria, 2013; Richardson, 2005b). 

Det är fortfarande oklart hur processen där denna subjektiva uppfatt-
ning formas, ser ut. Tidigare forskning (sammanfattas av Baeten et al., 
2010) har visat att studenter som uppfattar att de befinner sig i en lärmiljö 
där undervisningen håller hög kvalitet har en större tendens att använda 
sig av djupinriktad lärstrategi, medan uppfattningen av låg kvalitet tycks 
främja ytinriktad lärstrategi. I begreppet hög kvalitet ingår till exempel 
känslan av bra lärare, tydliga lärandemål, användbar kurslitteratur, och 
lagom arbetsbelastning. Dessutom verkar det som att en djupinriktad 
lärstrategi gynnas när studenterna upplever att examinationer kräver en 
djupare bearbetning av kunskap, och när de känner att de kommer ha 
nytta av sitt lärande i en framtida yrkesroll.  

Studenters benägenhet att reglera sina lärstrategier är även beroende av 
strategiska aspekter. Den strategiskt inriktade lärstrategin kan sägas stå på 
två ben: å ena sidan förmågan att organisera sitt studerande på ett ända-
målsenligt sätt, och å andra sidan ambitionen att prestera väl (Entwistle & 
McCune, 2004). 

Utvecklingen av lärstrategier tycks alltså vara en individuell process 
som kan se väldigt olika ut för olika studenter. Naturligtvis är det viktigt 
att kartlägga dessa variationer, men lika viktigt är att synliggöra gemen-
samma strukturer eller ramar för lärstrategiers formande.  

Syfte  
Syftet med den här studien är att bidra till ökad förståelse av gemen-
samma drag i lästrategiers utveckling genom att kartlägga likheter i be-
skrivningar av upplevelser av formandet av lärstrategier hos studenter 
som använder olika lärstrategier i en väl avgränsad lärmiljö. 

Metod 
Två kullar av förstaterminsstudenter i psykologi tog genom att besvara 
ASSIST ställning till påståenden om de lärstrategier de använt under ter-
minens första delkurs (N = 261). Därefter gjordes ett slumpmässigt (N = 
5) och ett strategiskt (N = 6) urval av studenter som kallades till intervju. 
Inför det strategiska urvalet identifierades först de studenter som låg 
minst en standardavvikelse över eller under medelvärdet i åtminstone två 
lärstrategier (N = 17). Därefter gjordes ytterligare ett urval av sex delta-
gare med målet att säkerställa en maximal spridning av extrema lärstrate-
gier i gruppen av intervjuade studenter. 

Den första intervjun ägde rum ungefär en vecka efter att terminens 
första delkurs var avslutad. Samtliga inbjudna studenter valde att delta. 
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Sju av dessa studenter deltog dessutom i en uppföljande intervju ungefär 
sex månader senare. 

Intervjuerna analyserades i fenomenografisk anda (Marton & Booth, 
2000; Tight, 2016) med avsikt att tematisera (Braun & Clarke, 2006) lik-
heter i studenternas sätt att beskriva vad de uppfattade styrde deras sätt att 
ta sig an sina studier. 

Resultat 
Analysen av intervjuerna visade att studenterna upplevde att deras sätt att 
ta sig an sina studier i psykologi formades i en process där de tolkade och 
värderade den specifika lärkontext där de för tillfället befann sig i relation 
till olika informationskällor. Trots att de intervjuade studenterna repre-
senterade väldigt olika kombinationer av lärstrategier, både vanliga och 
mindre vanliga, hänvisade de oberoende av varandra till en gemensam 
uppsättning av referenspunkter. I studenternas beskrivningar analyserades 
fem gemensamma referenspunkter fram. Dessa tycktes vägleda studen-
ternas val av studieaktiviteter i den aktuella lärmiljön. De gemensamma 
referenspunkterna var deras upplevelse av: 
 tidigare studieerfarenheter, 
 kursrekommendationer, 
 lärande, 
 examinationskrav, och 
 tid och kraft som de lägger på sina studier. 

Genom att ställa aspekter av dessa referenspunkter mot varandra och 
tolka och värdera dessa, förhandlades ett sätt att ta sig an sina studier 
fram.  

I den undersökta lärmiljön kunde en trend skönjas. Studenternas för-
handling mellan referenspunkter ledde med tiden till att deras studieakti-
viteter homogeniserades. Målen för lärande begränsades successivt till 
vad studenterna förväntade sig skulle krävas för att klara examinationen. 
Lärandet definierades som förmågan att kunna upprepa innehållet i före-
läsningarna, vilket även svarade mot den typ av frågor som studenterna 
kunde hitta i gamla tentor. Det anpassade sättet att ta sig an sina studier 
innebar fokus på att memorera innehåll i bildspelspresentationer med 
kompletteringar av information hämtad från kurslitteraturen (som ifrån en 
uppslagsbok) och googlade begrepp. Detta sätt att ta sig an sina studier 
beskrevs som effektivt studerande, och upplevdes både bidra till en 
känsla av kontroll över det egna lärandet och bättre studieresultat. 

Slutsatser  
Studien visar att studenter med olika kombinationer av lärstrategier och 
olika sätt att organisera sitt lärande ändå kan hänvisa till gemensamma re-
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ferenspunkter när de beskriver vad de upplever påverka deras sätt att ta 
sig an sina studier. Det här tyder på att det bland studenter faktiskt finns 
generella drag i hur lärstrategier formas och utvecklas. Analysen visar att 
studenterna både reflekterar över tidigare erfarenheter, faktorer i den ak-
tuella lärkontexten och framtida lärandemål.  Dessutom bedöms den ar-
betsinsats som krävs för olika handlingsalternativ. Genom att ställa refe-
renspunkter mot varandra och tolka, vikta och värdera olika alternativ i 
förhållande till upplevd förväntad utkomst, tycks ett sätt att ta sig an sina 
studier förhandlas fram.  

Studie III 
Students’ adoption of course-specific approaches to learning in two par-
allel courses 

Bakgrund 
Tidigare forskning har visat att studenters lärstrategier påverkas av för-
hållanden i den lärkontext de befinner sig i, men också av personliga fak-
torer och framför allt av studenternas subjektiva uppfattning av lärmiljön 
(Baeten et al., 2010). Det innebär att studenters lärstrategier inte är sta-
tiska utan kan förändras som ett resultat av personlig utveckling, föränd-
rade förhållanden i lärmiljön, eller förändringar i deras uppfattningar av 
denna lärmiljö, alternativt en kombination av dessa faktorer. Forskning 
visar att studenters lärstrategier varierar över tid (Gijbels, Segers, & 
Struyf, 2008). Det är dock fortfarande oklart hur pass snabbt och flexibelt 
studenter anpassar sina lärstrategier. Det finns exempel på studenter som 
varierar lärstrategier inom loppet av veckor (Nijhuis, Segers, & 
Gijselaers, 2008). Några få studier visar också att det finns exempel på 
studenter som använder olika lärstrategier samtidigt i kurser som de läser 
parallellt (Eley, 1992; Entwistle & McCune, 2004; Jones, 2002; Scouller, 
1998; Vermetten, Lodewijks, et al., 1999; Wilson & Fowler, 2005). 
Forskningen kring studenters användande av parallella lärstrategier är 
dock begränsad och flera av de studier som har gjorts har utformats för att 
provocera fram skillnader i exempel med mycket olika kursdesign. 

Den här studien skiljer sig från tidigare studier genom att utnyttja en 
autentisk lärmiljö där studenterna samtidigt läser två kurser med relativt 
likartad uppbyggnad. De båda kurserna ligger inom samma ämnesom-
råde, psykologi, äger rum på samma institution, och är strukturerade på 
huvudsakligen samma sätt med lärarstyrda föreläsningar, studentaktive-
rande seminarier, arbete i grupp och skriftlig salstentamen (se Tabell 1, 
Studie III). Frågan är om studenters lärstrategier är så pass känsliga att de 
varierar även i detta sammanhang. 
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Tidigare forskning har visat att olika lärstrategier tycks vara olika 
svåra att påverka (Gijbels et al., 2008; Marton & Säljö, 1997; Struyven et 
al., 2006). Det är betydligt svårare att skapa förutsättningar för djupinrik-
tad lärstrategi än att stimulera ytinriktad lärstrategi. I de fall man har un-
dersökt studenters samtidiga användande av lärstrategier i olika kurser 
har man i vissa fall hittat exempel på att djupinriktad lärstrategi uppvisar 
större variation (Vermetten, Lodewijks, et al., 1999; Wilson & Fowler, 
2005), medan ytinriktad lärstrategi tycks vara mer stabil över lärandemil-
jöer (Eley, 1992). I andra fall har man inte sett någon skillnad alls (Eley, 
1992; Jones, 2002). På samma sätt har strategiskt inriktad lärstrategi an-
tingen konstaterats vara mer (Vermetten, Lodewijks, et al., 1999), eller 
mindre (Eley, 1992) benägen att variera. 

Det finns idéer om att vissa individer är mer stabila när det gäller 
lästrategier. Entwistle och McCune (Entwistle & McCune, 2013) talar till 
exempel om en disposition att förstå för sin egen skull. I andra studier har 
man funnit att studenter som definierar sig som typiska ytinriktade mer 
benägna variera än studenter som definierar sig som mer djupinriktade 
(Jones, 2002; Wilson & Fowler, 2005). 

Sammanfattningsvis är mycket fortfarande oklart när det gäller förut-
sättningar för lärstrategiers variation.  

Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka om: 

 psykologistudenter som går två delkurser parallellt använder samma 
eller olika lärstrategier, 

 ytinriktad, djupinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi är lika el-
ler olika benägna att variera, och om 

 vissa studenter är mer benägna att använda skilda lärstrategier än 
andra. 

Metod 
Lärstrategier hos 195 andra terminens psykologistudenter mättes med 
hjälp av ASSIST (Entwistle et al., 2013). Samtliga studenter läste två 
delkurser parallellt och fyllde i två separata versioner av ASSIST, en för 
var och en av de båda delkurserna.  

Resultat 
Samtliga korrelationer mellan nivåer av ytinriktad, djupinriktad, respek-
tive strategiskt inriktad lärstrategi i de båda parallella kurserna var signi-
fikanta och positiva. Starkast var sambandet för strategiskt inriktad 
lärstrategi (r = .72, p < .001), medan korrelationernas för ytinriktad (r = 
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.60, p < .001) och djupinriktad lärstrategi (r = .62, p < .001) var något 
svagare men jämnstarka. 

En MANOVA för upprepade mätningar visade på en signifikant skill-
nad mellan kurserna både i den kombinerade beroende variabeln [F (3, 
192) = 39.87, p < .001; Wilks Lambda = .62; partiell eta2 = .38], och i 
analyser av respektive lärstrategi separat [ytinriktad lärstrategi F (1, 194) 
= 77.74, p < .001, partiell eta2 = .29; djupinriktad lärstrategi, F (1, 194) = 
103.60, p < .001, partiell eta2 = .35; och strategiskt inriktad lärstrategi, F 
(1, 194) = 18.95, p < .001, partiell eta2 = .09]. Nivåerna av djupinriktad 
och strategisk inriktad lärstrategi var högre i ena kursen, medan nivån av 
ytinriktad lärstrategi var högre i andra kursen. Effekten av förändringen 
var större för ytinriktad (d = .64) och djupinriktad lärstrategi (d = .75) än 
vad den var för strategiskt inriktad lärstrategi (d = .31). 

Trots att en majoritet av studenterna behöll samma nivå av respektive 
lärstrategi i de båda delkurserna, rapporterade en stor minoritet av studen-
terna (mellan 34.4% och 46.2%) olika lärstrategier. En jämförelse mellan 
studenter med olika tendens att variera sina lärstrategier visade att studen-
ter som rapporterade hög ytinriktad, låg djupinriktad eller låg strategiskt 
inriktad lärstrategi var mest stabila i sitt val av lärstrategier. Studenter 
som rapporterade låg ytinriktad lärstrategi, hög djupinriktad eller hög 
strategiskt inriktad lärstrategi var mest benägna att variera. 

Slutsatser 
Psykologistudenter använder olika lärstrategier i två parallella delkurser, 
även om lärkontexterna är relativt likartade vad gäller till exempel kurs-
upplägg. Olika grupper av studenter tycks dock vara olika benägna att va-
riera sina lärstrategier. Studenter med hög ytinriktad, låg djupinriktad el-
ler låg strategiskt inriktad lärstrategi tycks vara särskilt stabila i val av 
lärstrategier, vilket kan vara en illustration av att det generellt tycks vara 
svårare att utforma lärmiljöer som stimulerar djupinriktad lärstrategi än 
att öka studenters ytinriktade lärstrategi. 
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Diskussion 

Syftet med den här avhandlingen har främst varit att bidra till fördjupad 
förståelse av förutsättningar för lärstrategiers utveckling och variation 
inom en specifik ämnesdisciplin och lärkontext, nämligen i psykologiäm-
net och studenter i svensk högskoleutbildning. Kunskaper om olika för-
hållanden i en specifik lärmiljö kan dessutom bidra till mer generella in-
sikter med giltighet även under andra förutsättningar och i andra lärkon-
texter. 

I studie I och II undersöktes några förutsättningar för formandet av 
lärstrategier hos studenter som möter universitetsämnet psykologi för 
allra första gången. I studie III kartlades variation och stabilitet i lärstra-
tegier hos mer erfarna studenter som läser psykologi på andra terminen. 
Studie I visade att psykologistudenters lärstrategier i högre grad varierar 
med förväntade än med faktiska studieresultat, åtminstone precis i början 
av utbildningen. Psykologistudenter som står inför sin första examination 
har problem att uppskatta det slutgiltiga tentamensbetyget korrekt. Gene-
rellt underskattar studenterna sitt resultat. Det går alltså bättre på tentan 
än vad de tror att det ska göra. Varken djupinriktad eller strategiskt inrik-
tad lärstrategi tycks samvariera med förmågan att skatta tentamensbetyget 
korrekt. Däremot tycks studenter med ytinriktad lärstrategi ha allra svår-
ast att förutsäga sitt tentamensresultat. Studenter med djupinriktad och 
strategiskt inriktad lärstrategi förväntar sig ett bättre tentamensresultat än 
studenter med ytinriktad lärstrategi. I den undersökta lärmiljön är det 
dock bara en strategiskt inriktad lärstrategi som faktiskt tycks bidra till en 
bättre prestation, medan en ytinriktad lärstrategi förefaller ha negativ in-
verkan på tentamensresultatet.  

Svårigheterna hos nybörjarstudenter i psykologi att predicera sitt ten-
tamensresultat (studie I) skulle kunna vara ett tecken på att de ännu inte 
hunnit utveckla en adekvat förståelse för de krav som ställs i den nya 
lärmiljön. Studie II visar dock att studenterna själva redan under de första 
veckorna av terminen ger uttryck för en subjektiv upplevelse av att de 
anpassar sitt sätt att ta sig an sina studier till olika aspekter av den nya 
lärmiljön. Oavsett lärstrategier, tycks studenterna ha gemensamt att de 
aktivt jämför och tolkar förhållanden i den nya lärmiljön i ljuset av tidi-
gare studieerfarenheter, sina upplevelser av lärande, och lärandemål som 
kan vara av både inre och yttre karaktär. I utvecklingen av lärstrategier 
väger de även in den beräknade arbetsinsatsen och tidsåtgången för olika 
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sätt att ta sig an sina studier på. Själva beslutsprocessen kring hur de ska 
ta sig an sina studier kan förstås som en förhandling där upplevelser av 
tidigare studieerfarenheter, kursrekommendationer, lärande, examinat-
ionskrav och förmodad arbetsinsats används som referenspunkter. 

Studie III belyser hur psykologistudenternas beskrivning av en subjek-
tiv upplevelse av att successivt anpassa sina lärstrategier till lärmiljön 
(studie II), kan komma till uttryck. Ytinriktad, djupinriktad och strate-
giskt inriktad lärstrategi visar sig vara så pass flexibla att de varierar även 
i samtidiga och likartade lärmiljöer. Hela 40 procent av studenterna an-
vänder olika lärstrategier i två parallella delkurser. Strategiskt inriktad 
lärstrategi förefaller vara mer stabil än ytinriktad och djupinriktad lärstra-
tegi. Studenter med hög strategiskt inriktad, hög djupinriktad eller låg yt-
inriktad lärstrategi tycks vara mest variationsbenägna, medan studenter 
med låg strategiskt inriktad, låg djupinriktad eller hög ytinriktad lärstra-
tegi ser ut att vara mer stabila över parallella lärkontexter. 

I det följande kommer resultaten från de tre delstudierna speglas i 
varandra i syfte att etablera ett fördjupat resonemang om förutsättningar 
för utveckling av psykologistudenters lärstrategier. Utifrån ett studentper-
spektiv diskuteras särdrag i lärkontexten, studenternas upplevda anpass-
ning till lärmiljön och effekter av denna anpassning. Dessutom berörs 
mönster i variation som skiljer både olika studenter och olika lärstrategier 
från varandra, och förslag till framtida forskning lyfts fram. Diskussionen 
avslutas med tankar kring kritik mot och förtjänster med ett lärstrategiskt 
perspektiv på studenters lärande. 

Förutsättningar för variation i lärstrategier  

Särdrag i lärmiljön ur ett studentperspektiv 
Varje lärmiljö har sina särdrag som på ett övergripande plan tycks få kon-
sekvenser för studenters lärstrategier på olika sätt. Tidigare forskning vi-
sar att lärmiljöer inom beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
ämnen (Parpala et al., 2010), och lärmiljöer som präglas av konstruktiv-
istiska ideal och lärare med studentcentrerade undervisningsstrategier 
(Prosser & Trigwell, 2014), inslag av formativ bedömning (Al-Kadri et 
al., 2012) och examinationsformer som kräver mer avancerade analyser 
(Scouller, 1998; Scouller & Prosser, 1994; Tang, 1994), bidrar till att stu-
denter utvecklar en mer djupinriktad lärstrategi. Däremot tycks naturve-
tenskapliga lärmiljöer (Parpala et al., 2010), lärarcentrerade undervis-
ningsstrategier och summativ bedömning (Al-Kadri et al., 2012), särskilt 
i kombination med faktaorienterade examinationer (Scouller, 1998; 
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Scouller & Prosser, 1994; Tang, 1994), tendera att få studenter att an-
vända sig av en mer ytinriktad lärstrategi.  

Förutom dessa mer objektiva eller konkreta aspekter av lärkontexten 
tycks studenternas subjektiva föreställningar om kvaliteter i lärmiljön 
vara avgörande för utvecklingen av lärstrategier (Baeten et al., 2010; 
Entwistle & Peterson, 2004; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002; 
Lawless & Richardson, 2002; Parpala et al., 2010; Qureshi & Zakria, 
2013; Richardson, 2005b). Djupinriktad lärstrategi är vanligare i lärmil-
jöer som uppfattas hålla hög kvalitet, vilket har visat sig vara studentcen-
trerade lärmiljöer som upplevs ha tydliga lärandemål, lämplig kurslittera-
tur och adekvat examination, och där arbetsbelastningen upplevs vara 
skälig och lärandet känns relevant för det kommande arbetslivet. Ytinrik-
tad lärstrategi däremot, utvecklas vanligen i lärmiljöer som betraktas som 
starkt lärarcentrerade med låg kvalitet i meningen otydliga lärandemål, ir-
relevant kurslitteratur och opassande examinationsformer, samtidigt som 
arbetsbelastningen uppfattas vara hög och den professionella relevansen 
låg. 

Psykologi är ett beteendevetenskapligt ämne, vilket rent generellt 
borde innebära goda förutsättningar för psykologistudenter att tillämpa en 
djupinriktad lärstrategi. Det finns tecken som tyder på att studenterna i 
den undersökta lärkontexten använde djupinriktad lärstrategi i relativt 
hög grad. De medelvärden som uppmättes för djupinriktad lärstrategi i 
studie I och studie III var betydligt högre än motsvarande medelvärden 
för ytinriktad lärstrategi, och dessutom helt i linje med exempelvis skill-
nader uppmätta bland norska psykologistudenter (Diseth, 2003). Det är 
dock vanskligt att dra slutsatser av jämförelser mellan olika lärstrategiers 
ASSIST-medelvärden eftersom skalorna mäter olika saker. Att de studen-
ter som läser psykologi i en svensk kontext uppvisar samma övergripande 
mönster i användandet av lärstrategier som psykologistudenter i andra 
lärkontexter tyder ändå på att de svenska psykologistudenterna generellt 
tycks vara relativt djupinriktade (Parpala et al., 2010). 

Trots den allmänt höga nivån av djupinriktad lärstrategi bland psyko-
logistudenterna finns det i delstudierna (studie I och II) indikationer på att 
de uppfattade att lärmiljön hade vissa särdrag som i tidigare forskning 
snarare förknippats med utveckling av en mer ytinriktad och en mindre 
djupinriktad lärstrategi (Baeten et al., 2010). I intervjuerna (studie II) ger 
studenterna uttryck för att de upplever att den undersökta lärmiljön 
präglas av en stark övervikt för summativ snarare än formativ bedöm-
ning. De beskriver mycket begränsade möjligheter att få regelbunden 
återkoppling på sitt lärande under kursens gång. Den feedback som ges 
upplevs vara begränsad till en bedömning av prestationen i den avslu-
tande tentamen. I studie II framkommer dessutom att studenterna uppfat-
tade första terminens studier som relativt lärarstyrda men med tydliga lä-
randemål. Tydliga lärandemål kan generellt gynna djupinriktat lärande, 
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men den lärarcentrerade undervisningen i kombination med studenternas 
beskrivning av huvudsakligen faktaorienterade examinationer baserade 
på innehållet i föreläsningarna snarare än kurslitteraturen, bidrar antaglig-
en till att successivt stimulera en mer ytinriktad lärstrategi. I studenternas 
berättelser framgår det tydligt att studiestressen ökar när tentamen närmar 
sig. Stress tenderar också att främja ytinriktad lärstrategi (Baeten et al., 
2010; Öhrstedt & Lindfors, 2016). 

De kopplingar mellan lärstrategi och studieresultat som presenteras i 
studie I bekräftar delvis studenternas beskrivningar av särdrag i den spe-
cifika lärmiljön (studie II). Strategiskt inriktade studenter lyckas bäst på 
tentamen medan djupinriktad lärstrategi inte tycks premieras alls, helt i 
enlighet med studenternas tolkningar. Men en ytinriktad lärstrategi tycks 
inte bidra till ett bättre studieresultat, tvärtom. En ytinriktad lärstrategi 
har negativ inverkan på tentamensresultatet.  

Sammanfattningsvis uppvisar psykologistudenterna generellt en för-
hållandevis djupinriktad lärstrategi, vilket är helt i linje med psykologi-
studenter i andra lärkontexter (Diseth, 2003; Parpala et al., 2010). Studen-
ternas skildringar av lärkontexten tyder dock på en gemensam upplevelse 
av strukturer som i tidigare forskning visat sig gynna utveckling av ytin-
riktad lärstrategi (Baeten et al., 2010).  

Upplevd anpassning till lärmiljön 
Studie II belyser att studenter som för första gången möter universitets-
ämnet psykologi, själva uppfattar att de reglerar sitt sätt att ta sig an lä-
randet till vad de upplever som specifika förutsättningar i den nya lärmil-
jön. Känslan av anpassning tycks vara gemensam för alla studenter oav-
sett lärstrategier och uppträda redan i deras första möte med det nya äm-
net. Bara efter några veckors studier kan studenterna beskriva hur de 
upplever justeringen. De tycks utgå ifrån gemensamma referenspunkter 
för att tolka den lärmiljö de befinner sig i. Genom att förhandla mellan 
upplevda rekommendationer och krav i lärmiljön å ena sidan, och egna 
erfarenheter och intentioner å andra sidan, tycks mer eller mindre med-
vetna strategier att ta sig an lärandet växa fram. Vissa studenter uttrycker 
det som att deras studier blir mer effektiva. I intervjuerna berättar psyko-
logistudenterna att de upplever att de successivt blir bättre på att ta sig an 
det nya ämnet på ett effektivt sätt. I upplevelsen av effektivitet ingår en 
känsla av att hushålla med den tid och energi som läggs på studier. 

De positiva sambanden mellan strategiskt inriktad lärstrategi, förväntat 
och slutgiltigt tentamensresultat (studie I) kan tolkas som en bekräftelse 
av att det i studentgruppen pågår en anpassning till den unika lärmiljön. 
Strategiska studenter har generellt ambitionen att prestera väl och är både 
särskilt benägna och förmögna att justera sina studieaktiviteter för att 
uppnå sina prestationsmål. Att strategiska studenterna lyckas på tentamen 
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är ett tecken på att de gör en adekvat tolkning av lärmiljön och examinat-
ionskraven och att deras anpassningar av studieaktiviteter är ändamålsen-
liga. Strategiska val och god förmåga att tolka lärmiljön har generellt vi-
sat sig resultera i bättre akademisk prestation i olika sammanhang 
(Richardson et al., 2012; Schneider & Preckel, 2017; Smith et al., 2013; 
Watkins, 2001). 

De signifikanta skillnaderna som framkommer mellan psykologistu-
denternas lärstrategier i de två parallella delkurserna (studie III) indikerar 
att det tycks pågå en konstant anpassning av lärstrategier som, åtminstone 
bland lite mer erfarna studenter, både kan fångas upp i intervjuer men 
också ger utslag i enkätinstrument som ASSIST. I studie III undersöktes 
lärstrategier hos studenter som parallellt läste olika delkurser inom 
samma disciplin (psykologi) på samma institution. Trots att de båda del-
kurserna var lika ur många lärkontextuella aspekter, använde studenterna 
ytinriktad, djupinriktad och strategiskt inriktad lärstrategi i olika omfatt-
ning. Resultaten är i linje med tidigare forskning som visat att studenter 
är benägna att anpassa sina lärstrategier till specifika lärkontexter 
(Vermetten et al., 1999; Wilson & Fowler, 2005).  

Det tycks vara svårt att bortse ifrån examinationens inverkan på stu-
denters anpassning av lärstrategier till vad de upplever vara mer effektiva 
former (Al-Kadri et al., 2012; Cilliers, Schuwirth, Adendorff, Herman, & 
van der Vleuten, 2010). Psykologistudenterna ger uttryck för att det är 
viktigt att känna kontroll över det egna lärandet, speciellt i relation till 
förväntade examinationskrav (studie II), och strategiska studenter anpas-
sar framgångsrikt sina studieaktiviteter till de föreställningar som finns 
om examinationen (studie I). Båda förhållandena illustrerar den summa-
tiva bedömningens inverkan på studenters sätt att ta sig an sina studier 
(Al-Kadri et al., 2012). Effektivt studerande tycks exempelvis inbegripa 
ett urval av lärandets innehåll som upplevs vara relevant i relation till den 
förväntade examinationen (studie II). Studenterna uttrycker att innehållet 
i föreläsningarna utgör det urval av kunskap som är adekvat i förhållande 
till de krav som ställs i den aktuella lärkontextens examinationer. Effekti-
vitet innebär att selektera lärandestoff och anpassa studieaktiviteter i en-
lighet med denna föreställning. 

Psykologistudenter är uppenbarligen redan i början av sin utbildning 
beredda att modifiera de sätt de tar sig an sina studier på (studie II). Men 
intervjuerna gör det också tydligt att studenter tycks ha varierande benä-
genhet att anpassa sitt sätt att studera till den unika lärmiljön. Medan det 
finns en gemensam uppfattning om vilka anpassningar som krävs för att 
tillgodose examinationskraven i den specifika lärmiljön, väljer vissa stu-
denter ändå att i stor utsträckning göra på andra sätt med hänvisning till 
exempelvis inre lärandemål, som att de främst vill lära sig psykologi för 
sin egen skull. Att olika studenter är olika benägna att anpassa sina 
lärstrategier bekräftas i studie III där studenter skiljer sig åt vad gäller i 
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vilken utsträckning de justerar sina lärstrategier till de båda parallella 
delkurserna. Studenter med hög ytinriktad, låg djupinriktad eller låg stra-
tegiskt inriktad lärstrategi tycks vara mer stabila i sina lärstrategier oav-
sett lärkontext, medan studenter med låg ytinriktad, hög djupinriktad eller 
hög strategiskt inriktad lärstrategi uppvisar störst variation. Förhållandet 
kan vara en delförklaring till varför det generellt tycks vara så svårt att 
öka nivåer av djupinriktad lärstrategi medan det verkar vara enkelt att 
driva studenter mot ytinriktad lärstrategi (Gijbels et al., 2008; Marton & 
Säljö, 1997; Struyven et al., 2006). Studenter med en ytinriktad lärstrategi 
kan av något skäl vara svårare att påverka än mer djupinriktade studenter. 
Djupinriktade studenter är ju till exempel generellt mer strategiska än yt-
inriktade studenter (Entwistle et al., 2013, 2000). 

Tidigare forskning har uppmärksammat en grupp av studenter som vi-
sat sig vara mycket stabila över olika lärkontexter när det gäller att an-
vända djupinriktad lärstrategi (Entwistle & McCune, 2013; Postareff et 
al., 2014). Dessa studenter antas ha en disposition att förstå för sin egen 
skull.  Studie III indikerar dock att det i den undersökta lärmiljön är stu-
denter med djupinriktad lärstrategi som är relativt variationsbenägna, me-
dan studentgruppen med hög ytinriktad lärstrategi framstår som mer sta-
bil. Att vissa studenter visar stabila lärstrategier över olika lärkontexter 
behöver dock inte nödvändigtvis vara kopplat till personfaktorer. Det kan 
likaväl vara ett uttryck för att lärmiljöerna är lika varandra och överens-
stämmer med studenternas förväntningar. Studenter som upplever kon-
gruens och harmoni mellan samtliga 4P har ingen anledning att förändra 
lärstrategi. Om lärmiljön i delkurserna upplevs som konstruktivt länkad 
på ett sätt som motsvarar studenternas mål, motivation och tidigare erfa-
renheter är det snarare sannolikt att de håller fast vid sina lärstrategier. 
Det kan helt enkelt vara så att studenter med en ytinriktad lärstrategi höll 
fast vid sitt mönster eftersom de upplevde kongruens i båda delkurserna. 

I intervjuerna (studie II) finns det tecken som tyder på att anpassning-
en av studieaktiviteter till förväntade examinationskrav ökar i takt med att 
examinationen närmar sig. Studenter beskriver att de under kursens gång 
framför allt tenderar att ändra sitt sätt att ta sig an studierna när de upple-
ver en risk att de inte klara tentamen om de fortsätter som tidigare. Det 
här antyder att lärstrategier skulle kunna vara mer stabila och avhängiga 
personfaktorer i inledningsskedet av en kurs och mer variabla och relate-
rade till lärkontext i kursers slutskede, åtminstone om kursen avslutas 
med examination. Den successiva homogenisering av studieaktiviteter 
som studenterna beskriver (studie II) illustrerar just en fortgående an-
passning till lärkontext och examinationskrav. 

Sammanfattningsvis upplever psykologistudenter att de redan under 
första delkursen i den nya disciplinen anpassar sitt sätt att studera till den 
specifika lärkontexten. Föreställningar om examinationskrav tycks ha re-
lativt stor betydelse och leda till att studenters studieaktiviteter blir mer 
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lika under kursens gång. Olika studenter är dock olika benägna att ändra 
sina lärstrategier och här förefaller strategiska och djupinriktade studenter 
vara mer flexibla än ytinriktade studenter.  

Effekter av studenters anpassning  
Som tidigare noterats finns det i samtliga studier (I, II, och III) indikat-
ioner på att psykologistudenterna faktiskt lyckas tolka och framgångsrikt 
anpassa sina lärstrategier till den nya lärmiljön, om man med framgångs-
rik anpassning avser att studenterna lyckas lära sig det som krävs för ett 
bra resultat på tentamen. Studie I visar att strategiskt inriktade studenter, 
det vill säga studenter som uppger att de har en ambition att prestera och 
är mycket lyhörda för till exempel examinationskrav, också lyckas med 
målet att uppnå ett högre betyg redan i den första examinationen som 
äger rum bara några veckor in på första terminen.  

De optimala lärstrategierna för ett bra betyg på den första terminens 
första tentamen (studie I) var hög strategiskt inriktad lärstrategi i kombi-
nation med låg ytinriktad lärstrategi, medan djupinriktad lärstrategi var-
ken bidrog positivt eller negativt till ett bättre tentamensresultat. När det 
gäller den strategiskt inriktade lärstrategin är det svårt att avgöra om det 
är studenternas skicklighet att organisera studierna eller deras höga am-
bitioner som har störst betydelse. I studie II beskriver studenterna att de 
upplever att deras anpassning av lärstrategier leder dem mot vad som kan 
definieras som mer ytinriktad lärstrategi av strategiska skäl, det vill säga 
med målet att uppfylla examinationskrav. Vad gäller ytinriktad lärstrategi 
är det intressant att kopplingen till förväntat betyg är så mycket starkare 
än kopplingen till slutgiltigt betyg. Tvärtemot den uppfattning studenter-
na förmedlar i intervjuerna (studie II) bidrog ytinriktad lärstrategi inte till 
bättre utan sämre studieresultat, men ytinriktad lärstrategi var inte riktigt 
så bristfällig som studenterna tycktes tro när de uppmanades uppskatta 
sitt tentamensbetyg (studie I). Att ytinriktad lärstrategi kanske inte var så 
ogynnsam för de kvaliteter i lärande som tentamen fordrade speglas 
också i den uteblivna negativa korrelationen mellan ytinriktat och strate-
giskt inriktad lärstrategi (studie I) som i tidigare studier visat sig karaktä-
risera generella lärstrategimönster (Marton & Säljö, 1997).  

En anledning till att studenterna redan i början av utbildningen ända-
målsenligt tycks kunna anpassa sitt sätt att ta sig an studierna (studie I), 
och att lite mer erfarna studenter kan reglera lärstrategier även till mindre 
skillnader i lärkontexten (studie III), kan vara att lärmiljön upplevs som 
konstruktivt länkad och transparent med tydliga och lättillgängliga mål 
och krav för lärande och examination. Studie II visar att studenter med 
olika lärstrategiska utgångspunkter ändå utvecklar och uttrycker en ge-
mensam förståelse för vad som upplevs vara effektiva sätt att ta sig an 
sina studier. Även om studenterna refererar till egna unika erfarenheter 
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och förväntningar när de tolkar lärmiljön har de samstämmiga uppfatt-
ningar om vilka krav som ställs. Den gemensamma upplevelsen av sär-
drag i lärmiljön resulterar i successivt mer homogena studieaktiviteter 
och en gemensam upplevelse av vad effektivt studerande innebär. Stu-
denter som upplever kongruens genom 4P håller fast vid sina lärstrategier 
medan studenter som upplever dissonans anpassar sig på olika sätt, till 
exempel genom att förändra sina studieaktiviteter. Om studenternas tolk-
ning av lärandemålen är korrekt och tentamen är valid, så är den succes-
siva homogeniseringen och anpassningen av sättet att ta sig an sina stu-
dier en utmärkt illustration av konstruktivt länkande och ett mycket gynn-
samt läge för studenters kunskapande att närma sig lärandemålen (Biggs, 
1999; Entwistle & Smith, 2002; Price & Richardson, 2004).   

Andra resultat från studie I skulle dock kunna tolkas som tecken på att 
studenterna inte var så bra på att tolka krav i lärmiljön, åtminstone inte 
redan i början av första terminen. Vid första examinationstillfället var 
psykologistudenternas självskattningsförmåga låg. Studenter med hög yt-
inriktad lärstrategi hade allra svårast att predicera sitt tentamensresultat. 
Det är i linje med tidigare forskning som visat att ytinriktad lärstrategi är 
förenad med sämre metakognitiva kunskaper och förmågor (Spada & 
Moneta, 2012, 2014). Varken djupinriktad eller strategiskt inriktad 
lärstrategi visade sig dock samvariera med bättre självskattningsförmåga i 
den undersökta lärkontexten, delvis i strid med tidigare studier (Heikkilä 
& Lonka, 2006; Ning, 2016; Vrugt & Oort, 2008). En god förmåga att 
kunna skatta sin prestation i en framtida examination borde vara central 
för känslan av kontroll över sitt lärande och av effektivitet i studierna. 
Det är uppenbart att studenterna i det här avseendet inte riktigt klarade av 
att göra en korrekt eller tillräckligt precis tolkning lärmiljön och lärande-
kraven, även om studenterna som intervjuades i studie II uppgav att de 
redan under den första delkursen hade anpassat sitt sätt att ta sig an sina 
studier till upplevda examinationskrav.  

Studenternas svårigheter att förutsäga sitt betyg skulle kunna förklaras 
av flera faktorer. För det första var disciplinen psykologi ny för studen-
terna. Vissa av dem hade tidigare erfarenheter från studier inom högre ut-
bildning men universitetsämnet psykologi var helt nytt för alla. Det tar tid 
att lära sig olika discipliners och lärkontexters sätt att tänka och praktisera 
kunskap (Entwistle, 2005; Entwistle, McCune, & Hounsell, 2002; 
McCune & Hounsell, 2005). Det kan vara så att studenters förmåga att 
förutsäga tentamensresultat är en förmåga som utvecklas med tiden. För 
det andra är psykologi ett samhällsvetenskapligt ämne. Studenter i sam-
hällsvetenskapliga ämnen har visat sig ha sämre förmåga att skatta sina 
prestationer än till exempel studenter i naturvetenskapliga ämnen, vilket 
kan bero på olika kunskapssyn som avspeglar sig i mer respektive mindre 
svårbedömda examinationskrav (Parpala et al., 2010). Psykologistuden-
terna gav dock uttryck för en gemensam uppfattning av att examinations-
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kraven var tydliga (studie II). För det tredje fanns det inte så stora möj-
ligheter för studenterna att få återkoppling på sitt lärande under kursens 
gång (studie II). Undervisningen upplevdes som huvudsakligen designad 
för att förmedla information från en lärare till en större grupp av studenter 
och saknade i stort formativa inslag, vilket tidigare forskning visat kunna 
utveckla studenters metakognitiva förmågor (Al-Kadri et al., 2012; 
Prosser & Trigwell, 2014). För det fjärde kan uppgiften att skatta sin pre-
station betraktas som relativt komplex eftersom den kräver flera olika ty-
per av metakognitiv kunskap och metakognitiva förmågor (Serra & 
Metcalfe, 2009), och dessutom utfördes en hel vecka innan examination-
en ägde rum. En korrekt skattning av den egna prestation på en tentamen 
som ligger en vecka fram i tiden förutsätter förutom förmåga att bedöma 
vilka kunskaper som krävs för olika betyg, dessutom kapacitet att relatera 
ens aktuella kunskaper till dessa krav, göra en adekvat bedömning avsvå-
righetsgraden i det stoff som återstår att lära, och beakta dessa förhållan-
den i relation till ens personliga förutsättningar (och ambitioner) att 
uppnå olika betygsnivåer med hänsyn till den tid och de resurser som står 
till ens förfogande.  

Det finns en överhängande risk att stabilitet hos studenter med hög yt-
inriktad, låg djupinriktad, eller låg strategiskt inriktad lärstrategi utgör 
ogynnsamma betingelser för att uppnå lärandemål i högre utbildning. 
Hög ytinriktad och låg djupinriktad lärstrategi har visat sig resultera i 
sämre kvaliteter i lärandet, i synnerhet över tid (Price & Richardson, 
2004; Qureshi & Zakar, 2013). Brist på strategiskt inriktad lärstrategi in-
nebär en oförmåga att organisera sitt studerande tillsammans med låga 
ambitioner, vilket också har visat sig vara en ofördelaktig kombination 
för att uppnå goda studieresultat (Dochy et al., 1999; Hattie, 2015; Ri-
chardson et al., 2012; Schneider & Preckel, 2017; Watkins, 2001). 

Sammanfattningsvis tycks det finnas ett antal effekter av studenternas 
anpassning av lärstrategier till lärmiljön. Strategiskt inriktade studenter, 
som är mest angelägna om att anpassa sig till krav i lärmiljön, är också de 
som lyckas bäst på tentamen. Detta kan vara ett tecken på att lärmiljön är 
konstruktivt länkad med tydliga lärandemål. Psykologistudenternas suc-
cessiva anpassning till de gemensamma föreställningarna om särdrag i 
lärmiljön medför att deras studieaktiviteter homogeniseras. De beskriver 
att de av strategiska skäl drivs mot en mer ytinriktad lärstrategi på be-
kostnad av djupinriktad lärstrategi. En ytinriktad lärstrategi visar sig dock 
inte leda till ett bättre tentamensbetyg, tvärtom. Studenter med hög ytin-
riktad lärstrategi visar sig också ha sämre förmåga att predicera sitt ten-
tamensbetyg än studenter med låg ytinriktad lärstrategi. 
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Slutsatser 
Den samlade analysen visar att psykologistudenter redan från början av 
utbildningen tycks uppfatta särdrag i lärmiljön och anpassa sitt sätt att ta 
sig an sina studier, vilket verkar ge effekter även på lärandet. I den under-
sökta lärkontexten finns indikationer på att studenterna upplever att de av 
strategiska skäl drivs mot en mer ytinriktad lärstrategi. Trots att olika stu-
denter tycks vara olika benägna att anpassa sina lärstrategier, medför den 
samstämmiga tolkningen av särdrag i lärmiljön att psykologistudenternas 
studieaktiviteter successivt homogeniseras. I det här fallet bidrar en stra-
tegiskt inriktad lärstrategi till en bättre studieprestation även om studen-
terna generellt sett har svårt att predicera sitt tentamensbetyg korrekt, åt-
minstone i början av utbildningen.  

Enskilda resultat från de studier som ligger till grund för den här av-
handlingen kan givetvis, både var för sig och tolkade i relation till 
varandra, relateras till och komplettera tidigare forskning. Avhandlingen 
identifierar och aktualiserar dock särskilt tre områden med stor potential 
att bidra till relevanta kunskaper om förutsättningar för lärstrategiers ut-
veckling. 

Anpassningsprocessen 
Tidigare forskning har försett oss med relativt god kännedom om vilka 
föreställningar om särdrag i lärmiljön som tenderar driva studenter mot 
ytinriktad respektive djupinriktad lärstrategi (Baeten et al., 2010). Däre-
mot är det fortfarande oklart hur själva processen för förändring och re-
glering av lärstrategier egentligen ser ut. Analysen av de intervjuer som 
ligger till grund för studie II är ett första försök att beskriva anpassnings-
processen som den upplevs ur ett studentperspektiv. Naturligtvis måste en 
sådan studie följas av flera för att till exempel göra det möjligt att genera-
lisera resultaten till andra studentgrupper och lärkontexter. SAL, 4P och 
principer för konstruktiv länkning tycks vara adekvata ramverk att utgå 
ifrån, förslagsvis i kombination med tidigare försök att bygga modeller 
över studenters strategiska anpassning till krav i lärmiljön (Broekkamp & 
Van Hout-Wolters, 2007). En utvecklad kunskap om anpassningsproces-
sen skulle kunna bidra till djupare förståelse för lärstrategiers utveckling i 
skilda lärkontexter och utgöra ett värdefullt underlag för vidareutveckling 
av principer för design av lärmiljöer som stimulerar adekvata lärstrategier 
i relation till önskade kvaliteter i lärande. 

Personorienterad ansats 
Resultaten från studie II och studie III visar tydligt på vikten av en perso-
norienterad ansats i framtida forskning kring förutsättningar för lärstrate-
giers utveckling. Lärstrategier formas i en komplex process där olika 
grupper av studenter tycks ha olika benägenhet att reglera sina lärstrate-
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gier. Vi behöver begripa vilka omständigheter som ligger bakom dessa 
variationer för att exempelvis kunna förstå hur lärmiljöer kan konstrueras 
för att underlätta för olika typer av studenter att nå lärandemålen. Fördju-
pade kunskaper om anpassningsprocessen kan vara värdefulla för att för-
stå studenters variation vad gäller lärstrategiers utveckling. Därmed 
skulle det vara intressant att se studier som undersöker anpassningspro-
cessen med en personorienterad ansats. 

Metakognitiva kunskaper och förmågor 
Tidigare forskning har visat att metakognitiva kunskaper och förmågor 
förefaller vara väsentliga för att studenter ska kunna utveckla en djupin-
riktad lärstrategi (Case & Gunstone, 2002; Ning, 2016), vilket är önskvärt 
i många lärkontexter i högre utbildning. De strategiska aspekterna av för-
utsättningar för lärstrategiers utveckling bör inte heller underskattas ef-
tersom många studenter exempelvis tycks vara särskilt benägna att an-
passa sina studieaktiviteter till upplevda examinationskrav (Al-Kadri et 
al., 2012; Baeten et al., 2010; Segers et al., 2010). En adekvat anpassning 
av studieaktiviteter till de förutsättningar som råder i olika lärmiljöer 
(studie II) kräver att studenterna besitter metakognitiv kompetens. Kan-
hända går det åtminstone delvis att förklara variationer i studenters benä-
genhet att anpassa sina lärstrategier med variationer i deras metakognitiva 
kunskaper och förmågor? På det här området finns möjlighet att designa 
relevanta studier som till exempel skulle kunna bidra till förståelse för 
varför psykologistudenterna tycks ha så svårt att predicera sina tenta-
mensresultat (studie I). 

Teoretiska och metodologiska överväganden 
För att forskningsfrågor ska bli undersökningsbara är det nödvändigt att 
göra val av teoretiska perspektiv och metoder. Varje val medför både 
möjligheter och begränsningar. I det här avsnittet förs ett resonemang 
kring val av teori och metod i den här avhandlingen och de tre studier 
som den bygger på. 

På ett generellt plan har forskning om lärstrategier fått viss kritik och 
till exempel anklagats för att vara svagt förankrad både epistemologiskt, 
teoretiskt och konceptuellt, och starkt präglad av den tid och väster-
ländska kontext där den växte fram (Haggis, 2009; Howie & Bagnall, 
2012; Tormey, 2014). Ett mer kritisk ifrågasättande av SAL har efter-
lysts, till exempel i relation till vad som i perioder upplevts som inkonsi-
stenta forskningsresultat och en tendens att använda sig av post-hoc för-
klaringar när modellen inte fungerat som tänkt (Howie & Bagnall, 2012). 
Utvecklingen inom området har också anklagats för att ha stagnerat på 



 68 

grund av avsaknad av kritisk reflektion i kombination med bristande in-
teraktion med andra forskningsområden (Haggis, 2009).  

Kritiken har dock fått mothugg. Exempelvis hänvisas till att den kog-
nitiva psykologin visst finns representerad i den lärstrategiska forsknings-
traditionen. Begreppen ytinriktad och djupinriktad lärstrategi har starka 
paralleller till bearbetningsnivåer och processande av kunskap (Dinsmore 
& Alexander, 2012; Entwistle & Waterston, 1988) och de metakognitiva 
aspekterna har lyfts tydligare i senare forskning (Case & Gunstone, 2002; 
Ning, 2016). Lärstrategisk forskning har visserligen huvudsakligen bedri-
vits i en västeuropeisk och australisk kontext, men studier i asiatiska 
(Marambe, Vermunt, & Boshuizen, 2011; Watkins & Regmi, 1996) och 
afrikanska (Rollnick, Davidowitz, Keane, Bapoo, & Magadla, 2008) 
lärmiljöer visar att det teoretiska ramverket är användbart och kan tolkas 
över kulturella och geografiska gränser. Huruvida teorier om lärstrategier 
är relevanta även i ett historiskt perspektiv återstår att se. Dessutom häv-
das att det teoretiska ramverket kring SAL visst har utvecklats som en 
anpassning till oväntade forskningsresultat. Betydelsen av studenters sub-
jektiva föreställningar om lärmiljön har exempelvis inkluderats. 

Metaforerna yta och djup har fått kritik bland annat för att inte spegla 
den komplexa verklighet som de avser att beskriva, utan snarare bidra till 
risken att SAL både misstolkas och banaliseras (Howie & Bagnall, 2012; 
Tormey, 2014). Problematiken anses ha vuxit i takt med bättre kunskaper 
om lärstrategier. Det har då blivit ännu tydligare att lärstrategier är situat-
ionsbundna, vilket innebär att man måste ta hänsyn till fysisk, social och 
kulturell kontext för att kunna förstå hur formella lärprocesser utvecklas. 
Förhållandet mellan lärstrategier och lärande har också visat sig vara mer 
invecklat än forskningen först ville göra gällande. En tydlig komplexitet 
består i att lärande och kvaliteter i lärande är just kontextbundna. Den 
djupinriktade lärstrategin som först ansågs mest framgångsrik, tycks inte 
vara optimal i alla lärsammanhang (Dinsmore & Alexander, 2012). Ef-
tersom lärmiljön och studenternas tolkning av lärmiljön förefaller vara så 
centrala aspekter av hur lärstrategier utvecklas är det angeläget att forsk-
ning bedrivs nära och i specifika lärkontexter. För att motverka triviali-
sering får komplexiteten i de processer som formar lärstrategier inte gå 
förlorade (Marshall & Case, 2005). Både mer detaljerade beskrivningar 
av heltäckande karaktär och modeller som uppfattas som mer schema-
tiska, som till exempel 4P, behövs. 

Det lärstrategiska fältet har kritiserats för att brottas med metodpro-
blematik. Många studier bygger på enkätdata och frågan är vad som 
egentligen mäts i de mätinstrument som vanligen används (Biggs, 1993; 
Mogashana, Case, & Marshall, 2012; Richardson, 2004; Ullah, Qureshi, 
& Zakria, 2013). Vissa oklarheter i definitionen av centrala begrepp som 
ytinriktad och djupinriktad lärstrategi i kombination med en rik flora av 
olika enkätinstrument har gjort det både besvärligt att tolka resultaten och 
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försvårat jämförelser av olika studier. Lärstrategier har till och med an-
klagats för att alldeles för ofta definieras som utkomsten av de mätin-
strument som används (Dinsmore & Alexander, 2012).  

Att mäta lärstrategier med hjälp av studenters självskattningar i enkä-
ter, innebär på sätt och vis att forskningen bygger på ett indirekt mått. 
Enkäter mäter ju inte studiebeteendet i sig utan det självskattade beteen-
det och det finns ingen garanti för att dessa överensstämmer. I resone-
mang kring lärstrategier är det viktigt att vara medveten om att de repre-
senterar just studentens självskattade beteende och ingenting annat. Å 
andra sidan tycks just studenternas subjektiva upplevelser vara centrala 
för att förstå lärstrategiers utveckling. Ur ett lärstrategiskt perspektiv är 
det mer problematiskt att självskattningar kräver metakognitiva kunskap-
er och förmågor eftersom just sådan kompetens tycks variera på olika sätt 
i olika lärstrategier. Båda problemen är väl kända. Därför efterfrågas i 
större utsträckning forskning som använder alternativa datainsamlings-
metoder (Coertjens et al., 2016). I den här avhandlingen har en kombinat-
ion av kvantitativa och kvalitativa metoder, både enkäter och intervjuer, 
använts för att spegla samma fenomen. Det har gjort det möjligt att jäm-
föra och göra en gemensam analys av studenternas självskattningar och 
berättelser innan slutsatser dras. 

Generellt riskerar självskattningar att präglas av social önskvärdhet, 
som är svårt att mäta men kan snedvrida resultaten. En studie gör gäl-
lande att social önskvärdhet vid ifyllande av ASSIST resulterar i svagare 
samband mellan lärstrategier och akademisk prestation (Huws, Reddy, & 
Talcott, 2009). I de undersökta studentgrupperna har risken för social 
önskvärdhet förhoppningsvis reducerats, dels genom att studenterna har 
haft möjlighet att vara helt anonyma, och dels genom att administrationen 
av enkäterna har skötts av en person som inte varit aktiv i undervisning-
en. Studenterna har dessutom upplysts om att data endast samlats in i 
forskningssyfte och att undervisande och examinarande lärare inte haft 
tillgång till enkät- eller intervjudata, vare sig på individ- eller på grupp-
nivå.  

Forskning om lärstrategier brottas ofta med problem som är kopplade 
till utfallsmått som till exempel lärande. Att använda betyg som mått på 
lärande kan skapa svårigheter. Det finns alltid en risk att betygen inte mä-
ter samma sak i olika lärkontexter vilket kan snedvrida jämförelser och 
göra det svårt dra korrekta slutsatser (Dinsmore & Alexander, 2012). När 
det gäller lärstrategier har det dessutom visat sig att ytinriktad och djupin-
riktad lärstrategi bidrar till olika kvaliteter i lärande. Ett bättre betyg är 
dock ingen garanti för att en student har uppvisat en högre nivå av lä-
rande utan kan lika gärna illustrera att studenten visat en större mängd lä-
rande på en lägre nivå. Vad ett betyg mäter beror ju på hur betyget beräk-
nas och vilken typ av kunskap som ligger till grund för olika betyg. 
Uppmärksammas inte detta riskerar felaktiga slutsatser att dras. Den här 
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avhandlingen har uteslutande haft ett studentperspektiv vilket bland annat 
inneburit att varken kursbeskrivningar, lärandemål, examinationer eller 
studenternas prestation har analyserats kvalitativt. Studenternas beskriv-
ningar av lärandemålen och examinationerna tyder dock på att det finns 
en viss risk att tentamensbetygen snarare mäter skillnader i kvantiteter än 
skillnader i kvaliteter i studenternas lärande. 

Valet av tidpunkt för olika mätningar orsaka problem både vad gäller 
lärstrategier och lärande. Lärstrategier kan utvecklas olika över tid 
(Asikainen & Gijbels, 2017). Det innebär att resultaten i en studie kan 
skilja sig beroende på när mätningen görs. Lärstrategier tycks utvecklas 
olika på kort och lång sikt (Sannino, Sutter, & Engeström, 2011). Den här 
aspekten är särskilt viktig att ta hänsyn till vid analyser av pedagogisk ut-
veckling som nya undervisnings- eller examinationsformer. Det som först 
ser ut som en utveckling av lärstrategier i en ogynnsam riktning kan i ett 
längre perspektiv visa sig ha önskade effekter. Samtliga enkäter som lig-
ger till grund för de studier som ingår i den här avhandlingen har samlats 
in en vecka före den avslutande examinationen i respektive delkurs. Upp-
lägget har dock inneburit att studenterna inte kunnat beakta den sista 
veckans studier i respektive delkurs. Det gör att det inte går att utesluta 
att mönstren skulle se annorlunda ut om data samlats in i direkt anslut-
ning till eller efter examinationen. Studenterna har dock uppmanats besk-
riva hur de studerat under hela den specificerade delkursen.  

Bortfall diskuteras av någon anledning sällan i studier av lärstrategier, 
trots att det finns en uppenbar risk att det kan bidra till en snedvridning av 
resultaten. Få svarande i en undersökning ger alltid en större risk för 
slumpfel, det vill säga förlust av precision i resultaten. Om bortfallet är 
slumpmässigt är problemet mindre, men om svarsbenägenheten skiljer sig 
åt mellan olika grupper så att de svarande inte är representativa för den 
population som studeras växer risken för systematiska fel i de analyser 
som görs. I de studier som ingår i den här avhandlingen var sammansätt-
ningen i den grupp av studenter som valde att delta representativ för hela 
studentgruppen. Däremot finns det indikationer på att deltagande studen-
ter hade något mer djupinriktade lärstrategi och något mindre ytinriktad 
lärstrategi än de studenter som inte deltog. Huruvida detta är ett mönster 
som går igen i forskning om lärstrategier generellt är svårt att bedöma ef-
tersom mer detaljerade bortfallsanalyser saknas. Eftersom den kvalitativa 
studien II kartlägger gemensamma referenspunkter och dessa finns 
nämnda i de första intervjuerna även hos de studenter som inte återkom, 
är bortfallet ett mindre problem för den typ av analys som görs där.  

Avslutningsvis är det viktigt att påminna om att de kvantitativa studier 
(studie I och studie III) som ingår i den här avhandlingen är tvärsnittsstu-
dier, medan den kvalitativa studien (studie II) i sitt upplägg består av två 
intervjutillfällen. Med stöd av tvärsnittsdata är det självklart vanskligt att 
uttala sig om både utvecklingsprocesser och kausala samband. Den typen 
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av slutsatser kräver longitudinella data. Utgångspunkten i den samlade 
diskussionen av resultaten från de tre delstudierna har dock varit att stu-
dierna genom att relateras till varandra ändå kan utnyttjas för att uppnå en 
bättre förståelse av studenternas perspektiv, både vad gäller deras upple-
velse av anpassningsprocessen och hur de själva betraktar orsaker till och 
effekter av lärstrategiers utveckling. 

Även om ett lärstrategiskt perspektiv har sina begränsningar finns det 
en stor potential att i forskningssammanhang ta ett samlat grepp på vill-
kor för formellt lärande, och göra det med fokus på studenters perspektiv. 
Det teoretiska ramverk som SAL består av väjer inte för komplexiteten 
och dynamiken i lärprocesserna utan avser tvärtom att kartlägga förut-
sättningar för lärande med stor detaljrikedom. Ambitionen att fånga lär-
processerna så som de uttrycks i den reella lärmiljön gör att SAL även 
lämpar sig väl som utgångspunkt för pedagogisk utveckling. 

Lärstrategier i praktiken 
Det lärstrategiska teoretiska ramverket och dess centrala begrepp kan de-
finitivt betraktas som en pedagogisk tillgång i en diskussion om grundva-
larna för lärande i högre utbildning. Principerna för ytinriktad, djupinrik-
tad och strategiskt inriktad lärstrategi är enkla att förstå och applicera i en 
lärarvardag. Forskning om lärstrategier har bidragit till den praktiska ut-
vecklingen av undervisning inom högre utbildning. Ramverket fungerar 
som ett hjälpmedel att föra ett kritiskt resonemang kring både utformning 
av undervisning och lärarens roll och uppgifter i lärmiljön, och kan ligga 
till grund för utveckling av läroplaner, kursplaner och examinationer 
(Howie & Bagnall, 2012). Rekommendationer och guider med praktiska 
tips för hur SAL kan användas har utvecklats för att underlätta design av 
undervisning för bättre kvalitet i lärandet (Azer, Guerrero, & Walsh, 
2013; Goldman & Pellegrino, 2015; Hattie, 2015; Phan, 2014).  

Det finns många möjligheter att använda forskning om lärstrategier 
som ett verktyg att medvetet utveckla högre utbildning i önskad riktning. 
Genom att relatera en specifik lärkontext till SAL, modellen 4P och prin-
cipen om konstruktiv länkning kan ett lärarlag analysera vad det betyder 
för utvecklingen av studenters lärstrategier och lärande att exempelvis en 
ytinriktad lärstrategi stimuleras tidigt i utbildningen medan en djupinrik-
tad lärstrategi kanske är önskvärd i ett längre perspektiv. Studenter före-
faller ju vara mer benägna att använda lärstrategier som de tidigare be-
gagnat sig av och just djupinriktad lärstrategi tycks vara en utmaning att 
stimulera, åtminstone i ett kortare perspektiv (Gijbels et al., 2008; Marton 
& Säljö, 1997; Struyven et al., 2006). Dessutom kan den här typen av 
analyser underlätta resonemang kring utbildningars och kursers upplägg i 
relation till studenters livslånga lärprocess. 
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En annan praktiskt intressant fråga är i hur hög grad den strategiskt in-
riktade lärstrategin bör uppmuntras. En strategiskt inriktad lärstrategi 
tycks ju vara gynnsam för studenters lärande, i alla fall om lärandet mäts 
som akademisk prestation (Richardson et al., 2012; Schneider & Preckel, 
2017; Smith et al., 2013; Watkins, 2001). Går det, genom att designa 
undervisning på ett visst sätt, att utveckla studenters förmåga att organi-
sera sitt studerande samt höja sina ambitioner? Skulle det vara möjligt att 
påverka studenter med potentiellt problematiska lärstrategier att förändras 
med hjälp av strategiska val?  

Lärstrategier i framtiden 
Framtida forskning om lärstrategier bör naturligtvis sträva efter att ut-
veckla de aspekter som identifierats som områdets svaga länkar. Det be-
hövs alternativa studiedesigner som tillämpar en större variation av data-
insamlingsmetoder, fler longitudinella studier och fler personorienterade 
analyser där olika grupper av studenter kan identifieras och följas när-
mare (Balasooriya, Tetik, & Harris, 2011; Vermetten et al., 2002). Forsk-
ning i angränsande områden, som kognitiv psykologi och socialpsyko-
logi, skulle i större utsträckning kunna integreras med lärstrategisk forsk-
ning.  

I en tid när lärmiljöer förändras snabbt är det naturligtvis också intres-
sant att undersöka vad denna utveckling innebär ur ett lärstrategiskt per-
spektiv. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya undervisningsformer 
som storskalig distansutbildning. Det är relevant att titta närmare på hur 
dessa nya undervisningsformer samspelar med studenters lärstrategier 
och kvaliteter i deras lärande (Ellis & Bliuc, 2016). Forskning visar till 
exempel allmänt att undervisning i stora grupper innebär en risk att stu-
denter utvecklar en mer ytinriktad lärstrategi på bekostnad av djupinrik-
tad lärstrategi (Cuseo, 2007). 

Det går inte att bortse från att studier som inkluderar stora grupper av 
studenter som representerar många olika lärmiljöer har sin givna plats 
inom lärstrategisk forskning. Men för att uppnå en djupare förståelse av 
villkor för lärstrategiers variation behöver dessa studier kompletteras med 
mer kontextnära studier där samspelet mellan personfaktorer, lärmiljö, 
studenters uppfattning om lärmiljön och lärstrategier kan följas på nära 
håll och relateras till kvaliteter i studenternas lärande. Först genom att in-
tegrera kunskap från olika typer av lärstrategiska studier finns förutsätt-
ningar att förstå varför vissa studenter kommer väl förberedda till varje 
undervisningspass medan andra alltid släntrar in en kvart för sent och sät-
ter sig längst bak i salen. 
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