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STUDIEAPPROACH, STRESS, STUDIERESULTAT OCH FÖRMÅGA ATT BEDÖMA 
EGEN PRESTATION

Maria Öhrstedt

Med avsikt att bidra till ökad förståelse för stressrelaterad ohälsa i 
utbildningsmiljöer undersöks relationerna mellan studieapproach, 
självskattad stress, studieresultat (estimerat och reellt) och 
självbedömningsförmåga, med hjälp av en enkätstudie bland 128 
psykologistudenter på grundnivå. För att kartlägga studieapproach 
används en nyöversatt svensk version av ASSIST medan PSS nyttjas
för att mäta självskattad stress. Självskattad stress visar sig korrelera 
positivt med ytinriktad studieapproach och negativt med strategiskt 
inriktad studieapproach. Studieapproach har inte någon inverkan på 
reellt men däremot på estimerat studieresultat. Självskattad stress 
samvarierar både med reellt och med estimerat studieresultat. 
Självbedömningsförmåga påverkas inte av vare sig studieapproach 
eller självskattad stress. Nödvändigheten av kvalitativ analys av 
studiekontext och studieprestation för att kunna förklara inverkan av 
studieapproach betonas. Studien utmynnar i hypotesen att studenters 
självskattade stressnivå kan reduceras med hjälp av en studiekontext 
som gynnar utveckling av strategiskt inriktad studieapproach medan
ytinriktad studieapproach missgynnas.

Det finns många skäl att studera stressfaktorer i utbildningsmiljöer inte minst med anledning 
av att tecken tyder på att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar. Utvecklingen är särskilt 
alarmerande i vissa länder, till exempel Sverige, men tycks vara likartad i ett flertal 
höginkomstländer (Socialstyrelsen, 2009; SOU, 2006). Undersökningar visar att skolan 
upplevs vara den främsta stressframkallande faktorn tillsammans med ekonomin. Framför allt 
tycks kraven på prestation och självstudier samt upplevelsen av ständig tidsbrist generera 
stress (SOU, 2006). En europeisk studie visar att upplevd studiebelastning och självskattad 
stress korrelerar med depressiva symptom (Mikolajczyk, Maxwell, Naydenova, Meier, & El 
Ansari, 2008). 

Givetvis kan åtskilliga faktorer i studiemiljön vara potentiellt stressframkallande. Ett 
perspektiv som hittills inte uppmärksammats i någon större utsträckning är sambandet mellan 
stress och studieapproach. Med studieapproach avses studenters förhållningssätt till sina 
studier, deras studiestrategi, det vill säga hur de beter sig när de studerar (Entwistle & 
Ramsden, 1983). Studieapproach har visat sig vara mycket kontextberoende och bland annat 
kopplat till studenters uppfattning om arbetsbelastning (Watkins, 2001). Eftersom stress ofta 
definieras som en obalans mellan de krav som omger individen och upplevelsen av förmågan 
att hantera dessa krav (McEwen, 2004), ligger det nära till hands att anta att studenters 
studieapproach och deras upplevelse av stress samvarierar. Kunskap om sådana samband är 
angelägna i strävan efter att utforma en hälsosam studiemiljö. Då både stress och 
studieapproach dessutom visat sig påverka studieprestation (Vaez & Laflamme, 2008; 
Watkins, 2001) är relationen intressant även ur detta perspektiv.
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Studieapproach
Forskningen kring studieapproach utgår ifrån en grundmodell bestående av tre olika typer av 
studiestrategier: ytinriktat, djupinriktat samt strategiskt inriktat lärande. Begreppen ytinriktat 
och djupinriktat lärande introducerades av Marton och Säljö i mitten av 1970-talet (1976a; 
1976b). Med kvalitativa metoder angrep de koncept som lärprocesser, lärstrategier och 
lärandets innehåll och lyckades därmed blottlägga dessa två extrema typer av intentioner vad 
gäller studenters studiestrategi. Idén om två skiljda angreppssätt kom att bekräftas i flera 
påföljande studier (Entwistle, Hanley, & Ratcliffe, 1979; Svensson, 1977). Modellen 
kompletterades så småningom med ett tredje förhållningssätt, det strategiskt inriktade lärandet 
(Entwistle & Ramsden, 1983). Alla studerande anses har inslag av samtliga lärandestrategier 
men i olika konstellationer. 

En ytinriktad studieapproach präglas av intentionen att visserligen fullfölja sina studier, men 
med minsta möjliga ansträngning. Själva innehållet i studierna är inte av direkt personligt 
intresse utan fokus ligger snarare på att klara examinationskraven. Studenter med ytinriktad 
studieapproach har en reproduktiv syn på lärande. Det innebär att deras målsättning är att lära 
ett innehåll (vanligtvis en text) utantill för att kunna upprepa det memorerade vid ett senare 
tillfälle (en tentamen). Föresatserna medverkar till att studenterna i hög grad blir 
faktaorienterade. Det är ovanligt att dessa studenter interagerar kunskaper med varandra eller 
att de relaterar nyvunna kunskaper till tidigare erövrade kunskaper och erfarenheter. För 
studenter med ytinriktad studieapproach upplevs uppgifter och examinationer främst som 
externa pålagor och de reflekterar sällan över vad de ska använda sina kunskaper till 
(Entwistle & Ramsden, 1983; Gibbs, 1992).

Djupinriktad studieapproach var den motpol beträffande studieintentioner som Marton och 
Säljö (1976a; 1976b) fann visavi ytinriktad studieapproach. Hos studenter med hög grad av 
djupinriktad studieapproach är drivkraften framför allt det egna intresset för studieinnehållet. 
De är angelägna om att lära och strävar efter förståelse för sin egen skull, oberoende av 
examinationskrav. En aktiv interaktion mellan kunskaper (äldre och nyvunna) och 
erfarenheter är vanlig och studenterna drar gärna egna slutsatser med hjälp av ett kritiskt 
tänkande där vetenskapliga bevis beaktas och ett logiskt resonemang används. Studenter med 
en djupinriktad studieapproach följer ofta upp och arbetar vidare med egna tankar och idéer 
även om dessa uppgifter inte ingår i de obligatoriska kursmomenten (Entwistle & Ramsden, 
1983; Gibbs, 1992).

Den strategiskt inriktade studieapproach som Entwistle och Ramsden (1983) tillfogade 
modellen anförs framför allt av prestationsmål. Den drivande intentionen är att optimera 
studieresultaten utifrån de premisser som står till buds. Studenter med hög strategiskt inriktad 
studieapproach är ofta tävlingsinriktade och har god tilltro till sin egen kapacitet. De har god 
studieteknik, är tidseffektiva och har förmåga att skapa goda förutsättningar för sitt lärande. 
Studiestrategin är mycket medveten. Den strategiskt inriktade studenten är observant på och 
använder sig gärna av ledtrådar som kan bidra till en god prestation, såsom betygskriterier, 
gamla tentor, läraruttalanden och lärarpreferenser. Den kvalitativa nivån på de kunskaper som 
lärs in styrs huvudsakligen av lärandekontexten. Strategiskt inriktade studenter väljer 
angreppssätt efter vad som är mest gynnsamt i den aktuella studiesituationen. I praktiken kan 
det innebära allt ifrån ett extremt ytinriktat faktaintag till ett i hög grad djupinriktat sökande 
efter förståelse och insikt (Entwistle & Ramsden, 1983; Gibbs, 1992).

Forskningen kring studieapproach är relativt omfattande och spänner ifrån studier av samband 
mellan mer stabila inre faktorer som personlighet (Busato, Prins, Elshout, & Hamaker, 2000; 
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Chamorro-Premuzic, Furnham, & Lewis, 2007; Diseth, 2003; Duff, Boyle, Dunleavy, & 
Ferguson, 2004; Heinström, 2005; Zhang, 2003) och intelligens (Diseth, 2002) till 
föränderliga externa faktorer som examinationsformer (Biggs, 1973; Scouller, 1998; Tang, 
1992) och arbetsbelastning (Watkins, 2001). Medan till exempel personlighet verkar ha 
betydelse för val av studieapproach tycks intelligens vara irrelevant. Studieapproach har visat 
sig vara mycket kontextberoende. Watkins (2001) konstaterade i en meta-analys att 
studieapproach exempelvis korrelerar med studenters uppfattning om studiemiljön. En 
studiemiljö där studenterna känner sin involverade i undervisningen och där lärarna uppfattas 
som trevliga och stödjande förstärker graden av djupinriktad studieapproach i studentgruppen. 
En ytinriktad studieapproach är vanligare när arbetsbelastning och kunskapsvärderingar 
upplevs vara orimligt krävande. Vad gäller det kausala förhållandet mellan studieapproach
och studiekontext tyder mycket på att det är dubbelriktat (Richardson, 2006). Val av 
studieapproach påverkar alltså hur studenter uppfattar sin studiekontext samtidigt som 
uppfattning av studiekontext påverkar studenternas val av studieapproach.

Studieapproach och stress
Forskning kring stress i relation till studieapproach har som tidigare nämnts inte förekommit i 
någon större omfattning. De studier som gjorts tyder dock på att fenomenen är relaterade till 
varandra och att en tydlig skiljelinje går mellan djupinriktad och strategiskt inriktad 
studieapproach å ena sidan och ytinriktad studieapproach å andra sidan. Exempelvis gäller 
detta förmågan att hantera stress (Moneta, Spada, & Rost, 2007). Studenter med högre grad av 
ytinriktad studieapproach använder sig i större utsträckning av maladaptiva strategier för att 
hantera stress än studenter med djupinriktad eller strategiskt inriktad studieapproach. 
Förhållandena är omvända i fråga om adaptiva stresshanteringsstrategier. Även tentamensoro 
korrelerar med studieapproach enligt samma mönster. Det innebär att ytligt inriktade 
studenter är mer oroliga inför en examination än djupinriktade och strategiskt inriktade 
studenter (Moneta et al., 2007; Spada, Nikcevic, Moneta, & Ireson, 2006). 

Andra i sammanhanget potentiellt betydelsefulla faktorer som visat sig korrelera med 
studieapproach är self-efficacy (tilltro till den egna förmågan), självkänsla och internal locus 
of control (inre kontroll-lokus). Både djupinriktad och strategiskt inriktad studieapproach 
korrelerar positivt med self-efficacy medan korrelationen med ytinriktad studieapproach är 
negativ (Moneta et al., 2007). Mönstret med positiva korrelationer för djupinriktad och 
strategiskt inriktad studieapproach och negativ korrelation för ytinriktad studieapproach är 
giltigt även för självkänsla och internal locus of control (Watkins, 2001). 

Det finns även forskning som tyder på att val av studieapproach kan påverka upplevelsen av 
stress i ett längre perspektiv. En longitudinell studie har funnit samband mellan 
läkarstudenters val av studieapproach och deras upplevelse av arbetsförhållandena efter ett 
decennium som verksamma läkare. Studenter med företrädelsevis ytinriktad studieapproach 
under studietiden rapporterar högre nivåer av stress och emotionell utmattning samt lägre grad 
av tillfredsställelse med yrkesvalet som läkare, än övriga studenter (McManus, Keeling, & 
Paice, 2004).

Ytlig studieapproach tycks alltså vara relaterad till sämre stresshanteringsförmåga, högre grad 
av tentamensoro, lägre grad av self-efficacy, självkänsla och internal locus of control, vilket 
sammantaget implicerar höga nivåer av upplevd stress. Huruvida ytinriktad studieapproach 
verkligen är kopplad till höga nivåer av upplevd stress eller inte har emellertid inte tidigare 
studerats. Detta är ett samband som denna studie avser att klarlägga. 
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Studieapproach, stress och studieresultat
Många studier har undersökt hur studieapproach samvarierar med akademisk framgång i form 
av betyg. Flera olika studentgrupper har varit föremål för dessa undersökningar, till exempel 
studenter i psykologi, medicin, juridik, ekonomi och matematik. Mönstret från forskningen 
kring studieapproach och stress går igen. Den generella trend som genomsyrar resultaten är att 
sambanden mellan studieresultat och djupinriktat lärande respektive studieresultat och 
strategiskt inriktat lärande är positiva, medan sambandet mellan studieresultat och ytinriktat 
lärande är negativt (Cassidy, 2006; Diseth, 2003; Diseth & Martinsen, 2003; Duff et al , 2004; 
Mansouri et al., 2006; Murphy & Tyler, 2005; Reid, Duwall, & Evans, 2007; Zeegers, 2001; 
Watkins, 2001). Watkins (2001) konstaterade i en meta-analys att korrelationerna emellertid 
tycks vara relativt svaga (Cohen, 1988): 0,16 för djupinriktad studieapproach, 0,18 för
strategiskt inriktad studieapproach och -0,11 för ytinriktad studieapproach. Mönstren återfinns
i olika kontexter, till exempel i olika kulturer och på olika utbildningsnivåer (Watkins, 2001). 
Det finns dock flera studier som inte kunnat visa på entydiga signifikanta samband mellan 
studieapproach och studieresultat (Clarke, 1986; Gijbels, Van De Watering, Dochy, & Van 
Den Bossche, 2005; Jones & Jones, 1996; Provost & Bond, 1997). Allvarligast kritik mot 
uppfattningen kommer dock från Credé och Kuncel (2008) som i en aktuell meta-analys av 
studievanor, studieteknik och studieattityders inverkan på studieprestation hävdar att den nivå 
som kunskap bearbetas på överhuvudtaget inte samvarierar med studieresultat.

Flera studier uppmärksammar att skillnaderna i studieprestation mellan olika typer av 
studieapproach blir tydligare när det kvantitativa måttet på kunskap (till exempel ett betyg 
eller ett tentamensresultat) kompletteras med en kvalitativ analys. Att det finns skillnader 
mellan ytinriktade och djupinriktade studenter vad gäller kunskapernas kvalitet framgick 
tydligt redan i Martons och Säljös studier (1976a; 1976b). De konstaterade att studenter med 
ytinriktad studieapproach inte alls visade sig kapabla att uppnå den högsta kvalitativa 
kunskapsnivån medan studenter med djupinriktad studieapproach företrädelsevis förvärvde 
kunskaper på en högre kvalitativ nivå. Van Rossum och Schenk (1984) tillfogade lärdomen 
att skillnaden i prestation mellan studenter med ytinriktad respektive djupinriktad 
studieapproach är större i frågor som mäter insikt än i frågor som mäter reproduktion av 
kunskap.  Resultaten är replikerade vid upprepade tillfällen (Crawford, Gordon, Nicholas, & 
Prosser, 1998; Trigwell & Prosser, 1991; Zeegers, 2001), men inte entydiga. Minbashian, 
Houn och Bird (2004) kunde inte visa att djupinriktad studieapproach genererade ett bättre 
resultat i insiktskrävande tentamensfrågor i förhållande till frågor som kräver återgivande av 
kunskap. Däremot visade de att djupinriktad studieapproach är relaterad till högre kvalitet i 
examinationssvaren samtidigt som svarens kvantitativa omfattning sjunker med graden av 
djupinriktad studieapproach. Kvantiteten i svarsomfånget uppvisade däremot en positiv 
korrelation med ytinriktad studieapproach. En möjlig tolkning av resultaten är att studenter 
med djupinriktad studieapproach åtminstone delvis misslyckas med att uppnå höga betyg på 
grund av brister i kvantiteten i de svar de producerar. Inte heller Gijbels et al. (2005) lyckas 
trots en kvalitativ ansats visa på skillnader i prestation mellan ytinriktade och djupinriktade 
studenter i olika krävande frågor. 

Examinationens utformning tycks också påverka nivån på studieprestation avhängigt 
studieapproach: salstentamen tenderar att gynna studenter med ytinriktad studieapproach 
(Biggs, 1973; Scouller, 1998) medan hemskrivningar gynnar studenter med djupinriktad 
studieapproach (Scouller, 1998; Tang, 1992). Sannolikt påverkas förhållandena av att en
salstentamen förmodligen i högre grad består av faktafrågor medan frågorna i en
hemtentamen i större utsträckning kräver självständig analys. 
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En delförklaring till de delvis divergerande resultaten kan sökas i den utveckling av både 
studieapproach och examinationskrav som till exempel Tait, Entwistle och McCune (2000) 
poängterar. De visar att en kombination av ytinriktad och strategiskt inriktad studieapproach 
ger bäst studieresultat i inledningen av en utbildning och förklarar detta med att 
faktabetonande examinationer är vanligare i detta skede, medan en djupinriktad 
studieapproach är mest gynnsam under senare delen av utbildningen då examinationerna är 
mer fokuserade på insikt och förståelsekunskaper. Mäkinen och Olkinuora (2003, refererat i 
Gijbels et al., 2005) lägger till ytterligare ett perspektiv, nämligen studieerfarenhetens 
betydelse. Deras studie visar att medan förstaårsstudenters betyg korrelerar negativt med 
djupinriktad studieapproach, är korrelationen mellan betyg och djupinriktad studieapproach 
hos mer erfarna studenter positiv. Mattick, Dennis och Bligh (2004) konstaterar att en 
förändring äger rum redan under utbildningens första år då korrelationen mellan djupinriktad 
studieapproach och studieresultat stiger successivt.

Flera undersökningar visar att stress korrelerar negativt med studieresultat både i 
tvärsnittsstudier (Ng, Koh, & Chia, 2003) och i longitudinella studier (Baker, 2003: Hojat, 
Gonella, Erdmann, & Vogel, 2003; Vaez & Laflamme, 2008). Både ytinriktad studieapproach 
och hög stressnivå har alltså visat sig korrelera med sämre studieresultat. Denna studie 
kommer att undersöka dessa förhållanden närmare.

Studieapproach och självbedömningsförmåga
Ytterligare ett element som skulle kunna tänkas samspela med studieapproach, upplevd 
stressnivå och studieresultat är studenters metakognitiva förmåga att bedöma vad de kan i 
relation till vad som krävs för olika prestationsnivåer i en examination. Falchikovs och Bouds 
(1989) meta-analys av studier kring studenters självbedömningsförmåga visar att studenter i 
allmänhet tenderar att övervärdera sin prestation i förhållande till lärarnas bedömning. I snitt 
bedömer 64 % av studenterna sitt betyg korrekt. Mer erfarna studenter på avancerad nivå är 
bättre på att bedöma sin egen prestation än nybörjare på grundnivå och tenderar dessutom att 
snarare undervärdera sin prestation.

Cassidy (2006; 2007) jämförde psykologistudenters studieapproach med deras förmåga att 
själva bedöma en genomförd och inlämnad hemtentamen. Han konstaterade att studenters 
estimering av sina egna betyg korrelerade negativt med ytinriktad studieapproach medan 
deras skicklighet att bedöma sitt examinationsresultat korrelerade positivt med djupinriktad 
studieapproach. Denna studie ämnar undersöka om Cassidys (2006; 2007) resultat kan 
replikeras även vid studenters bedömning av resultatet i en kommande salstentamen. Avsikten 
är dessutom att undersöka om graden av överskattning skiljer sig mellan olika typer av 
studieapproach eller samvarierar med upplevd stressnivå.

Syfte
Syftet med denna studie är att är att undersöka om och i sådana fall hur studieapproach 
samvarierar med självskattad stress och reellt studieresultat. Vidare syftar studien till att 
undersöka hur studieapproach och självskattad stress samvarierar med estimerat studieresultat 
samt med förmågan att korrekt uppskatta sitt studieresultat. 

Mot bakgrund av tidigare forskning formulerades fyra hypoteser. Enligt den första hypotesen 
(H1) finns det ett samband mellan studieapproach och självskattad stress enligt vilket 
ytinriktad studieapproach förväntas korrelera positivt med självskattad stress medan 
djupinriktad och strategiskt inriktad studieapproach förväntas korrelera negativt med 
självskattad stress.
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Den andra hypotesen (H2) gör gällande att det finns ett samband mellan studieresultat och 
studieapproach respektive självskattad stress. Ytinriktad studieapproach och självskattad 
stress förväntas korrelera negativt med studieresultat medan djupinriktad och strategiskt 
inriktad studieapproach förväntas korrelera positivt med studieresultat.

Enligt den tredje hypotesen (H3) finns det ett samband mellan studieapproach och estimerat 
studieresultat. Ytinriktad studieapproach förväntas korrelera negativt med estimerat 
studieresultat.

Den fjärde hypotesen (H4) antar att det finns ett samband mellan studieapproach och förmåga 
att bedöma sitt studieresultat. Djupinriktad studieapproach förväntas korrelera positivt med 
förmågan att estimera sitt eget studieresultat.

Metod

Undersökningsdeltagare
Undersökningsdeltagarna rekryterades bland första terminens psykologistudenter vid ett 
svenskt universitet. En enkät distribuerades vid den inledande delkursens avslutande 
obligatoriska lektionstillfälle då 155 studenter var närvarande. Av dem valde 128 att delta. 
Fyra av dessa studenter uteslöts ur studien på grund av ofullständigt ifyllda enkäter. Samtliga 
undersökningsdeltagare fick tillgodoräkna sig 30 minuter undersökningsdeltagartid (ett 
obligatoriskt delmoment för samtliga psykologistudenter) för sitt deltagande i studien.

Undersökningsdeltagarna bestod av 75 % kvinnor och 25 % män. Åldern varierade mellan 19 
och 56 år med en medelålder på 26,2 år (SD = 7,2). Av undersökningsdeltagarna studerade 
32 % för första gången på universitetsnivå och för ytterligare 36 % var detta deras andra eller 
tredje termin med högskolestudier. En majoritet av studenterna (62 %) uppgav att de hade 
stadigvarande partner.

Frågeformulär
Utöver bakgrundsfrågor om kön, ålder, studieerfarenhet och partner, inkluderade enkäten 
frågor om studieapproach, självskattad stress och en fråga om estimerat betyg.

     Studieapproach. Studieapproach undersöktes med hjälp av den svenska kortversionen 
(Scheja, 2008) av Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) (Tait, 
Entwistle, & McCune, 1998). ASSIST är ett instrument i utveckling och flera versioner finns i 
omlopp (Richardson, 2000). Tidigare kortversioner (till exempel Gibbs, Habeshaw, & 
Habeshaw, 1988) har kritiserats för att inte hålla lika hög klass som lägre versioner
(Richardson, 2000). Bland annat har reliabiliteten i instrumentet har ifrågasatts. Föreliggande 
version är den senaste kortversionen av ASSIST och tillgodoser kraven på intern konsistens 
(Tabell 1) vilket även konfirmeras av data från en jämförbar finsk version (Heinström, 2005).

Den svenska kortversionen av ASSIST (Scheja, 2008) består av 18 påståenden och omfattar 
tre typer av studieapproach: ytinriktad, djupinriktad och strategiskt inriktad. Nivån i var och 
en av de tre delskalorna bedöms med hjälp av sex påståenden. Respondenten ombeds att på en 
femgradig skala (från 0 = Stämmer inte alls till 4 = Stämmer helt) ta ställning till i vilken 
utsträckning respektive påstående överensstämmer med individens sätt att studera under en 
specifik delkurs. Påståendet ”Mycket av det som jag läser är osammanhängande: det är som 
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lösa delar som inte sitter ihop” utgör ett exempel på ett item för delskalan ytinriktad 
studieapproach, påståendet ”Det händer ofta att de teorier och modeller som presenteras i 
kurslitteratur och artiklar gör att jag tänker vidare på egen hand” exemplifierar ett item för 
djupinriktad studieapproach, medan strategiskt inriktad studieapproach bedöms med hjälp av 
påståenden som: ”Jag studerar hellre regelbundet under hela terminen än skjuter upp allt till 
sista sekunden”.

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, minimal och maximal prestationsnivå och 
reliabilitet (Cronbachs alfa) för studieapproach (ytinriktad, djupinriktad samt strategiskt 
inriktad) (N = 120) mätt med den svenska kortversionen av ASSIST (Scheja, 2008; 2009).

M SD Min Max Cronbachs alfa
Ytinriktad studieapproach 10,10 4,62 1 21 0,72
Djupinriktad studieapproach 15,17 4,18 5 23 0,72
Strategiskt inriktad studieapproach 14,73 4,39 3 23 0,74

     Stress. Självskattad stress studerades med hjälp av den svenska 10-frågeversionen av 
Perceived Stress Scale (PSS; Cohen & Williamson, 1988; Erskin & Parr, 1996). 
Ursprungligen utvecklades PSS av Cohen, Karmarck och Mermelstein (1983) i syfte att mäta 
i vilken grad människor upplever sitt liv stressigt, det vill säga oförutsägbart, okontrollerbart 
och överbelastat. Respondenten ombeds skatta hur ofta vissa upplevelser, känslor och tankar 
förekommit under en specificerad tidsperiod, nämligen den senaste månaden. Ett exempel på 
fråga är: ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunde hantera allt som 
måste göras?”. Skattningar görs på en femgradig skala som varierar mellan Aldrig till 
Mycket ofta och poängsätts från 0 till 4. Cohen och Williamson (1988) har visat att 10-
frågeversionen av PSS (PSS10) är ett lika bra verktyg för att mäta upplevd stress som den 
ursprungliga 14-frågeversionen, det vill säga den psykometriska kvaliteten sjunker inte. 
PSS10 har konstaterats ha god intern konsistens (Cronbachs alfa = 0,78) och godtagbar 
konstruktvaliditet. Bland annat har graden av ansvar och feedback i arbetslivet samt skattning 
av hälsostatus visat sig korrelera med båda utformningarna av PSS (Cohen & Williamson, 
1988). 

     Estimerat studieresultat. Alla respondenter ombads göra en realistisk bedömning av sitt 
kommande betyg (A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = 
Tillräckligt/Godkänt, F = Otillräckligt/Inte godkänt) i den så gott som slutförda delkursen. 
Resultatet i en salstentamen några dagar efter datainsamlingen låg till grund för betyget. 

Reellt studieresultat
Som mått på studieresultat användes delkursens tentamensresultat. Studenterna betygssattes 
från A = Utmärkt till F = Otillräckligt/Underkänt. Undersökningsdeltagarna ombads att ange 
sitt personnummer på enkäten som en bekräftelse på att deras faktiska resultat vid delkursens 
examination fick tillfogas databearbetningen. De studenter som inte godkände denna del av 
studien (16 individer) avstod helt enkelt från att skriva sina personnummer. För 12 av de 
studenter som uppgett sitt personnummer saknas tentamensresultat.

Datainsamling
Seminarieledare presenterade med hjälp av en informationstext syftet med studien för de 
studenter som var närvarande vid det utvalda lektionstillfället. Studenternas rätt att fritt välja 
om de ville delta eller inte, deras möjlighet att vara helt anonyma, samt information om att 
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data skulle behandlas konfidentiellt betonades. Dessutom upplystes studenterna om att 
insamlade data skulle avidentifieras så snart tentamensresultat tillfogats. Enkäten placerades 
lättåtkomligt så att intresserade studenter kunde hämta ett exemplar under en paus. 
Undersökningsdeltagarna lämnade själva in enkäterna direkt till undersökningsledaren i ett 
separat rum kontinuerligt under dagen. Fyra dagar efter insamlingen ägde delkursens 
tentamen rum. Undersökningsledaren delgavs examinationsresultaten direkt från examinator. 
Resultaten registrerades för de studenter som givit sin tillåtelse till detta. Därefter raderades 
alla personnummer.

Statistisk analys
Vad gäller variablerna estimerat och reellt studieresultat befinner sig data ur ett strängt 
teoretiskt perspektiv på ordinalskalenivå. De reella betygen sattes emellertid genom att de sex 
tentamensfrågorna bedömdes på en skala från 0 till 5 poäng. Betygsgränserna var i sin tur 
relaterade till den sammanlagda poängen. För ett godkänt betyg (E) krävdes 15 poäng, D 
krävde 18 poäng, C 21 poäng, och så vidare med trepoängssteg upp till A som krävde 27 
poäng. I realiteten uppnår alltså betygen kvotskalenivå. Av den orsaken är studieresultat 
konsekvent behandlat som kvotskaledata. För att minska risken för att felaktiga slutsatser dras 
har statistiska metoder som tillåter data på ordinalskalenivå (till exempel Spearmans 
rangkorrelationskoefficient) beräknats som komplement till statistiska metoder med krav på 
högre skalnivå (till exempel Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient). Noterbart är att 
varken korrelationsnivåerna eller signifikansnivåerna i något fall skiljer sig nämnvärt mellan 
de båda statistiska metoderna (Tabell 3).

Det bör även påpekas att den multipla regressionsanalysen är gjord med studieapproach som 
beroende variabel och självskattad stress som en av prediktorerna. Med utgångspunkt i den 
teori som omgärdar fenomenen är relationen dock förmodligen dubbelriktad (Richardson, 
2006). 

De statistiska analyserna är gjorda med hjälp av SPSS 17. En alfanivå på 5 % har använts vid 
samtliga signifikansprövningar. 

Resultat

I Tabell 2 presenteras medelvärden, standardavvikelser, mellan vilka ytterlighetsvärden 
undersökningsdeltagarna placerade sig poängmässigt och reliabilitetsmått för de tre typerna 
av studieapproach (ytinriktad, djupinriktad och strategiskt inriktad) och för självskattad stress. 
Anmärkningsvärt är att medelvärdet för ytinriktad studieapproach ligger relativt lågt i 
förhållande till djupinriktad och strategiskt inriktad studieapproach, och att 
undersökningsdeltagare tangerar lägsta möjliga nivå (0) i delskalan ytinriktad studieapproach 
och högsta möjliga nivå (24) i delskalan strategiskt inriktad studieapproach. Den interna 
konsistensen (Cronbachs alfa) för PSS och en av skalorna i ASSIST (strategiskt inriktad 
studieapproach) är utmärkt medan reliabilitetskoefficienterna för de två återstående ASSIST-
skalorna (ytinriktad och djupinriktad studieapproach) är lägre. 

Signifikanta korrelationer mellan de olika typerna av studieapproach: ytinriktad, djupinriktad 
och strategiskt inriktad, och självskattad stress presenteras i Tabell 3, tillsammans med 
signifikanta korrelationer mellan ovan nämnda faktorer och estimerade och reella 
studieresultat samt självbedömningsförmåga och absolut självbedömningsförmåga. 
Självbedömningsförmåga definieras här som antal steg mellan det estimerade och det reella 
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betyget. Perfekt överensstämmelse mellan det estimerade och det reella betyget medför alltså 
värdet 0, ett betygsstegs skillnad värdet 1, och så vidare. Absolut självbedömningsförmåga 
står för den absoluta skillnaden mellan estimerat och reellt betyg, det vill säga estimerat betyg 
minus reellt betyg. Perfekt överensstämmelse mellan estimerat och reellt betyg medför även 
här värdet 0, medan ett betygsstegs skillnad får värdet 1 eller -1 beroende på om betyget över-
eller underskattats.

Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, minimal och maximal prestationsnivå och 
reliabilitet (Cronbachs alfa) för studieapproach (ytinriktad, djupinriktad samt strategiskt 
inriktad) och självskattad stress (N = 124).

M SD Min Max Cronbachs alfa
Ytinriktad studieapproach 9,08 4,09 0 19 0,66
Djupinriktad studieapproach 15,79 3,54 7 22 0,59
Strategiskt inriktad studieapproach 15,52 4,60 3 24 0,78
Självskattad stress 18,76 7,00 2 34 0,87

Tabell 3. Korrelationer: Pearson (Spearman), mellan studieapproach (ytinriktad, djupinriktad 
och strategiskt inriktad) och självskattad stress, samt korrelationer mellan vederbörande 
faktorer och estimerat och reellt studieresultat samt självbedömningsförmåga och absolut 
självbedömningsförmåga.

Ytinriktad 
studieapproach

Djupinriktad 
studieapproach

Strategiskt 
inriktad 

studieapproach

Självskattad 
stress

Djupinriktad 
  studieapproach

  -,20*

Strategiskt inriktad 
   studieapproach

    -,27**       ,32**

Självskattad 
   stress

     ,43**   -,31**

Estimerat 
   studieresultat

   -,46**
   (-,47**)

   ,23*
     (,25**)

    ,42**
    (,42**)

-,34*
  (-,34**)

Reellt
   studieresultat
Självbedömnings-
   förmåga
Absolut själv-
bedömningsförmåga

     ,33**
    (,34**)

     ,36**
     (,36**)

Notera: endast signifikanta korrelationer redovisas, * = p < 0,05; ** = p < 0,01

Studieapproach och självskattad stress
Självskattad stress korrelerar signifikant positivt med ytinriktad studieapproach och 
signifikant negativt med strategiskt inriktad studieapproach (Tabell 3). Ju mer ytinriktad 
studieapproach studenterna använder desto högre skattar de alltså sin stressnivå, medan 
studenter som skattar sin stressnivå lågt i högre grad använder sig av en strategiskt inriktad 
studieapproach. Enligt Cohens riktlinjer (Cohen, 1988) är korrelationerna medelstarka. 
Korrelationen mellan djupinriktad studieapproach och självskattad stress är inte signifikant.
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Resultaten visar också att korrelationerna mellan de olika typerna av studieapproach är 
signifikanta. Ytinriktad studieapproach korrelerar negativt med både djupinriktad och 
strategiskt inriktad studieapproach medan korrelationen mellan djupinriktad och strategiskt 
inriktad studieapproach är positiv. Korrelationen mellan ytinriktad och djupinriktad 
studieapproach skulle Cohen (1988) benämna svag, medan korrelationerna mellan strategiskt 
inriktad studieapproach och ytinriktad respektive djupinriktad studieapproach ligger kring ett 
medelstarkt samband.

Tabell 4. Prediktorer för studieapproach (ytinriktad, djupinriktad och strategiskt inriktad) (N = 
122). 
Studieapproach
   Prediktor

Modell 1 Modell 2

   B SE B     B SE B 
Ytinriktad studieapproach
   Bakgrundsfaktorer
      Kön
      Ålder
      Stadigvarande partner
      Studieerfarenhet -0,45* -0,21*
   Självskattad stress 0,25*** 0,44***
   Adjusted R2 0,19***
   R2 change 0,18***

Djupinriktad studieapproach
   Bakgrundsfaktorer
      Kön
      Ålder
      Stadigvarande partner
      Studieerfarenhet
   Självskattad stress
   Adjusted R2 0,05*
   R2 change 0,08*

Strategiskt inriktad
studieapproach
   Bakgrundsfaktorer
      Kön
      Ålder
      Stadigvarande partner
      Studieerfarenhet

-1,84*
0,21***

-0,17*
0,33***

2,30**
0,18**

-0,22**
0,28**

   Självskattad stress -0,21*** -0,32***
   Adjusted R2 0,15*** 0,24***
   R2 change 0,18*** 0,10***
Notera: endast signifikanta resultat redovisas, * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001

Sambanden mellan studieapproach och självskattad stress förtydligas ytterligare med hjälp av 
en hierarkisk multipel regressionsanalys med bakgrundsfaktorerna kön, ålder, stadigvarande 
partner och studieerfarenhet i första modellen och självskattad stress i andra (Tabell 4). 
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Resultatet visar att bakgrundsfaktorerna i Modell 1 inte signifikant bidrar till variansen i 
ytinriktad studieapproach medan Modell 2 med självskattad stress som andra prediktor 
förklarar en signifikant proportion av variansen. I Modell 2 är även studieerfarenhet en 
signifikant, dock negativ, prediktor för ytinriktad studieapproach. Med strategiskt inriktad 
studieapproach som beroende variabel är båda modellerna signifikanta. Det är 
bakgrundsfaktorerna kön och ålder som ligger bakom det signifikanta resultatet i Modell 1. 
Både kön och ålder fortsätter att bidra signifikant till Modell 2 men där kompletteras de 
signifikanta prediktorerna med självskattad stress. Endast Modell 1 är signifikant med 
djupinriktad studieapproach som beroende variabel. Korrelationerna () är dock små och 
andel förklarad varians är liten.

Studieapproach, stress och studieresultat
Korrelationerna mellan reellt studieresultat och typ av studieapproach respektive självskattad 
stress är inte signifikanta (Tabell 3). De reella studieresultaten visar inte heller med envägs 
oberoende ANOVA signifikans för någon typ av studieapproach. Däremot är en envägs 
oberoende ANOVA med självskattad stress som beroende variabel och reellt studieresultat 
som oberoende signifikant (F5,90 = 2,86, p < ,02, 2 = ,14). Förändringarna i medelvärdena för 
självskattad stress mellan olika examinationsresultat är dock oregelbundna. Högst skattar 
studenter som uppnår betyget B och C sin stress, följt av studenter som uppnår betygen E och 
F. Lägst skattar studenter som uppnår betygen A och D sin stress. 

Samtliga korrelationer mellan studieapproach samt självskattad stress och estimerat 
studieresultat är signifikanta (Tabell 3). Både djupinriktad och strategiskt inriktad 
studieapproach korrelerar positivt med estimerat studieresultat medan ytinriktad 
studieapproach och självskattad stress korrelerar negativt med estimerat studieresultat. Detta 
innebär i stort sett att medelvärdena för djupinriktad och strategiskt inriktad studieapproach 
stiger kontinuerligt med betygsnivån studenterna uppskattar, medan medelvärdena för 
ytinriktad studieapproach och självskattad stress fortlöpande sjunker ju högre betyg 
studenterna estimerar. 

Studieapproach, stress och självbedömningsförmåga
Ingen korrelation mellan studieapproach respektive självskattad stress och 
självbedömningsförmåga (antal steg mellan estimerat och reellt studieresultat) är signifikant 
(Tabell 3). Inte heller envägs ANOVA med vare sig ytinriktad studieapproach, strategiskt 
inriktad studieapproach eller självskattad stress som beroende variabler, visar några 
signifikanta skillnader mellan olika nivåer av självbedömningsförmåga. Envägs ANOVA med 
djupinriktad studieapproach som beroende variabel är dock signifikant (F5, 90 = 3,27, p < ,01, 
2 = ,15). Det är medelvärdena för de studenter som har allra sämst självbedömningsförmåga 
(fyra samt fem steg mellan estimerat och reellt studieresultat) som ligger betydligt lägre på 
skalan för djupinriktad studieapproach (M = 9,00, n = 1 samt M = 11,00, n = 1) än 
medelvärdena för studenter som har bättre självskattningsförmåga (15,21 ≤ M ≤ 17,33). 
Observera det låga antalet undersökningsdeltagare i dessa grupper. 

Både ytinriktad studieapproach och självskattad stress korrelerar positivt med absolut 
självbedömningsförmåga (estimerat studieresultat minus reellt studieresultat) (Tabell 3). Ju 
mer ytinriktad studieapproach studenterna använder sig av och ju högre de skattar sin 
stressnivå, desto mer benägna är de att överskatta sitt betyg medan studenter med lägre nivå 
av ytinriktad studieapproach och lägre stressnivå tenderar att underskatta sitt studieresultat. 
Bland undersökningsdeltagarna totalt överskattar 57 % sitt betyg i förhållande till den reella 
prestationen medan 26 % underskattar betyget. Återstående 17 % lyckas att korrekt estimera 
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sitt betyg. Av de studenter som estimerar sitt betyg felaktigt är skillnaden ett betygssteg för 
45 % medan det skiljer två betygssteg för 28%.

Diskussion

Syftet med studien var att studera sambanden mellan studieapproach, självskattad stress och 
studieresultat, både estimerade och reella, samt självbedömningsförmåga. Fyra hypoteser 
ställdes upp. Antagandena i H1 bekräftas huvudsakligen vilket innebär att det finns ett 
samband mellan studieapproach och självskattad stress. I enlighet med H1 korrelerar 
självskattad stress positivt med ytinriktad studieapproach medan korrelationen med strategiskt 
inriktad studieapproach är negativ. Djupinriktad studieapproach tycks dock inte korrelera med 
självskattad stress vilket står i motsättning till antagandet i H1. Den andra hypotesen (H2) att 
reellt studieresultat samvarierar med studieapproach och självskattad stress, bekräftas endast 
till viss del: val av studieapproach tycks inte ha någon betydelse för reellt studieresultat 
däremot finns det skillnader i självskattad stressnivå beroende på reellt studieresultat. H3 kan 
styrkas då ytinriktad studieapproach korrelerar negativt med estimerat studieresultat precis 
som förmodat. Därutöver korrelerar självskattad stress negativt med estimerat studieresultat 
medan förhållandet är omvänt för strategiskt inriktad studieapproach samt för djupinriktad 
studieapproach, där sambandet dock bara är svagt positivt. Djupinriktad studieapproach 
korrelerar emellertid inte med självbedömningsförmåga vilket antogs i H4. Däremot visar det 
sig att studenter med hög ytinriktad studieapproach respektive hög självskattad stress tenderar 
att överskatta sina betyg, medan studenter med låg ytinriktad studieapproach och lågt skattad 
stressnivå snarare underskattar sina betyg.

Studieapproach och stress
Den skiljelinje mellan ytinriktad studieapproach å ena sidan och djupinriktad respektive 
strategiskt inriktad studieapproach å andra sidan som skymtat fram i den begränsade 
forskning som bedrivits på temat studieapproach och stress får delvis stöd av denna studie. 
För det första ligger relationen mellan ytinriktad studieapproach och höga upplevda 
stressnivåer i linje med större förekomst av maladaptiva copingstrategier (Moneta et al., 2007) 
och hög tentamensoro (Moneta et al., 2007; Spada et al., 2006). För det andra ligger 
sambandet mellan strategiskt inriktad studieapproach och lägre stressnivåer i linje med mer 
adaptiva copingstrategier (Moneta et al., 2007) och låg grad av tentamensoro (Moneta et al., 
2007; Spada et al., 2006). Djupinriktad studieapproach tycks dock inte samvariera med 
självskattad stress trots att korrelationen mellan djupinriktad studieapproach och adaptiva 
copingstrategier tidigare visat sig vara positiv (Moneta et al., 2007) medan korrelationen 
mellan djupinriktad studieapproach och tentamensoro varit negativ (Moneta et al., 2007; 
Spada et al., 2006). 

En förklaring till avsaknaden av samband mellan självskattad stress och djupinriktad 
studieapproach kan möjligen erhållas genom att applicera tidigare forskning som observerat 
hur viktig uppfattningen av krav respektive känslan av kontroll är för upplevelsen av stress 
(Karasek & Theorell, 1990). Höga kravnivåer och brist på kontroll implicerar höga 
stressnivåer. Sannolikheten att en student med hög andel ytinriktad studieapproach upplever 
höga krav utan känsla av kontroll är stor med tanke på hur studiestrategin definieras. 
Samtidigt går strategiskt inriktad studieapproach till stor del ut på att maximera kontroll både 
över vad som ska läras in och hur denna inlärning ska ske. Djupinriktad studieapproach kan 
som studiestrategi inte omedelbart relateras till upplevelse av vare sig krav- eller 
kontrollnivåer, vilket skulle kunna förklara det icke-signifikanta sambandet mellan 
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djupinriktad studieapproach och självskattad stress. Framtida studier har möjlighet att pröva 
denna hypotes genom att till exempel undersöka om upplevelsen av krav- och kontrollnivåer 
medierar alternativt modererar förhållandet mellan typ av studieapproach och självskattad 
stress. 

Studieapproach och reellt studieresultat
Resultaten i studien bryter av mot den mer allmänna uppfattningen att studieapproach har 
betydelse för studieresultat, vilket till exempel Watkins fastställde i en meta-analys (2001), 
och konfirmerar istället de icke-signifikanta resultat som flera undersökningar visat på 
(Clarke, 1992; Credé & Kuncel, 2008; Gijbels et al., 2005; Jones & Jones, 1996; Provost & 
Bond, 1997). Inte heller Tait et al.’s (2000) parallella iakttagelse att ytinriktad och strategiskt 
inriktad studieapproach bidrar till bättre studieresultat i inledningen av en utbildning kan 
styrkas med denna studie. Resultatet måste dock tolkas med en viss försiktighet eftersom de 
korrelationer Watkins (2001) presenterade trots allt var svaga samtidigt som det kan finnas 
anledning att anta att undersökningsdeltagarnas studiekontext gynnat ytinriktade studenter 
möjligheter att prestera samtidigt som djupinriktade och strategiskt inriktade studenter 
missgynnats. 

För det första hade det delmoment som studien bedrevs inom ramen för visserligen 
förekommit tidigare på grundutbildningen men examinatorn var ny, vilket kan ha bidragit till 
viss brist på ledtrådar i form av adekvata gamla tentamina och dylikt. Detta går framför allt ut 
över de strategiskt inriktade studenternas möjligheter att förbereda sig effektivt och kan ha 
medverkat till att skillnaderna i prestation mellan strategiskt inriktade studenter och 
ytinriktade studenter minskat, medan differensen mellan strategiskt inriktade och 
djupinriktade studenter möjligtvis kan ha ökat.

För det andra är det troligt att examinationens innehåll och form främjade ytinriktade 
studenters möjligheter att prestera åtminstone i relation till djupinriktade studenter. Det har 
visat sig att salstentamen som examinationsform gynnar en mer ytinriktad studieapproach 
(Biggs, 1973; Scouller, 1998). Upplägget, i kombination med att det kvantitativa måttet 
tentamensresultat har använts som bedömningsgrund för faktorn studieresultat, kan ha 
medverkat till att skillnader i prestation mellan de olika typerna av studieapproach blivit 
svårare att upptäcka. En kvalitativ analys av tentamensfrågor och studenternas svar hade 
eventuellt kunnat blottlägga skillnader som nu ligger dolda. En översiktlig granskning av 
examinationen visar att denna var uppbyggd av sex frågor som samtliga krävde både rena 
faktakunskaper och mer insiktsgrundade kunskaper samt viss förmåga att koppla ihop nya 
teoretiska kunskaper med egna erfarenheter. Tyngdpunkten låg dock på redovisning av 
faktakunskaper, vilket visat sig vara en typ av frågor där skillnader i prestation mellan de 
olika typerna av studieapproach är svårupptäckta (Crawford et al., 1998; Trigwell & Prosser, 
1991; Van Rossum & Schenk, 1984; Zeegers, 2001).

Ytterligare en förklaring till avsaknaden av samband mellan studieapproach och studieresultat 
skulle kunna kopplas till Mäkinens och Olkinuoras (2003, refererat i Gijbels et al., 2005) 
iakttagelse att förstaårsstudenters betyg tenderar att korrelera negativt med djupinriktad 
studieapproach. Eftersom det inte är otroligt att cirka hälften av undersökningsdeltagarna var 
just förstaårsstudenter skulle ett samband eventuellt kunna döljas i det faktum att de två 
grupperna av mindre respektive mer erfarna studenter beter sig på olika sätt. Data visar dock 
inga signifikanta korrelationer för någon av dessa grupper vilket talar emot denna tolkning.
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En genomgång av de studier som inte kunnat visa på samband mellan studieapproach och 
studieresultat (Clarke, 1992; Gijbels et al, 2005; Jones & Jones, 1996; Provost & Bond, 1997)
blottar komplikationer i paritet med ovan nämnda, vilket även påverkar tolkningen av 
resultaten i Credé och Kuncels (2008) meta-analys. En sammanställning av forskningen kring 
studieapproach och studieresultat där både kvantitativa och kvalitativa data används effektivt 
för att komplettera varandra behövs för att ge rättvisa åt vad som tycks vara en mer 
sammansatt verklighet. Dessutom finns det anledning att inbegripa forskning som visar på att 
flera faktorer kan tänkas mediera eller moderera relationen mellan studieapproach och 
studieresultat, till exempel tidigare akademisk prestation (Zeegers, 2001) och akademisk self-
efficacy (Coutinho & Neuman, 2008; Fenollar, Romàn, & Cuestas, 2007; Pintrich & de 
Groot, 1990).

Trots att förhållanden i den undersökta studiekontexten kan ha bidragit till att differenser i 
prestation mellan olika typer av studieapproach har reducerats, är avsaknaden av samband 
mellan studieapproach och studieresultat anmärkningsvärd. Skillnader i studenters intentioner 
och olikheter vad gäller kvalitet och medvetenhet om studieteknik borde rimligen påverka 
studieresultat. Credé och Kuncel (2008) gör en intressant iakttagelse som kanske kan bidra till 
en förklaring. Deras studie visar att framför allt studieteknik, men även studiemotivation, 
predicerar goda studieresultat, medan oro för hur studierna ska fortlöpa tycks vara en 
betydelsefull prediktor för ett sämre studieresultat. Kunskapsprocessens djup verkar dock inte 
vara en avgörande faktor för att förutsäga studieresultat. I enlighet med definitionerna av de 
olika typerna av studieapproach har strategiskt inriktade studenter bäst studieteknik, 
djupinriktade och strategiskt inriktade studenter är mest studiemotiverade och ytinriktade 
studenter är mest oroade för att misslyckas (Entwistle & Ramsden, 1983; Gibbs, 1992). 
Kanhända har Credé och Kuncel i sin analys lyckats skilja ut den komponent i respektive 
studieapproach som har störst inverkan på studieresultat. Det är möjligt att just dessa aspekter 
inte får tillräckligt stort utrymme inom ramen av ASSIST som enkätverktyg, åtminstone inte i 
den version som använts här, för att ge utslag i form av signifikanta korrelationer mellan 
studieapproach och studieresultat. Att undersöka detta uppslag närmare återstår.

Stress och reellt studieresultat
Denna studie visar i linje med tidigare studier (Baker, 2003: Hojat et al., 2003; Ng et al., 
2003; Vaez & Laflamme, 2008) att studieresultat samvarierar med självskattad stress men 
sambanden tycks vara mer komplexa än tidigare iakttagelser gjort gällande. De studenter som 
skattar sin stress som lägst är dels de studenter som presterar på allra högsta nivå (A) och dels 
de studenter som presterar på en nivå som med viss marginal överskrider ett godkänt resultat 
(D). De mest stressade studenterna presterar på en relativt hög nivå (B och C) medan 
lågpresterande (E och F) studenter skattar sin stress någonstans däremellan. En hög 
självskattad stressnivå tycks alltså inte enbart vara av ondo. Företeelsen kan potentiellt 
illustrera en av de positiva effekter som stress kan åstadkomma i rätt dos vid rätt tillfälle 
(McEwen, 2004). Vad som i själva verket ligger bakom dessa skillnader går inte att dra några 
säkra slutsatser kring utan att samla in kompletterande data. Det skulle dock vara intressant att 
jämföra självskattad stressnivå och studieresultat med till exempel ambitionsnivå.

Studieapproach, stress och estimerat studieresultat
Den negativa korrelation som Cassidy (2006; 2007) fann mellan ytinriktad studieapproach 
och estimerat studieresultat konfirmerades. En stor skillnad mellan föreliggande studie och 
Cassidys studie är att undersökningsdeltagarna här har estimerat sitt resultat på en förestående 
tentamen medan Cassidys undersökningsdeltagare uppskattat betyget på en fullgjord och 
inlämnad hemuppgift. Likheterna i resultat kan tyda på att förhållandena är giltiga i en bredare 



15

kontext. Något som inte tidigare uppmärksammats är att estimerat studieresultat tycks 
korrelera positivt med strategiskt inriktad och delvis även med djupinriktad studieapproach. 
Relationen mellan självskattad stress och estimerade betyg verkar inte vara tidigare beforskad 
och den negativa signifikanta korrelationen kan indirekt ses som ytterligare en bekräftelse på 
länken mellan ytinriktad studieapproach och upplevelsen av stress.

Studieapproach, stress och självbedömningsförmåga
Den positiva korrelation mellan självbedömningsförmåga och djupinriktad studieapproach 
som Cassidy (2006; 2007) indikerade kunde inte styrkas. Självbedömningsförmåga visade sig 
inte korrelera med vare sig studieapproach eller självskattad stress. Avsaknaden av signifikans 
för korrelationen mellan djupinriktad studieapproach och självbedömningsförmåga kan 
möjligtvis bero på att så pass få studenter (två stycken) uppvisat extremt låg 
självbedömningsförmåga (fyra eller fem betygssteg från reellt studieresultat). Just dessa 
studenter visade emellertid mycket låga nivåer av djupinriktad studieapproach. Å andra sidan 
visar tidigare forskning att studenter med så pass låg självbedömningsförmåga är ovanliga 
(Falchikovs & Boud, 1989). Resultatet kan även implicera att djupinriktade studenter är bättre 
på att bedöma sitt resultat i en hemuppgift än i en framtida tentamen, vilket till exempel skulle 
kunna förklaras med deras relativa ointresse för en tentamen som sådan medan en fullgjord 
hemuppgift krävt deras engagemang samtidigt som deras djupare kunskapsnivå kan bidra till 
att kvalitetsbedömningen underlättas.

Att ytinriktad studieapproach samt självskattad stress korrelerar med absolut 
självbedömningsförmåga (estimerat studieresultat minus reellt studieresultat) är också 
intressant. Undersökningsdeltagare med hög nivå av ytinriktad studieapproach tenderar alltså 
att överskatta sitt studieresultat medan undersökningsdeltagare med låg nivå av ytinriktad 
studieapproach tenderar att underskatta sitt. Mönstret ser likadant ut för självskattad stress, det 
vill säga undersökningsdeltagare med hög självskattad stressnivå överskattar sitt studieresultat 
medan låga självskattade stressnivåer förknippas med underskattat studieresultat. Som 
tidigare påpekats är det fascinerande att mönstren för ytinriktad studieapproach och 
självskattad stress återigen reflekteras i varandra. 

Det är anmärkningsvärt att en så pass liten andel studenter som 17 % bedömde sitt betyg
korrekt. Andelen studenter med perfekt självbedömningsförmåga ligger långt ifrån de 64 % 
som Falchikov och Boud (1989) fastställde i sin meta-analys. Det avvikande resultatet kan 
bero på att undersökningen genomfördes på inledande grundnivå och att många av 
undersökningsdeltagarna hade relativt liten erfarenhet av studier på högre nivå. Enligt 
Falchikov och Boud (1989) har studenter med god självbedömningsförmåga företrädelsevis 
lång studieerfarenhet och studerar på avancerad nivå. Studieerfarenhet korrelerar dock inte 
med självbedömningsförmåga i datamaterialet. Resultatet skulle även kunna bero på att 
undersökningsdeltagarna till exempel har haft tillgång till färre relevanta ledtrådar om tentans 
innehåll och utformning än normalt. Det är dock viktigt att tillägga att hela 45 % av 
undersökningsdeltagarna gör en självbedömning som bara differentierar ett betygssteg från 
den korrekta. Tendensen att studenter företrädelsevis överskattar sitt betyg (Falchikov & 
Boud, 1989) konfirmeras dock i studien. 

Förändrat studieapproachmönster?
Data visar att medelvärdet för ytinriktad studieapproach (9,08) är betydligt lägre än 
medelvärdena för djupinriktad (15,79) och strategiskt inriktad (15,52) studieapproach. En 
jämförelse med förhållandena mellan medelvärdena i den äldre versionen av 18-frågors 
ASSIST (Gibbs, 1992; Newstead, 1992; Richarson, 1993; 1998) tyder på att resultatet speglar 
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en isolerad företeelse samtidigt som korrelationerna mellan de olika typerna av 
studieapproach tycks vara oförändrade. Senare studier antyder dock att det kan vara fråga om 
en generell förändring av balansen mellan de olika formerna av studieapproach. Diseth 
(2002), Diseth och Martinsen (2003) och Mattick et al. (2004) finner samtliga att den 
ytinriktade studieapproachnivån är betydligt lägre än de djupinriktade och strategiskt inriktade 
nivåerna. Dessutom visar opublicerade data som samlats in bland pedagogikstuderande 
(Scheja, 2009) med samma version av ASSIST som använts i föreliggande studie att mönstret 
går igen (Tabell 1). Det finns inga signifikanta skillnader mellan medelvärdena i Schejas data 
och de data som samlats in i denna studie.

Det kan finnas flera förklaringar till avvikelsen i studieapproachmönster. Eftersom det är 
första gången som den svenska versionen av ASSIST används i forskningssammanhang skulle 
skillnaden kunna bero på problem i själva instrumentet. En annan möjlig förklaring bygger på 
hypotesen att studenter i olika discipliner anammar olika mönster av studieapproach. Smith 
och Miller (2005) konstaterade att studenter i just psykologi har högre grad av djupinriktat 
lärande och lägre grad av ytinriktat lärande än studenter i ekonomi. Både Disteths (2002) och 
Diseths och Martinsens (2003) studier bygger på data från psykologistudenter medan Mattick 
et al. (2004) har använt medicinstudenter som undersökningsdeltagare. Eventuellt har även 
studenter i pedagogik en generellt låg grad av ytinriktad studieapproach vilket skulle kunna 
ligga bakom Schejas (2009) resultat. Förändringen skulle också kunna spegla en unik 
nationell eller lokal företeelse. Att mönstret upprepas i flera nyare studier i olika länder 
indikerar dock att skillnaden kan vara mer generell och bero på reella förändringar. Diseths 
(2002) och Diseths och Martinsens (2003) studier är gjorda i en norsk kontext och Mattick et 
al.’s (2004) i en brittisk, vilket kan antyda en (väst-) europeisk utveckling. Det kan alltså ha 
skett en förändring av studenters sätt att ta sig an sina studier generellt som inte är 
uppmärksammad ännu. Det är inte omöjligt att utvecklingen inom den högre utbildningen kan 
ha skapat ett studieklimat som inte gynnar ytinriktad studieapproach. En fullständig 
genomgång av utvecklingen av studieapproachmönster över tid måste göras innan definitiva 
slutsatser kan dras.

Ett eventuellt förändrat svarsmönster skulle få direkta konsekvenser för ASSIST som 
mätinstrument vilket bör uppmärksammas i den fortsatta utvecklingen av enkäten. Risken för 
tak- och golveffekter ökar vilket framgår redan i här insamlade data, där lägstanivån för 
delskalan ytinriktad studieapproach ligger på minimala 0 poäng och högstanivån för delskalan 
strategiskt inriktad studieapproach är densamma som den maximala poängen 24 (Tabell 2). 
Schejas data (2009) förstärker farhågorna (Tabell 1).

Studiens svagheter
Ett problem i forskningen kring studieapproach är kvantiteten av mätinstrument som står till 
förfogande. Att jämföra och dra generella slutsatser ifrån data som är insamlade med olika 
instrument är krävande. Å andra sidan medför denna process att diskussionen om 
konstruktens kärna hålls vid liv (Entwistle & McCune, 2004) på ett sätt som mer generellt 
använda instrument som PSS antagligen skulle må bra av. I denna studie har resultat ifrån 
undersökningar sammanfogats utan att specifik hänsyn tagits till mätinstrument vilket
naturligtvis inte är oproblematiskt. Det skulle till exempel vara intressant att studera om det 
finns skillnader i sambanden mellan studieresultat och studieapproach mätt med olika 
mätinstrument.

Den svenska kortversionen av ASSIST (Scheja, 2008) är relativt oprövad, vilket också måste 
räknas som en svaghet. Med syfte att undersöka versionen närmare utfördes inledningsvis en 
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faktoranalys (direkt oblimin, maximum likelihood) av sammanslagna data från föreliggande 
och Schejas studie (2009). Scree-plot visade tre tydliga faktorer över ”knäet”. Den totala 
varians som förklarades med dessa faktorer var 44 %. Tre frågor, varav en tillhörde delskalan 
ytinriktad studieapproach och två delskalan djupinriktad studieapproach, hade problem med 
förhållandet till övriga manifesta variabler i avsedd latent variabel med samtliga korrelationer 
under 0,30. Olika förklaringar kan ligga bakom problemen. I ett fall är frågan negativt 
formulerad med hjälp av inte, vilket kan försvåra svarsförfarandet. Spridningen av svaren i 
denna fråga är dessutom låg, vilket delvis kan förstås mot bakgrund av att frågan för många 
deltagare är ställd i inledningen av en fritt vald universitetsutbildning och handlar om intresset 
för och relevansen i utbildningen. I det andra fallet är spridningen av svaren också ett problem 
eftersom ytterlighetsalternativen endast används mycket sparsamt och i det tredje fallet kan 
översättning och ordval diskuteras. Alfa-nivåerna i det sammanslagna datamaterialet landar på 
0,69 för ytinriktad studieapproach, 0,67 för djupinriktad studieapproach och 0,76 för 
strategiskt inriktad studieapproach. Endast ett borttagande av en av frågorna (den ovan 
nämnda frågan tillhörande delskalan ytinriktad studieapproach) skulle bidra till någon höjning 
av alfa-värdet. Ytinriktad studieapproach skulle då nå alfa-nivån 0,72. Sammanfattningsvis 
tycks följaktligen den svenska kortversionen fungera tillfredsställande även om ett par 
korrigeringar eventuellt skulle kunna höja kvaliteten ytterligare.

Ännu en problematisk aspekt i studien är avsaknaden av kvalitativ analys åtminstone vad 
gäller studieresultat. Forskningen kring studieapproach initierades med hjälp av kvalitativa 
metoder (Marton & Säljö, 1976a; 1976b) men sedan har kvantitativa analyser successivt tagit 
över kommandot. Kanhända är det dags att svänga pendeln tillbaka för att generera ny 
utvecklingspotential åt forskningsområdet. Kvalitativa longitudinella studier, där både
studenternas arbetsuppgifter och deras svar analyseras kvalitativt vid upprepade tillfällen över
längre perioder, skulle behövas som komplement till de kvantitativa tvärsnittstudier som 
dominerat forskningen under senare decennier. Utan sådana är det svårt att följa utvecklingen 
av studieapproach relaterat till kvaliteten i studenternas kunskaper.

Även massignifikansproblematik och risk för restriction of range (begränsad variationsbredd) 
bör påtalas. Valet att pröva ett begränsat antal teoretiskt motiverade riktade hypoteser håller 
massignifikansproblematiken på en för disciplinen acceptabel nivå. Dålig spridning i en eller 
fler av variablerna (till exempel ytinriktad studieapproach) kan dock vara en bidragande orsak 
till svårigheterna att upptäcka samband (med till exempel studieresultat). Studenter på samma 
nivå inom samma ämne kan helt enkelt vara för lika varandra för att signifikanta resultat ska 
kunna uppnås.

Slutsatser
Studien gör tydligt att studieapproach och självskattad stress samvarierar, vilket inte tidigare
varit känt. Ytinriktade studenter upplever stress i högre grad än andra medan strategiskt 
inriktade studenter är mindre stressade. Tidigare forskning visar att studenter som upplever 
hög arbetsbelastning under studietiden utvecklar en mer ytinriktad studieapproach (Watkins, 
2001). Med kunskap om att förhållandet mellan studieapproach och studiekontext antagligen 
är dubbelriktat (Richardson, 2006), är det inte orimligt att anta att ytinriktad studieapproach 
bidrar till större stresskänslighet, medan strategiskt inriktad studieapproach omvänt kan antas 
fungera som en buffert mot känslan av stress. Att påverka studenters val av studieapproach 
genom justering av studiekontext skulle alltså även kunna förväntas påverka nivån av 
självskattad stress i studentgruppen. En studiekontext som gynnar strategiskt inriktad 
studieapproach samtidigt som ytinriktad studieapproach missgynnas skulle därmed kunna 
bidra till lägre nivåer av självskattad stress. Huruvida denna hypotes håller för prövning 
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återstår att se. Eftersom stress har visat sig ligga bakom en stor del av den växande psykiska 
ohälsan hos ungdomar i ett antal höginkomstländer (Socialstyrelsen, 2009; SOU, 2006) är 
kunskap om hur stress kan reduceras i utbildningsmiljöer angelägen, inte minst eftersom dessa 
åtgärder även skulle kunna bidra till bättre livskvalitet, i form av till exempel högre 
arbetstillfredsställelse (McManus et al., 2004), senare i livet.

Denna studie aktualiserar även behovet av kvalitativa inslag i forskning kring studieapproach. 
Eftersom studieapproach är så pass kontextberoende (Watkins, 2001) är det svårt att förklara 
och förstå hur studieapproach korrelerar med andra faktorer, som till exempel studieresultat, 
utan att göra en kvalitativ analys av studiemiljön.
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