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Självkvantifiering som verktyg vid självreglerat 
lärande 

Sammanfattning 
Ofta saknar studenter motivation för att lägga ned tillräckligt med tid på en kurs för att lära 
sig så mycket som möjligt. Den här uppsatsen undersökte därför hur olika presentationer 
av data i en simulering av en självkvantifieringsapp kunde påverka medieteknikstudenters 
motivation till att studera i kursen Flervariabelanalys. Undersökningen tog även upp 
aspekten om deltagarnas studietimmar påverkades av att se hur andra kurskamrater 
presterade. Vi avgränsade oss till att inte undersöka hur effektivt deltagarna studerade eller 
hur de presterade på tentamen, på grund av tidsbrist. 
 
De 17 deltagarna i undersökningen studerade sitt andra år vid Medieteknikprogrammet på 
KTH och loggade sina studietimmar under fem dagar. Därefter fick de datan presenterad 
för sig i fem olika designförslag och gav feedback på förslagen. Slutligen svarade de på en 
längre, avslutande enkät. 
 
Undersökningens resultat visade att de flesta hade högre mål än faktisk prestation räknat i 
antal studietimmar under veckans gång. De designutskick som motiverade mest innehöll en 
lugn bakgrund, motiverande citat eller sammanfattande diagram. Det designutskick som 
motiverade minst innehöll tidigare års betygsfördelning över tentamen i Flervariabelanalys. 
  
Baserat på resultatet anser vi bland annat att en självkvantifieringsapp inte ska bevara 
användarnas anonymitet, för att uppmuntra till jämförelser med andra användare, att appen 
ska ge användarna kontinuerlig feedback, exempelvis i form av sammanfattande diagram, 
och att användaren ska kunna anpassa designen av appen via appens inställningar. 

  



  

Self-regulated learning with quantified self as a 
tool 
Abstract 
There are many times when students lack the motivation to spend enough time on a course 
to learn as much as possible. Therefore, this essay studied how different presentations of 
data in a simulation of a self-quantified app could affect Media Technology students’ 
motivation for studying in the course Calculus in Several Variable. The study also included 
the aspect if the participants’ hours of studying were affected by how fellow students 
performed. We did not include how effective the participants studied or how they 
performed on the exam, due to lack of time. 
 
The 17 participants in the study were in their second year at the Media Technology 
program at KTH and they logged their hours of studying during five days. After that they 
got the presentation of the data in different design proposals. Finally, they answered a 
longer, conclusive questionnaire. 
 
The result of the study showed that most of the participants had higher goals than actual 
performance, counted in number of hours of studying during the week. The design 
proposals that motivated the participants the most a calm background, inspiring quotations 
or a summarizing diagram. The design proposal that motivated the participants the least 
showed the distribution of grades of previous years for the Calculus in Several Variable 
exams. 
 
Based on our results, we find, among other things, that a self-quantified app should not 
keep the users’ anonymity, for encouraging comparison with other users, that the app 
should provide the users with continuous feedback, for example a summarizing diagram, 
and that the user should be able to adjust the design of the app via the settings of the app.
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1. Inledning 
Inom alla civilingenjörsutbildningar ingår det att läsa flera matematikkurser. En del 
studenter lägger mycket tid på att studera under kursens gång medan andra studerar som 
mest under tentaperioden. För att hjälpa studenterna att utveckla en bra studieteknik 
erbjuder KTH flera föreläsningar om året med forskare inom området. På 
Medieteknikprogrammet läser studenterna även Programintegrerande kurs i Medieteknik 
där de kan få råd av äldre studenter vad gäller bland annat studieteknik.  
 
Vi anser att motivation spelar en stor roll för studieresultat och är intresserade av hur 
motivationen kan påverkas. Vi anser även att det är viktigt att det finns hjälpmedel för att 
öka studenters motivation och vill därför fördjupa oss i det. 
 
I den här uppsatsen undersökte vi hur olika sätt att presentera statistiken för studietimmar i 
en självkvantifieringsapp kunde motivera studenter att studera. Vi undersökte även hur 
studenter påverkades av vetskapen om hur mycket tid deras kurskamrater lägger ned på en 
gemensam kurs. 
 
Vi inleder uppsatsen med att presentera vad självkvantifiering och självreglerat lärande är, 
syftet med uppsatsen, samt vår problemformulering. Vidare förklarar vi de teorier och 
begrepp som var av vikt för vår uppsats och presenterar den metod som användes i 
undersökningen. Därefter presenteras undersökningens resultat och vi avslutar med en 
diskussion och en slutsats. I slutsatsen ger vi rekommendationer för ett designförslag på 
hur en självkvantifieringsapp skulle kunna se ut baserat på de resultat vi fick efter 
undersökningen. 

1.1 Bakgrund 
Som student krävs det att vara motiverad för att utföra sina studier och även att kunna 
behärska självreglerat lärande, eftersom studenterna själva är ansvariga för sin prestation 
och kunskapsnivå. Definitionen av självreglerat lärande innefattar de processer som 
studenter använder för att erhålla akademiska färdigheter, som exempelvis att sätta upp mål, 
utvärdera sina prestationer och utveckla strategier för sitt lärande. (Zimmerman 2008) 
 
Det finns studier som undersöker studenters akademiska känslor, nämligen nöje, hopp, 
stolthet, lättnad, vrede, ångest, hopplöshet och långtråkighet. Begreppet akademiska 
känslor definieras av Pekrun et al. (2002) och låg till grund för vår undersökning. Enligt 
Pekrun et al. har studenter varierande känslor vad gäller studier, vilket påverkar deras 
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prestationer och förmågor. Både positiv och negativ sinnesstämning kan agera som utlösare 
för problemlösning och sätt att tänka på, vilket kan utgöra en stor roll i studenters 
självreglerade lärande. 
 
Det har blivit populärt att använda tekniska tjänster för att logga sina prestationer inom 
olika områden och förbättra sina vanor. Enligt det amerikanska globala IT-företaget Cisco 
finns det numera 130 miljoner användare av fitnesspårande appar runt om i världen och de 
förutsäger att det kommer finnas 50 miljarder uppkopplade apparater 2020 (Taylor 2016). 
En del appar använder sig av självkvantifiering, där användarna kan jämföra sina 
prestationer med varandra. Termen självkvantifiering syftar på individuell loggning och 
observationer på olika typer av biologisk, fysisk, beteende- och miljömässig information. 
Exempelvis kan användare logga sin vikt, kaloriintag, tidsanvändning, sömnkvalitet och 
jämföra sina strategier för lärande (Swan 2013). 
 
Enligt Festinger (1954) strävar människor efter att jämföra sina prestationer med andra 
människor som har likvärda förmågor och kompetenser. Han menar också att dessa 
jämförelser bidrar till att människor specificerar hur de egna förmågorna bör vara och ger 
en viss stabilitet för den egna utvärderingen. 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur olika presentationer av statistik över antal 
studietimmar påverkar studenters motivation till att studera. Undersökningen tog upp 
frågan om det är en motivationsfaktor för studenter att logga antal studietimmar, vilket kan 
kopplas till forskning om självevaluering, motivation och självreglerat lärande. 
 
Genomförandet av den här undersökningen skulle ta reda på vad en självkvantifieringsapp 
ska innehålla för att vara en motivationsfaktor vid studier. Resultatet skulle främst vara av 
intresse för studenterna själva, eftersom en ej avklarad kurs till viss del kan bero på att de 
inte var motiverade nog för att lägga ned tillräckligt mycket tid på den. 

1.3 Problemformulering 
Hur kan olika presentationer av data i en simulering av en självkvantifieringsapp påverka 
medieteknikstudenters motivation till att studera i kursen Flervariabelanalys? 

1.3.1 Arbetsfrågor 
De frågeställningar vi studerade för att hjälpa oss att besvara vår problemformulering var: 

1. Är det en motivationsfaktor att logga studietimmar? 
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2. Vad påverkar studenter att lägga ett visst antal timmar på att studera inför 
tentamen? 

3. Är det omotiverande eller motiverande att veta hur mycket tid andra 
medieteknikstudenter lägger ned på samma kurs, eller påverkar det inte studenterna 
alls? 

1.3.2 Avgränsningar 
En aspekt som inte undersöktes var hur pass effektivt studenterna studerade under sina 
studietimmar eller hur effektiviteten kunde påverkas, eftersom det redan finns en hel del 
studier och kunskaper om det. På grund av tidsbrist undersökte vi inte heller hur utskicken 
påverkade deltagarnas betyg på tentamen. Vi har valt Flervariabelanalys för att det är en 
kurs som kräver regelbundna studier. Vi utvecklade inte en självkvantifieringsapp, utan gav 
rekommendationer för hur designen skulle kunna utformas. 
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2. Teori och begrepp 
Självkvantifiering är ett relativt nytt område. Därför finns det inte många teorier om det. I följande avsnitt 
kommer vi att presentera de viktigaste begreppen för vår undersökning; självkvantifiering, självevaluering 
och självreglering och dess olika delkomponenter. 

2.1 Internet of Things och självkvantifiering 
“Internet of Things” (vidare förkortas begreppet till IoT) är ett samlingsbegrepp för de 
fysiska objekt som används i vardagen och är uppkopplade till Internet på något sätt. 
Självkvantifiering av en individs hälsa och omgivning är ett av de tre huvudområdena i IoT 
tillsammans med övervakning och kontroll av hemmet och byggnader, samt självgående- 
och transportapplikationer (Swan 2012). Enligt Swan (2013) har konceptet 
självkvantifiering gått vidare från individnivå och snabbt ökat till att inkludera “gruppdata” 
(group data). Gruppdata är idén om hopsamlad data från flera självkvantifierade individer, då 
de som spårar sig själva delar med sig av sin data till andra och samarbetar med varandra 
utifrån den samlade datan. Begreppet gruppdata kan vara relevant för hur en 
självkvantifieringsapp skulle kunna utvecklas. 

2.2 Självevaluering 
För att utföra någon form av självkvantifiering krävs det att behärska självevaluering, det 
vill säga evalueringen av sina egna prestationer. Enligt Festinger (1954) beror människans 
självevaluering på hur man jämför sina prestationer med någon annan som har liknande 
förmågor. I en studie som har genomförts av Webster et al. (2006) har tre grupper av 
människor i olika åldrar (10 år, 18 år och 25 år) jämfört sina prestationer med de andra 
åldersgrupperna i intelligenstest. Studien visade att individens självevaluering är starkt 
kopplad till hur individens egen åldersgrupp presterade. Självevalueringen hade högre 
positiv effekt om individen presterade bättre än andra, respektive lägre positiv effekt om 
individen blev överträffad. Studien bekräftar Festingers hypotes då deltagarna erkände att 
jämförelser med samma ålder hade större värde och konfidensgrad för deras 
självevaluering, samtidigt som man tvekade på resultat vid jämförelser med 10-åriga 
deltagare. Det är av relevans för vår undersökning, eftersom vi kommer att låta deltagarna 
evaluera sina egna prestationer utifrån liknande förutsättningar, såsom ålder och förmågor. 

2.3 Självreglerat lärande 
Enligt Pekrun et al. (2002) är självevaluering en viktig komponent för självreglerat lärande. 
Självreglerat lärande innefattar de processer som studenter använder för att erhålla 
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akademiska färdigheter, som exempelvis att sätta upp mål, bevaka sina prestationer och 
utveckla strategier för sitt lärande samt evaluera sin prestation genom att reflektera och 
reagera (Zimmerman 2008, Pintrich 2004). De andra komponenterna för självreglerat 
lärande är planering och kontroll över sina studier på ett flexibelt sätt, vilket möjliggör 
anpassning till olika strategier utifrån olika krav och målsättningar. I Pekruns et al. (2002) 
studie om akademiska känslor och motivation kom de fram till att studenterna styrs av 
både positiva och negativa känslor vad gäller akademiska studier och prestation i 
klassrummet. Deras positiva känslor bidrar till utövning av självreglerade lärande, medan 
negativa känslor leder till att studenterna tillförlitar sig externa handledare såsom andra 
studenter eller lärare. Det är viktigt för oss att ta hänsyn till känslorna när vi undersöker 
självreglerade lärande, eftersom de kan spela en stor roll i människans kognitiva förmåga. 
 
En annan undersökning gjordes av Schmitz och Wiese (2006). De genomförde en fem 
veckor lång dagbokstudie av civilingenjörstudenters prestationer i relation till självreglerade 
lärande. Studien visade att den genomsnittliga tiden studenterna lägger på självreglerade 
lärande är ungefär 4 timmar per dag. De studenter som i högre utsträckning utför 
självreglerade studier i genomsnitt presterar bättre, samt har bättre förmågor till 
självevaluering och motivation än de som gör det i mindre utsträckning. Resultaten 
bekräftar studier som Zimmerman (2008) och Pintrich (2004) presenterade, där båda 
författarna undersöker självreglerat lärande och motivation, och sammankopplar 
begreppen på ett sätt som visar att självreglerat lärande har ett stort inflytande på studenters 
motivation. 
 
Sammanfattningsvis har vi presenterat tre viktiga begrepp som vi kommer använda oss av i 
undersökningen, nämligen självkvantifiering, självevaluering och självreglerade lärande. 
Dessa begrepp är centrala för att förstå studenters motivation och de kan därför användas 
av studenter för att anpassa sin strategi av inlärning efter olika ändamål och känslor.  
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3. Metod 
Vi kommer här att redogöra för den metod som vi använde oss av i vår undersökning. Vår metod bygger 
på självreglerat lärande, självevaluering, motivation, akademiska känslor och Model-View-Controller 
(MVC). 

3.1 Deltagare 
Vi fick 17 deltagare till vår undersökning genom kursen Programintegrerande kurs i 
Medieteknik. Deltagarna valdes genom att svara ja på frågan: ”Jag läser Flervariabelsanalys 
och förbereder mig just nu inför tentan i denna kurs” i en kursenkät. Alla deltagare läste 
andra året på Medieteknikprogrammet på KTH. Det gjorde att de hade mer liknande 
förutsättningar och förmågor jämfört med om de hade gått olika utbildningar eller olika 
årskurser inom samma utbildning. Enligt Festinger (1954) bidrar det till självevaluering (se 
avsnitt 2.2 om självevaluering). Dagen innan undersökningen började skickade vi ett 
välkomstmail till deltagarna och förklarade vad de skulle göra under veckan (se mailet i 
bilagan, avsnitt 8). 

3.2 Självreglerat lärande 
Studenterna fick sätta upp mål genom att fylla i hur många timmar de tänkte studera under 
nästkommande dag i formuläret vi skickade ut varje dag (se avsnitt 8.2 för formuläret). På 
så sätt kunde deras intresse för uppgiften väckas och deras tidsinsats planeras. De bevakade 
sin prestation genom att se statistiken i utskicken. Genom att jämföra sin prestation i 
statistiken med det mål de satte upp kontrollerade deltagarna även sina prestationer och på så 
sätt utvärderade de sin insats och gjorde en självevaluering (mer om självreglerat lärande finns 
beskrivet i avsnitt 2.3). 

3.3 Insamling av data 
Vi instruerade våra deltagare hur man utför självkvantifiering genom att logga den tid de 
spenderade på att studera inför tentamen i Flervariabelanalys under fem dagar. Insamlingen 
av datan skedde med hjälp av ett Google-formulär, som skickades ut till deltagarna under 
alla fem dagar. De fyllde i sitt namn i formuläret, hur många timmar de studerade 
Flervariabelanalys under dagen, samt hur många timmar de hade som mål att studera under 
nästkommande dag. Namnen använde vi oss av för att skilja deltagarnas data åt och de 
visades inte för deltagarna i presentationen av gruppens statistik. Formuläret skickades ut 
via mail på förmiddagarna och deltagarna fick en påminnelse via mail på eftermiddagarna 
att fylla i formuläret. 
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3.4 Presentation av statistik 
Vi delade upp deltagarna i fyra grupper som innehöll 4-5 deltagare vardera (17 deltagare 
totalt). Detta för att underlätta presentationen av kurskamraternas prestationer i utskicken. 
Vi skickade ut olika utformningar av statistisk data, som vi samlade in från deltagarna, 
under de fem dagarna. Utskicken var utformade med hjälp av Google-teckningar och 
skickades via mail på förmiddagen, som formuläret, för att skapa bättre förutsättningar för 
deltagarna att bli motiverade. Den första dagen kunde vi inte skicka ut någon presentation 
av statistik, eftersom vi inte hade någon data att presentera. 
 
Enligt Swan (2012) är det viktigt att datan i en självkvantifierad app personanpassas när 
man visualiserar den, att den har högt värde och mening för individer eller grupper som får 
den. Därför utformades utskicken så att de var individuella och innehöll data om hur 
många timmar individen studerade under föregående dag, deras mål för nästkommande 
dag, medelvärdet av den mindre gruppens studietid och hur varje enskild gruppmedlem 
presterade. Även den datan baserades på föregående dag. Vi bevarade gruppmedlemmarnas 
anonymitet genom att benämna dem “A”, “B”, osv.. Utskicken såg olika ut designmässigt, 
samt hade olika fokus. 
 
Swan (2012) skriver också att informationsvisualisering spelar en stor roll  i utformningen 
av en självkvantifieringsapp. Ett sätt att framföra datan är genom att göra en grafisk 
presentation. Därför visades andras prestationer i ett diagram i två av utskicken. 
Information om gruppens medelvärde och individens mål har samma syfte, nämligen att ge 
en möjlighet för deltagarna att jämföra sin prestation med gruppens prestation och med 
sina uppsatta mål, vilket utgör en grund för att kunna utföra självevaluering (Festinger 
1954). 
 
De olika designutformningarna av datan valdes av hänsyn till de olika akademiska 
känslorna som beskrivs i en studie gjord av Pekrun et al. (2002), nämligen nöje, hopp, 
stolthet, lättnad, vrede, ångest, hopplöshet och långtråkighet. De olika designen hade som 
syfte att provocera, motivera och väcka olika känslor hos deltagarna. Till exempel i 
utskicket under dag 3, som finns i avsnitt 8.3, fanns det en bild på en kattunge med 
motiverande budskap i bakgrunden och statistiken presenterades i antal kattungar. Ett 
möjligt resultat skulle bli att deltagarna kände nöje och blev mer motiverade eller kände 
vrede eller irritation, eftersom presentationen av statistiken kunde verka otydlig. 
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3.5 Simulering av en självkvantifieringsapp 
Vi utformade en självkvantifieringsapp genom att simulera dess element, men använde oss 
av andra hjälpmedel såsom Google-formulär och kommunicerade med våra deltagare via 
mail. Deltagarna loggade antal timmar via formuläret vilket simulerade loggning via en 
självkvantifieringsapp. Vi skickade ut påminnelser om att fylla i formuläret via mail, vilket 
kunde simulera appens notifikationer, samt utskicken som simulerade den informativa 
visualiseringen en självkvantifieringsapp kan innehålla. 
 
Dessutom tog vi hänsyn till designmönstret Model-View-Controller (förkortas till MVC) 
vilket är en metod för att strukturera programmet och kan användas vid utformningen av 
en självkvantifieringsapp. Designmönstret separerar tre olika områden i applikationen till 
data (model), användargränssnitt (view) och användarnas interaktion mellan modellen och 
användargränssnittet (controller). Det kan underlätta utvecklingen av appen samtidigt som 
man kan utforma olika gränssnitt för samma data. (Krasner & Pope 1988). Vår simulering 
av en självkvantifieringsapp hämtade datan från formulären (model), tolkade datan och 
presenterade den i olika utformningar av utskick (view), och skickade ut notifikationer och 
utskick via mail (controller). 

3.6 Enkät om utskicken 
Efter varje utskick fick deltagarna fylla i en kort enkät där de genom att besvara två frågor 
gav feedback på designen för det aktuella utskicket och dess innehåll, samt om utskicken 
skapade känslor hos dem (exempelvis motiverande, irriterande, inspirerande, osv.). De fick 
även utvärdera utskicken på en skala mellan 1 och 5, där 1 var “mycket dåligt” och 5 var 
“mycket bra”. Enkäten skickades ut via mail på eftermiddagarna, eftersom deras åsikter om 
utskicken då fortfarande var färska i minnet. (Se bilagan, avsnitt 8.4) 

3.7 Avslutande enkät 
Vi avslutade studien med en längre enkät där deltagarna fick svara mer ingående om 
utskicken, undersökningen och sina känslor om utskicken. Enkäten hade frågor med en 
skala mellan 1 och 5, samt öppna frågor där deltagarna skulle motivera sina svar. Vi lät två 
personer testsvara den avslutande enkäten, för att se om frågorna var tillräckligt tydliga, 
innan den skickades ut till undersökningsdeltagarna. De två testpersonerna deltog inte i 
undersökningen men var insatta i vad undersökningen handlade om, då de ingick i vår 
seminariegrupp i kursen Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (se den avslutande 
enkäten i bilagan, avsnitt 8.5). 
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3.8 Genomförande 
I tabell 1 sammanfattade vi genomförandet av studiens undersökning. I kolumnen med 
rubriken “Utskick” finns en lista över de olika utskicken deltagarna fick under dagarna: 
formuläret om att fylla i antal timmar, utskicket med statistiken om antal dagar, en tre 
frågor kort enkät med feedback på utskicket och påminnelser om att fylla i formuläret och 
enkäten. I kolumnen med rubriken “Design på statistiken” finns en beskrivning av hur de 
olika utskicken med statistik var designade. I kolumnen “Akademiska känslor” anger vi de 
akademiska känslor som vi trodde utskicket kunde väcka hos deltagarna. 
 
Under dag 1 samlades bara datan från formuläret in, för att senare användas i utskicket 
deltagarna fick under dag 2. Under dag 7-9 skrev våra deltagare sina ordinarie tentor. Under 
dag 10 skickades den avslutande enkäten ut och deltagarna hade 5 dagar på sig att svara på 
enkäten. Detta för att enkäten tog längre tid att besvara och vi inte ville belasta deltagarna 
under de dagarna de skrev sina tentor. 

Dag Utskick Design på statistiken Akademiska känslor  

1 Formulär, två 
påminnelser. 

- - 

2 Formulär, utskick 1, 
enkät om utskick 1, en 
påminnelse.  

Utformad på ett formellt sätt med svart typsnitt på vit 
bakgrund. 

Nyfikenhet, 
mottaglighet, 
långtråkighet. 

3 Formulär, utskick 2, 
enkät om utskick 2, en 
påminnelse. 

Utformad på ett positivt sätt och statistiken 
presenterades i antal kattungar istället för 
timmar.  Utskicket hade en bakgrund med 
uppmuntrande budskap. 

Nöje, irritation. 

4 Formulär, utskick 3, 
enkät om utskick 3, en 
påminnelse. 

Utformad på ett inspirerande och uppmuntrande sätt, 
med en lugn bakgrund och hade inspirerande citat. 

Hopp, lättnad, 
långtråkighet. 

5 Formulär, utskick 4, 
enkät om utskick 4, en 
påminnelse. 

Utformad på ett neutralt sätt och hade även statistik över 
betygsfördelningen för tentamensresultatet i 
Flervariabelanalys under mars år 2014 och 2015. 

Vrede, ångest, 
hopplöshet, 
nyfikenhet. 

6 Utskick 5, enkät om 
utskick 5. 

Hade ett sammanfattande diagram, där deltagarna kunde 
se sin prestation i förhållande till sina uppsatta mål och 
hela gruppens medelvärde under de fem dagarna. 

Nöje, stolthet, 
hopp. 

7-9 - - - 

10 Avslutande enkät. - - 

15 En påminnelse om att 
fylla i avslutande enkät. 

- - 

Tabell 1. Sammanfattning av undersökningens genomförande. 
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4. Resultat 
Vi presenterar här en sammanfattning av resultaten för vår undersökning. Vi börjar med att presentera 
resultatet från formuläret där deltagarna loggade antal timmar, därefter vad vi fick för feedback på 
utskicken och svaren på den avslutande enkäten. Sist presenterar vi vår metodkritik och dess roll i vad 
resultatet visade. Deltagarnas betyg på utskicken angavs på en skala mellan 1 och 5, där 1 var “mycket 
dåligt” och 5 var “mycket bra”. 

4.1 Formulär om antal timmar 
Figur 1 visar ett låddiagram över antal timmar deltagarna studerade under de fem dagarna 
undersökningen pågick. Diagrammet innehåller även en förklaring på hur man ska läsa av 
de olika delarna i det - det röda krysset är medelvärdet och den mellersta linjen i lådan är 
medianen. Sju av deltagarna hade ett högre medelvärde än medianvärde, medan sex 
deltagare hade ett lägre medelvärde än medianvärde. Fyra deltagare hade ungefär samma 
medelvärde och medianvärde. Tre deltagare studerade noll timmar under två av fem dagar, 
vilket syns i figuren där tre av låddiagrammen går ned till noll. Det innebär att noll både är 
det minsta värdet och den nedre kvartilen. 

 
Figur 1. Ett låddiagram över antal timmar deltagarna studerade Flervariabelanalys inför tentamen under fem 
dagar. 

 
Figur 2 visar medelvärdet av de individuella deltagarnas prestationer och hur det skiljer sig 
från medelvärdet av deras uppsatta mål. Medelvärdena av deltagarnas prestationer är 
beräknade för fem dagar, medelvärdena av de uppsatta målen är beräknade för fyra dagar, 
eftersom vi endast samlade in data om den individuella prestationen under 
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undersökningens första dag. Figuren visar att majoriteten av deltagarna (14 av 17 deltagare) 
satte upp högre mål än vad de faktiskt presterade. 

 
Figur 2. Deltagarnas medelvärde av individuell prestation i jämförelse med medelvärdet av det uppsatta målet 
under fem dagar. 

4.2 Feedback på utskick 
Alla deltagare gav oss inte feedback på alla utskick, men det var ändå en hög svarsfrekvens 
- som lägst svarade 14 av 17 deltagare. 

4.2.1 Utskick 1 – svart text på vit bakgrund 
Det första utskicket hade endast svart text på vit bakgrund som design. Alla deltagarna (17 
st) gav oss feedback på det första utskicket och det var bara en person som gav lägre betyg 
än 3 på en skala där 1 var “mycket dåligt” och 5 var “mycket bra” (se figur 3). På frågan 
“Dina synpunkter på utskicket” svarade 12 av dem att det var informativt och att innehållet 
var bra. Tre deltagare svarade att designen var intetsägande. På frågan “Vilka känslor väckte 
utskicket i dig?” svarade fem deltagare att de inte kände något speciellt, medan fem andra 
svarade att det var läskigt, gav ångest eller var stressande och fyra svarade att det var 
motiverande. 
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Figur 3. Deltagarnas betyg för utskick 1. 

4.2.2 Utskick 2 – kattungar 
Det andra utskickets design hade kattungar som representerade antal studerade timmar, 
samt en bakgrundstext. Alla deltagare utom en person (16 st) gav oss feedback på det andra 
utskicket och det var sex personer som gav lägre betyg än 3 (se figur 4). På frågorna “Dina 
synpunkter på utskicket” och “Vilka känslor väckte utskicket i dig?” svarade nio respektive 
åtta deltagare att det var gulligt och roligt med kattungarna, men lika många svarade att det 
var oseriöst, rörigt och svårare att utläsa datan. 

 
Figur 4. Deltagarnas betyg för utskick 2. 

4.2.3 Utskick 3 – lugn bakgrund med inspirerande citat 
Det tredje utskicket hade en lugn bakgrund med träd och inspirerande citat som design. 
Alla deltagare utom tre (14 st) gav oss feedback på det tredje utskicket och det var en 
person som gav lägre betyg än 3 (se figur 5). På frågan “Dina synpunkter på utskicket” 
svarade åtta deltagare att det var bra och fint, tre svarade att typsnittet var dåligt och 
ytterligare tre deltagare svarade att de inte tänkte på designen, träden eller citaten i 
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utskicket. På frågan “Vilka känslor väckte utskicket i dig?” svarade sju deltagare att det var 
motiverande och bra, medan tre deltagare svarade att de inte kände något speciellt. 

 
Figur 5. Deltagarnas betyg för utskick 3. 

4.2.4 Utskick 4 – betygsfördelning för tidigare tentor 
Det fjärde utskicket innehöll ett diagram som visade betygsfördelningen för de som skrev 
motsvarande tentamen under åren 2014-2015. Alla deltagare utom två (15 st) gav oss 
feedback på det fjärde utskicket och det var sju deltagare som gav lägre betyg än 3 (se figur 
6). På frågan “Dina synpunkter på utskicket” och “Vilka känslor väckte utskicket i dig?” 
svarade fem respektive sex deltagare att det var stressande, skrämmande, eller inte kul att se 
statistiken. Två deltagare svarade att det var omotiverande, medan två andra svarade att det 
var bra med betygsfördelningen. 

 
Figur 6. Deltagarnas betyg för utskick 4. 
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4.2.5 Utskick 5 – sammanfattande diagram 
Det femte och sista utskicket hade ett sammanfattande diagram över deltagarnas 
individuella prestationer, individuella mål och hela gruppens medelprestation. Alla deltagare 
utom tre (14 st) gav oss feedback på det femte utskicket och det var ingen deltagare som 
gav lägre betyg än 3 (se figur 7). På frågan “Dina synpunkter på utskicket” svarade fyra att 
det var lätt att läsa innehållet, ytterligare fyra svarade att det var bra design och sex 
deltagare svarade att det var bra innehåll. På frågan “Vilka känslor väckte utskicket i dig?” 
svarade tre inget speciellt, två svarade glädje och fem svarade motivation. 

 
Figur 7. Deltagarnas betyg för utskick 5. 

4.3 Avslutande enkät 
4.3.1 Utskickens innehåll 
Alla deltagare utom två (15 st) svarade på den avslutande enkäten. Tabell 2 nedan visar hur 
deltagarna svarade på frågorna om vikten av olika innehåll i utskicken, där 1 på skalan var 
“inte viktigt alls” och 5 var “mycket viktigt”. Siffrorna visar hur många deltagare som 
svarade ett visst värde på skalan. Deltagarna skulle även förklara sina svar. 

Innehåll Inte 
viktigt alls 
(1) 

(2) (3) (4) Mycket 
viktigt (5) 

Individuell prestation 
jämfört med mål 

1 4 8 1 1 

Gruppmedlemmars 
prestation 

4 4 5 2 0 

Gruppens medelvärde 4 4 6 1 0 
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Betygsfördelning för 
tidigare tentor 

7 0 3 4 1 

Inspirerande citat 3 5 4 2 1 

Sammanfattande diagram 1 2 11 0 1 
Tabell 2. Antal svar för vikten av olika sorters innehåll i utskicken. 
 
Hur viktigt var det för dig att se din prestation för varje dag, jämfört med vad du 
hade som mål? 
De deltagare som svarade 2 förklarade det med att tiden inte var avgörande för hur givande 
det hade känts och att de ändå måste studera mycket för att klara sig. De skrev också att de 
redan vet hur mycket de har studerat utan att behöva se det. De flesta deltagare svarade 3 
på frågan och de hade olika förklaringar. De svarade att det var motiverande och mer 
intressant än viktigt att se sina mål svart på vitt. En del svarade att det inte gjorde någon 
skillnad i sättet att studera och att det varken hjälpte eller störde. 
 
Hur viktigt var det för dig att se dina gruppmedlemmars individuella prestationer 
för varje dag? 
De deltagare som svarade 1 förklarade det med att de inte visste vilka de andra var, det 
påverkade inte dem och att de inte jämför sig med andra. De som svarade 2 på frågan 
förklarade det med att det var lite motiverande för att se om gruppmedlemmarna hade 
studerat mer eller mindre och att det var mer intressant att jämföra sig med sina kamrater 
som man brukar studera med. De flesta deltagare svarade 3 på frågan och de förklarade det 
med att det blev motivation till att studera mer och att det var mer intressant än viktigt. 
 
Hur viktigt var det för dig att se medelvärdet för hur gruppen presterade för varje 
dag? 
De deltagare som svarade 1 förklarade det med att de inte brydde sig då de inte visste vilka 
de andra i gruppen var. De som svarade 2 på frågan förklarade det med att det kan vara 
intressant, men att det inte påverkade dem nämnvärt. De flesta deltagare svarade 3 på 
frågan och de förklarade det med att det var bra de gånger de låg över medelvärdet och 
mindre bra eller stressande när de låg under medelvärdet, samt att det var motiverande. 
 
Hur viktigt var det för dig att se statistik över tidigare års betygsfördelning för 
tentan? 
De flesta deltagare svarade 1 och de förklarade det med att det var obegripligt varför det 
skickades ut tre dagar innan tentan, och att det var omotiverande, provocerande och 
stressande. De som svarade 3 på frågan förklarade det med att det var en chock, att de blev 



 

 17 

nedstämda, men även att det var intressant. De som svarade 4 på frågan förklarade det med 
att det var motiverande och bra att veta att det var en svår tenta. 
 
Hur viktigt var det för dig att se inspirerande citat i utskicket? 
De deltagare som svarade 1 förklarade det med att de inte tycker om sådana citat. De flesta 
deltagare svarade 2 på frågan och de förklarade det med att det inte var så motiverande, 
men inte heller omotiverande. De som svarade 3 på frågan förklarade det med att det var 
roligt, men att det inte påverkade dem så mycket. 
 
Hur viktigt var det för dig att se en graf som sammanfattade din prestation, 
gruppmedlemmarnas prestationer och dina mål under veckan? 
De som svarade 2 på frågan förklarade det med att det inte spelade så stor roll, men även 
att det var intressant att se. De flesta deltagare svarade 3 på frågan och de förklarade det 
med att det är roligt och bra med sammanfattningar, att det var mer intressant än viktigt, 
att det var lite motiverande och att det var milt ångestframkallande. Den som svarade 5 på 
frågan förklarade det med att diagram ger ett tydligt intryck med samlad information. 

4.3.2 Motiverande och omotiverande utskick 
Deltagarna fick också svara på vilket utskick som var mest och minst motiverande för dem, 
samt förklara varför. Nedan presenteras hur många som ansåg vilka utskick som var mest 
motiverande (se figur 8), respektive minst motiverande (se figur 9). Det första utskicket 
hade svart text på vit bakgrund, det andra hade kattungar, det tredje hade lugn bakgrund 
och citat, det fjärde hade betygsfördelning över tidigare års tentor och det femte hade ett 
sammanfattande diagram över deltagarnas prestationer under veckan. 

 
Figur 8. De utskick deltagarna ansåg vara mest motiverande. 
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De deltagare som ansåg att utskick 1 var mest motiverande förklarade det med att det var 
tydligt och gav relevant information. De som ansåg att utskick 3 var mest motiverande 
förklarade det med att det var det enda som hade motiverande element, att de gillade 
citaten och att det var en fin design som spred lugn och motivation. De som ansåg att 
utskick 5 var mest motiverande förklarade det med att de märkte att planeringen blev bättre 
under veckans gång, att det var intressant och gav relevant information, samt att det var 
mer överskådligt och bättre designat. 

 
Figur 9. De utskick deltagarna ansåg vara minst motiverande. 
 
De deltagare som ansåg att utskick 1 var minst motiverande förklarade det med att det var 
lite tråkigt, stelt och läroboksmässigt. De som ansåg att utskick 4 var minst motiverande 
förklarade det med att det var omotiverande, ångestframkallande, hopplöst, irriterande, 
stressande, jobbigt och olämpligt att se att det är så många som inte klarar tentan. 

4.3.3 Loggning av antal studietimmar 
Deltagarna skulle även svara på hur motiverade de blev av att logga sin prestation under en 
vecka. De svarade på en skala som gick mellan 1 och 5, där 1 var “inte motiverad alls” och 
5 var “mycket motiverad” (se figur 10). De skulle även förklara varför. 
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Figur 10. Diagram som visar hur motiverade deltagarna blev av att logga sin egen prestation. 
 
De som svarade 1 på frågan förklarade det med att tiden inte gör någon skillnad för 
motivationen, utan framgångarna gör det, eller att de inte blev motiverade. De som svarade 
2 på frågan förklarade det med att det inte hjälpte, att de gjorde det mest för 
undersökningens skull och att de redan hade en ordentlig plan sedan innan. De flesta 
deltagare svarade 3 på frågan och de hade olika förklaringar. En del skrev att de inte hade 
gjort det på egen hand, men att det inte var jättejobbigt att göra, en del skrev att de inte 
gillar att logga tid och en del skrev att det var lite motiverande att se hur mycket de hade 
tänkt studera. De som svarade 4 på frågan förklarade det med att det var motiverande och 
intressant att se hur mycket de studerade, att de fick perspektiv på hur mycket tid de lade 
ned och att de gillade att se hur de betade av timmar. 
 
Näst sista frågan i enkäten handlade om vad som påverkade deras beslut om de antal 
studietimmar de satte upp som mål. De hade olika svarsalternativ att välja på, men kunde 
även skriva dit en egen anledning. Sex deltagare svarade att deras mål påverkades av att de 
studerade till andra tentor. Tre deltagare svarade att deras mål påverkades av hur många 
timmar de studerade under föregående dag.  Tre deltagare svarade att deras mål påverkades 
av att de redan hade satt upp mål innan underökningen påbörjades. Två deltagare svarade 
att deras mål påverkades av att de jobbade. 
 
Till sist kunde deltagarna lägga till övriga kommentarer och det var tre som gjorde det. Två 
deltagare skrev att det var för många mail som skickades ut, medan en deltagare skrev att 
det var lagom med påminnelser via mail. Se bilagan i avsnitt 8 för alla frågeformulär, svar 
och utskick. 
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4.4 Metodkritik 
4.4.1 Formulär med antal timmar och utskick 
De enda instruktioner deltagarna fick för att sätta upp mål, det vill säga att planera sin 
studietid, var att fylla i ett formulär om hur många timmar de tänkte studera under 
nästkommande dag (se formuläret i bilagan, avsnitt 8). Det var tänkt att det formuläret 
skulle vara kort och koncist, eftersom deltagarna skulle fylla i det varje dag. Formuläret 
skickades ut på förmiddagen för att deltagarna skulle kunna få en påminnelse på 
eftermiddagarna, men i och med att även utskicken skickades på förmiddagarna i ett 
separat mail, hade de båda kunnat skickas på eftermiddagarna. Detta för att minska antalet 
mail som skickades ut, ett par deltagare tyckte att det blev för många mail. Tanken med att 
skicka ut utskicken på förmiddagarna var att de skulle hinna se dem innan de fyllde i 
formuläret om studietiden för nästkommande dag, för att de möjligtvis skulle påverkas av 
utskickens information. Dock var det inte säkert att deltagarna hade tagit del av utskickens 
information innan de fyllde i formuläret och därmed var det inte säkert att deras prestation 
påverkades av den informationen. 
 
Tanken var att vi skulle skapa en simulering av en självkvantifieringsapp, men en app kan ha 
andra funktioner än vad som erbjöds deltagarna. I en app kan användaren ofta välja om 
han eller hon vill få notifikationer (påminnelser) och för vilka funktioner. Notifikationer 
kan även anpassas efter användaren och kan komma när som helst. I undersökningen 
skickades mailen (som skulle kunna liknas vid notifikationer) vid ungefär samma tidpunkter 
varje dag. Användaren kan vanligen välja själv när han eller hon vill logga sin studietid, 
vilket inte var fallet i undersökningen. Då vi behövde datan för att kunna sammanställa och 
skicka ut statistiken i tid, var deltagarna tvungna att logga sin studietid dagligen, istället för 
att fylla i i egen takt. Det är inte säkert att potentiella apputvecklare kommer använda sig av 
designmönstret MVC (se avsnitt 3.5 om simulering), som vår simulering tog hänsyn till. 
Dock anser vi att de rekommendationer som finns i uppsatsens slutsats är mer generella 
och gäller oavsett vilket designmönster som används. 
 
Vi valde att visa samma utskick i samma ordning för alla fyra grupper av deltagarna. Olika 
ordning skulle ha kunnat ge oss andra typer av resultat, speciellt om utskicket med 
betygsfördelningen, som de flesta deltagare reagerade starkt på, hade skickats ut tidigt i 
undersökningen. Dock uppmärksammades det för oss först efter att undersökningen var 
genomförd och vi ändrade därför inte vår metod. 
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4.4.2 Feedback 
Deltagarna skulle ge feedback på utskicken efter varje utskick och den enkäten skickades ut 
på eftermiddagarna tillsammans med påminnelsen om att fylla i formuläret om antal 
studietimmar. Dock svarade inte alla deltagare samma dag som enkäten skickades ut och 
alla utskick fick inte feedback från alla deltagare. Tanken med att de skulle ge feedback efter 
varje utskick var att deltagarna då hade sina reaktioner på utskicken färska i minnet. Om de 
väntade för länge fanns risken att de inte kom ihåg vad deras första intryck av dem var. 
Enkäten var kort och innehöll allmänna frågor för att dels inte ta för lång tid att svara på, 
dels för att samla in deltagarnas känslor och vilka tankar de hade om utskicken. 
Feedbackenkäten innehöll en skala mellan 1 och 5, där 1 var “mycket dåligt” och 5 var 
“mycket bra”, men de andra skalstegen hade inga markeringar. Det kan ha lett till att 
deltagarna tolkade skalstegen annorlunda mot hur vi tolkade dem, men även om skalstegen 
hade varit tydligare markerade finns alltid möjligheten för fri tolkning av markeringarna.  I 
och med att deltagarna svarade på enkäten fick vi en bekräftelse på att de hade tagit del av 
informationen om de andra gruppmedlemmarnas prestationer, det vill säga att de bevakade 
dem. 

4.4.3 Avslutande enkät 
Vi konstruerade frågorna genom att fråga hur viktigt det var för våra deltagare att se olika 
sorters innehåll i utskicket. Våra deltagare svarade i genomsnitt varken eller på de flesta 
frågor (steg 3 på en skala mellan 1 och 5) och motiverade det med att säga att de ansåg att 
innehållen hade andra syften än viktig. Detta gjorde att vi fick ett större spektrum över 
känslor som de olika innehållen väckte, än bara motiverande. Om vi hade använt ordet 
“motiverande” istället för “viktigt” hade vi kunnat få andra svar på frågorna, men vi tänkte 
inte på att använda det ordet, trots att just motivationen var en stor faktor i vår 
undersökning. Frågorna i den avslutande enkäten var tänkta att vara mer specifika än 
frågorna i feedbackenkäten, för att få mer information om vad deltagarna tyckte om 
utskickens design och innehåll. Utöver det fanns en fråga om vad som påverkade 
deltagarnas målsättningar, för att se om andras studietid var en av faktorerna. Enkäten var 
tänkt att skickas ut dagen efter det sista utskicket, men vi ändrade det till fem dagar efter 
det sista utskicket. Detta eftersom deltagarna hade tentamen tre dagar efter sista utskicket, 
enkäten var längre än de dagliga feedbackenkäterna och krävde mer tid att svara, och vi 
ville inte belasta dem i onödan. Vi hade från början inte tänkt på att låta utomstående 
personer testsvara enkäten innan den skickades ut till deltagarna, men efter att det 
påpekades för oss insåg vi att det var en bra idé. Det var för oss ett bra sätt att minska 
risken att frågorna var otydliga eller att enkäten var otillräcklig när deltagarna fick svara på 
den.  
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5. Diskussion 
Vi kommer här diskutera vad undersökningens resultat ger oss för information. 
 
Från resultatet av undersökningen kunde vi avläsa att majoriteten av deltagarna (14 av 17 
personer) satte upp högre mål än deras egentliga prestation (se diagram 2 i avsnitt 4.1). Det 
kan förklaras av Festinger (1954) som skrev: 
It has been shown that in most situations, an individual’s level of aspiration is placed slightly above his 
performance. When told the average performance of others like himself, the level of aspiration is generally set 
slightly above this reported group average. 
 
Festinger menar att människor strävar efter att jämföra sin prestation med andras som har 
liknande förutsättningar och förmågor och brukar sätta upp högre mål än den 
genomsnittliga prestationen i gruppen, vilket vår undersökning styrker. 
 
På frågan om andra gruppmedlemmars prestation svarade person A i den avslutande 
enkäten (alla deltagarnas svar hittas i bilagan, avsnitt 8.6): 
Bryr mig inte så mycket om hur "gemene student" lägger ner. Jämför mig däremot med mina kamrater jag 
pluggar med eftersom det är mer relevant. 
 
Några deltagare (4 av 15) svarade att det inte var relevant för dem att se hur andra 
gruppmedlemmar presterade eftersom de inte visste vilka de var på grund av anonymiteten 
vi bevarade (se avsnitt 4.3.1). Även här styrks Festingers hypotes om att människor strävar 
efter att jämföra sig med människor som har liknande förmågor (1954). Man kan spekulera 
i att anonymiteten kunde försvåra deltagarnas självevaluering eftersom de inte visste vilka 
de andra deltagarna var och därför inte kunde jämföra sina förmågor med andras. I 
utformningen av undersökningen antog vi att kännedom om att man läser kursen 
tillsammans och går i samma årskurs skulle vara tillräckligt för att utföra självevaluering. 
Samtidigt kan det vara så att deltagarna hellre ville jämföra sig med andra, men själva 
bevara sin anonymitet så att andra inte kan jämföra sig med dem. Att vilja vara anonym kan 
även påverkas av hur bra man presterar – går det bra vill man visa det, går det mindre bra 
vill man dölja det. Problemet skulle kunna lösas med hjälp av appens inställningar för 
anonymitet, där man kan välja att visa eller dölja sina prestationer. 
 
Det var några deltagare som uttryckte att tiden inte kan mäta prestation. Deltagare C, G 
respektive F svarade på frågor om sin prestation, gruppmedlemmarnas individuella 
prestation och hur det kändes att logga studietimmar: 
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För att tiden var inte så avgörande för hur givande det hade känts. 
 
Det var ok, men inte så viktigt. Det som kan ta mig flera timmar kanske någon annan gör på en kvart. 
Eller tvärtom. 
 
Just tiden gör ingen skillnad för min motivation, utan snarare framgångarna. 
 
Som deltagare G skrev kan tidens effektivitet skilja sig från person till person. Därför kan 
det vara svårare att utföra självevaluering eftersom en och samma uppgift kan ta olika tid 
att lösa för olika personer. Det är viktigt att nämna att majoriteten av deltagarna (11 av 15) 
svarade med betyget 3 eller lägre på frågan om hur motiverande det var att logga sin egen 
prestation. Att logga tid man studerar inom kursen kan vara otillräckligt och kan därför 
kompletteras med att dessutom logga framgångarna. Å andra sidan kan användarna vara 
känsliga till det som visas offentligt om sina prestationer och det måste tas hänsyn till vid 
utformningen av en självkvantifieringsapp. Problemet kan lösas genom att exempelvis i 
inställningar ha med att visa eller dölja framgångarna från andra användare, alternativt ha 
en “dela”-knapp på resultatsidan. 
 
Resultatet av undersökningen visade att majoriteten av deltagarna (13 av 17) hade högre 
eller lägre medelvärde än medianvärde av antalet studietimmar, medan bara 4 av 17 hade 
ungefär samma medelvärde och medianvärde (se figur 2, avsnitt 4.1). Det visar att det finns 
många studenter som pluggar olika från dag till dag och det kan förklaras med att det finns 
faktorer som påverkar studietiden, exempelvis andra tentor eller jobb. De studenter som 
studerade jämnt alla dagar skrev att de hade satt upp en ordentlig plan sedan innan. 
Deltagare E och F skrev om gruppmedlemmarnas prestation respektive sin motivation att 
logga studietimmar under veckan: 
Jag har alltid undrat hur mycket andra pluggar. Men det beror på hur många tentor alla har. Jag kan 
kanske plugga 7 timmar per dag men andra bara 3 eftersom de har andra tentor att plugga till och därför 
måste de fördela tiden. 
 
Jag hade gjort upp en ordentlig plan sen innan så det spelade ingen större roll. 
 
Vidare visade resultatet för undersökningen följande: på frågan om att se medelvärdet för 
hur gruppen presterade svarade 6 av 15 deltagare att det kändes bra de gånger deras 
prestation låg över gruppen medelvärde och mindre bra eller stressande när den låg under 
(se avsnitt 4.3.1). Det bekräftar studien gjord av Webster et al. (2006) som finns beskrivet i 
avsnitt 2.2 på det sättet att den visade att självevaluering har högre positiv effekt om 
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individen presterar bättre än andra och sämre positiv effekt om individen blir överträffad. 
Om individen presterar mycket bättre eller sämre än de flesta i gruppen har den svårigheter 
att korrekt evaluera sina kunskaper. Situationen blir då mindre attraktiv för individen, vilket 
leder till att individen slutar tidigare om undersökning pågår under längre tid (Festinger 
1954). Enligt Festinger ska en undersökning pågå under en längre tid för att deltagarna ska 
kunna evaluera sina kunskaper. Vi har tolkat att vår undersökning har skett under för kort 
tid (fem dagar) för att kunna bevisa eller motbevisa Festingers påstående. Samtidigt anser vi 
att det är viktigt att skapa förutsättningar för individen att kunna jämföra sig med andra på 
något sätt. 
 
Vår undersökning bekräftar inte att användarna bedömde sina prestationer utifrån 
varandra, då deltagarna inte skrev att deras mål påverkades av hur mycket de andra hade 
studerat. Däremot hade det möjligen kunnat bli bekräftat om undersökningen inte hade 
varit anonym och deltagarna hade kunnat jämföra sig med de kamrater de studerar med. 
Då skulle det, enligt oss, finnas en stor chans att deltagarna hade bedömt sina prestationer 
utifrån sina kamrater. I en självkvantifieringsapp kan man ofta få hjälp av experter och 
mentorer som hjälper användarna att uppnå sina mål. Ett möjligt scenario skulle kunna 
vara att använda sina lärare som mentorer och på så sätt skapa en plattform för studier. Det 
skulle kunna bidra till att deltagarna får feedback på sina prestationer från experter och kan 
på så sätt anpassa sina strategier för att få mer kontroll över sina självreglerade studier.  
  
Enligt deltagarna var utskick 3, med lugn bakgrund och inspirerande citat, och utskick 5, 
med sammanfattande diagram, de utskicken som motiverade dem mest (se avsnitt 4.3.2). I 
frågan om inspirerande citat tyckte de flesta deltagare att citaten inte spelade så stor roll i 
deras motivation, men att det ändå var intressant att se. I det tredje utskicket uppmuntrade 
vi även deltagarna genom att skriva “Bra jobbat, kämpa på”. Det kunde ha spelat en stor 
roll för deras bedömning av utskicket, eftersom de fick bekräftelse av sina framsteg och en 
slags feedback från oss. Det sammanfattande diagrammet, som fanns i utskick 5, kan också 
användas för att ge feedback och bidra till användarnas självevaluering. 
 
Det fjärde utskicket med betygsfördelning av tentamen från tidigare år var det utskicket 
som motiverade deltagarna minst. Det rådde delade åsikter om betygsfördelningen för 
tidigare års tentamen. Ungefär hälften av de deltagare som svarade på den avslutande 
enkäten (7 av 15 personer) tyckte att det var inte viktigt alls för  dem att se den i utskicket 
(se avsnitt 4.3.1). De förklarade svaret med att det var omotiverande, provocerande och 
stressande att se den tre dagar innan tentan. Andra hälften av deltagarna tyckte att det var 
stressande men även intressant och motiverande. Det är intressant att deltagarna tyckte så 
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olika om att se betygsfördelning i utskicket och att det även var motiverande för några. 
Person E svarade: 
Det var motiverande eller tvärtom. Man fick se om det är svårt att klara av det, hur många är det som 
klarade av tentan och vilket betyg. Antigen kändes det bra efteråt eller värre eftersom man insåg hur svår 
tentan är. 
 
Deltagarna hade även olika åsikter om utskickens olika färger och typsnitt. En del tyckte 
om ett visst typsnitt, medan andra inte tyckte om det alls, och det gällde även färgerna. 
Speciellt tredje utskicket fick olika kommentarer: 
Bra med peppande citat, mer strukturerat än tidigare, fin bild och passande typsnitt. 
 
Tyckte inte designen var så snygg, typsnittet var inte så snyggt. 
 
Bakgrundsbild och färger var bra. 
 
Ganska fin och harmonisk bild som inte tar över, passar bra som bakgrund, men typsnitten känns sådär. 
 
Inte jättekul typsnitt. 
 
Även det fjärde utskicket fick kommentarer om typsnittet, men de var mer homogena: 
Design: Inte så rolig färg och typsnitt. 
 
Otroligt fult. Återigen mycket märkligt typsnitt. 
 
Jag gillade inte heller typsnitten. Den blå färgen var ok. 
 
Det visar på att det kan vara svårt att hitta en design som tilltalar alla användare och att det 
kan vara bra att användarna själva får bestämma delar av designen via inställningar i en 
självkvantifieringsapp. Det är viktigt att påpeka att alla deltagare läser Medieteknik och kan 
ha intresse för grafisk utformning. Därför är de möjligtvis mer känsliga för hur designen 
konstrueras.  
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6. Slutsats 
Vi presenterar här de slutsatser vi har kommit fram till, baserat på våra resultat och vår diskussion. 
 
Mot bakgrund av vår undersöknings resultat rekommenderar vi i utformningen av en 
självkvantifieringsapp att inte bevara anonymiteten utan snarare uppmuntra till utmaningar 
mellan bekanta, till exempel genom att använda Facebooks vänskapslista. Detta eftersom 
deltagarna hellre ville jämföra med sina studiekamrater eller personer som de visste namnen 
på. Dessutom är det bra att ge användarna en kontinuerlig feedback. Detta kan genomföras 
med hjälp av ett sammanfattande diagram över användarnas prestationer under en viss tid 
och kritik av hur användaren presterar, exempelvis uppmuntran och bedömning av mentorer. 
För att skapa bättre förutsättningar till användarnas självevaluering kan det vara bra att de 
loggar sina mål och jämför dem med sin egentliga prestation. Dessutom rekommenderar vi 
att användarna kan logga sina framgångar i form av exempelvis betyg från kurserna samtidigt 
som de loggar studietiden. 
 
Eftersom alla personer tycker olika och motiveras av olika utskickselement anser vi att det 
kan vara till fördel att göra det möjligt att anpassa den informativa visualiseringen av datan 
efter individens egenskaper. Därför anser vi att i utformningen av en självkvantifierad app 
måste utvecklarna ta hänsyn till den specifika användaren och anpassa presentationen av 
datan efter användarens behov och önskemål. Exempelvis skulle användaren kunna välja bland 
grundläggande inställningar i början av sin användning av appen om vilken karaktär man 
har, intressen och mål med appen. Samtidigt borde det finnas mer frihet angående design 
av appen, där deltagarna själva kan välja exempelvis färger eller typsnitt. 

6.1 Framtida studier 
Några deltagare påpekade att antal timmar inte kan mäta deras prestation på ett korrekt 
sätt, eftersom alla studerar olika effektivt. Även om vi i vår undersökning har valt att 
begränsa oss till antal timmar, skulle det vara intressant att jämföra betygen och mäta hur 
effektivt studenterna studerar med hjälp av en självkvantifierad app. Det skulle kräva mer 
tid och resurser som vi inte hade tillgång till. Med detta menar vi att det finns ett stort 
utrymme för att forska mer om ämnet. 
 
För att styrka undersökningens slutsatser skulle även en prototyp av en självkvantifiering-
sapp inriktad på studier kunna utformas, baserad på våra rekommendationer. Prototypen 
bör testas under en längre tid än fem dagar och på så sätt skapa bättre förutsättningar för 
självevaluering.  
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8. Bilagor 
8.1 Välkomstmail 
Hej! 
Vi ska göra en studie om självkvantifiering (individuell loggning och observationer på olika 
typer av information) och hur det påverkar studenters motivation till att plugga, samt hur 
många timmar de lägger ned på att plugga i en kurs. 
 
Undersökningen kommer gå till på så sätt att ni kommer logga hur många timmar ni lägger 
ned på att plugga Flervarre per dag från måndag till fredag. Ni ska fylla i det i ett formulär 
som vi kommer att skicka ut till er. Sedan kommer ni att få se statistik över hur många 
timmar ni har lagt ned på kursen under de olika dagarna, samt hur många timmar era 
kamrater har lagt ned (anonymt). Statistiken kommer att presenteras på lite olika sätt under 
veckan och vi vill sedan ha feedback på den. Undersökningen kommer att avslutas med en 
enkät med frågor som ni ska fylla i (skickas ut på lördag). 
 
Om det är någon av er som inte kan vara med i vår studie vill vi att ni skickar mail till oss 
om det snarast! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Disa och Iryna 

8.2 Enkät om antal studerade timmar 
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8.3 Formulär för att ge feedback på presenterad 
statistik 
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8.4 Presenterad statistik och feedback 
8.4.1 Utskick 1 

 
 
Tabell över första utskickets feedback 
 
Vad tyckte 
du om det 
första 
utskicket? 

Dina synpunkter på utskicket Vilka känslor väckte utskicket i 
dig? 

5 Bra att se hur andra har gjort. Ger 
lite mer motivation  

Ganska väntade siffror, kände inget 
särskilt 

4 Det var inte för mycket data 
(komprimerat till mindre grupper) 
och man kunde använda sig av 
datan för att få en bild om hur 
mycket folk pluggar Flervarre och 
se var man själv ligger. 

Intressant 

3 Lite otydligt när det gäller 
grupper, varför har ni dem? 

Tänkte att alla pluggar sönder nu 
men det var inte så. 

4 Det är ganska straight forward. 
Skönt med få frågor 

Inga speciella. Det fick mig dock att 
reflektera över min pluggtid 

5 Enkelt bra med påminnelse Läskigt! 
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4 Kul att se hur länge de andra 
pluggar, bra innehåll! 

Jag tyckte det var motiverande, 
kände att jag kanske lägger ned 
tillräckligt med tid 

3 Informativ men inte så speciell 
designmässigt 

inga särskilda känslor 

5 Väldigt enkelt att förstå! Tycker 
det är bra för då får man själv koll 
på hur mycket man pluggar. 

Verkligen motiverade, då man satt 
ett mål till nästa dag så vill man ju 
gärna klara det! Dock möjligtvis lite 
stressande om man råkar ha lite för 
höga ambitioner och inser att man 
inte klara/kommer att klara målen 
man har satt. 

3 Det var väldigt tydligt. Jag tror ofta att andra pluggar mer 
än jag, skönt att se att det inte är så 
(idag åtminstone). 

5 Det var en bra sammanställning. 
Har inte så mkt mer än det att 
säga. 

Lite ångestökande kanske, eller vad 
man ska säga. Har inte haft tid att 
plugga så mkt som jag vill. 

3 Det var lite intressant att se hur 
mkt andra pluggar. Är nyfiken på 
de som svarade tex 0 timmar, om 
de studerade andra ämnen istället 

Inga särskilda, hade det stått att alla 
andra pluggat mkt mer än mig hade 
det nog varit lite läskigt, men nu 
pluggade vi alla så olika så fick 
ingen särskild känsla 

5 Innehåll bra. Lite svårt att hitta 
sina egna siffror först. 

Motiverande 

4 Hade hellre sett medelvärdet för 
alla snarare än bara 5 personer 

Jag studerade mer än andra, men 
känns fortfarande osäkert om jag 
kommer klara provet, pluggar 
kanske ineffektivt :( 

3 Det ser bra ut! Det var några som jade pluggat 
mindre än mig vilket kändes bra, jag 
började plugga inför tentan nu så är 
ganska stressad  

3 Jag antar att designen är skapad 
av google, vilket får det hela att 
kännas ganska vardagligt. 
Innehållet har varit ganska litet så 
jag har inga synpunkter på det. 

För mig var det nog motiverande, 
då jag har gått in för att plugga 
mycket. 

2 Intetsägande Väckte inga känslor 

3 Jag tycker det såg bra ut! Mitt i tentaperiod så det är full 
fokus på annat i nuläget:) 
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8.4.2 Utskick 2 

 
 
Tabell över andra utskickets feedback 
 

Vad tyckte 
du om det 
andra 
utskicket? 

Dina synpunkter på utskicket Vilka känslor väckte 
utskicket i dig? 

5 Var mycket roligare idag än igår, Stikt och 
stramt igår men mer lekfullt och inspirerande 
idag. Lite rörigt kanske men roligare 

motiverande! 

5 Kul design!  Mer motiverande än det 
förra, lite peppord och 
så liksom. Forts har jag 
inte kunnat plugga så 
mycket som jag önskat 
dock. 

3 Katterna var söta men hade svårt att fatta 
hur många timmar deltagarna hade pluggat. 
Medelvärdet var 6 och jag pluggade sex 
timmar igår så det känns bra.  

Det var motiverande 

4 Gulligt, men lite oseriöst Roligt, men lite flummigt 

3 Jag tycker det såg bra ut, men inget speciellt 
:) 

Mitt i tentaperiod 
somsagt, men annars 
bara posetivt 
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1 Förstod inte diagrammet alls. Datan var svår 
att överskåda. Det enda bra var "fortsätt 
kämpa"-budskapet. I övrigt gav utskicket 
ingenting.  

Förvirring samt viss 
irritation då jag har svårt 
för dåligt representerad 
statistik. :) 

2 Lite svårare att utläsa datan. Kul och uppmuntrande 
men irriterande när man 
försökte utläsa datan. 

2 Det hela var ganska märkligt. Dels så var det 
ganska otydligt, men dessutom känns det lite 
dåligt gjort och jag vet inte om det finns en 
tanke med det eller inte. Alltså kattgrejen 
skulle kunna vara lite kul och gullig om det 
gjordes med finess, men i nuvarande 
utförande och i sammanhanget (tentaplugg) 
känns det konstigt. Gillar ej typsnittet. 
Diagrammet något otydligt när bokstäverna 
inte är centrerade under staplarna. 

Inga direkt starka 
känslor, men lite 
förvirrad om något. 
Katten som säger att 
man inte ska ge upp ser 
för övrigt ganska 
uppgiven ut. 

2 Kunde ha varit lite gulligt, men såg mest 
rörigt och lite oseriöst ut 

Det kändes lite oseriöst, 
varken motiverande eller 
läskigt. Bra på det sättet 
att det inte kändes 
skrämmande 

5 KATTUNGAR, finns inget mer att säga.  Kattungar är alltid 
motiverande 

2 Svårt att få en bra överblick Inget speciellt 

4 Bra innehåll, konstigt med kattungar Väntade känslor 

4 Roligt med lite färg och kattungar Inga speciella, katterna 
var söta 

2 Kändes onödigt med speciella bilder, som att 
det ska försöka "väcka" känslor hos mig. 
Snarare provocerande. 

- 

5 Kattungarna lockade fram ett litet leende i 
det mörker som är tentaplugg 

:) 

3 Det var fint Motiverande 
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8.4.3 Utskick 3 

 
 
Tabell över tredje utskickets feedback 
 

Vad tyckte du 
om det tredje 
utskicket? 

Dina synpunkter på utskicket Vilka känslor väckte 
utskicket i dig? 

5 Bra med peppande citat, mer strukturerat 
än tidigare, fin bild och passande typsnitt 

Bakgrunden gjorde att man 
längtade ut (tillsammans 
med vädret) kanske liiite 
mindre motivation 
(marginellt) 

2 Tyckte inte designen var så snygg, 
typsnittet var inte så snyggt. 
Innehållsmässigt förstår inte riktigt syftet 
med utskicket.  

Likgiltighet. Möjligtvis lite 
lugn av träden.  

4 Bakgrundsbild och färger var bra. Citaten 
kändes lite överflödiga/krystade 

Motiverande, harmoniskt 

4 Ganska fin och harmonisk bild som inte 
tar över, passar bra som bakgrund, men 
typsnitten känns sådär. Det första citatet 
(Mann) passade bra in i sammanhanget. 

Det första citatet kändes 
bra. Gulligt med "bra 
jobbat, kämpa på!". 
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5 Fint och lätt att läsa av Det var bra! Fick mig inte 
att känna någon 
jätteskillnad just idag. :) 

5 Fin och härlig, gillade den. Motiverande :) 

3 Fin bakgrund Lugn 

3 Inte jättekul typsnitt Ganska motiverande 

3 Designen var något bättre än den med 
katterna. Känner fortfarande att designen 
inte har något med innehållet att göra så 
det kändes lite onödigt. 

Inga speciella. 

3 Det var fint! Vår! 

5 Tänkte inte så mycket på det faktiskt  Motiverande 

3 Tänkte inte något på träden Inget speciellt 

4 Citat märkte jag inte ens.  Den där citat med visdom 
stämmer. Då har man bara 
känslan att kasta KTH och 
jobba istället.  

3 Snyggt! Motiverande var det! 

8.4.4 Utskick 4 
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Tabell över fjärde utskickets feedback 
 

Vad tyckte 
du om det 
fjärde 
utskicket? 

Dina synpunkter på utskicket Vilka känslor väckte utskicket i 
dig? 

3 Statistikbilden gjorde mig mer 
stressig över tentan och så var det 
en steril och tråkig bakgrund. 

Stressande, intressant 

2 Design: Inte så rolig färg och 
typsnitt. Innehåll: Statistiken var 
tyvärr väldigt omotiverande. 
Känns som att det inte kommer att 
gå. 

Tråkigt att det är så många som 
inte klarade sig förra året, kändes 
omotiverande. 

3 snyggt, stilrent, tydligt, bra info att se statistiken och hur många 
som fick F gjorde att man fick lite 
mardrömmar, kan verkligen så 
många blivit underkända, är 
tentan verkligen så svår 

3 Innehållet var väl lite trist Blandande känslor. Lite läskigt att 
så många får F, vad kan det bero 
på? 

2 Snyggare design idag.  Sjukt provocerande att få statistik 
på hur få som klarar tentan. Vad 
ska det vara bra för? 

4 Fakta fint uppstaplade  Huvaligen, 43%?!? 

2 Ganska plain design Otroligt omotiverande att hälften 
blev underkända 

1 Otroligt fult. Återigen mycket 
märkligt typsnitt. Deprimerande 
statistik. 

Omotiverande, irritation över att 
det känns som att ni försöker 
frammana att vi ska bli 
omotiverade av statistiken? Det är 
inte läge för det. 

1 Jag gillade inte statistiken från 
föregående år, det ser väldigt 
skrämmande ut när bara lite över 
hälften blivit godkända. Jag gillade 
inte heller typsnitten. Den blå 
färgen var ok.  

Omotiverande, läskigt 

4 Bra med gammal resultatstatistik Stress 
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5 Bra design. Kul med betygsstatistik 
vid sidan om 

Återigen lite ångest kanske, men 
överlag ganska oförändrade 
känslor. 

1 Det var inte kul att få veta att 45% 
fick F 

Det var läskigt och lite 
omotiverande. Är redan 
tillräckligt stressad och vet att det 
är en svår kurs - vill därför då inte 
veta hur svårt det har varit för alla 
att klara tenta  

2 Vill inte se den hopplösa 
statistiken 

:( 

3 Förstod inte riktigt gruppgrejen. Läskigt hur lite människor 
pluggar.  

3 Snyggt! Det var intressant! Ger en kick 

8.4.5 Utskick 5 

 
 
Tabell över femte utskickets feedback 
 

Vad tyckte 
du om det 
femte 
utskicket? 

Dina synpunkter på utskicket Vilka känslor väckte 
utskicket i dig? 
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4 Schysst, varm bakgrund och intressant 
diagram över veckan. Lät att läsa av. 

Motiverande, intressant 

4 Det var organiserat och tydligt Inga speciella  

4 Innehållet var bra, kul att se att många 
nådde sina mål :) 

Roligt att se :) 

5 Äntligen! Överskådligt, tydligt, snyggt och 
enkelt.  

Glädje och motivation 

4 stilistiskt, bra info, bra sammanfattning av 
veckan 

förvånande att nivån är så 
jämn mellan dagarna, blir 
iochmed det mer 
motiverad 

3 Innehållet var bra. Precis det man ville få 
ut av statistiken! 

Lite av varje, det väckte 
något då jag ändå kunde få 
en överblick. 

5 Bra översikt över veckan Återigen lite ångestökande 
antar jag, hehe. Annars 
ofrörändrade känslor. 

4 Det var bra Bra och dåligt. Jag har hållt 
mig ganska nära 
medelvärdet så det känns 
bra men samtidigt så är det 
många dagar då jag inte har 
följt min planering 

3 Inget särskilt, angående innehållet så är det 
här ju något vi gjort så nyligen så jag 
minns ju all information från tidigare 
utskick. Diagrammets proportioner gör att 
det ser ut som att jag pluggat otroligt 
mycket mer än genomsnittet, när det 
egentligen är 1-2 timmar mer. 

Inget särskilt. 

4 Intressant Inget speciellt 

4 Allt va rbra Att ingen pluggar på 
måndag :) 

3 Supersnyggt Motiverande, trevligt att få 
lite fina bilder 

3 Lätt att få överblick Uppgivenhet 

5 Jag gillade det! Mest motivation  
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8.5 Avslutande enkät 
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8.6 Svar på avslutande enkät 
Hur viktigt var det för dig att se din prestation för varje dag, jämfört med vad du 
hade som mål? 
 

Betyg Förklara varför 

3 Jag fick se att jag lägger mindre tid än vad jag egentligen planerade. 

3 Motiverande att se sina mål svart på vitt 

2 För att tiden var inte så avgörande för hur givande det hade känts 

1 Jag har redan koll på det så det gjorde ingen skillnad. 

3 Jag har mitt sätt att tentaplugga som jag alltid håller så det var mer 
intressant än viktigt. 

2 Jag vet att jag ändå måste plugga mycket för att klass mig 
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2 Det hjälpte väl kanske snarare för att få ner en på jorden. Skönt om man 
hade varit duktigare än vad man trott! 

3 Ganska motiverande, mer än jag trodde på förhand!  

4 Jämförande mellan dagarna, vill inte se dåligt resultat från dagen innan 

5 Det är viktigt att se vad jag hade för mål och om jag har uppnått det jag 
ville 

3 Kändes inte som att det gjorde någon större skillnad i mitt angripssätt till 
plugget. Det var lite skoj att se sammanställningarna men måste tyvärr 
säga att min motivation inte påverkades 

3 Varken eller. Hjälpte inte så mkt men störde inte heller 

3 Kör på känsla bara! 

2 Jag vet hur mycket jag pluggat utan att behöva se det framför mig.  

3 För att se att jag låg i fas, att jag fullfölje min planering 

 

Hur viktigt var det för dig att se dina gruppmedlemmars individuella prestationer 
för varje dag? 
 

Betyg Förklara varför 

4 Jag har alltid undrat hur mycket andra pluggar. Men det beror på hur 
många tentor alla har. Jag kan kanske plugga 7 timmar per dag men andra 
bara 3 eftersom de har andra tentor att plugga till och därför måste de 
fördela tiden.  

3 Blir en sporre att försöka plugga lite till 

1 Visste inte vilka de var och även om jag hade gjort det hade jag nog inte 
brytt mig 

1 Det påverkade inte mig. 

3 Fick vi se dom? Annars hade det varit mer intressant än viktigt. Fast 
gruppmedelvärden funkade lika bra. 

1 Jag brukar inte jämföra mig med andra 

2 Motiverande för att se om man hade pluggat mer eller mindre. 

2 Bryr mig inte så mycket om hur "gemene student" lägger ner. Jämför mig 
däremot med mina kamrater jag pluggar med efterso det är mer relevant.  

2 Det var lite motiverande men inte viktigt  
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3 Det var ok, men inte så viktigt. Det som kan ta mig flera timmar kanske 
någon annan gör på en kvart.. Eller tvärtom  

2 Det spelar mig ingen större roll hur mycket de pluggar. Är väl bra att få 
en vag idé av det kanske men skulle inte säga att det var viktigt. Vad som 
är viktigt är hur jag känner personligen dag för dag. 

1 Bryr mig inte så mkt om hur andra pluggar 

3 Har nog fokus på mig under tentor :) 

4 Intressant och motiverande/ångestframkallande att se hur de andra 
pluggade 

3 Om jag hade sett att alla andra pluggade flera timmar mer än mig hade jag 
nog känt att jag behövde plugga mer 

 

Hur viktigt var det för dig att se medelvärdet för hur gruppen presterade för varje 
dag? 
 

Betyg Förklara varför 

1 Förstod inte riktigt det där med grupper. 

3 Bra de gånger man låg över, mindre bra när man låg under. Blev även det 
en sporre 

1 Samma som ovan 

1 Det påverkade inte mig. 

3 Det var intressant men annars gjorde det ingen skillnad. 

2 Kan vara intressant  

3 Det var intressant för att se hu rman som grupp betedde sig. 

2 Samma motivering som ovan.  

2 Samma här, lite motiverande men man ska jämföra med sig själv 

3 Motiverande  

2 Det var lite kul, men påverkade mig inte nämnvärt. 

1 Igen, spelar inte någon jätteroll 

3 Ganska motiverande! 

4 Spännande att se hur jag själv påverkade medelvärdet... 
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5 Av samma anledning som innan, ett högre medelvärde än mitt personliga 
antal plugg-timmar hade gjort mig stressad och antagligen fått mig att 
plugga mer 

 

Hur viktigt var det för dig att se statistik över tidigare års betygsfördelning för 
tentan? 
 

Betyg Förklara varför 

4 Det var motiverande eller tvärtom. Man fick se om det är svårt att klara 
av det, hur många är det som klarade av tentan och vilket betyg. Antigen 
kändes det bra efteråt eller värre eftersom man insåg hur svårt tenta är. 

3 Chock. 43% F 

3 Gjorde mig nedstämd :( 

1 Obegripligt varför ni tre dagar före tentan skickar ut att hälften inte klarar 
sig. Om det skapade någon känsla så var det att hoppet är ute. 

1 Var mer omotiverande än det motsatta. 

4 Intressant att se uppgifternas svårighetsgrad 

1 Inte motiverande alls. 

1 Har sett den förut, den var snarare provocerande.  

4 Motiverande!!! 

1 Det gjorde mig bara stressad, fast jag klarade tentan så stressen dödade 
inte min motivation 

3 Det är alltid intressant att se sånt tycker jag, även om det inte påverkade 
mitt pluggande. 

1 Otroligt omotiverande. 

4 Bra att veta att det är en klurig tenta 

5 Mycket motiverande 

1 Det var inte motiverande och något jag helst hade varit utan 

 

Hur viktigt var det för dig att se inspirerande citat i utskicket? 
 

Betyg Förklara varför 

2 det är bara en rolig kommentar. Inget som påverkar.  
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1 Såg det inte ens förrän någon påtalade att det fanns ett 

2 Påverkade mig inte särskilt 

2 En balansgång mellan motiverande och cheesy. 

4 Gav liten motiverande boost. 

3 Kul! 

1 Jag har lite allergi mot inspirerande citat. 

1 Gillar inte inspirerande citat.  

3 Rolig detalj men tillförde inte så mycket 

5 Motiverande 

2 Återigen, kul liten grej, men det hade ingen nämnbar inverkan på mitt 
pluggande. 

3 Var en bra tanke, men påverkade mig inte speciellt åt nåt håll. 

3 Kanske inte prio ett men helt klart en liten boost 

4 Ganska motiverande 

2 Inte så motiverande, men inte heller omotiverade 

 

Hur viktigt var det för dig att se en graf som sammanfattade din prestation, 
gruppmedlemmarnas prestationer och dina mål under veckan? 
 

Betyg Förklara varför 

3 Jag tror inte riktigt på sådana grejer eftersom just kanske de där dagar 
någon var sjuk, eller någon gjorde något annat som påverkade resultatet. 

3 Det är alltid kul med sammanfattningar 

3 Var lite intressantare när det var större statistiskt underlag 

1 Det var inga direkta nyheter. 

3 Mer intressant än viktigt. 

3 Lite motiverande  

3 Bra sammanfattning! 

3 Denna var mer intressant att se på få den var välgjord. Intressant att se 
lite data - hade varit roligt att jämföra nedlagd tid med slutbetyg.  
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5 Grafer ger ett tydligt intryck, samlad info 

3 Motiverande  

3 Det var också kul att se, men inte viktigt för min personliga vinning. 

2 Visste vad jag hade gjort och vad de andra gjorde spelade mig inte så stor 
roll 

3 Det var intressant, en liten boost 

3 Milt ångestframkallande 

2 Det är intressant att se 

 

Vilket utskick motiverade dig mest? 
 

Utskick nr Förklara varför 

5 Då tror jag man märker egentligen att planeringen blev bättre, eller att 
planerade timmar var nästan samma som verkliga timmar 

1 Tydligt, den info man ville ha fanns där 

2 Var oväntat och kattungar gulliga :3 

3 Ja, det var väl den enda som hade motiverande element i sig? 

3 Bakgrund som ingjöt lugn och stabilitet samt små motiverande citat. 

5 Intressant 

1 De gav relevant information! 

5 Mer överskådlig och bättre designad.  

5 Fick en tydlig bild av sin presentation  

3 Gillade citatet 

4 För det var utskicket med den mest intressanta informationen tycker jag. 

3 Det enda som kändes att det var ett seriöst försök att motivera oss 

1 Inget krångel:) 

4 Riktig information, fick en att tänka att "nu får jag anstränga mig om jag 
inte ska få F" 

3 Fin design, gav harmonisk känsla 
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Vilket utskick motiverade dig minst? 
 

Utskick nr Förklara varför 

4 Att se så många som feilar. 

4 Blev mer en ångestkälla än en motivation för min del 

4 Fick det att kännas hopplöst 

4 Utskick 4 gjorde mig irriterad, men om man ska se till motivationen var 
utskick 2, 4 och 5 likvärdiga. 

4 Betygsfördelningen stressade upp mer och en tråkig steril bakgrund. 

1 Lite tråkigt  

4 Kändes bara jobbigt. 

4 Störigt att se resultatet.  

1 Tråkigt och läroboksmässigt 

4 Stresssssss 

1 Lite stelt utskick jämfört med de andra 

4 Nästan olänpligt att skicka ut statistik på att hälften failar mitt i plugget. 

1 Det var cleant 

2 Svårtläst 

4 Jag gillade inte att se betygsfördelningen 

 

Hur motiverad blev du av att logga din prestation under en vecka? 
 

Betyg Förklara varför 

2 Det hjälpte inte riktigt. Planer och verkligheten brukar inte hålla ihop. 

3 Hade nog inte gjort det på egen hand. Men det var inte jättejobbigt att 
göra det 

2 Gjorde mest för ert arbetes skull 

1 Just tiden gör ingen skillnad för min motivation, utan snarare 
framgångarna. 

4 Skulle vara intressant att se hur mycket jag pluggade. 

4 Det är motiverande  
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2 Jag hade gjort upp en ordentlig plan sen innan så det spelade ingen större 
roll. 

4 Det var rätt bra, fick perspektiv på hur mycket tid jag faktiskt lade ner.  

3 Jag är en person som inte gillar att logga tiden, blev därför ett extra 
moment 

3 Det var ändå lite motiverande att se hur mycket jag hade tänkt plugga 

1 Tyvärr blev jag inte mer motiverad till att studera än vad jag vanligtvis är. 

3 Var inte så motiverande eller demotiverande. 

3 Inget speciellt 

3 Tror inte det påverkade mig så mycket 

4 Jag gillar struktur och planering och använder mig mkt av det när jag 
pluggar. Jag gillar att se att jag betar av timmar och pluggmängd 

 

Vad påverkade dina beslut om de antal studietimmar du satte upp som mål? 
 

Jag studerade till andra tentor. 

Jag hade satt upp mål innan 

Hur många timmar jag studerade dagen innan. 

Det jag tyckte var rimligt. 

Jag studerade till andra tentor. 

Hur många timmar de andra gruppmedlemmarna studerade. 

Jag hade bestämt mig för hur mycket jag skulle studera sedan innan. 

Jobb, sömn och plugg till andra tentor.  

Jag studerade till andra tentor. 

Jag studerade till andra tentor. 

Hur mycket annat jag hade för mig nästa dag. Jobbade t.ex nästan heldagar vissa dagar 
veckan innan. 

Jag studerade till andra tentor. 

Hur många timmar jag studerade dagen innan. 

Hur många timmar jag studerade dagen innan. 
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Jag visste redan innan hur många timmar jag ville plugga totalt under veckan 

 

Finns det något mer du vill tillägga? 
 

Otroligt många utskick per dag, ni borde ha samlat allting i ett utskick per dag, alternativt ett på 
morgonen och sen en påminnelse på kvällen. Det var ibland svårt att hitta det man letade efter 
i uppsjön av mail. Det kom ofta en påminnelse klockan fem, men jag tror inte att de flesta är 
klara med dagens plugg så tidigt under en tentavecka, så det hade nog fyllt sin funktion bättre 
att skicka ut den senare.  

Bra kommunikation med lagom med påminnelser! :) 

Kändes lite spammigt med alla mail 

 



www.kth.se


