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Syftet är att undersöka och problematisera begreppet metakognition i gymnasieundervisning 

och avser besvara följande forskningsfrågor: Hur förhåller sig gymnasielärare till, och 

hanterar, begreppet metakognition i undervisningen? Vilken medvetenhet har 

gymnasieelever om begreppet metakognition och hur avspeglas det i deras lärande? För att 

besvara forskningsfrågorna användes lärar- och elevintervjuer med semistrukturerade frågor 

och observationer. Undersökningen genomfördes i en mellanstor stad i Sverige på en 

gymnasieskola där informanterna gick andra året på ett yrkesprogram. Två klasser 

observerades vid sammanlagt fyra olika tillfällen i tre olika ämnen och med fyra olika lärare. 

Därefter intervjuades 8 elever á tre grupper och slutligen lärarna. Resultatet visade att 

lärarna delvis arbetade medvetet kring att utveckla elevers metakognitiva förmågor. Lärare 

upplevde att elever hade en bristande metakognitiv förmåga, något som bekräftades både av 

observationerna och av eleverna själva: ”Man tar det som det kommer”.  Min slutsats är att 

mer kunskap, framför allt, om hur lärare kan förstå begreppet är nödvändigt om också elever 

ska kunna utveckla sin metakognitiva förmåga på ett framgångsrikt sätt.  
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1. Inledning  

Som lärare har jag upplevt att många av mina elever har saknat förmågan att 

reflektera kring vad de lär sig, varför de ska lära sig och på vilka sätt de själva 

upplever att de lär sig bättre eller sämre på. De få strategier elever använt, har 

använts i alla möjliga olika situationer, också i situationer där andra strategier skulle 

ha föredragits. Det har också funnits en instrumentell syn på kunskap och därmed 

också en ytlighet i deras genomförande av uppgifter. På så sätt har jag upplevt att 

elevers bristande metakognition har utgjort ett verkligt hinder för deras inlärning, 

något som gjort att jag, som kommande lärare, kommit att intressera mig för 

begreppet då elevers inlärning, trots allt, är en lärares huvuduppgift. Det är inte 

förrän i efterhand, med lärarutbildningen i ryggen, som jag insett att också min egen 

metakognitiva förmåga har spelat stor roll i min egen förmåga att finna 

meningsfullhet och framgång i studierna, något som jag också inser inte varit fallet 

för många av mina studiekamrater.   

     Enligt Svanelid (2011) består 80 % av läroplanens övergripande mål av 

metakognition och återfinns också i de olika ämnenas centrala kursmål och de 

specifika kunskapskraven. En rigorös andel forskning, bland andra Okoza m.fl., 2013; 

Joseph, 2010; Jones, 2008 och Rahman m.fl., 2010; m.fl., visar att ju mer utvecklad 

metakognitiv förmåga elever har, desto bättre lyckas de med sitt skolarbete; de 

presterar bättre samt når djupare i sin inlärning. Utan metakognition, däremot, 

riskerar elever att inte förstå meningen med skolarbetet eller hur och vad de 

förväntas göra, något som direkt påverkar deras bild av sig själva som kapabla 

inlärare. Detta kan i sin tur dessutom leda till både frustration och passivitet i 

inlärningssituationen (Tornberg, 2009). På så sätt är det föga konstigt att 

metakognition också ingår i Skolverkets (2011b) rekommendationer om hur lärare 

bör planera och genomföra sin undervisning.  

      Mot bakgrund av detta anser jag att metakognition är ett centralt begrepp för mig 

att förhålla mig till i en kommande yrkesutövning. Särskilt viktigt blir detta om man 

också med metakognition menar att det hör nära samman med det ”livslånga 

lärandet” (Skolverket, 2011a, s 7). Idag kan man nämligen inte anses vara fullärd när 

man slutar skolan utan, tvärtom, ständigt behöver lära sig nya saker, vilket gör att 

metakognition blir allt viktigare i en tid som denna (Steinberg, 2013 och Tornberg, 

2009). Eftersom det ingår i lärarutbildningen att skriva ett examensarbete i 

pedagogik, såg jag min chans att fördjupa mina kunskaper kring metakognition och 

undersöka hur andra lärare, och elever själva, förhåller sig till, tillämpar och 

intresserar sig för begreppet. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och problematisera intresset för, och 

tillämpningen av, metakognition i gymnasieundervisning. Jag uppnår syftet genom 

att besvara följande konkreta frågor: 

1. Hur förhåller sig gymnasielärare till, och hanterar, begreppet metakognition i 

undervisningen? 

2. Vilken medvetenhet har gymnasieelever om begreppet metakognition och hur 

avspeglas det i deras lärande? 
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Metoden för att besvara dessa frågor består av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och observationer.  

 

2. Bakgrund 
Här presenteras tidigare forskning och litteratur kring problemområdet.  

 

2.1 Begreppet metakognition  

Ordet metakognition härrör från prefixet meta, vilket innebär att ”vetenskaplig 

verksamhet eller en konstskapelse har sig själv eller den egna vetenskapsgrenen resp. 

konstarten som objekt” (2014a, n.p.) vilket innebär att metakognition betyder 

kognition över kognitionen. Det handlar om ”att vara medveten om sitt eget 

tänkande” (Nationalencyklopedin, 2014b, n.p.). Okoza m.fl. (2013) menar att en 

metakognitiv förmåga innebär att man kan reflektera kring sina egna förmågor, sin 

inlärning och sin kunskap på ett mer abstrakt sätt så som att kunna kontrollera, 

utvärdera sin arbetsinsats och att göra ändringar i sitt sätt att ta sig an problem. I 

likhet med Okoza m.fl. menar Svanelid (2011) att en metakognitiv förmåga innebär 

att kunna ”värdera, anpassa och ha omdömen om sin egen arbetsprocess” (n.p.). Att 

veta vad man vet och att veta vad man inte vet är ett annat sätt att förklara vad 

begreppet kan innebära (Rahman m.fl., 2010). När man talar om metakognition är 

det dock, enligt Pintrich (2002), centralt att förstå att det i huvudsak handlar om att 

ha kunskap om sitt tänkande och att själv kunna använda metakognitiva strategier så 

som att kontrollera, anpassa och övervaka sitt tänkande.  

 

2.2 Metakognition och ålder 

En studie av Liljenfors (2012) visar att människan verkar kunna utveckla en slags 

grundläggande metakognitiv förmåga redan vid 2-4 månaders ålder. Genom 

föräldrars interagerande, när de till exempel ger respons och utvärderar spädbarnets 

kommunikation, kan barnet internalisera metakognitiva strategier så som att 

kontrollera och övervaka sin uppmärksamhet och sin kommunikation. Även Joseph 

(2010) menar att yngre barn (i femårsåldern) har möjlighet att utveckla förmågan att 

reglera och bedöma sin inlärning. Whitebreads m.fl. (i Okoza m.fl.) studie visar också 

att den metakognitiva förmågan går att öva upp redan hos små barn förutsatt att det 

utgår från barnets intresse och förståelsenivå. Andra menar att förmågan att utveckla 

metakognition vanligtvis inte sker förrän i ca 10-årsåldern och att den sedan förfinas i 

12-16 års ålder (Berk i Okoza m.fl., 2013). Särskilt förmågan att planera anses 

utvecklas senare i och med att prefrontala cortex, där exekutiva funktionerna är 

belägna, utvecklas och aktiveras särskilt med början i tonåren (Dispenza, 2007).  

 

2.3 Metakognition och läroplanen 

I de övergripande målen i läroplanen (Skolverket, 2011a) står det att eleverna ska 

utveckla metakognitiva förmågor så som att ta initiativ och att kunna ”reflektera över 

sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära” (s 9), att de ”tar personligt ansvar för sina 

studier och sin arbetsmiljö” (s 12) och ” kan bedöma sina studieresultat och 

utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen” (s 14). 

     Vidare står det att: ”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv 

diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden 

och om hur kunskapsutveckling sker” (Skolverket, 2011a, s 8). Undervisningen ska 
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också vara metakognitiv till sin natur: ”Elevernas möjligheter att utöva inflytande på 

utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 

utbildningens mål, innehåll och arbetsformer” (s 6). Enligt Svanelid (2011) består den 

metakognitiva förmågan av ca 80 procent av de långsiktiga målen i läroplanerna, och 

den metakognitiva förmågan återfinns även i kunskapskraven i samtliga ämnen, 

ibland utgör den en central del av ämnet:  
 

Att de kommunikativa förmågorna dominerar i språkämnena är knappast 
överraskande. Däremot kanske det är ”en nyhet” att de metakognitiva förmågorna och 
förmågan att hantera information tar ungefär lika stor plats i mål och kunskapskrav. I 
svenska ska eleverna till exempel ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och för 

olika syften (n.p.).  

 

2.4 Metakognition och det livslånga lärandet 

Pinter (2006) och Steinberg (2013) menar att en lärares viktigaste uppdrag är att lära 

elever att lära, dvs. utveckla deras metakognitiva kompetens. Detta i ett led att ge 

dem de verktygen att på egen hand förstå sig själva i sin lärprocess, att fortsätta lära 

sig – också utanför och efter skoltiden. Metakognition kan därmed sägas utgöra en 

viktig nyckel i det läroplanen uttrycker som det ”livslånga lärandet” (Skolverket, 

2011a, s 7). I linje med Steinberg menar Tornberg (2009) att metakognition blir allt 

viktigare i en tid då vi inte kan anse oss ”färdiga” när det gäller kunskapsbildande 

efter att ha vi slutat skolan:  
 

De elever som lämnar skolan idag och som skall verka i samhället långt in på 2000-talet 
måste vara förberedda för ständiga och allt snabbare förändringar. Medvetenhet om det 
egna lärandet blir då en viktig kunskap för skolan att förmedla. (A.a., s 32)  

 

2.5 Metakognition och skolframgång 

Tornberg (2009) menar att metakognition är av central betydelse för att eleverna ska 

lyckas med sin inlärning, något som bekräftas av Joseph (2010), Okoza m.fl. (2013), 

Pintrich (2002), Jones (2008) och Rahman m.fl. (2010) - de elever som har haft en 

god metakognitiv förmåga har också haft goda skolresultat. Desto bättre förmåga 

eleven har haft att kontrollera och utvärdera sin inlärningsprocess, desto större 

avkastning vad gäller inlärning har skett: “Successful students at all grade levels are 

self-regulated learners who assess their knowledge and examine their cognitive 

processes” (Joseph, s 100). Flera studier (Garner & Alexander, Pressley & Ghatala, 

Bransford, Brown & Cocking i Rahman m.fl., 2010) bekräftar att elever med en 

utvecklad metakognitiv förmåga är mer strategiska och presterar bättre. Bristande 

metakognitiv kompetens, däremot, gör att elevers arbeten ofta blir ytliga och att de 

har svårigheter att tänka djupare i sin inlärning, till exempel se bortom det 

bokstavliga (Okoza m.fl.). Rahman m.fl. menar att särskilt svaga elever är som mest 

hjälpta av att utveckla sin metakognition just därför att de då får verktyg att klara av 

mer komplexa uppgifter utan att bli frustrerade, ge upp eller dra sig undan. Genom 

att ha kontroll över sitt tänkande ökar de sina chanser att effektivisera sin inlärning 

(se 2.8.2).  

 

2.6 Elevers bristande metakognition 

Idag finns högre förväntningar än förr på att elever ska ta ett större individuellt 

ansvar för sin skolgång (Nordevall m.fl., 2009). Samtidigt visar Pintrich (2002) att 
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det är förvånansvärt många gymnasieelever som uppvisar en bristande metakognitiv 

förmåga. En studie av Okoza m.fl. (2013) visar till exempel att gymnasieelever inte tar 

ansvar för att planera sina studier, vilket kan bero på att de inte ges tillfälle att 

utveckla den metakognitiva förmågan eller att de misslyckas att se fördelarna med att 

använda den. Enligt Pintrich (2002) finns det naturligtvis elever som verkar utveckla 

metakognition på egen hand men menar också att många elever behöver hjälp att 

utveckla detta.  

 

2.7 Att utveckla metakognition hos elever 

Steinberg (2013), Pinter (2006), Tornberg (2009) m.fl. menar, i likhet med Svanelid 

(2011), att metakognition i en undervisningskontext kan innebära att eleverna ges 

möjlighet och uppmuntras att ställa medvetandegörande frågor så som ”Vad är det 

jag skall/vill lära mig? Varför skall jag lära mig detta? Hur skall det gå till?” 

(Tornberg, s 92). Man kan också fråga dem vad de gjorde bra och varför eller vad de 

tyckte om med en uppgift och varför, enligt Pinter (2006). På så sätt intar eleverna en 

reflekterande inställning till sitt lärande, utvecklar alltså ett metakognitivt 

medvetande. ”När du som lärare frågar en elev hur han eller hon tänkte, ber eleverna 

beskriva hur de lyckades med en uppgift eller hur de kom fram till sin slutsats, ja då 

har du ett meta kognitivt förhållningssätt” (Steinberg, 2013, s 113). Eleverna måste få 

chansen att förstå vad de övergripande målen med undervisningen består av, själva ta 

ställning till målet och kunna analysera sitt kunskapsbehov (Tornberg, 2009), ” [f]ör 

att kunna besvara den sista frågan, Hur-frågan, måste de slutligen känna till hur de 

själva fungerar när de lär sig” (s 93). På så sätt menar Tornberg att det är centralt att 

låta eleverna få testa till exempel olika arbetssätt och verktyg för att nå målen. Att 

föra diskussioner om strategier och inlärningssätt samtidigt som de medvetet testar 

och övar dessa i klassrummet rekommenderas också av Jospeh (2010), som menar 

att lärare heller inte bör ha för bråttom när de diskuterar detta, utan ge utrymme för 

elevernas förklaringar och tankar. Pintrich (2002) poängterar, på ett liknande sätt, 

vikten av att föra metakognitiva samtal med elever och att verkligen lyssna på vad de 

uttrycker och visar. Ganska snart framkommer det vilka strategier och tankar de har 

kring undervisningen och uppgifter. På så sätt kan en lärare, på ett relativt enkelt 

sätt, få reda på elevers metakognitiva nivå. Överlag kan man, enligt Pintrich, vara 

extra uppmärksam på vilken slags attityd till lärande som elever uppvisar och hur de 

verkar ta sig an uppgifter (se 2.8.1). 

     Ett annat sätt att erbjuda möjligheter att också utveckla elevers metakognition är 

att låta de få se hur en framgångsrik inlärare tar sig an till exempel en text genom att 

”tänka högt” medan han eller hon läser. Detta i syfte att låta elever förstå hur man går 

till väga för att förstå texten (Joseph, 2010 och Pintrich, 2002).  

 

2.7.1 Medvetna, integrerade insatser  

Den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla elevers metakognitiva förmåga är att 

arbeta medvetet kring begreppet, enligt Rahman m.fl. (2010), Joseph (2010), Lamb 

(2011) och Pintrich (2002). Utvecklandet av den metakognitiva förmågan är 

nämligen inte något som händer av sig självt eller som elever utvecklar självmant. 

Även om det finns en del elever som utvecklar metakognition på egen hand, behöver 

många hjälp med detta. Vissa elever inser till exempel att de behöver en repertoar av 
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strategier för att överkomma problem, men många elever behöver dock explicita 

instruktioner, övningar och uppmuntran för att utveckla sin metakognition.   

     Det verkar således också vara av vikt att dessa medvetna insatser behöver 

integreras i det vardagliga arbetet i de olika ämnena och de enskilda momenten och 

omfatta alla nivåer (Joseph, 2010; Pintrich, 2002; Tornberg, 2009). En lärare bör 

därför integrera metakognition före, under och efter ett moment (Burke m.fl., 2007). 

En lärare kan till exempel notera när olika möjligheter för metakognition uppstår, till 

exempel vid en läsuppgift. Då kan läraren diskutera olika strategier för att ta sig an 

uppgiften med eleverna. Genom att lärare gör så i det vardagliga arbetet, hjälper de 

elever att dels få ord på fenomen kring sitt tänkande och sin inlärning, dvs. utveckla 

en metakognitiv diskurs, och dels hjälper man elever att just koppla dessa fenomen 

och begrepp till sina, redan existerande, strategier. Det gör också att 

inlärningssituationen blir mindre ”mystisk” för många elever, särskilt dem som 

tidigare kämpat för att förstå, något som ökar chansen att de faktiskt lär sig:  

 
This type of discourse and discussion helps makes cognition and learning more explicit 

and less opaque to students, rather than being something that happens mysteriously or 
that some students “get” and learn and others struggle and don’t learn (Pintrich, s 223).  

 

Den metakognitiva diskurs som en lärare kan bygga upp i klassrummet gör också att 

det blir mer troligt att elever till exempel också använder dessa strategier i högre 

utsträckning eftersom de blir medvetna om det faktum att de existerar. Enligt Lambs 

(2011) studie verkar det finnas ett intresse hos elever att just prata om sin egen 

inlärning.       

     Okoza m.fl.(2013) och Pintrich (2002) menar också att man bör komma ihåg att 

det är lärarens ansvar att elever tränar upp sin metakognition, till exempel genom 

explicita genomgångar.  

     För övrigt menar Pintrich (2002) att överhuvudtaget göra metakognition mer 

explicit i undervisningen inte borde vara svårt för lärare, eftersom de själva ofta har 

en väl utvecklad metakognitiv förmåga – med mycket kunskap om diverse strategier 

– när och hur dessa kan användas.  

 

2.8 Vikten av autonomi 

Hur man än väljer att arbeta med metakognition i undervisningen handlar det 

således om att, steg för steg, tillsammans med elever öka deras självständighet i sin 

inlärning (Joseph, 2010). Att ha ett metakognitivt förhållningssätt kännetecknas just 

av en ”självstyrning på alla nivåer”, vilket brukar kallas Learner autonomy 

(Tornberg, 2009, s 94). Joseph (2010) menar att ett av undervisningens mål är att 

eleverna nämligen kan arbeta sig igenom de olika metakognitiva stegen som att till 

exempel ställa frågor, tydliggöra, summera och förutsäga.  

     Eftersom den metakognitiva kompetensen bland annat innebär att ha en bred 

repertoar av olika strategier att välja bland då man tar sig an en uppgift och att man 

kan bedöma vilka strategier som är bättre än andra samt att man också kan justera 

sina strategier vartefter, innebär detta att eleven inte blir lika beroende av andra för 

att lösa problem utan kan till viss mån förlita sig på sina egna strategier (Joseph, 

2010 och Lamb, 2011). Joseph menar att det är av vikt att göra eleverna självständiga, 

att de utvecklar förmågan att reglera sitt sätt att lära eftersom de då också kan nå en 

djupare intellektuell förståelse av ett material eller det som behandlas. Vissa elever 
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har dock inte utvecklat förmågan att tänka metakognitivt när ett problem presenteras 

och som, efter en genomgång eller liknande, inte förstår vad de förväntas göra eller 

på vilket sätt. Dessa elever ger ofta utlopp för sin frustration och ber ofta läraren om 

hjälp, något som får dem att hamna långt efter sina kamrater som innehar denna 

kompetens (Joseph, 2010). Ofta blir dessa elever beroende av andra när han eller hon 

ska ta sig an en uppgift: 
 

Some adolescents are confident and self-regulated learners who demonstrate 
introspective skills as they question their thinking and resolve confusions. By contrast, 
other students are passive and dependent learners who rely on the teacher or other 
students for assistance rather than on their own abilities to resolve difficulties […] 

Ineffective learning strategies are linked to poor metacognition, revealing that 
struggling students have not developed the practical figure it out skills to approach 
classroom challenges in a confident, independent manner. (A.a., s 99- 100).  

 

2.8.1 Autonomi och negativa självbilder 

I linje med Joseph (2010) och Rahman m.fl. (2010) visar Lambs (2011) studie att en 

inlärares uppfattning om sig själv som kapabel att anpassa och styra sitt eget 

tänkande kan, i sig, förbättra personens autonomi i inlärningssituationen. Dennes 

identitet som inlärare kan, med andra ord bidra till vilken grad av oberoende hon 

eller han uppvisar. Rahman m.fl. (2010) menar att elever utan utvecklad 

metakognitiv kompetens ofta har en negativ bild av sig själva i inlärningssituationen 

vilket gör att många av dessa elever upplever att undervisningsmaterialet är för svårt 

om de inte omedelbart förstår uppgiften. Därför kan det också ingå i utvecklandet av 

metakognition att, som lärare, till exempel bygga upp deras självförtroende som 

inlärare, enligt Rahman m.fl. Enligt Lamb (2011) kräver detta att lärare involverar 

sina elever i inlärningsprocessen, till exempel genom att låta dem vara delaktiga i 

måluppsättning, val av aktiviteter och hur det ska bedömas (se 2.8.2).  

 

2.8.2 Autonomi och motivation 

Studier visar att det finns ett nära samband mellan en inlärares möjligheter att ha 

kontroll över sin inlärningssituation och utvecklandet av inre motivation: ” [F]or 

intrinsic motivation to develop, people need to have control over what they do, be 

sufficiently able to do it, and have the opportunity to relate it to other aspects of their 

lives.” (Lamb, 2011, s 70). Risken finns dock att många lärare anser sig pressade av 

att leverera goda resultat och därmed ökar sin egen kontroll över eleverna till priset 

av förlorad autonomi hos dem (Lamb, 2011). Eleven kan då bli en passiv mottagare 

utan motivation och riktning i sin studiesituation (Tornberg, 2009 och Okoza m.fl. 

2013).  

     En studie av Burkes m.fl. (2007) visar just att lärares metakognitiva insatser ofta 

är lärarstyrda. Enligt Tornberg (2009) finns det dock en risk att dessa ”tips” som 

kommer uppifrån gör att elever lämnas lika främmande för undervisningen som 

tidigare:  
Strategierna är inga undermedel i sig. De bör betraktas som flexibla möjligheter att nå 
ett mål. Målet däremot är något som elever och lärare måste diskutera gemensamt och 
som varje elev måste ta ställning till för sin egen del (s 93).  

 

Corno m.fl. (1982) poängterar att när en lärare planerar och berättar hur ett problem 

kan lösas utför lärare det metakognitiva arbetet åt eleverna, vilket gör att de 
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visserligen kan uppnå ett undervisningsmål men samtidigt riskerar de att inte ha 

observerat vilka strategier som krävdes. Därmed vet de heller inte vet hur de ska gå 

tillväga när de stöter på ett liknande problem i framtiden. Tornberg (2009) menar att 

metakognition trots allt handlar om att eleven själv utför de olika stegen i sin 

inlärning, att ”själv planera, genomföra och utvärdera sitt arbete” (s 93).  

 

2.9  Metakognition och social klass 

Det verkar också finnas ett samband mellan graden av metakognition och social 

klass, där en studie av Corno (1982) visat att elever av lägre socioekonomisk 

tillhörighet också, generellt, inte använde sig av till exempel strategier i 

undervisningssammanhang. Elever från medelklassen tenderar att socialiseras in i ett 

kontextoberoende språk, dvs. lär sig att koppla företeelser och fenomen i sin miljö till 

mer generella aspekter utanför vad som är ”här och nu” (Dahlberg, 1989). Eftersom 

metakognition innefattar ett abstrakt tänkande (Okoza m.fl., 2013), gör detta att 

elever som socialiserats in i detta sätt att tänka och prata, har bättre förutsättningar 

att utveckla sin metakognition. Tillgången till det kontextoberoende språket ger de 

större möjligheter att hantera och att ha makt över sin situation i skolan eftersom 

skolan, och lärare, just ofta begär att elever använder ett mer kontextoberoende språk 

så som att reflektera, dra slutsatser och generalisera om saker utanför den 

omedelbara omgivningen (Dahlberg). Till skillnad från medelklassens förmåga att 

uttrycka sig abstrakt visar barn till lägre socioekonomiska grupper i samhället 

svårigheter med detta. Studier av Robinson (i Dahlberg) visar att medelklassens 

föräldrar övar upp det abstrakta tänkandet hos sina barn genom att till exempel ge 

omfattande svar på barnens frågor samt själva ställa mycket frågor till dem.  

 

2.10 Lärares uppfattning om och praktik kring metakognition 

Enligt Pintrich (2002) har många lärare uppfattningen att elever skaffar sig en 

metakognitiv kompetens på egen hand, och att vissa elever helt enkelt saknar 

förmågan att utveckla den.  

     Forskning av Baird och Northfield (i Tornberg, 2009) visar att lärare inte, 

vanligtvis, ställer metakognitiva frågor i undervisningen. Enligt Joseph (2010) 

hamnar fokus ofta på kunskapsinnehållet och inte på att utveckla strategier för att 

kunna ta sig an innehållet, med förklaringen att de är tidspressade att leva upp till 

kursplanens mål. Därför blir också målen om metakognition lidande. Att utveckla 

elevernas metakognitiva kompetens behöver dock inte innebära merarbete utan 

tvärtom, är ett verktyg för att lära sig existerande kunskapsinnehåll effektivare:  

 
However, educators need to remember an essential question: What is more important 
than spending time teaching the critical thinking skills needed for independent 
learning? Encouraging students to practice reflective thinking does not add extra 

content; rather, it is a tool for mastering existing content. (Joseph, s 91).   

   

Till skillnad från Baird and Northfiled (i Tornberg, 2009) visar en studie av Burke 

m.fl. (2007) att lärare visst erbjuder explicita möjligheter att utveckla elevers 

metakognition men menar samtidigt att exempelvis utvärderingar av uppgifter ofta 

handlar om att stämma av hur resultatet blev och inte utforska tänkandet som ledde 

fram till produkten. Burke m.fl. drar slutsatsen att samtliga metakognitiva aktiviteter 
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som lärare erbjuder behöver vara mer djupgående för att verkligen ge effekt hos 

eleverna.  

     En metastudie (Jones 2008) av lärares uppfattningar om förtjänster att arbeta 

med metakognition visade att dem upplevde att elevers chanser till framgång ökade 

bland alla typer av elever och särskilt de som var lågpresterande och att det 

påverkade motivationen positivt. Andra förtjänster, enligt lärare, var att de upplevde 

att en stor majoritet att eleverna fördjupade sitt tänkande och sin förståelse kring sitt 

egna och andras tänkande. 

     Vidare menar lärare i Jones (2008) studie att de upplever att det finns en tidsbrist 

vad det gäller att planera och utveckla arbetet med metakognition i undervisningen, 

och att det är svårt att veta hur man bäst ska arbeta med begreppet. 
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3. Metod  
Forskningsfrågorna besvarades genom kvalitativa intervjuer och observationer för att 

på så sätt få ett mer validerat resultat, något som rekommenderas av Denscombe 

(2009). Syftet med att kombinera dessa metoder är att få en större chans att erhålla 

en bredare, och fullständigare, bild av problemområdet (Denscombe).  

 

3.1 Informanter och urval 

Denna studie bestod av fyra lärare i tre olika ämnen som arbetat inom yrket från 3 till 

12 år. Dessa lärare var undervisande lärare för de elever som ingick i studien. 

Eleverna, som bestod av två klasser, gick andra året på gymnasiet på ett 

yrkesprogram i en mellanstor gymnasieskola i Sverige. Urvalet utgjorde ett icke-

sannolikhetsurval något som Denscombe (2009) menar ofta används just vid 

kvalitativa studier där få informanter avses inkluderas, och som alltså inte valdes 

slumpmässigt. Därmed begränsas också generaliserbarheten eftersom urvalet inte 

kan anses vara representativ för populationen i stort. En fördel med ett icke-

sannolikhetsurval är dock att det får en större chans att uppnå syftet med studien;  

att undersöka, och alltså, på ett utforskande sätt, ta reda på hur elever och lärare 

uttrycker och tillämpar metakognition i undervisningen.  

 

3.2 Observationer 

Jag använde mig av observationer i denna undersökning då det, enligt Denscombe 

(2009) och Stukát (2005) är ett bra sätt att få en mer detaljerad och fullvärdig bild av 

problemområdet. I enlighet med Denscombe utgjorde observationerna av elever och 

lärare ett värdefullt verktyg för att kunna besvara studiens syfte som handlar om att 

undersöka och problematisera elevers och lärares uppfattning, intresse och 

tillämpning av begreppet metakognition. Det handlade således om att använda 

observationerna i syfte att kunna tränga djupare i lärares och elevers intervjusvar och 

att kunna upptäcka fenomen och beteenden, som alltså uppstod i en naturlig miljö, 

för att kunna upptäcka, det som Denscombe beskriver; ”subtiliteter och 

vanskligheter” (s 71). 

     Jag observerade två klasser under fyra lektioner i olika ämnen. Eftersom jag valde 

att observera en lärare vid endast ett tillfälle kunde observationerna närmast ses som 

ett stickprov. 

    Stukát (2005) menar att en felkälla kan uppstå om eleverna agerar annorlunda i 

observationssituationen när de vet att de blir observerade än vad de annars skulle ha 

gjort. Detta kan undvikas om man vänjer eleverna vid sin närvaro för att de på så sätt 

ska bli mindre medvetna om att de observeras och därmed agerar mer naturligt. 

Eftersom jag träffade många av eleverna innan jag observerade dem, bedömde jag att 

de hann vänja sig vid min närvaro. Därmed bedömde jag att en sådan 

invänjningsperiod inte var nödvändig.   

    Då jag inte avsåg ta reda på allas namn, ansåg jag att det var värdefullt att numrera 

eleverna under observationerna i den ordningen som de satt och försöka memorera 

hur de såg ut. Då kunde jag lättare få en bild av vem som gjorde vad – något som låg 

till grund för urvalet av elever till intervjuerna. Därmed kunde den kvalitativa 

ansatsen i studien också bibehållas.       

     Jag utformade ett observeringsschema (bilaga 3) som systematiskt kunde 

registrera data som kunde bidra till forskningsfrågornas svar och därmed kunde 



10 
 

anses vara relevanta – i enlighet med Denscombe (2009). Då observationerna just 

var av kvalitativ karaktär ansåg jag det vara mer fruktbart att studera ett fenomen i 

detalj än att räkna till exempel händelsernas frekvens eftersom detta kunde ge mer 

intressanta aspekter att ta upp under intervjuerna. Jag antecknade direkta 

uttalanden, fenomen, frågor, beteenden osv. som lärare och elever använde sig av 

under lektionens gång.  

     För att finna relevant och tillförlitliga parametrar att observera, utgick jag från 

tidigare forskning på området så som Okoza m.fl. (2013), Rahman m.fl. (2010) och 

Tornberg (2009). Dessa utmynnade i tre huvudsakliga kategorier som jag avsåg att 

observera, vilka var: vad, varför och hur elever lär sig. Dessa tre kategorier ingick 

också som grund till mina frågor i intervjuerna.  

 

3.3 Intervjuer 

Jag använde mig av intervjuer då det ger en möjlighet att tränga djupare in i ämnet 

man studerar (Denscombe, 2009 och Stukát, 2005). I en intervju har informanterna 

möjligheter att utveckla idéer, förslag och åsikter samtidigt som jag också får en 

uppfattning om vilka centrala ståndpunkter de anser är viktiga (Denscombe, 2009). 

Jag använde mig av semistrukturerade frågor, dvs. frågor som delvis är givna på 

förhand men som också består av frågor som uppstår i intervjusituationen och alltså 

skapas med utgångspunkt i informanternas svar (Stukát, 2005). På så sätt ger man 

utrymme för möjligheten att hitta, det Stukát menar; ”nytt och spännande material” 

(s 37). Överlag finns en validitet inbyggd i intervjumetoden då direktkontakten med 

informanterna gör att jag fick möjligheten att ställa kontrollerande frågor för att 

försäkra mig att det de uttryckte stämde under intervjuns gång (Denscombe, 2009). 

Då jag ville försäkra mig om att informanternas svar blev korrekt återgivna i min 

databearbetning, spelade jag in samtalen och transkriberade dessa - allt i linje med 

forskningsetik (se 3.8). På så sätt gav det mig också en chans att, i efterhand, uppfatta 

saker som jag annars inte skulle lagt märke till. 

     Elevintervjuerna bestod av tre grupper, två grupper om tre personer och en grupp 

om två personer. Då informanter kan uppleva en bandad intervju som skrämmande 

(Denscombe, 2009), ansåg jag att en gruppintervju kunde erbjuda en mer tillförlitlig 

data då eleverna, i större utsträckning, kunde slappna av i situationen. Efter att jag 

hade gjort pilotstudien (se 3.7) bedömde jag att frågorna inte hade besvarats på ett 

annorlunda sätt om eleverna fått tillgång till dem i förväg. Därför var det första 

gången de fick ta del av frågorna under själva intervjun (bilaga 1). Eftersom jag avsåg 

att besvara mina forskningsfrågor kvalitativt, handplockades dessa elever av mig med 

utgångspunkt i de observationer jag gjorde (Denscombe). Det kunde exempelvis vara 

elever som verkade ha, respektive inte verkade ha, effektiva inlärningsstrategier.  

     Samtidigt som Denscombe (2009) menar att bandade intervjuer en mot en kan 

upplevas skrämmande, bedömde jag att tillförlitligheten i lärarnas svar riskerades om 

lärarna gruppintervjuades. Därför intervjuades lärarna individuellt. De hade fått tagit 

del av intervjufrågorna (bilaga 2) minst en dag i förväg (se Informationskravet).  

     Både elev- och lärarintervjuer skedde efter att samtliga observationer var gjorda. 

Då jag ansåg att eleverna kunde komma med intressanta inlägg intervjuade jag 

eleverna innan lärarna för att på så sätt kunna koppla elevernas upplevelse i samtal 

med lärarna.   
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3.4 Databearbetning och analysmetoder 

Efter observationerna, renskrev jag observationsschemana då jag märkte att mina 

anteckningar, vid ett senare tillfälle, skulle kunna ha varit svåra att tyda.  

     Jag transkriberade de bandade intervjuerna och utlämnade enbart det som inte 

direkt anslöt till mina forskningsfrågor då detta inte ansågs vara relevant till studien. 

Denscombe (2009) menar att en sådan utskrift av det bandade samtalet bland annat 

innebär att materialet blir lättare att analysera än en ljudupptagning. Efter att jag 

transkriberat intervjuerna och renskrivit observationsschemana såg jag till att bli väl 

förtrogen med materialet genom att läsa materialet flera gånger vid flera olika 

tillfällen. I samband med detta kategoriserade jag intervjuerna i linje med 

forskningsfrågorna på ett övergripande sätt. Därefter bildades egna underrubriker 

som bestod av kvalitativa avvikelser, likheter eller andra, för mig, intressanta 

aspekter utifrån det som framkom från informanterna. Även observationerna ingick 

också som kompletterande material till dessa kategorier i enlighet med Denscombe. I 

praktiken gick jag igenom transkriberingarna och observationsschemana för att finna 

mönster (till exempel återkommande svar och/eller intressanta tankar eller idéer och 

handlingar) i vad informanterna sa och gjorde. Vissa informanter svarade till 

exempel liknande på mina frågor medan vissa informanter hade en avvikande 

uppfattning osv. Detta noterades och bildade en egen underkategori. Jag var tvungen 

att göra ett urval från dessa underkategorier eftersom samtliga av dessa inte skulle få 

plats i detta arbete. Detta innebar naturligtvis en subjektiv bedömning men som 

främst utgick från min bakgrundskunskap i ämnet så som tidigare erfarenhet och 

litteratur kring metakognition. Genom att låta data genereras på detta sätt ansåg jag 

att studiens syfte, att undersöka och problematisera problemområdet, lättare kunde 

nås. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet  

För att försäkra mig om reliabiliteten och validiteten i studien gjorde jag en 

pilotstudie där jag bland annat säkerställde att intervjufrågorna var rimliga och att de 

avsåg besvara mina forskningsfrågor, vilket både gällde lärare och elever. I praktiken 

innebar detta att jag intervjuade en lärare som inte var med i själva undersökningen 

för att på så sätt se vilka frågor som var mer eller mindre starka eller svaga eller 

behövde läggas till eller tas bort. Vid ett annat tillfälle intervjuade jag tre elever i en 

pilotintervju. Dessa elever ingick inte i studien och gick på ett annat program på 

skolan, vilket innebar att dessa elever troligtvis inte påverkade studiens ”riktiga” 

informanter. En fråga till lärarna fick kompletteras ”Tror du att dina elever är hjälpta 

av att utveckla metakognitiva förmågor?”.  Annars verkade frågorna få informanterna 

att diskutera och reflektera kring metakognition – både hos elever och lärare.  

      För att säkerställa att mitt observeringsschema var användarvänligt och avsåg 

hitta aspekter som kunde fungera som diskussionsunderlag till intervjuerna och 

problematisera ämnet så testade jag även detta på en klass som inte var med i själva 

studien. Inte heller deras lärare var med i studien. Detta resulterade i att en fråga 

angående uppskattning av lektionens tid som ägnades åt metakognitiva aktiviteter 

togs bort eftersom detta var svårt att bedöma och troligtvis inte skulle tillföra studien 

något utan var bättre att ha som en öppen fråga i intervjuerna istället. En försvårande 

aspekt tillkom också då eleverna ägnade sig åt grupparbete och var spridda på 

området, vilket gjorde att möjligheten att observera elevernas eventuella 
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metakognitiva förmågor minskade. Om eleverna, i den riktiga studien, skulle ägna sig 

åt grupparbete osv., bedömde jag att jag då hellre skulle observera några få grupper 

och därmed få en djupare inblick i både lärarens interaktion med eleverna samt 

elevernas interaktion med varandra än att få en ytlig bild av hela klassen. Eftersom 

klasserna, trots allt, var relativ små hade jag goda chanser att få ta del av så många 

interaktioner som möjligt.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) tog jag hänsyn till forskningsetiska principer i min 

studie i syfte att skydda informanternas anonymitet och intressen. Samtliga 

informanter blev informerade om studiens syfte, vad de förväntades göra, att 

deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan – i 

enlighet med Informationskravet (Vetenskapsrådet). Jag bedömde dock att det var 

av stor vikt för studien att inte redogöra en detaljerad information om vad jag avsåg 

att studera vid observationerna då detta kunde riskera att informanterna (särskilt 

lärarna) betedde sig annorlunda än vad de brukade (Denscombe, 2009). Inför 

intervjuerna med lärarna var jag dock mer detaljerad och gav dessa en möjlighet att 

läsa frågorna i förväg för att ge dem en chans att ytterligare handla i linje med 

Informationskravet.  

     Samtliga informanter meddelade sitt samtycke att delta i studien genom att 

bekräfta detta muntligt till mig enligt Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

alla elever var över 15 år behövdes inte föräldrarnas samtycke.  

     Allt material i studien behandlades enligt Konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002), vilket innebar att resultat (bandade intervjuer, 

observeringsscheman osv.) och övriga uppgifter kodades så att namn, klass och skola 

inte kunde röjas. Dessutom lagrades dessa data på så sätt att endast jag hade tillgång 

till dem och användes endast till denna studie enligt Nyttjandekravet.  
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4. Resultat 

Resultatet är indelat med utgångspunkt i forskningsfrågorna, och som genererat de 

underrubriker, dvs. kategorier som jag ansett tillhöra de olika huvudrubrikerna, som 

framkommit både i intervjuerna samt observationerna.   

 

4.1 Lärares förhållningssätt till begreppet metakognition 

4.1.1 Elevers metakognitiva förmåga 

Samtliga lärare upplever att deras elever har en bristfällig eller obefintlig 

metakognitiv förmåga. De brister i sina inlärningsstrategier; till exempel att läsa en 

text och att ta ut väsentligt innehåll, att planera sitt arbete (både kortsiktigt och 

långsiktigt) och att veta hur man ska göra för att befästa kunskap (exempelvis till 

prov och läxförhör): ”[Eleverna] kör verkligen allting på måfå”; ”De tror liksom att 

när jag frågar de vad de menar med att studera, så tror de liksom att `Ja, jag 

förberedde mig igår 30 min. inför provet´”. Vidare menar lärare att elever visar en 

avsaknad av att själva fundera på varför man gör uppgifter, och en annan lärare anser 

att många elever brister i sitt självförtroende att ta sig an uppgifter, om de inte får 

hjälp, gör de ingenting.  

 

4.1.2 Steg-för-steg hjälp 

Alla lärare upplever att majoriteten av eleverna kräver steg-för-steg hjälp i att ta sig 

an uppgifter. Exempelvis, när en elev har fått hjälp av läraren att klara en del av en 

uppgift, måste denna också ha hjälp att även klara nästa del för att lösa ett problem 

eller en uppgift. En lärare uttrycker det: ”De är jätteduktiga om man sitter bredvid 

och ställer lite frågor men att jobba helt ensamma det är de inte bra på”. Lärare 

uttrycker att deras elever på yrkesprogrammet ”vill bli matade väldigt mycket” och att 

vissa elever ”vill ha den enkla vägen hela tiden”. Lärare uttrycker att vissa elever 

t.o.m. ”skulle behöva en assistent som står bredvid”. En del lärare menar att elevers 

oförmåga att ta sig an uppgifter på ett mer självständigt sätt inte nödvändigtvis 

behöver ses som något negativt och menar att det beror på vilken möjlighet läraren 

har att ge eleven den ständiga feedback och bekräftelse som en elev behöver. I detta 

sammanhang nämns klasstorlekens betydelse; ju mindre klass, ju större möjlighet 

har läraren att ge eleven hjälp i större utsträckning. Vidare menar lärare att det då 

inte anses problematiskt: ”Har man så här små klasser som jag har nu, då kan man 

kosta på sig det”. På samma sätt upplever lärare att de lyckats bättre med årets tvåor 

när det gäller att låta dem arbeta självständigt och menar att det berott på att de varit 

fler lärare som då kunnat sitta i varje grupp och stöttat dem. Samtidigt poängterar 

lärare att det naturligtvis hade varit bättre om eleverna till exempel haft bättre 

strategier att exempelvis ta till sig instruktioner så att lärarna inte behövde upprepa 

dessa till samtliga elever igen och igen och att de övade sig i att komma igång och 

jobba på lektionerna så som att dela in uppgiften i mindre delar och sedan arbeta av 

bit för bit.  

 

4.1.3 Metakognition – hjälpande och stjälpande 

Vissa lärare anser inte att elever skulle vara hjälpta av att till exempel reflektera mer 

medvetet kring varför och på vilket sätt som fungerar bättre eller sämre på, i alla fall 

inte i ett initialt läge – inte innan man exempelvis först har tillägnat sig kunskaper att 



14 
 

kunna reflektera kring. Lärare menar att det naturligtvis vore önskvärt om elever 

reflekterade mer över sin inlärning men att elever på gymnasiet inte kan anses vara 

mogna att tänka på en metanivå: ”det är lite overkill”. Vidare menar lärare att 

förväntningarna på att elever på yrkesprogram ska ha metakognition inte är lika höga 

som på högskoleförberedande linjer eftersom ”Det här är inte våra framtida 

akademiker”. Lärare menar också att det är lönlöst att försöka utveckla elevers 

metakognition eftersom det bara skulle göra dem förvirrade: ”Det finns ju de på 

Skolverket som uttryckligen har sagt att vi ska inte hålla på och diskutera de här 

sakerna med eleverna. Man kommer bara att förstöra dem. De kommer inte att förstå 

det”. Att exempelvis visa omfattningen av en uppgift skulle också riskera att lämna 

elever omotiverade.  

      Andra lärare menar att elever, tvärtom, skulle ha stor hjälp av att utveckla den 

metakognitiva förmågan och flera lärare refererar till den gemensamma ambitionen i 

arbetslaget att exempelvis erbjuda studietekniksträning så som minnesteknik och 

”mindmapping” men också om hur man skriver vetenskapliga texter. Lärare refererar 

specifikt till särskilda tester som framgångsrikt använts för några år sedan där elever 

fick besvara frågor som sedan utmynnade i en diagnos om vilken inlärningsstil denne 

hade. På så sätt fick elever ett bra sätt att reflektera kring sin inlärning. På grund av 

diverse tekniska problem, och även problem att överföra dessa till elevens 

skolsituation, skrotades testet. Viljan att försöka finna något liknande test och att 

också låta metakognition bli en naturlig del, löpande från årskurs ett till årskurs tre, 

finns dock. Lärare nämner att arbetslaget t.o.m. har gått en fortbildningskurs om 

bland annat inlärningsstilar. Trots detta upplever de att problemet således tycks vara 

kunskapen om hur man bäst arbetar kring metakognition: ” Det är ju där det har 

strandat också, att vi inte tycker att vi har bra metoder att lära ut det på”. Alla lärare 

upplever att det är svårt att veta hur man bäst utvecklar elevers metakognitiva 

förmåga och att tidsbristen försvårar uppgiften. Lärare menar att de skulle vilja ha 

hjälp, exempelvis av ledningen, att få verktyg att arbeta mer kring metakognition i 

undervisningen: ”Det skulle inte skada med lite hjälp”, ”att få tid till det och som sagt, 

hitta något bra sätt att mäta det på, diagnostisera det eller hur man vill så att man får 

bra redskap att jobba med”.  

 

4.1.4 Grundskolans roll 

Även om vissa lärare uttrycker att elever inte skulle vara hjälpta av att reflektera mer 

menar samtliga lärare att elever skulle ha behövt utvecklat sin metakognition mer i 

grundskolan och att det finns en viss uppgivenhet över detta faktum: ”[D]et är lite 

sent att börja med nu”.  

 

4.2 Lärares tillämpning av begreppet metakognition  

4.2.1  Medvetet ignorera och ta hjälp utifrån 

Lärarnas lösning för att få elever, vars huvudstrategi är att få lärarens hjälp eller 

bekräftelse, är att medvetet inte ge elever detta. Att det är viktigt att ta hjälp av en 

specialpedagog är också en lösning som nämns. Lärare uttrycker att om en elev är 

väldigt beroende av lärares feedback ”behöver de annan hjälp än vad vi kan erbjuda i 

klassrummet”.   
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4.2.2  Metakognitiva frågor i helklassdiskussioner och elevens ansvar 

Alla lärare anser att elever skulle behöva skaffa sig bättre strategier i sitt skolarbete 

och menar också att detta är något som måste vara elevens eget ansvar att utveckla. 

Lärare anser att det är självklart att hjälpa elever att bli medvetna om hur de 

exempelvis lär sig, främst genom att föra diskussioner i helklass där läraren till 

exempel kan fråga eleverna metakognitiva frågor så som `Varför ska ni kunna det 

här?´, `Hur vill ni jobba?´ och även enskilt med elever på mentorssamtal eller 

individuella samtal där man frågar: `Hur gick du tillväga när du pluggade inför 

provet?´. I intervjumaterialet framkommer det att lärare ofta, i samband med dessa 

frågor, talar om för eleverna vad svaren är och vilka olika strategier som är bäst: ”[…] 

det brukar jag tala om att nu gör vi det på det här sättet och sen har vi prov”. Det är, 

enligt lärare, elevers ansvar att också följa dessa råd, dvs. att själva lära sig att hitta 

andra strategier: ”De måste försöka hitta strategier själva också”.  

 

4.3 Elevers metakognitiva förmåga 

4.3.1 Steg-för-steg hjälp 

Lärares utsagor om att elever har bristande metakognitiva förmågor bekräftas också i 

observationerna där flera elever, efter till exempel en genomgång av en uppgift har 

som strategi att be om lärarens svar eller bekräftelse på vad och hur uppgiften ska 

göras. Elever frågar till exempel läraren flera specifika frågor:  
 
Är det bara läsa och sen skriva några ord? […] Räcker det med 50 ord? 

Ska jag skriva `jag ska göra en jämförande analys?´ 

Stavas det så? Hur stavas det? 

Jag får använda Google…? Är det ok? 

Ska man logga in? 

 Vart ska jag klicka sen då? 

Men nu då? Ska jag läsa lite om det? 

 Måste det vara en halv sida? 

Vad betyder `mistress´/`divide´/`colar´? 

 

Under en lektion med en av klasserna frågade hälften av eleverna vad de skulle göra 

efter lärarens genomgång och introduktion av uppgiften varav tre av dessa elever 

frågade ytterligare en gång efter detta och också så småningom även en tredje gång. 

När några av eleverna fått svar på vad de skulle göra bad de också läraren om 

feedback på det de åstadkommit, till exempel efter att ha skrivit några meningar: 

”Kan du läsa min text om det är bra?” 

 

4.3.2 Fokus och engagemang 

När vissa av de elever som fick vänta på lärarens hjälp, tog flera fram sina mobiler 

och pratade med bordsgrannen om saker som inte verkade beröra uppgiften. Flera 

elever satt med sina mobiler under lärarens genomgång av en uppgift. En elev 

pratade i telefon under en lektion. Flera elever kom sent till lektionerna och några 

elever hade inte med sig material för att arbeta med uppgifterna.  
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     I observationerna uttryckte vissa elever också både sin förvåning över 

omfattningen av uppgifterna och frustration över att behöva gör dem: ”Jag orkar 

inte”, ”Shit, det är mycket text”, ”7 sidor…?!”. En elev visar exempelvis en annan elev 

vart denne kan hitta svaret på en fråga varpå denne protesterar och säger ”jag orkar 

inte läsa!”. Eleven säger ”men du behöver inte läsa allt” men denne insisterar på att få 

höra vad denne skrivit och skriver sedan samma svar efter att eleven motvilligt 

berättat detta.  

     Andra elever var mer tystlåtna när de inte verkade förstå och frågade då sin 

kompis vad de skulle göra. Men när denne svarade `jag vet inte´ tittade de båda ner i 

sina mobiler och initierade samtal med kompisen om annat än uppgiften. En del 

elever upplevde också sig själva färdiga med en uppgift då den, enligt läraren och 

kamraterna, var långt ifrån färdig: ”Nu är jag klar med min inledning” varpå läraren 

svarar ”Nej, du är inte klar med inledningen”. 

     För övrigt ansåg sig vissa elever färdiga med en uppgift när frågorna var 

besvarade, till exempel då en elev ber om hjälp med en fråga och läraren ägnar ca 10 

min. på att få eleven att förstå hur en uppgift kan lösas. Efter genomgången visar 

eleven att denne inte förstår genom att dra fel slutsatser varpå läraren försöker 

förklara en gång till vilket gör att eleven slutligen, med mycket hjälp, får fram ett svar. 

Detta svar skriver eleven snabbt ner och uttrycker omedelbart ”Nu går jag. Nu är jag 

färdig”.  

     Eleverna tog tid på sig att komma igång att arbeta och en elev producerade två 

rader text på en 70 minuters lektion, en annan elev hade ”valt ett land” efter 15 

minuter. Efter 50 minuter av en lektion diskuterade en elev vilket land denne skulle 

välja (även om flera färdiga alternativ återfanns på tavlan) och det tog 15 minuter för 

en annan elev som blivit tillsagd att hämta sin dator att komma tillbaka till 

klassrummet.  

     Under observationerna letar vissa elever efter svaren på uppgifter i texten och 

verkar genomföra uppgiften snabbare än de som exempelvis ofta frågar efter lärarens 

hjälp. Dessa elever visar också en förmåga att delvis kunna ta ut väsentlig 

information ur en text och att delvis reflektera mer kring uppgiften.  

 

4.4 Elevers tankar och medvetenhet om metakognition 

4.4.1 Steg-för-steg-strategin 

Särskilt de elever som visat att de har behövt steg-för-steg hjälp i observationerna, 

anser också att detta är en bra strategi. En elev berättar att denne tror att det finns 

bättre strategier än att fråga läraren men erkänner att det dock är skönt om läraren 

gör det: ”Det är bra så att inte X står och berättar svaren. Men det är ju skönt om X 

gör det”. 

 

4.4.2 Att veta lektionens vad, varför och hur 

I intervjuerna bekräftar elever att de inte förstod vad de skulle göra på en lektion. En 

elev menar att denne fortfarande inte förstått och andra menar att ”det var lite oklart” 

och att ”det är svårt och veta vad man ska skriva”. En elev upplevde inte att uppgiften 

var oklar men var dock en av eleverna som, under observationerna, frågade flera 

gånger vad denne skulle göra. Vissa elever menar att de ofta förstår direkt vad de ska 

göra. En elev sätter likhetstecken mellan förmågan att förstå vad och hur något ska 
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göras med att vara ”smart”: ”Men vissa förstår ju inte… De är inte lika smarta som 

oss”. 

     I intervjuerna uttrycker de flesta elever en osäkerhet när det gäller att veta varför 

de arbetar med en viss uppgift. Till exempel använder de orden `tror´, `väl´, `typ´ 

och `kanske´ för att besvara frågan huruvida de vet varför de ska göra de specifika 

uppgifterna: ”Typ insyn. Typ så att vi vet hur dem är”, ”X går väl igenom det”, 

”Kanske veta lite om hur de gör…”. Vissa elever uttrycker att de ”vet inte” varför de 

gör vissa uppgifter och andra uttrycker att syftet troligtvis är för att det är ”Kul att 

veta”.  

 

4.4.3 Planering av studierna och kunskapsbehållning 

I intervjuerna säger de flesta elever att de inte planerar sitt skolarbete utan att ”Man 

tar det som det kommer”. Vissa elever säger att de skriver in provdatum och 

inlämningsdatum i en kalender. En elev anser att denne har en bra strategi att läsa till 

prov; eleven läser helt enkelt texten och därmed kommer denne ihåg allt direkt. En 

annan elev menar att denne måste ”plugga ganska länge” och läser texten de har prov 

på ”fyra gånger, kanske”. En tredje elev menar att denne glömmer bort allt som 

eleven läst till nästkommande dag ”så då måste jag läsa kanske en halvtimma innan 

provet”. Generellt tror eleverna inte att de kommer att komma ihåg det de lär sig nu i 

särskilt hög utsträckning: ”kanske 20 % av det vi läste”, ”det kan vara så att jag har 

smådelar som är kvar, som jag kommer ihåg men annars så har jag glömt bort 

allting”, ”ingenting, kanske”.  

      

4.4.4 Metakognition som hjälp 

Eleverna uttrycker att de tror att de skulle vara hjälpta i sitt skolarbete av att lärarna 

skulle ge dem möjlighet att få utveckla sin metakognition, till exempel att veta mer 

om hur de själva fungerar och bli mer medvetna om strategier på ett mer explicit sätt. 

Exempelvis skulle man vilja ha hjälp att veta hur man får fram relevant information 

på internet, minnesteknik för att komma ihåg saker inför prov, upptäcka vilka 

inlärningsstrategier som fungerar bättre än andra för en själv och att exempelvis 

förstå en text. Vinsterna som nämns med en sådan hjälp är bland annat att de skulle 

bli mer effektiva i skolarbetet, ha högre betyg, känna sig mindre stressade och att de 

skulle ha tid över till annat än skolarbete.  

 

4.4.5 Metakognition i samband med mentorssamtal 

Elever upplever att lärare brukar diskutera studieteknik med dem på mentorssamtal: 

”så här möte för att se att jag hunnit med allt”, ”Vi brukar prata om när jag ska göra 

uppgifterna och om jag ska sitta hemma och vara kvar i skolan”. Det handlar vidare 

om att till exempel säga `Ja, jag ska bli bättre på matte där. Jag ska komma i tid´ och 

”Sen kommer man i tid”.  

 

4.4.6 Att ha framtidsplaner  

För att motivera sig till att göra skoluppgifter tror en elev att man måste ha sina 

framtidsplaner klara för sig: ”Jag tror att man måste veta vad man ska göra med sitt 

liv för att bli motiverad” varpå en annan elev tillade ”För annars blir det så här… 

Skola, ok… Tre år, slackade genom hela. Går ut med två betyg”.  

     I slutet av en av elevintervjuerna säger en elev ”intressant, intressanta frågor”.  
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4.5 Resultatsammanfattning 

Samtliga lärare menar att eleverna har en bristande metakognition så som förmågan 

att planera, att fundera på varför man gör saker, strategier att befästa kunskap och att 

självständigt ta sig an uppgifter. Detta bekräftas av eleverna själva som menar att de 

ofta använder strategin att fråga läraren om hjälp för att förstå vad uppgifter består 

av och hur de ska genomföras. Vissa elever menar också att det är en bra strategi. De 

elever, som dock tror att det finns bättre strategier än att hela tiden söka svaren från 

lärarna, menar samtidigt att det är ”skönt om läraren gör det ”. Elever bekräftar att 

”man tar det som det kommer” och att de glömmer bort text som de läst från en dag 

till en annan även om de har ”läst fyra gånger”.  

     Elever sätter också likhetstecken mellan förmågan att snabbt förstå vad en uppgift 

går ut på och att vara ”smart”.  

     Några få elever visar att de förstår och vet hur man kan utföra uppgifter men 

majoriteten är dock beroende av lärares uppmärksamhet och visar en osäkerhet 

under arbetets gång. Dessa elever får också vänta på sin tur. Under tiden de väntar 

tittar eleverna ner i sina mobiler och pratar med bordsgrannen om annat än 

uppgiften. De ser uttråkade ut.  

     En elev presterar två rader text på en 70 minuters lektion, en annan elev 

diskuterar, efter att 50 minuter av lektionen har gått, vilket land denne ska välja och 

en tredje elev tar 15 minuter på sig att hämta en dator. I observationerna missar 

majoriteten av eleverna (och på vissa lektioner, alla) lärares instruktioner, att de är 

beroende av lärarens hjälp och anser sig klara med en uppgift långt innan läraren 

menar att den är det. För övrigt kännetecknas många elevers aktivitet på lektionerna 

av frustration samt ointresse.  

     Lärare menar att steg-för steg hjälp inte alltid behöver vara något dåligt och syftar 

bland annat på att det är något som, trots allt, fungerar och är något man kan kosta 

på sig när klasstorleken är liten. Andra lärare upplever inte att elever skulle ha 

kapaciteten att bli självständiga i sitt skolarbete och refererar till att ”Det här är inte 

våra framtida akademiker”. Andra lärare nämner också att dennes elever inte kan 

behöva förväntas att till exempel utveckla sin förmåga att planera eller att reflektera 

kring sitt sätt att lära med tanke på att de går ett yrkesprogram och att de är så unga.  

     Lärare berättar att de brukar tala om inlärningsstilar, betygskriterier, ämnesmål, 

bedömning och studieteknik och menar att det är elevens ansvar att ta till sig och lära 

sig att till exempel hitta och tillämpa bra strategier i sitt skolarbete. Elever upplever 

att studieteknik (som då främst upplevs handla om att planera när och var eleverna 

ska studera och komma överens om att komma i tid, att prestera bättre) tagits upp på 

mentorssamtal men de tror samtidigt att de skulle klara skolarbetet bättre om de fick 

mer explicit hjälp att upptäcka strategier samt att reflektera kring hur de själva bäst 

lär sig. Vissa lärare anser på så sätt, å ena sidan, att arbetet med metakognition är 

något som de vill få mer tid att utveckla, exempelvis att skaffa sig bättre diagnostiska 

verktyg samt få kompetensutveckling i, medan andra lärare, å andra sidan, är 

övertygade om att eleverna inte skulle förstå om man exempelvis förde diskussioner 

på metanivå om studiernas riktning, vart man är på väg eller att överlag reflektera 

kring sitt tänkande. Det ”kommer bara att förstöra dem”, göra att ”motivationen 

ställs in” och att riskera att ”det mest bara blir flum”.  
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5. Resultatanalys 
Nedan följer en redovisning av de sammanfattande kategorier som bildades när 

resultatet analyserades i belysning av bakgrundslitteraturen. Analysen innebär att 

vissa justeringar av kategorierna i resultatdelen gjordes.  
 

5.1 Bristande metakognition 

Resultaten i denna undersökning bekräftar Pintrich (2002) slutsats om att många 

gymnasielever tycks ha en bristande metakognitiv förmåga, dvs. eleverna har svårt 

att, som Svanelid (2011) definierar begreppet, ”värdera, anpassa och ha omdömen om 

sin egen arbetsprocess” (n.p.). Med tanke på att en metakognitiv förmåga kan 

utvecklas redan i yngre åldrar, om man utgår från barnets förståelsenivå och intresse 

i enlighet med Okoza m.fl. (2013), skulle man dock kunnat förvänta sig att dessa 

gymnasielever också hade nått en högre metakognitiv nivå än vad som var fallet. Att 

dock förvänta sig att elever borde ha en mer utvecklad metakognition redan när de 

börjat på gymnasiet, något som lärare också uttrycker, bekräftar bilden av att det 

finns högre förväntningar på att elever ska ta ett större individuellt ansvar för sin 

skolgång (Nordewall m.fl., 2009). Denna förväntning kan dock vara orealistisk om 

man beaktar Dispenzas (2007) redogörelse över hur prefrontala cortex - där 

förmågan att planera är lokaliserad, inte verkar utvecklas förrän i början av tonåren. 

Eftersom eleverna i denna undersökning är mellan 16-18 år kan man, med en sådan 

förklaring, hävda att de, trots allt, befunnit sig i tonåren i minst tre års tid och alltså, 

tekniskt sett, varit mottaglig för att utveckla sin planeringsförmåga under flera år. 

Förklaringen kan därför finnas i det faktum att lärare genom åren inte medvetet 

hjälpt eleverna att utveckla sin metakognitiva förmåga i enlighet med Okoza m.fl. 

     Majoriteten av eleverna bekräftar, både i observationerna och intervjuerna, att de 

är ovana att föra metakognitiva samtal, har en mycket begränsad repertoar av 

strategier och uttrycker själva att ”man tar det som det kommer”, något som kan 

förklaras med att eleverna inte fått möjlighet att utveckla sin metakognition (se 

ovanstående resonemang) eller att de inte har insett värdet i att använda det (Okoza 

m.fl., 2013). Den metakognitiva diskurs, som Pintrich (2002) menar kan bidra till att 

öka elevernas metakognition, har inte byggts upp hos eleverna och därmed gör att 

dem kan uppleva inlärningen som mystisk och något som är tillägnat de som förstår.  

     En annan förklaring kan, enligt Corno (1982) vara att dessa elever möjligtvis 

tillhör en lägre social klass och därför inte har socialiserats in i det abstrakta 

tänkandet och fått tillgång till det Dahlberg (1989) kallar det kontextoberoende 

språket. Eftersom lärare också i större utsträckning använder detta sätt att prata 

(Dahlberg, 1982), finns risken att lärarnas försök att föra metakognitiva samtal med 

eleverna helt enkelt inte förstås i lika hög utsträckning därför att det inte är deras sätt 

att vanligtvis kommunicera. Därmed kan de exempelvis ha sämre förutsättningar att 

till exempel generalisera, se samband och mönster utanför den omedelbara miljön.  

     Vissa lärares förklaringar till elevernas bristande metakognition är att de går ett 

yrkesprogram, dvs. ett gymnasieprogram som kräver lägre intagningsbetyg och inte 

syftar till att vara högskoleförberedande. På så sätt menar exempelvis en lärare att 

eleverna inte kan förväntas utveckla metakognition i lika hög utsträckning som elever 

på andra program. Om man, som Pinter (2006) och Steinberg (2013) menar att 

metakognition är ett viktigt verktyg för ett framtida lärande, utanför och efter 
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skoltiden, kan dock dessa lärares förklaringar anses motsätta sig läroplanens 

intentioner om det ”livslånga lärandet” hos alla elever (Skolverket, 2011, s 7). 

 

5.2 Bristande autonomi 

Eftersom resultatet i undersökningen visar att eleverna inte utvecklat sin repertoar av 

olika strategier och inte haft tillräckliga kunskaper för att kontrollera, bedöma och 

justera sina befintliga strategier, var det inte konstigt att eleverna blev beroende av 

lärarens hjälp att steg-för-steg lotsas genom uppgifterna i enlighet med Joseph 

(2010) och Lamb (2011). Resultaten bekräftar Josephs (2010) slutsats om att elever 

som var osjälvständiga i sitt sätt att ta sig an uppgifter hamnade långt efter sina 

kamrater. Detta var dock inte konstigt eftersom lärarnas tid var begränsad och 

därmed uppstod också en ”väntetid” som innebar att väldigt lite eller ingenting 

presterades av eleverna under den tiden. Av lärarna upplevdes detta dock inte som ett 

problem förutsatt att klasstorleken var liten och att det fanns flera lärare tillgängliga. 

Då kunde man nämligen tillgodose elevernas hjälpbehov. Samtidigt uttrycker 

samtliga lärare också en viss frustration över elever som är alltför oberoende. Enligt 

lärarna är det viktigt att medvetet inte ge eleven den ständiga uppmärksamhet som 

dessa kräver, att man på så sätt kan få dem att själva inse att de behöver ha bättre 

strategier, något som lärare också medger kanske inte alltid ger önskade 

förbättringar. Risken med ett sådant tankesätt kan vara att lärarna dels använder en 

metod som har föga stöd i forskning om metakognition (Joseph, 2010; Lamb, 2011; 

Rahman m.fl., 2010; m.fl.) och lärarna riskerar därmed att inte ägna tillräckligt med 

medvetna insatser kring metakognition i det kontinuerliga arbetet med eleverna 

eftersom lärarna, trots allt, anser sig ha resurserna att låta eleverna vara beroende i 

undervisningen. Detta kan i sin tur också resultera i att elevernas förmåga att nå en 

djupare intellektuell förståelse av undervisningsmaterialet minskar (Joseph, 2010) 

(se 5.2.2). På så sätt kan många av eleverna i denna studie riskera att endast lära sig 

saker på ytan. Det kan också leda till att de inte får med sig nödvändiga verktyg med 

sig ut i livet i enlighet med Steinberg (2013).  

 

5.2.1 Metakognition är att vara ”smart” 

Elevernas bristande autonomi kan också förklaras med att eleverna uppfattar sig 

själva som inkapabla att tänka metakognitivt och därmed heller inte utvecklar sin 

metakognitiva förmåga (Joseph, 2010; Lamb, 2011; Rahman m.fl., 2010). Eleverna 

som uttrycker ett likhetstecken mellan den metakognitiva förmågan och att vara 

”smart” gör att de riskerar att underskatta sin potential som inlärare om de just inte 

förstår vad, varför och hur en uppgift ska göras. Detta kan därmed leda till bristande 

motivation (se 5.2.2).    

 

5.2.2 Ytlighet och bristande motivation 

Lärarna bekräftar observationerna där eleverna uppvisar en ytlighet i sitt förhållande 

till uppgifter, något som direkt kan ha till följd av att eleverna har en bristande 

metakognition i enlighet med flera studier, till exempel Garner och Alexander; 

Pressley och Ghatala; Bransford; Brown och Cocking (i Rahman m.fl., 2010). 

Eftersom metakognition tycks fördjupa inlärningen och göra elever mindre 

frustrerade och uppgivna i inlärningssituationen (Rahman m.fl. 2010) kan elevers 

bristande metakognition ha orsakat deras bristande motivation att exempelvis 
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genomföra uppgifter. Exempelvis, vissa elever, och särskilt de med mycket begränsad 

metakognition, kom för sent till lektionerna, distraherade sin uppmärksamhet med 

att titta i sina mobiler, pratade med kompisar om annat än uppgiften och gjorde 

minsta möjliga insats för att bli ”färdiga” med en uppgift, ibland i ett, i lärarnas 

perspektiv, alldeles för tidigt skede. Enligt Lambs (2011), Okozas m.fl. (2013) och 

Tornbergs (2009) teori, kan detta bero på elevernas bristande kontroll över 

inlärningssituationen, exempelvis att de upplever en maktlöshet över arbetssättet och 

vad som behöver göras för att uppnå målen, vilket gör att de lämnats utan riktning i 

sin studiesituation och därmed blivit passiva mottagare för undervisningen. Även om 

lärare uttrycker att de anser att uppgifterna är tillrättalagda och att det bara är att 

sätta igång och jobba (se 5.3), kan elevers bristande motivation bero på att de har 

mycket liten kännedom om hur de själva fungerar i inlärningssituationen och att de 

framför allt varken har tagit ställning till de specifika eller de övergripande målen 

med undervisningen. 

      

5.3 Metakognition i ett uppifrån-perspektiv 

Lärarnas utsagor bekräftar att dem arbetar med metakognition genom att ”föreläsa”, 

”visa”, ”berätta” och ge råd, något som kan tolkas utgöra det uppifrån-perspektiv som 

Tornberg menar lämnar dessa elever lika främmande för undervisningen som 

tidigare, vilket delvis bekräftas i elevernas osäkerhet om vad målet och syftet med de 

olika uppgifterna varit (inte ens när man arbetet med ett moment under flera 

tillfällen). På så sätt riskerar lärarna att göra det metakognitiva arbetet åt eleverna 

och därmed undermineras elevernas möjligheter att utveckla sin metakognitiva 

förmågor (Burkes m.fl., 2007 och Cornos m.fl., 1982).  

     Ett uppifrån-perspektiv kan också bidra till att läroplanens övergripande uppgift 

om att föra ”en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp […] och om hur 

kunskapsutveckling sker” (Skolverket, 2011a, s 8) snarare blir en monolog och alltså 

inte kan levas upp till. Även om lärarna, till skillnad från vad Baird och Northfield (i 

Tornberg, 2009) menar, erbjuder eleverna en möjlighet att då och då få 

metakognitiva frågor, finns, i enlighet med Burkes m.fl. (2007) studie, en risk att 

dessa aktiviteter mer handlar om att stämma av hur resultatet blev eller att göra 

utvärderingar av uppgifter, och därmed missar potentialen i att ge eleverna en 

djupare förståelse kring hur de själva lär sig, vilka tankeprocesser, strategier m.m. 

som föranlett vissa resultat.  

 

5.3.1 Elevens ansvar  

Att tala om, berätta, visa eller föreläsa i syfte att utveckla elevernas metakognition är 

också i linje med lärarnas tankar om att det är elevens ansvar att ta till sig råd och 

genomgångar för att på så sätt utvecklas metakognitivt. Resultaten bekräftar Pintrich 

(2002) studie om att lärares uppfattning är att eleven skaffar sig en metakognitiv 

förmåga av sig självt, vilket motsätter sig Rahmans m.fl. (2010), Josephs (2010), 

Lambs (2011) och Pintrich slutsatser. Tvärtom krävs explicita insatser, exempelvis i 

form av exemplifierande av hur en framgångsrik inlärares tankeprocesser och 

strategier ser ut eller av uppmuntrandet och utvecklandet av en metakognitiv diskurs 

som läraren väver in i det vardagliga arbetet, dvs. när de metakognitiva tillfällena 

dyker upp. Därigenom tar läraren ansvar över elevernas förmåga att ”lära sig att lära” 

som Pintrich och Okoza m.fl. (2013) menar tillfaller en lärare, inte elever. Samtidigt 



22 
 

bekräftar lärarna i denna undersökning Josephs (2010) studie, att lärare inte anser 

att tiden räcker till för att arbeta med metakognition jämsides alla andra uppgifter. 

Därför förläggs det metakognitiva arbetet till enstaka tillfällen, till exempel i början 

av ett moment eller en termin och inte som någon integrerad aktivitet i det reguljära 

arbetet.  

 

5.4 Intresse för att utveckla metakognition  

Elevintervjuerna bekräftar Lambs (2011) studie om att eleverna uttryckligen är 

intresserade av att föra metakognitiva samtal. Även om eleverna visade en bristande 

metakognitiv förmåga, fanns en tro hos dem själva att om de skulle få mer explicit 

hjälp av lärarna att utveckla detta, skulle de också lyckas bättre i skolan. När lärarna 

tar ställning till detta påstående, möts det av blandade åsikter där vissa uttrycker en 

entusiasm och vilja att utveckla det befintliga arbetet med metakognition, medan 

andra tror att till exempel ökad reflektion kring sitt tänkande ”mest bara blir flum” 

och att eleverna inte skulle förstå eller att de skulle bli förvirrade om man alltid talade 

om riktningen för studierna. Det som en lärare refererar till ”flum” kan möjligen 

bekräfta Tornbergs (2009) poäng om att reflektionen i sig måste ägas av eleven. 

Annars gynnar det inte denne utan blir ännu en extra uppgift som eleverna inte har 

någon aning om varför de gör. Att vissa lärare menar att de inte skulle förstå eller att 

de skulle bli förvirrade kan också understryka vikten av att utgå från barnets intresse 

och förståelsenivå (Okoza m.fl., 2013). En annan förklaring på varför lärarna tror att 

eleverna inte skulle förstå eller bli förvirrade kan ligga i det faktum att när lärare för 

metakognitiva samtal som innefattar abstrakta termer, dvs. det som Dahlberg (1989) 

kallar kontextoberoende språk, förstår elever tillhörande en lägre social klass helt 

enkelt inte vad lärare pratar om eftersom de alltså inte socialiserats in i detta sätt att 

prata.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Styrkan i mitt val av metod ligger dels i att ha genomfört en kombination av 

intervjumetoden, med semistrukturerade frågor, och observationsmetoden, med dess 

observationsschema, och dels att jag medvetet valde ordningen i vilket jag 

genomförde dessa metoder. Observationerna gav en god uppfattning om vilka elever 

som jag ansåg vara extra intressanta att intervjua vilket också gjorde att eleverna och 

jag, i intervjuerna, kunde konkretisera vad som skedde i klassrummet och hur olika 

fenomen kunde förstås. Material från elevintervjuerna gav, tillsammans med 

observationerna, även intressanta utsagor från lärarna.  

     Eftersom undersökningens fysiska ramar var begränsade kan 

forskningsstrategierna som innebar en bestämd ordning (observation, elevintervju 

och lärarintervju) för de olika datainsamlingsmomenten, utgöra en svaghet i arbetet. 

När exempelvis en elev som jag avsåg intervjua, inte dök upp på en viss dag, var jag 

tvungen att välja en annan elev som inte var mitt förstahandsval. Därmed bestod 

elevintervjuerna av ett, i vissa fall, slumpmässigt urval. Min avsikt att också följa en 

klass kunde inte infrias p.g.a. diverse teknikaliteter, något som gjorde att studien 

bestod av fler informanter (två klasser) och alltså gav mindre fylliga data eftersom jag 

då inte hade möjlighet att följa elevernas beteenden under lika många tillfällen som 

jag hade hoppats.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Lärarnas tillämpning av metakognitivt arbete för elever sker till en viss grad 

medvetet. Det sker dock främst i ett uppifrån-perspektiv vilket riskerar att varken 

förankras hos eleverna i det reguljära, praktiska arbetet eller utgå från en 

förståelsenivå som är deras. Därmed verkar det föreligga ett behov hos både elever 

och lärare att skaffa sig kunskap om metakognition och hur det bäst utvecklas. Då det 

finns mycket forskning kring metakognition finns det god tillgänglighet, särskilt för 

lärare, att skaffa sig denna kunskap. På så sätt kan tvivelaktiga metoder och 

föreställningar kring metakognition omvandlas till mer effektiva och fruktsammare 

synsätt och handlingar. Det verkar finnas goda förutsättningar för ett sådant arbete 

då intresset för att arbeta mer med metakognition var övervägande positivt, både hos 

lärare och elever, vilket kan anses vara ett första steg i att medvetandegöra sina egna 

tankar kring begreppet. I likhet med vad lärare uttrycker i Jones (2008) studie, 

bekräftar lärare även i denna undersökning att det finns ett behov av att få 

ledningens stöd, särskilt i form av tid, för att kunna inventera sina 

kompetensutvecklingsbehov och för att finna och utveckla det metakognitiva arbetet i 

undervisningen.  

     Denna undersökning visar att gymnasieelever inte har någon aning om hur man 

tar sig an uppgifter och förstår heller inte alltid varför de ska göra uppgifter eller ens 

vad de ska göra. Att ”man tar det som det kommer” är antitesen till att medvetet 

styra, justera och förstå sitt tänkande för att lösa problem. Att ha förmågan att tänka 

kring sitt tänkande bygger bland annat på idén att man har kontroll över sin 

inlärning, inte att tänkandet används slumpmässigt eller bygger på tillfälligheter, som 

när man använder samma strategi till samtliga situationer för att aldrig upptäcka vad 

det var som gjorde att man lyckades med en viss uppgift och inte en annan. Att 
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använda en och samma strategi till vilt skilda ämnen och uppgifter kan liknas med att 

vara lika effektivt som att alltid använda samma gamla hammare trots att man 

egentligen skulle behöva en såg. Även om vissa elever också vet att det kanske hade 

varit bättre med en såg, så ser de inte nyttan med att använda den. En förklaring kan 

vara att sågen presenterades på ett, för eleven, abstrakt språk, dvs. kontextoberoende 

språk och därmed utgick inte läraren från elevens förståelsenivå. Därför blir det också 

föga troligt att eleven faktiskt använder sågen.  

     Problemet med att se eleven som initiativtagare och utvecklare av sin egen 

metakognition är att de flesta elever dels inte inser att det finns olika verktyg för olika 

situationer, inte bara hammare och såg utan också många specifika instrument, och 

dels aldrig egentligen får möjlighet att praktiskt se om just sågen var bättre än 

hammaren för att lösa ett problem. En medveten, integrerad undervisning av 

metakognition kan, på sikt, göra att eleven även i framtiden blir bättre på att bedöma 

när de olika verktygen kan komma till användning, förutsatt att de också får känna 

sig hemma med att hantera dessa.   

     Sammanfattningsvis kan man säga att när eleverna lär sig att bedöma, justera och 

medvetandegöra sitt tänkande effektiviseras inte bara deras inlärning genom till 

exempel fördjupad intellektuell förståelse och högre måluppfyllelse, eleverna uppnår 

också en ökad autonomi och en bild av sig själva som kapabla inlärare, något som 

bidrar till goda förutsättningar till det ”livslånga lärande” som skolan förespråkar. 

Det handlar om att eleverna ser meningen med sitt lärande och att de själva är 

delaktiga i det meningsskapandet. Att ta initiativ, bygga upp en reportrar av verktyg 

att ta till i olika situationer, ändra eller justera sin strategi när den inte fungerar, att 

ta ställning till mål, syfte och arbetssätt, att bli medveten och diskutera 

kunskapsbegreppet och att tro på sin egen förmåga i inlärningssituationen, är alla 

viktiga pusselbitar för att utveckla elevers metakognitiva förmåga, något som framför 

allt verkar vara avhängigt av en lärares medvetna insatser kring begreppet.    
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7. Pedagogisk relevans  
I denna undersökning bekräftas att det finns mycket som kan utvecklas hos både 

elever och lärare när det gäller metakognition. Med tanke på att de flesta elever i 

undersökningen visat en bristande metakognitiv förmåga samtidigt som lärarna 

uttryckt en oro över detta, finns goda skäl att se över skolors arbete kring 

metakognition. Denna undersökning belyser just behovet av att mer kunskap kring 

metakognition behövs. Eftersom lärares medvetna insatser i det vardagliga arbetet 

direkt tycks påverka elevernas grad av metakognition, något som också verkar 

korrelera med elevers skolframgång, är det centralt att lärare är insatta i begreppet 

och medvetet planerar sin undervisning i enlighet med vad forskning på området 

anser vara framgångsrika metoder. Därför borde också metakognition utgöra en 

större del av lärarutbildningar och vara självklara fortbildningskurser för samtliga 

lärare. Som kommande lärare kommer jag därför ha stor nytta av att ha blivit insatt i 

begreppet.  
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8. Fortsatt forskning 
Då det framkommit många intressanta parametrar i detta material, allt från att lärare 

menar att metakognition bara blir ”flum” till elevernas uppfattning att metakognition 

är att vara smart, vore det intressant att försöka förstå vad som föranlett sådana 

uppfattningar genom att till exempel följa elever och lärare noggrannare under en 

längre tid. Det vore också intressant att följa olika elever med skiftande metakognitiv 

kompetens efter avslutad gymnasieutbildning för att utforska hur dessa elever tar sig 

an uppgifter i ett liv efter skolan och på vilket sätt metakognition främjar det 

”livslånga lärandet”. Överlag rekommenderar jag att man, i en liknande studie som 

denna, använda fler informanter för att på så sätt kunna dra mer generella slutsatser 

om gymnasielärares och gymnasieelevers uppfattningar, intresse och arbete kring 

metakognition.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till eleverna 

Visste ni vad målet för lektionen var?  

Vet ni varför ni ska uppnå det målet? 

Tror ni att det skulle vara/bra/till någon hjälp/ om ni visste varför ni skulle uppnå de 

olika målen? 

På det sätt ni arbetade på under lektionen, var det ett bra sätt tycker ni för att uppnå 

målet? (arbetar ni ofta med datorerna, i grupp osv.?) 

Om det inte var ett bra sätt, vågar man säga det till lärarna och klasskamraterna utan 

att riskera negativa konsekvenser?  

Om ni tycker att ni arbetar bättre på andra sätt än vad lärarna vill, brukar lärarna 

lyssna på er? 

Tror ni att det skulle vara bra att lärarna pratade om varför de vill att ni ska göra 

saker på ett visst sätt? 

Brukar ni få hjälp av läraren hur ni ska planera hur just ni ska nå målen bäst? (På 

lektionerna, utvecklingssamtal, terminsstart?) 

Brukar ni tänka på varför vissa ämnen/lektioner går bättre än andra?  Har det i så fall 

hänt att ni ändrat ert arbetssätt på det sätt som fungerat bäst? 

Vilket arbetssätt fungerar bäst för dig för att nå målen i de olika ämnena t ex?  

Från observationerna:  

T ex ”jag såg att du frågade varför och fick ett svar från läraren. Var du nöjd med 

svaret?”, ”när du satt där…” 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärarna 

1. Hur många års yrkeserfarenhet har du av läraryrket?  

2. Hur skulle du beskriva begreppet metakognition? 

3. I din planering, och genomförande, av en lektion, hur mycket består av att 

försöka besvara ett moments ”vad”, ”hur” och ”varför”? (T.ex. om du låter 

eleverna öva sig i ett specifikt mål i ditt ämne, hur planerar du för att kunna 

besvara ”vad är målet?”, ”varför ska målet uppnås?” och ”på vilket sätt (hur) 

ska målet uppnås?”.  

4. Besvaras dessa frågor av dig eller eleverna? 

5. På vilket sätt gör du/eleverna detta (besvarar en lektions vad/varför/hur)?  

(lärargenomgångar, diskussioner i helklass/individuellt vid behov, vid varje 

nytt arbetsområde, på utvecklingssamtal, terminsstart, spontant eller 

systematiskt, skriftligt/muntligt?) 

6. Brukar du prata med eleverna om varför vissa arbetssätt kan vara bättre än 

andra för att uppnå vissa mål? 

7. Brukar eleverna reflektera/utvärdera kring olika undervisningssätt? 

8. Brukar eleverna framföra önskemål om hur målet ska nås? 

9. Vet eleverna om vilket målet med lektionen är? 

10. Anser du att dina elever har goda strategier till att ta sig an uppgifter som du 

ger dem? 

(T ex arbetar eleverna mestadels självständigt eller upplever du att de behöver 

din hjälp i många steg på vägen mot att klara en uppgift?) 

11. Tror du att eleverna skulle vara hjälpta av att veta mer om hur de själva 

fungerar i en inlärningssituation? Om ja, i så fall, varför? 

 

I intervjun avser jag också fråga saker kring observationerna och eventuellt använda 

material från elevintervjuerna.  

 

 

Kontakt:  

Karin Inggårde 

073-905 99 73 

Karin@inggarde.com 
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Bilaga 3 
Observeringsschema 
 
Varför ska eleverna göra målet.  
Lektionens mål sätts i sitt sammanhang. 
 

Hur ska eleverna nå målet.   
Vilka arbetssätt erbjuds eleverna?  
(Gruppdiskussioner, individuellt arbete, 
vid dator, med penna och papper, bilder 
m.m.) 
 

Vilka arbetssätt finns annars 
tillgängliga? (Har eleverna möjlighet 
att arbeta i grupprum, arbeta med dator, 
bilder, arbeta i grupp?) 
 
Motiveras arbetssättet? Berättar 

lärare varför man väljer att låta eleverna arbeta 
med målet genom att t ex läsa igenom en text och 
sedan besvara frågor på dessa?  
 

 

Samtal av metakognitiv karaktär 
mellan elev – elev.  
I så fall vilka? (T.ex. frågar ”Varför ska vi göra det 
här?”, ”Jag fattar inte”. ”Vi har bara den här 
veckan på oss”, ”Kan ni vara tysta! Jag kan inte 

koncentrera mig…”, ”kan vi jobba utomhus 
idag?”) 
 

Samtal av metakognitiv karaktär 
mellan elev – lärare.  
I så fall vilka? (T.ex. tar upp aspekter så 
som planering, utvärdering och 
tillvägagångssätt, ”Hur ska du göra för 
att kunna få fram totalsumman?”)  
 
 

Finns det metakognitiva verktyg 
i miljön?  
T.ex. ordningsregler, studieteknik, 
planering osv.  
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