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Inledning 

Från vår verksamhetsförlagda utbildning upplever vi en brist på undervisning som främjar elevers 

medvetande om sitt eget lärande. Den undervisning vi erfarit har mest fokuserat på att förmedla 

kunskap. Men läraryrket är mer än så, det handlar också om att ge elever möjlighet att få syn på 

sitt eget lärande och utveckla förmåga att på bästa sätt tillägna sig nya kunskaper. Gärdenfors 

(2010) menar att det metakognitiva perspektivet på lärande har underskattats och kommit i 

skymundan i debatten om målet med utbildning. Metakognition innefattar medvetenhet om hur, 

vad och varför man lär sig och är avgörande för ett framgångsrikt lärande (Tornberg, 2009). I 

föreliggande uppsats har vi intresserat oss för vad lärare har för föreställningar om sitt uppdrag 

att på bästa sätt hjälpa elever att bli medvetna om sitt eget lärande. Att synliggöra elevers 

tänkande och kunskapsutveckling är enligt Svanelid (2011) en viktig del av lärares arbete. Carlgren 

och Marton (2007) resonerar om att undervisningen måste anpassas efter att världen blir mer och 

mer föränderlig, varierad och svår att förutsäga. De som är barn idag kommer i sina liv höra fler 

språk, träffa fler människor, hantera fler yrkessituationer och se fler platser än personer i tidigare 

generationer. Lärare ska förbereda elever för en framtid som vi ännu inte vet mycket om. Det är 

omöjligt att tala om för elever hur de ska agera i den ena eller andra situationen då vi inte kan 

förutspå vilka dessa situationer kommer att vara. Däremot går det att bidra till att de utvecklar en 

förmåga att lära av olika situationer och urskilja sådant som är väsentligt eller kritiskt så att de kan 

handla därefter.  

“Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det bäst att lära dem att lära sig själva.”  

Brooks Adams, 1879. (Refererad i Gärdenfors 2010, s. 116) 

Detta citat av Brooks härstammar från 1879 och belyser det vi i denna uppsats vill lyfta, nämligen 

att läraryrket är mer än att bara förmedla kunskap. Gärdenfors (2010) fångar själva essensen i vad 

läraryrket går ut på genom att ställa frågan; hur får lärarna eleverna att begripa vad de lär sig?  
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med ett avsnitt om skolan i det moderna informationssamhället. Därefter 

följer en beskrivning av begreppet metakognition. Vidare i bakgrunden beskrivs metakognition 

utifrån ett didaktiskt synsätt. Avslutningsvis följer en sammanfattning av några studier som gjorts 

om metakognition i klassrummet. 

Skolans vara eller icke vara 

Vi lever i en tid där vardagen är präglad av digitala medier och tillgången till information är 

konstant, vilket har fått konsekvenser för vårt sätt att förhålla oss till kunskap. I princip all 

information finns att ta reda på med hjälp av Internet. Om barn lär sig detta kan de klara det 

mesta själva. Detta konstaterande resulterar i att frågan bör ställas om skolan verkligen behövs. 

Om kunskap endast ses som fakta, förlorar skolan sitt syfte. Om kunskap däremot ses som att 

förstå olika fenomen, se gemensamma drag eller olikheter och upptäcka mönster och samband är 

informationssamhället inte något hot mot skolan. Därför är skolans uppgift inte i första hand att 

tillhandahålla informationen utan snarare att utveckla redskap och kompetens för att kunna 

hantera och värdera information. De som uppnår den mest nyanserade förståelsen är de som från 

början har ett mer komplext angreppssätt och mer komplex förståelse (Carlgren & Marton, 

2007). Genom att föra en kritisk diskussion om synen på kunskap och lärandebegreppet har 

Segolsson (2011) argumenterat för bildningstanken i skolan, bildande utbildning.  

Bildning kommer inifrån en person och grundas i personens egen vilja att lära sig. Istället för att 

uppfostra, ställa krav och visa på hur viktigt eller enkelt något kan vara bör skolan fokusera på 

bildning för ett långsiktigt lärande. Det handlar inte om kortsiktiga kvantitativa kunskaper utan 

hur kunskaperna används, hur vi tolkar tillvaron och hur vi kan ändra vår förståelse av den. 

Bildning är inte enbart att veta något utan det är lika mycket ett sätt att vara. Viktigt är också 

elevens förhållande till såväl kunskap som själva lärandeprocessen. Om kunskap och lärande 

definieras i termer av utantillkunskaper har dess användning blivit en isolerad del av livsvärlden.  

Läroplanen säger att “eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Skolverket 2011a, s. 9). I läroplanens övergripande 

mål står det bland annat att varje elev ska kunna utforska, lära och arbeta självständigt. I målen 

för elevers inflytande och ansvar står det att varje elev successivt ska ta ett allt större personligt 

ansvar för sina studier. Läraren ska utgå från att alla elever vill och kan ta ansvar för sitt arbete 

och sin inlärning. Vidare ska läraren se till att elever får ett allt större inflytande på arbetsformer 
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och arbetssätt. Läraren ska både planera och utvärdera undervisningen tillsammans med sina 

elever (Skolverket, 2011a).  

Trots att skolan är en del av samhället ligger den i vissa avseenden efter samhället i 

utvecklingsprocessen. Ett exempel på detta är att elever ofta får lära sig att det finns ett rätt svar. 

Med ett klassiskt sätt att se på undervisning är elever tysta mottagare av lärarens förmedlande av 

kunskap. En modern människa behöver dock lära sig att det sällan finns något självklart rätt. 

Istället för att lära sig det rätta svaret behöver elever få utveckla sin förmåga att argumentera, 

analysera, reflektera och dra slutsatser för att få en grund för ett rimligt svar. Med detta 

förhållningssätt räcker det alltså inte med att förmedla kunskap. Läraryrket innebär också att 

främja elevers egen förmåga att tillägna sig kunskaper. I stället för att fokus ligger på undervisning 

och hur läraren gör bör fokus ligga på lärande och vad eleven erfar. Elevers utvecklande av 

förmågor och förhållningssätt bör betonas, snarare än hur läraren lägger upp undervisningen. För 

att elever ska kunna möta en allt mer varierad värld måste skolverksamheten vara mer varierad. 

Detta förutsätter ett flexibelt handlande, inte fasta metoder (Carlgren & Marton, 2007). 

Strategier för att lära och minnas är med som ett centralt innehåll genom hela grundskolan. Detta 

centrala innehåll beskriver en metakognitiv förmåga som innebär att elever ska bli medvetna om 

hur de själva kan lära sig och vilka strategier de kan ta till för att förstå och lagra kunskaper 

(Skolverket, 2011b). Även Säljö (2005) poängterar att lärare inte enbart ska förmedla kunskap, 

utan även ge elever strategier att ta emot och förvalta kunskap. Sedan långt tillbaka har det 

lärande som ägt rum i skolan varit utantillinlärande. Genom memorering har eleverna bland annat 

lärt sig psalmverser, vokaler, tyska propositioner, multiplikationstabeller, floder och beteckningar 

på grundämnen. Utantillkunskaperna har byggt på mekaniskt inhämtande av information och 

kopiering av färdigheter. Att kunna återge utantillkunskaper är dock inte detsamma som att 

behärska vad de kodifierar. För att förstå naturen och dess beståndsdelar krävs analys. Den 

begreppsliga kunskapen måste prövas kritiskt genom att kopplas till omvärlden och andra 

begrepp. Att lära i avseende att förstå begreppsliga resonemang och analytiska förklaringar är 

något annat än att kunna återge dem ordagrant. I dagens informationssamhälle finns det ingen 

poäng med att memorera ordböcker eller kunna multiplicera tal med fyra decimaler utantill. I 

stället krävs strategier av metakognitiv art som ger förståelse för hur information är organiserad 

och hur man kommer åt den. Individen måste utveckla mentala kartor och kognitiva respektive 

kommunikativa färdigheter som kan hjälpa till att avgöra vad som är relevant och vad som kan 

förbigås. Lärande i våra dagar går alltmer från att återge det kända till att skapa nya insikter. Även 
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skollagen (SFS 2010:800) säger att grundskolans syfte är att utveckla elevers förmåga att tillägna 

sig kunskaper. 

Begreppet metakognition 
Nationalencyklopedin (2012) definierar kognition som hur information och kunskap hanteras. De 

kognitiva funktionerna är minne, begreppsbildning, resonerande och problemlösning. 

Metakognition beskrivs vidare som medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har. 

Metakognitiva förmågor innebär att vara medveten om sitt eget tänkande, hur man går till väga 

för att bäst lösa ett problem, fatta beslut, tolka en text eller söka i sitt minne. Dessa förmågor har 

en avgörande betydelse för förmågan att lära (Pramling, 1988). Gärdenfors (2010) liknar 

metakognition vid att ha tillgång till en karta istället för att endast känna till några vägar. Kartan 

ger överblick. Man kan hitta genvägar mellan två punkter och lösa många fler problem än om 

man bara känner till några få vägar. På ett liknande sätt innebär metakognition att elever kan 

reflektera över olika lärmetoder och välja den lärväg som är mest lämplig i en viss situation. 

Bråten (1998) beskriver metakognition som dels att vara medveten om sitt minne, sin 

uppmärksamhet och sina kunskaper och samtidigt kunna styra och reglera sina egna kognitiva 

processer som uppmärksamhet och minne. 

Enligt O´Malley och Chamot (1990) avser metakognition elevers aktiva och medvetna 

delaktighet. Metakognitiva strategier används för att medvetet planera, genomföra och utvärdera 

lärande. Författarna beskriver metakognitiva strategier som en självreglerande funktion. Till dessa 

strategier räknas bland annat att elever medvetet inriktar sin uppmärksamhet på en uppgift och 

inte låter sig distraheras av annat. Elever ska också ha verktyg för att kunna lösa uppgifter, hålla 

sig till uppgifter, rätta sig själva och bedöma sina arbetsinsatser i förhållande till målet med 

uppgifterna. På samma sätt beskriver Skolverket (2011c) metakognition som elevers förmåga att 

driva sig själva. Med en metakognitiv återkoppling stärks elevers strategier för självvärdering och 

förmågan att driva sig själva framåt i lärandet. Nationalencyklopedin (2012) skriver att utan 

metakognitiv förmåga skulle vi inte kunna ställa frågor inför en uppgift, välja rätt 

inlärningsstrategi eller finna lösningar på problem.  

Metakognition i klassrummet 
Allwood och Jonsson (2001) argumenterar för att skolan bör ge mer uppmärksamhet åt 

metakognitiva processer. Genom att öka elevers medvetenhet om sin egen mentala process 

förbättras skolprestationen. Det har visat sig att högpresterande elever använder sin 

metakognitiva förmåga i större utsträckning än lågpresterande. Författarna argumenterar för att 
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lärare bör ägna mer tid åt att öva elever i att värdera sina egna kunskaper och förmågan att 

använda dem.  

Bråten (1998) menar att Vygoskijs teorier kan betraktas som en föregångare inom metakognition. 

Bråten har granskat hur Vygoskij har behandlat; självreglerande inlärning och problemlösning, 

den sociokulturella basen för självreglering, förhållandet mellan medvetandet och kontroll samt 

förhållandet mellan metakognition och kognition. Och sammanfattat Vygotskijs psykologiska och 

pedagogiska teorier. Bråten skriver att styrandet av egna kognitiva processer, det vill säga kognitiv 

självkontroll, är själva hörnstenen i Vygotskijs teorier. Vygoskij hävdade redan 1924 att den 

vetenskapliga psykologin inte längre kunde förbise betydelsen av det mänskliga medvetandet. 

Efter detta hävdande startade Vygoskijs framgångsrika karriär som forskare inom psykologi och 

pedagogik. För Vygoskij spelade skolundervisningen en viktig roll i individens utveckling. 

Undervisning innebar nya former av tänkande där det sociala sammanhanget var betydelsefullt 

för omformandet av tänkandet. Vygoskijs teorier sträcker sig långt bort från den syn på inlärning, 

språk och tänkande som informationsteknologisk och individualpsykologisk inlärningsforskning 

visar. Istället sträcker sig Vygotskijs teori till att iaktta människan från en humanistisk modell där 

mänskligt beteende och medvetande analyseras genom kreativa, meningsfulla och kulturella 

uttryck. Sammanfattningsvis är självreglerande aktiviteter förankrade i en kulturhistorisk process 

där de överförs till individen genom sociala interaktioner. Vygotskij kallade denna självreglerande 

mekanism för ett inre tal. Slutligen nämns också att ett viktigt element i teorin är uppfattningen 

om hur varje individ direkt eller indirekt inverkar på sin egen utveckling. Vygoskij såg människan 

som en social och handlande varelse som alltid riktar sig mot omgivningen. En pedagogisk 

gemenskap innebär en verksamhet där elever och lärare tillsammans utövar en viktig drivkraft i 

elevens kunskapsprocess. Undervisningen bör därför betraktas som en process där elever både 

utvecklar och utvecklas och där ny kunskap uppstår i social integration. 

Pramling (1988) menar att lärare behöver hjälpa elever att utveckla förståelse för deras omvärld 

och uppmärksamma ett metakognitivt tankesätt. Det kan göras genom en didaktik som förklarar 

hur olika företeelser hänger samman. Det kan innebära att utveckla förståelsen för relationer 

mellan helhet och delar, att förstå samband i ett kretslopp, hur funktioner hänger samman eller 

att det finns ett samband mellan orsak och verkan. Det vill säga att ett förhållande förklarar ett 

annat. Genom att implicera denna didaktik ges möjligheter till metakognitivt tänkande och större 

beredskap att lära sig och förstå nytt innehåll. Tornberg (2009) poängterar vikten av att se 

metakognition i hela undervisningssammanhang. Metakognition innefattar alla steg i 

arbetsgången. För det första måste elever vara medvetna om målen. För det andra måste de själva 
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ta ställning till målen och fundera över sina egna kunskapsbehov i förhållande till dem. För att 

veta hur de sedan ska gå till väga måste de för det tredje känna till hur de själva fungerar och vilka 

strategier som lämpar sig bäst i olika sammanhang för att således kunna utföra dem. För att elever 

ska utveckla en metakognitiv förmåga måste de enligt Gärdenfors (2010) få tala om sitt lärande. 

På så vis synliggör de sina tankestrukturer för sig själva och läraren. Elevers metakognitiva 

förmåga utvecklas då de får planera och sammanfatta sina läraktiviteter och kontrollera sina 

resultat av processer. 

Veenman, Bernadette, Hout-Wolters och Afflerback (2006) anser att de flesta elever lär sig att 

spontant ta efter metakognitiva färdigheter av sina klasskamrater, föräldrar och framförallt lärare 

samt att de förstår relevansen i att tillägna sig dessa. Alla elever har inte lika lätt för att förstå och 

plocka upp dessa strategier om de inte får instruktioner i hur och varför man använder dem. I 

artikeln beskrivs tre grundpelare för en framgångsrik instruktion för metakognitiv inlärning. Den 

första grundpelaren är att metakognitiva strategier lärs ut i anslutning till en aktivitet. Den andra 

grundpelaren är att relevansen med metakognitiva strategier förklaras. Den tredje grundpelaren är 

att användandet av metakognitiva strategier sker långsiktigt och bidrar till livslångt lärande.  

Studier av metakognition i klassrummet 
Hattie (2008), grundaren av den banbrytande studien Visible Learning, använder metakognitiva 

strategier som ett samlingsnamn för en undervisning med syfte att utveckla elevers strategiska 

förmåga att lösa problem och tänka om sitt eget tänkande. Hans forskningsresultat visar att 

metakognitiva strategier är en stor påverkansfaktor för ett effektivt lärande. I forskningen 

framkommer det att tydlighet i lärandemål och användning av flera olika undervisningsstrategier 

där utgångspunkten alltid är i eleven är viktiga aspekter för ett framgångsrik lärande. Samt att 

undervisa om lärandestrategier och studiefärdigheter.  

Analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information 

och begreppslig förmåga är enligt Svanelid (2011) de oftast förekommande förmågorna i 

grundskolans läroplan. De fem förmågorna som är tolkade i läroplanens långsiktiga mål, i de olika 

ämnenas kunskapskrav och i det centrala innehållet kallar Svanelid “The Big Five”. En slutsats av 

detta är att dessa dominerande förmågor bör vara den röda tråden i elevers kunskapsutveckling. 

Därmed menar han att det är dessa förmågor som lärare ska fokusera på när de planerar sin 

undervisning. Han rangordnar den metakognitiva förmågan som den tredje mest förekommande i 

läroplanen. Denna förmåga innebär att kunna tolka, värdera, reflektera, lösa problem, välja 

lämpliga strategier och avgöra rimlighet. Även Molloy (1996) betonar vikten av elevers reflektion 

över sitt lärande. Författaren har arbetat med meta-reflektion som ett metodiskt redskap i 
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klassrummet. Att ge elever tillfälle att tänka över “hur de lärt sig vad de just lärt sig” skapar 

reflektioner och möjlighet att formulera svårigheter. Lärarens uppgift blir att synliggöra lösningar. 

Läraren får med hjälp av metakognitiva reflektioner en kunskap om sina elever och kan därmed 

stödja och hjälpa dem på rätt sätt. Det är viktigt att elever kan se sitt lärande och att de kan 

beskriva det. Om läraren tar del av elevers reflektioner kan undervisningen bli mer 

individanpassad och läraren kan planera sina lektioner utifrån dem. 

Enligt Butler och Winne (1995) är de mest effektiva eleverna självreglerande. Självreglerande 

elever är medvetna om kvalitén på sin egen kunskap, övertygelser, motivation och kognitiv 

bearbetning. Denna medvetenhet som även ger förutsättningar för återkoppling gynnar elevers 

engagemang och prestation. För att utveckla elevers förmåga att självreglera sitt lärande behöver 

de vara medvetna om målet med en uppgift och diskutera olika strategier som är lämpliga för att 

lösa uppgiften. Allteftersom eleverna steg för steg går mot att lösa uppgiften ökar deras 

engagemang.  
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka lärares föreställningar om sitt uppdrag att främja elevers 

metakognitiva förmåga och hur de beskriver att de arbetar för att lära elever att lära sig själva. 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs vilken metodteori uppsatsen tar sin ansats ifrån. Vidare beskrivs den 

metod som använts vid datainsamlingen. Det följer också en redogörelse för hur urvalet 

genomförts. Fortsättningsvis beskrivs hur data analyserats. Tills sist följer en redogörelse för de 

etiska principer som är relevanta för studien.  

Metodteori 
Studien är inspirerad av fenomenologi och hermeneutik i den bemärkelsen att den bygger på 

lärarnas egna föreställningar av begreppet metakognition. Fenomenologi i kvalitativa studier 

syftar enligt Kvale och Brinkmann (2009) på intresset för att förstå sociala fenomen utifrån 

deltagarnas egna perspektiv och sätt att beskriva hur de upplever världen. Merleau-Ponty (1999) 

beskriver fenomenologisk metod som att beskriva det givna så exakt som möjligt, alltså inte 

analysera utan snarare beskriva. Studien har även hermeneutiska inslag. Enligt Molander (2003) 

betyder hermeneutisk fenomenologi tolkningslära. Tolkning kan ske av exempelvis en text. En 

tolkning av en text bör resultera i en ny text som på ett eller annat sätt framställer innebörden 

tydligare än ursprungstexten. Dock är innebörden i en text inte bara innebörden i isolerade satser, 

utan innebörden tolkas i ljuset av det som tidigare lästs. Tolkning sker aldrig helt utan 

förförståelse utan det finns alltid en förförståelse i bakgrunden. Då en text läses en andra gång 

har tolkningar och förförståelse hos läsaren förändrats sedan första gången texten lästes. Studien 

handlar således om att förstå och tolka lärarnas erfarenhet av metakognition.  

Kvalitativa fokusgruppssamtal 

Syftet med en kvalitativ metod är att förstå den intervjuades upplevelser och erfarenheter (Kvale 

och Brinkman, 2009). För att förstå varför en person gör på ett visst sätt är det nödvändigt att 

sätta sig in i individens situation och förstå hur den uppfattar världen, sitt liv och sitt jag (Bjereld, 

2009). För att nå lärarna på ett djupare plan och förstå deras resonemang kring ämnet är studien 

kvalitativ. Trost (2010) beskriver kvalitativa intervjuer som att ställa öppna frågor som ger 

komplexa och innehållsrika svar. Efter genomförda samtal kan man med tur och mycket arbete 

finna många intressanta åsikter, skeenden och mönster.  

 

Som datainsamlingsmetod användes fokusgrupper. I ett fokusgruppssamtal är interaktionen 

mellan deltagarna det centrala och samtalsledaren är mestadels passiv. Samtalet får inte vara för 

styrt då målet är att få reda på deltagarnas uppfattningar och synsätt. Fördelarna med att låta 

deltagarna vara fria i sin diskussion är att de får större möjlighet att diskutera det de verkligen 

finner viktigt och intressant (Bryman, 2011). I fokusgruppssamtalet produceras data som talar om 
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vad det finns för mönster i gruppens värderingar, förhandlingar och berättelser. Fokusgrupper är 

också effektiva då de belyser gruppers normer inom tolkningar och praktiker (Halkier, 2010).  

Urval 
I fokusgruppssamtalen deltog sex lärare som arbetar i årskurs ett till sex. Deltagarna i en och 

samma fokusgrupp arbetar på samma skola. I den första fokusgruppen deltog tre lärare som 

representerade årkurserna ett till tre. I den andra fokusgruppen deltog tre lärare från årskurserna 

fyra till sex. De sex lärarna kommer i resultatet benämnas Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och så 

vidare. Ibland benämns istället de två fokusgrupperna som fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 då 

något sammanfattas från hela samtalet. Lärare 1 till 3 representerar lärarna i fokusgrupp 1 och 

Lärare 4 till 6 representerar lärarna i fokusgrupp 2. 

Fördelen med att använda få deltagare är att det ger möjlighet till att bearbeta datamaterialet på 

djupet (Halkier, 2010). Då deltagarna är få ges mer utrymme till var och en att utveckla sitt 

resonemang. Halkier (2010) menar att fördelen med detta är att det skapar fördjupade perspektiv 

då de redan sedan tidigare delar erfarenheter och upplevelser. Det betyder samtidigt att den 

sociala kontrollen hindrar falska uttalanden och att deltagarna känner trygghet i att uttrycka sina 

tankar och åsikter. Dessutom ger gemensamma erfarenheter ofta en naturlig utgångspunkt för 

samtal. En risk med att deltagarna känner varandra är att de uppför sig efter etablerade sociala 

mönster, som hindrar dem att uttrycka sig fritt och spontant. Till studien valdes lärare från vårt 

sociala nätverk. Bryman (2011) beskriver detta urval där deltagarna finns lättillgängliga för studien 

som ett bekvämlighetsurval. 

Etiska riktlinjer 
Halkier (2010) beskriver hur deltagarna alltid i förväg ska få veta vad samtalet kommer handla om 

och vad det ska användas till. Detta informerades deltagarna i den här studien om redan då de 

fick förfrågan om att ställa upp i samtalet. Samtidigt informerades de även om att samtalet skulle 

vara strängt konfidentiellt, vilket Trost (2010) menar att deltagarna alltid ska upplysas om. Vid 

samtalets start fick deltagarna reda på att samtalet skulle spelas in och att de när som helst hade 

rätt att avbryta intervjun. Halkier (2010) poängterar vidare vikten av att försäkra deltagarna om att 

ingen, förutom de som gör utskriften av samtalet och examinatorn av forskningsuppsatsen 

kommer få lyssna till den ursprungliga ljudfilen. För att samtalet skulle få genomföras ostört och 

för att deltagarna skulle känna sig trygga med att endast deltagarna i fokusgruppen tog del av vad 

de sa, genomfördes samtalet i ett klassrum som eleverna hade lämnat för dagen. Trost (2010) 

framhåller att personer som kommer inklivande, telefoner som ringer och andra störningar lätt 

kan rubba samtalets röda tråd, trygghet och god kontakt mellan deltagarna. För att visa 
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tacksamhet för att deltagarna tar sig tid att delta i forskningen förespråkar Halkier (2010) att 

bjuda deltagarna på något enkelt att äta och dricka. Ofta förväntar sig deltagarna också detta. Vid 

fokusgruppssamtalen bjöds det därför på kaffe och kaka. För att deltagarna inte skulle uppleva att 

vi såg oss som mer akademiska och korrekta än dem försökte vi i så stor utsträckning som 

möjligt undvika att använda oss av begreppet metakognition och istället använda fraser som; att 

tänka om sitt eget tänkande eller att få syn på sitt lärande. Halkier (2010) menar att samtalsledaren 

aldrig ska se ned på deltagarna utan möta dem på samma nivå. 

Genomförande 
Studien inleddes med utarbetande av stimulimaterial i form av ett citat och en beskrivning av 

förmågorna i “The Big Five”. Utifrån varje stimulimaterial fick deltagarna en bred fråga (Se bilaga 

1). Halkier (2010) menar att få och breda frågor ger deltagarna stor möjlighet att välja vad de ska 

säga om ämnet. Ju fler och specifika frågor, desto mer strukturerad blir intervjun. Den lösa 

modellen, där deltagarna kan samtala inom en vid ram, lämpar sig då forskaren inte vet vilka 

mönster av förståelser och praktiker som präglar ämnet. Meningen är att deltagarna ska få berätta 

så mycket som möjligt utifrån sina perspektiv. Detta är anledningen till att den lösa modellen 

valdes i den här studien. Under fokusgruppssamtalen var vi två samtalsledare. Trost (2010) anser 

att det är en fördel att vara två som kompletterar varandra då det ofta gör samtalet mer 

innehållsrikt. Inför samtalen delades ansvaret för att presentera de olika samtalsämnena upp 

mellan oss. De två samtalen var cirka 50 minuter vardera. Trost (2010) förespråkar att spela in 

istället för att anteckna under samtal då det blir lättare att koncentrera sig på frågorna och svaren. 

Bryman (2011) poängterar att en fördel med inspelning är att samtalet redogörs exakt. Därför 

spelades samtalen in för att i efterhand transkriberas, sammanställas och analyseras. Varje samtal 

inleddes med att deltagarna hälsades välkomna och avslutades med att deltagarna tackades för 

deras medverkan i studien. 

Kvale och Brinkman (2009) betonar vikten av att studien undersöker det som den påstås 

undersöka, det vill säga att studien har en god validitet. Begreppet validitet beskrivs som giltighet, 

riktighet och styrkan i ett yttrande. Men validitet är inte bara en fråga om begreppsbildning utan 

valideringen genomsyrar hela forskningsprocessen. Forskaren bör besitta en trovärdighet som 

baseras på kvaliteten på dennes tidigare forskning inom området. Även valet av metod och 

forskarens moraliska integritet spelar roll för forskningens validitet. Fortsättningsvis är det 

avgörande om studien har genomförts på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ forskning använder 

forskaren sig själv som subjekt för att producera kvalitativ data. Reliabilitet handlar därför om att 

göra data genomskinlig för andra så att de kan bedöma om forskningen har genomförts pålitligt. 

För att öka reliabiliteten ska samtalen spelas in. I studiens syfte har det som ska undersökas 
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beskrivits och det är det som har undersökts i studien. Eftersom studien har gett svar på det den 

syftade till att undersöka anser vi att metoden har en god validitet. Även Halkier (2010) beskriver 

vikten av att konkret undersöka det som förutsätts undersökas och att använda teoretiska 

begrepp och metodiska verktyg som är överensstämmande med projektets kunskapsintresse.  

Analys och bearbetning av data 

För att kunna se vad som ordagrant sades i samtalen transkriberades all data. Efter att allt 

datamaterial skrivits ut analyserades det genom att allt lästes igenom för att få fram det som var 

intressant i förhållande till uppsatsens syfte. Trost (2010) poängterar att insamling, analys och 

tolkning av data inte kommer i en helt åtskild ordning utan att de griper in i varandra. Redan vid 

insamling av data sker analys och tolkning. Författaren menar att nyfikenhet och kreativitet är 

utmärkande för all forskning. Resonemangen som framkom i analysen sammanfattades i olika 

rubriker som sedan låg till grund för studiens resultatdel. Rubrikerna sammanfattades i ett eget 

dokument och den utskrivna datan markerades i stycken med olika färger som motsvarade de 

olika rubrikerna. De rubriker som framkom under analysarbetet var; begreppet metakognition, 

praktiskt arbete, eleven, svårigheter, föräldrar/tradition samt bedömning.  Då styckena fått 

rubriker förtätades materialet ytterligare genom att de olika rubrikerna sattes i relation till 

varandra för att se om några av dem hörde ihop eller stod i motsättning till varandra. I detta 

moment sammanfattades resultatet under rubrikerna; lärarnas föreställningar om begreppet 

metakognition, en ny syn på kunskap, en ny syn på bedömning, en ny syn på den duktiga eleven, 

hur lärare arbetar för att lära ut metakognition samt kritiska aspekter med metakognition. 
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Resultat 

I avsnittet nedan kommer resultatet av de två fokusgruppssamtalen redovisas. Resultatet grundas 

i studiens syfte och presenteras under rubriker som framkommit i analysarbetet.  

Lärarnas föreställningar om begreppet metakognition 
Lärarna i fokusgrupp 1 diskuterar att de vet vad metakognition är men att det är ett stort begrepp. 

Lärare 2 menar att det är ett svårt och komplicerat begrepp. Lärare 1 håller med om detta och 

förklarar att hon aldrig använder ordet metakognition i sin undervisning men att hon arbetar med 

det. Lärare 4 beskriver metakognition som “tänkandet om det egna tänkandet”. Nedan följer 

ytterligare föreställningar om begreppet metakognition utifrån tre framtolkade perspektiv; 

kunskap, bedömning och eleven.  

En ny syn på kunskap 
Lärare 1 tycker att kursplanen genomsyras av det som är innebörden av metakognition.  

Det är ju såhär att kursplanen bygger ju inte på att du ska ha massa faktakunskaper, det är ju mer 

att du ska, hur tar jag reda på saker. Det är ju mycket mer det här att bli källkritiska, att kunna 

hitta själv, leta själv, få fram allt, de sociala förmågorna [...] det är väldigt lite fakta man ska lära. 

Det är mer hur man tar reda på saker. 

På samma sätt beskriver Lärare 4 att det moderna samhället där förändringstakten är hög kräver 

att man aldrig slutar lära. Båda grupperna diskuterar det faktum att “vi har sådan lätt åtkomst av 

kunskap idag […] deras kunskap blir ändå torftigare på något vis bara för att de vet att kunskap 

finns så lättåtkomligt”. Lärare 6 menar att “mycket diskussionslärande försvinner, att lära genom 

diskussion att faktiskt kunna lägga fram schyssta argument. Det kan inte barn idag längre. [...] Har 

vi diskuterat någonting i fem minuter, då vänder vi oss till Google och där får vi svaret“. Enligt 

lärarna resulterar detta i att skolan måste bidra med en annan typ av kunskap. Lärare 3 säger att 

elever bör utveckla sin förmåga att jämföra och resonera och inte bara lära in fakta som de 

förväntades förr. Lärare 2 konstaterar skämtsamt att “Belgiens folkmängd är icke viktig längre”.  

Lärarna i fokusgrupp 1 uppger att de märker av att detta moderna sätt att se på kunskap inte är 

etablerat bland elevernas föräldrar ännu. Lärare 3 berättar att hon har erfarenhet av många 

föräldrar som har hängt upp sig på att “när jag gick i skolan då var det rätt eller fel och då 

räknade man ut det så här och då visste man att man hade gjort rätt”. Detta gör föräldrarna 

irriterade då det kommer i konflikt med hur deras barn förväntas lära menar Lärare 3. 

En ny syn på bedömning  
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Då fokusgrupp 1 samtalar om den nya kunskapssynen leder samtalet ofta in på att bedömning 

sker på ett annat sätt idag. Lärare 1 säger att “det var mer rätt och fel och poängprov” förr men 

dagens bedömning innebär mer “att pröva och ompröva på något sätt, man får testa och testa 

och testa […] man får många chanser på sig”. Lärare 1 förespråkar att eleverna alltid ska få 

schyssta chanser att förbättra sig själva innan de blir bedömda och tror att “om man hela tiden 

blir bedömd, och sänkt eller höjd på någonting [...] då ser man inte det som en positiv chans att 

förbättra sig”. Lärarna är överens om att det är viktigt att förklara för eleverna att bedömning är 

till för deras egen skull, inte för lärarens skull.  

En ny syn på den duktiga eleven 
I samband med att samhällets och läroplanens syn på kunskap har förändrats så har också synen 

på eleven förändrats. I fokusgrupp 1 diskuterar deltagarna att en duktig elev inte behöver vara 

den som har mycket faktakunskaper. En duktig elev är snarare någon som har ett eget driv. 

Lärare 2 beskriver att hon ofta blir förvånad då hon ser att de ordentliga barnen som anses kunna 

allt står helt handfallna i problemlösande situationer där de själva förväntas ta initiativ. Lärare 2 

fortsätter 

[...] de har inte den här förmågan medan en del av dom här sprattliga grabbarna som man kanske inte 

tänker lyckas så bra alla gånger, de behöver ingen information om det [...] de har den förmågan att 

problemlösa situationerna. De kommer ju komma väldigt långt med den förmågan istället för de som 

sitter såhär och inte fattar någonting vad de ska göra.   

I de två fokusgruppssamtalen framträder två olika sätt att se på lärarens uppdrag att främja 

elevers metakognitiva förmåga. I fokusgrupp 2 diskuterar deltagarna om metakognition verkligen 

kan läras ut eller om det är en mognadsfråga. Lärare 4 konstaterar att “mina 31 elever här är ju 

givetvis på olika mognadsgrad och att tänka om det egna tänkandet eller om det egna lärandet, 

det är ju rätt svårt. Det är inte alla elever i sexan som har kommit dit än” Lärare 5 ställer då frågan 

“Kan du påskynda den där mognaden eller är det liksom en mognad som måste ha sin tid?” I den 

här diskussionen tolkar vi att det finns en förväntan på att förmågan ska växa fram hos eleven 

själv. Hos vissa utvecklas den tidigare än hos andra. I fokusgrupp 1 ser vi ett annat 

förhållningssätt. Här ser deltagarna sin egen roll som en viktig faktor till att eleverna utvecklar 

den metakognitiva förmågan. Detta ser vi då de beskriver hur de arbetar för att synliggöra 

lärandet för eleverna.  

Hur lärarna arbetar metakognitivt i undervisningen 
I båda samtalen framkom flera av lärarnas olika sätt att arbeta för att synliggöra elevernas lärande. 

Nedan följer några exempel på dessa aktiviteter.  
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Synliggöra tänkandet - Lärare 2 ger ett exempel på hur metakognition tillämpas i matematiken. 

Hon förklarar att de presenterar flera olika sätt att lösa en uppgift på för att eleven själv ska 

kunna välja vilket sätt som passar bäst. Då eleverna sedan har löst en uppgift ska de förklara hur 

de har tänkt. Detta arbete syftar till att eleverna ska få syn på sitt eget lärande. Lärare 2 berättar 

också att de arbetar med rimlighetsbedömning i matematiken och anser att även detta är ett sätt 

att arbeta för att stärka elevernas metakognitiva förmåga. Lärare 6 berättar att hon tidigare 

brukade ställa frågan “hur tänkte du nu?” till eleverna för att synliggöra tänkandet för dem. 

Direktkorrigering - Lärarna i fokusgrupp 1 berättar att de arbetar med metoden “Att skriva sig 

till läsning”. Metoden går ut på att eleverna använder sig av datorer och hörlurar. Då de skriver 

texter i datorn så hör de ljuden, orden och meningarna i lurarna. Då de hör att de stavat fel får de 

själva fundera över vad de gjort fel och prova sig fram till vad de måste förändra för att det ska 

bli rätt. Arbetssättet hjälper eleven att själv komma fram till hur ord stavas. 

Självbedömning - Lärarna i fokusgrupp 1 beskriver hur de arbetar med självbedömning. De 

beskriver ett arbetsmoment i ämnet svenska där eleverna skriver texter. Genom att visa på goda 

exempel och tydliggöra vad som förväntas får eleverna själva rätta sina egna uppgifter. Här 

används en remsa där alla moment som ska finnas med i uppgiften står skrivet. Eleven ska själv 

kryssa i de saker som finns med i uppgiften. På detta sätt synliggörs det för eleven vad som 

saknas och vad som kan förbättras. 

Förtydligande av förväntningar - Lärare 1 brukar ge sina elever riktlinjer för vad som förväntas 

av dem i olika sammanhang. Hon berättar att inför nationella prov har hon gett eleverna ett 

förprov i form av ett gammalt nationellt prov. Efter att eleverna hade genomfört provet gick de 

tillsammans igenom det och lät eleverna själva reflektera över hur de skulle bedömt sitt eget prov. 

Detta menar hon är mycket positivt då det ger eleverna möjlighet att utveckla den metakognitiva 

förmågan genom att reflektera över sin egen prestation.  

Arbeta utifrån uppsatta mål - Lärare 2 beskriver att hon alltid tydligt förklarar målen med den 

aktuella uppgiften för eleverna. Efter att ha förklarat målen är det enbart dessa mål som sedan 

bedöms. För en rättvis bedömning krävs tydligt uppsatta mål så att eleverna kan förstå dem. 

Vidare beskriver Lärare 2 att hon brukar be eleverna att själva rätta uppgiften innan de lämnar in 

den, för att de själva ska reflektera över sin prestation.  

Lässtrategier - Lärare 2 och 3 förklarar att de har jobbat mycket med lässtrategier i sin klass. De 

har presenterat fyra olika strategier som eleverna kunnat ta hjälp av då de har fastnat i en text som 
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de inte förstår. Lärare 1 berättar att hennes elever har läsförståelsestrategier inklistrade i sina 

pennfack för att de när som helst ska kunna ta hjälp av dem.  

Varierad undervisning - Lärarna är ense om att det är viktigt med en varierad undervisning. 

Lärare 6 beskriver att hon varierar sin undervisning mellan PowerPoint-presentationer, filmer och 

instuderingsfrågor. Genom att variera mellan dessa tre moment tror hon att hon fångar alla 

elever. Lärare 1 beskriver att hon arbetar efter metoden EPA, enskilt-par-alla. Detta gör hon för 

att försäkra sig om att alla förstår en uppgift och ge rum för att pröva och ompröva. Eleven får 

först fundera själv, sedan tillsammans med någon. Till sist samtalar eleverna i grupp.   

 Synliggöra lärandet - Lärare 6 berättar om ett arbetssätt som syftar till att låta eleverna se sitt 

lärande. Hon förklarar att hon sparar texter skrivna av eleverna som hon ett år senare låter 

eleverna läsa igen. Genom att eleven får jämföra den gamla texten med en nyligen skriven text så 

ser de att deras fantasi och ordförråd har ökat och att den nya texten har bättre kvalité. 

Arbetssätten ovan var några av de som diskuterades i fokusgrupperna. Utöver dessa nämndes 

även andra praktiska exempel på inlärningsstrategier. Några av dessa var tankekartor, stödord, att 

ställa frågor till sig själv, olika sätt att lära in glosor på och att arbeta med källkritik.  

Kritiska aspekter av metakognition 
Nedan följer ett avsnitt där det som lärarna upplever som svårt och problematiskt med 

metakognitiv inlärning summeras. Samtalen landade också i frågan vad som krävs för att utveckla 

den metakognitiva förmågan.  

 

Lärare 4 säger att “ i den bästa av världar så är ju alla barnen väldigt intresserade av att komma till 

det här stadiet när man lär sig själv” men att verkligenheten ser annorlunda ut. Fortsättningsvis 

säger Lärare 5 att det är avgörande om eleven själv har ett intresse av att lära. Hon säger att det 

hade varit problemfritt om eleverna hade engagerat sig i sitt eget lärande och kommit till skolan 

med inställningen att kunskap är något viktigt. Lärare 4 styrker att “metakognitivt tänkande 

kräver ju engagemang och arbete, det är ju svårt att bara hälla det i någon. Man kan ju givetvis 

bidra till det här synsättet som lärare men det är ju lättare om man hade tjugo jättehungriga elever 

med så stora ögon varje morgon”.  

Andra svårigheter som lärarna upplever är att små barn ofta är väldigt kategoriska och egoistiska. 

Barn har svårt att förstå att saker kan ha olika aspekter och de upplever sin omvärld som svart 

eller vit. De påpekar att barn saknar det språk som krävs för att kunna argumentera. Båda 

fokusgrupperna diskuterar att undervisning för metakognitiv utveckling är tidskrävande. Lärare 3 
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uttrycker det som att; “Det tar mer tid än att säga fel, fel, fel”. Även lärare 5 och lärare 6 menar 

att det krävs mycket från läraren för att arbeta metakognitivt. Lärare 6 säger att “det tar sån tid 

liksom att verkligen lära känna, hitta formerna, vad behöver du, vad behöver hon, han, jag?”. 

Lärare 5 håller med om detta och menar att “man får ju hantera gruppen väldigt väldigt varsamt 

och följsamt för att liksom få ut så mycket både av barnen själva och undervisningen som man 

ska förmedla”. 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att samtliga lärare är medvetna om att läraryrket innefattar ett större uppdrag än 

att förmedla kunskap. En lärare anser att metakognition genomsyrar skolans styrdokument då 

kursplanerna idag säger att eleverna ska kunna tillägna sig och förvalta kunskaper. Däremot 

beskriver många av dem detta uppdrag som stort och komplicerat. Lärarnas uppfattningar om 

vad metakognition innebär skiljer sig från varandra. Vissa kan sätta ord på begreppets innebörd 

medan andra har en mer vag uppfattning om vad det kan innebära. Alla lärare ger konkreta 

exempel på hur de arbetar för att eleverna ska få syn på sitt lärande. I stort sett alla uttrycker att 

det finns kritiska aspekter och svårigheter med att arbeta metakognitivt. Bland annat diskuterar de 

att det krävs en kognitiv mognad och en egenvilja hos eleven. De diskuterar också att det är 

tidskrävande och att läraren behöver känna sina elever väl för att kunna främja deras 

metakognitiva förmåga.  
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Diskussion 

Denna del innehåller en diskussion om hur genomförandet av fokusgruppsamtalen och analysen 

gick samt för- och nackdelar med studiens metodval. Vidare diskuteras resultatet i relation till 

bakgrunden. Därefter följer en slutdiskussion. Till sist ges förslag på vidare forskning inom 

ämnet.  

Metoddiskussion 
För att undersöka vad lärare har för föreställningar om uppdraget kring att lära elever att lära sig 

själva har fokusgruppssamtal genomförts. Metoden ansågs vara rätt för att kunna besvara syftet 

med studien. Halkier (2010) anser att fördelar med fokusgruppsamtal är att de kan producera data 

om gruppers tolkningar, interaktioner och normer. En nackdel med metoden är att den enskilda 

individen får mindre sagt än i en individuell intervju då intervjuaren har större möjlighet att 

komma djupare i förståelsen för den enskildes erfarenheter. I den här studien var det fördelaktigt 

att använda fokusgruppsamtal då syftet var att få syn på mönster i gruppernas värderingar, 

förhandlingar och berättelser. Till en början var det meningen att fokusgruppssamtalen skulle ha 

kompletterats med tre intervjuer, vilket Halkier (2010) menar är ett sätt att öka validiteten. 

Intervjuerna blev på grund av tidsbrist aldrig av men hade kunnat ge djupare förståelse för den 

enskildes erfarenheter. Genom att deltagarna endast fick två stycken vida frågor att samtala 

utifrån kunde de utgå från sina egna perspektiv och det centrala i samtalen blev deras respektive 

förståelse och åsikter. Under fokusgruppssamtalen försökte vi att i så stor utsträckning som 

möjligt undvika att använda begreppet metakognition, av anledning att vi förstod att begreppet 

inte används i dagligt bruk. Dock kom vi att använda begreppet mer än vi hade planerat. Detta 

berodde på att deltagarna var nyfikna på studien och ställde flera frågor som var svåra att besvara 

utan att uttrycka begreppet. Att begreppet togs upp i början av samtalen resulterade i att lärarna 

sedan fortsatte att använda sig av det i diskussionerna.   

 

Att deltagarna i fokusgrupperna arbetade på samma skola skapade spontana och naturliga samtal 

med utgångspunkter i gemensamma erfarenheter och upplevelser. En annan fördel med att 

deltagarna kände varandra var att de verkade känna sig trygga i att uttrycka sina tankar och 

åsikter. Vi upplevde det inte som att deltagarna blev styrda av redan bestämda sociala mönster 

som Halkier (2010) menar att det finns en risk att de gör om de känner varandra sedan tidigare. 

Deltagarna vågade vara kritiska mot varandras påståenden och upplevdes som säkra i sina åsikter.  

För att underlätta analysarbetet spelades fokusgruppssamtalen in. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) kan det vara en nackdel att spela in då deltagarna kan hämmas av det. Dock var detta inget 

problem i denna studie. Då datan skrivits ut i text förtätades materialet genom att tematiskt delas 
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upp i avsnitt som betydelsemässigt hängde ihop. Halkier (2010) menar att detta är ett sätt för 

forskaren att upptäcka vad samtalen handlat om i stora drag. Då styckena fått huvudrubriker 

förtätades de ytterligare genom att de sattes i relation till varandra för att se om några av dem 

hörde ihop eller stod i motsättning till varandra. Halkier (2010) menar att detta är ett sätt att göra 

sammanfattningen mer specifik. Genom att sammanfatta materialet på detta sätt synliggjordes det 

som var väsentligt i förhållande till studiens syfte och det blev lätt att börja redogöra för 

resultatet. 

Resultatdiskussion 
Till grund för resultatdiskussionen ligger uppsatsens syfte. I följande avsnitt behandlas det som 

framkommit i resultatet i förhållande till bakgrunden.  

Segolsson (2011) för en kritisk diskussion om synen på kunskap och anser att skolan bör fokusera 

på lärande ur ett långsiktigt perspektiv. För ett långsiktigt lärande krävs det utöver kunskap ett 

förhållande till själva lärandeprocessen. Istället för att endast lära kortsiktiga kvantitativa 

kunskaper ska eleven också kunna tolka, argumentera och analysera för att nå ett långsiktigt 

lärande. På samma sätt beskriver Säljö (2005) att det krävs strategier av metakognitiv art som ger 

djupare förståelse och som utvecklar kognitiva och kommunikativa färdigheter hos eleven. Han 

poängterar att lärare inte bara ska förmedla kunskap utan även ge elever strategier för att ta emot 

och förvalta kunskap. Även i fokusgruppssamtalen diskuterar lärarna att skolan idag har en ny syn 

på kunskap. Lärare 1 menar att kursplanen genomsyras av vad metakognition innebär. Hon 

menar att det inte är utantillkunskaper som ska läras utan att kursplanen bygger på att eleven ska 

kunna tillägna sig och förvalta kunskaper. Här tycker vi att Lärare 1 belyser ett viktigt argument 

för att arbeta metakognitivt i skolan. Läroplanen säger nämligen att elever ska utveckla 

studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig ny kunskap. Skolans övergripande mål och 

riktlinjer är bland annat att eleven ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett 

kreativt sätt, använda kunskaper för vidare studier samt känna tillit till sin egen förmåga 

(Skolverket, 2011). Precis som Lärare 1 tolkar vi dessa färdigheter som metakognitiva. För att nå 

dessa mål krävs det nämligen att eleven kan se sitt eget lärande. Därmed inte sagt att 

utantillkunskaper borde förkastas. Utantillkunskaper och mer mekanisk träning bör inte heller ses 

som motsatser till metakognition. I metakognitivt arbete ingår även de här formerna av kunskap 

och lärande. Det går alltså inte alltid att skilja på faktakunskaper och metakognitiva kunskaper. 

En metakognitiv förmåga som analysförmåga måste sättas i relation till någon form av fakta för 

att vara meningsfull. 
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I fokusgrupp 2 framkom det att lärarna anser att metakognitiv medvetenhet kräver en viss 

mognad hos eleven. Lärarna diskuterar att det är svårt att arbeta metakognitivt i undervisningen 

då alla elever inte är tillräckligt mottagliga för den typen av förståelse. Det finns en förväntan på 

att förmågan ska växa fram hos eleven. Metakognitiv medvetenhet ska inte ses som en 

mognadsfråga. Det är en skyldighet att arbeta för att främja elevernas metakognitiva förmåga. 

Detta styrker Pramling (1988) och Säljö (2005) som menar att det är läraren som behöver hjälpa 

elever att utveckla förståelsen för deras omvärld och uppmärksamma ett metakognitivt tankesätt. 

Det synsätt som fokusgrupp 2 ger uttryck för överensstämmer inte med läroplanen då den säger 

att varje elev ska kunna utforska, lära och arbeta självständigt. Vidare ska läraren utgå från att alla 

elever vill och kan ta ansvar för sin inlärning (Skolverket, 2011a). Ur samtalen kunde vi uttyda ett 

synsätt som säger det motsatta. Lärarna beskriver det som att eleverna ibland är trötta, inte vill 

lära sig, inte har några förväntningar på skoldagen och inte värderar kunskap. Vi tror att eleverna 

skulle bli mer intresserade om de fick syn på sitt lärande. För att eleverna ska få syn på sitt 

lärande krävs kreativitet hos lärarna. Läroplanen säger att lärarens uppdrag innefattas av att se till 

att eleven får allt större inflytande på arbetsformer och arbetssätt (Skolverket, 2011a). Skollagen 

(SFS 2010:800) säger att grundskolans syfte är att utveckla elevers förmåga att tillägna sig 

kunskaper. Lärarna i fokusgrupp 2 diskuterar att det är avgörande om eleven själv har ett intresse 

av att lära och säger att det hade varit problemfritt om eleven hade engagerat sig i sitt lärande. Vi 

ifrågasätter om inte poängen är just att utveckla detta intresse hos eleverna. Varför skulle skolan 

arbeta för att göra eleverna metakognitiva om de redan var det? Med stöd hos O´Malley och 

Chamot (1990) anser vi att eleverna ska ha verktyg att förvalta kunskap oavsett om de är trötta 

eller inte har ett intresse av skolan. Ansvaret att ge eleverna dessa verktyg ligger därmed hos 

läraren. Detta styrker även Vygotskij då han menar att elever och lärare tillsammans utövar en 

viktig drivkraft i elevens kunskapsprocess (Bråten 1998).  

Carlgren och Marton (2007) menar att skolan i vissa avseenden ligger efter samhället i 

utvecklingsprocessen. De menar att en modern människa behöver kunna argumentera, analysera, 

reflektera och dra slutsatser och att skolan bör undervisa mer för att utveckla dessa färdigheter 

hos eleverna. Precis som Allwood och Jonsson (2001) tycker vi att skolan bör ägna mer 

uppmärksamhet åt metakognitiva processer för att öka skolprestationen. För att nå dit måste 

lärarna få mer handledning eller fortbildning i detta. Vi upplever det som att lärarna har en 

begränsad förståelse för vad metakognitiv inlärning innebär snarare än att de saknar intresse för 

det. Trots en avsaknad av handledning om metakognitiv undervisning upplever vi att lärarna har 

många goda exempel på hur de arbetar för att synliggöra elevernas lärande. Lärarna beskriver att 

de bland annat arbetar varierat, synliggör mål, ger formativ bedömning, presenterar olika 
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strategier och synliggör lärandet. Vi anser att några av dessa arbetssätt hjälper eleven att utveckla 

metakognitiva förmågor men att vissa av dem inte gör det, dessa diskuteras nedan. 

Samtliga exempel på arbetssätt har en poäng och kan stärka lärandet på olika sätt. Däremot anser 

vi att några av dem behöver utvecklas för att vara avgörande när det gäller den metakognitiva 

förmågan. Aktiviteten där eleven får analysera sin text som skrevs ett år tidigare är enligt oss 

stärkande för eleven men vi menar att det krävs ytterligare två steg för att utveckla den 

metakognitiva förmågan. Eleven ska också förstå vad han eller hon behöver utveckla samt se 

tillvägagångssätt för att ta sig dit. Syftet med arbetssättet bör vara att det ska ge eleverna verktyg 

för att utveckla sin text ytterligare, då räcker det inte med att de endast får jämföra texterna med 

varandra. En annan metod som lärarna i fokusgrupp 2 diskuterar är att bedriva en varierad 

undervisning. Det kan vara bra med en varierad undervisning för att hålla intresset hos eleverna 

uppe och för att göra lektionerna mer spännande men enligt oss utvecklas inte elevernas 

metakognitiva förmåga med hjälp av den här metoden då den inte ger eleverna verktyg för att ta 

sig framåt i sitt lärande.  

Pramling (1988) beskriver ett arbetssätt där läraren hjälper eleven att få större beredskap att lära 

sig att förstå nytt innehåll genom att läraren förklarar ett förhållande i relation till ett annat. Till 

exempel att utveckla förståelsen mellan orsak och verkan, mellan helhet och delar, hur funktioner 

hänger samman och hur ett förhållande förklarar ett annat. På samma sätt beskriver Tornberg 

(2009) ett arbetssätt där alla moment i arbetsgången innefattas av metakognition. I ett 

metakognitivt arbetssätt bör eleven vara medveten om målet och kunna ta ställning till sin egen 

prestation i förhållande till målet för att sedan veta hur han eller hon ska gå till väga och vilka 

strategier som lämpar sig bäst för uppgiften. 

Slutdiskussion 
Studien har varit intressant att genomföra och har inspirerat oss till att arbeta för att utveckla 

elevers metakognitiva förmåga. I arbetet som lärare anser vi att det är högst relevant att ha 

kunskap om vad det innebär att utveckla elevers metakognitiva förmågor och att inte enbart 

förmedla utantillkunskaper. Om skolans syfte vore att endast lära ut information i meningen olika 

fakta skulle skolan bli meningslös i dagens informationssamhälle. Det är de metakognitiva 

färdigheter som eleverna utvecklar i skolan som till stor del gör skolan relevant. Metakognitiv 

inlärning ger också hopp om att fler elever kan lyckas i skolan. Genom att fokus förflyttas från 

endast fakta- och utantillkunskaper till mer analytiska, problemlösande och argumenterande 

uppgifter tror vi att en bredare grupp elever får möjlighet att visa vad de kan. Detta styrks i 

Hatties (2009), Molloys (1996) och Butler och Winnes (1995) forskningsresultat som visar att 
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metakognitiva strategier är en stor påverkansfaktor för ett framgångsrikt lärande. 

Sammanfattningsvis ser vi många fördelar med att arbeta för att gynna elevers metakognitiva 

förmåga men har också förstått att det krävs mycket av läraren, både tid, engagemang och en 

individualiserad undervisning. Vi anser att lärare borde få mer handledning i att arbeta 

metakognitivt i undervisningen. Genom att lärare blev mer insatta i ämnet skulle de förmodligen 

tydligare se fördelarna och investeringen i att synliggöra elevernas lärande. Om lärare fick mer 

kunskap om metakognition tror vi att det skulle kunna bli mer etablerat i skolan.  

 

Vi är medvetna om att begreppet metakognition är mångfacetterat och komplext. Möjligen kunde 

syftet smalnats av ytterligare för att nå ett mer centrerat resultat. Fokusgruppssamtalen i studien 

kom att behandla många olika aspekter av metakognition. De olika aspekterna var förvisso 

mycket intressanta och beaktansvärda men det var svårt att sammanfatta det som var det centrala 

i samtalen.  

Förslag på vidare forskning 

Studien har väckt stor nyfikenhet i området hur skolan arbetar för att synliggöra elevers lärande. I 

fortsatta studier skulle det vara intressant att titta på om elever utvecklar metakognitiva strategier i 

skolan och hur det i så fall går till. Det skulle vara intressant att ta reda på om elever tillägnar sig 

metakognitiva strategier genom de arbetssätt som lärarna belyste i samtalen. Som metod skulle 

intervjuer eller fokusgruppssamtal med elever kunnat användas.  

 

Det hade även varit intressant att utveckla den redan genomförda studien genom att samtala med 

fler lärare för att få ett bredare resultat. För att få ett mer centrerat resultat hade syftet kunnat 

vara att undersöka lärares uppfattningar om endast en eller några metakognitiva förmågor, 

exempelvis tolka eller argumentera.  
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Bilaga 1 

	  

	  

	  

“Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det 

bäst att lära dem att lära sig själva.”  
Brooks Adams, 1879 
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