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Som verksam gymnasielärare har jag ett stort intresse för elevers lärande och hur 
betydelsefull relationen mellan elev och lärare är för elevernas kunskapsutveckling. Jag ser 
en förändring i hur elever förhåller sig till sitt eget lärande och att de inte tror på sin  
förmåga att lyckas med sina studier. Elevernas inställning till att lära har bidragit till att jag 
ser ett behov av att utveckla en förståelse för hur värdefullt ett metakognitivt lärande är för 
elevernas kunskapsutveckling. Som begrepp handlar metakognition om att vara medveten 
om sitt eget tänkande och inom undervisningen fokuserar perspektivet på självreglering av 
kognitiva processer och metaminne. Studiens teoretiska utgångspunkt vilar på ett 
socialpsykologiskt perspektiv vilket redogörs i förhållande till elevens syn på metakognition. 
Forskning visar att interpersonella relationer är en förutsättning för elevers ämnesmässiga 
utveckling.  
 
Syftet med studien var att beskriva hur elever reflekterar över sitt eget lärande i förhållande 
till ett socialpsykologiskt perspektiv. Utgångspunkten var att undersöka om en utvecklad 
relation mellan elev och lärare stärker elevens metakognitiva lärande. Undersökningen vilar 
på en kvalitativ empirisk inriktad studie och utgår från en fenomenografisk ansats. Som 
metodologi är fenomenografin induktiv till sin karaktär och som forskningsansats ger den 
innebörd åt kunskapsbegreppet. I relation till studiens syfte och frågeställningar har 
halvstrukturerade intervjuer genomförts med nio elever på ett yrkesförberedande program.  
 
Resultatet visar att eleverna har olika uppfattningar om metakognition och flertalet av 
eleverna anser att de tar ansvar för sitt eget lärande. Metakognitiv medvetenhet är av 
betydelse för elevernas kunskapsutveckling och framtida yrkesval. Handlingskunskapen i 
den praktiska verksamheten hjälper eleverna att få förståelse för deras metakognition och 
läraren har ett ansvar att leda dem i kunskapsprocessen. Det finns behov av att utveckla 
kognitiva arbetsmetoder som stärker elevernas metakognitiva förmåga vilket utgår från 
elevernas egenansvar och lärarens ansvar. Relationen och det mellanmänskliga mötet mellan 
elever och lärare spelar en stor roll för elevernas metakognitiva utveckling och för deras 
inställning till att lära. Slutsatsen är att det finns en vilja hos eleverna att utveckla ett 
metakognitivt lärande men det är av betydelse att läraren tror på elevernas förmågor och 
stödjer dem i kunskapsprocessen. Elevernas uppfattningar om eget lärande kan med stor 
framgång förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv.   
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As a high school teacher I have a great interest in both student learning and the significance 
of relationships between student and teacher in the development of student knowledge. I 
have identified a shift in student attitudes to learning and ability to succeed in studies. 
Student attitudes to learning allowed me to recognise the significance of metacognitive 
learning to development of knowledge. Metacognition focuses on self-awareness in learning, 
but also on self-regulation of cognitive processes and metamemory. The theoretical standing 
point for this study is based on sociopsychological perspective, and presented with regards 
to students’ views on metacognition. According to researchers interpersonal relationships 
are vital to student development of subject related knowledge.  

 
The aim of this study was to describe students’ ability to reflect on their learning in relation 
to the sociopsychological perspective. This theoretical research paper is based on a 
qualitative empirical study and focuses on a phenomenographycial approach. Inductive 
nature of phenomenographical methodics defines the concept of knowledge. Semi-structured 
interviews with nine students of vocational programs were done in order to fulfil the aim of 
the paper. 	
 
Results show that the students have various understanding of metacognition, as well as many 
of them claim taking responsibility for their learning. Metacognitive awareness is of 
importance to development of knowledge and future line of occupation.  The ability to act 
and behave accordingly in practical moments helps students become self-aware of 
metacognitive processes, and makes the teacher responsible for guidance in the process of 
learning. The research identifies a need for development of students’ metacognitive abilities 
with focus on student self-responsibility and teacher responsibility. Relationships and 
meetings between students and teachers are of importance to students’ metacognitive 
development and to their attitude to learning. To conclude, students are willing to develop 
their metacognitive abilities, but teachers ought to believe in them and support them in this 
process. Students’ comprehension of their own learning can successfully be understood in  
sociopsychological perspective. 

 
 
 



   

 
 

Förord 
 

Efter en intensiv och delvis mycket krävande period är jag nu klar med min magisteruppsats. Det 
har inte alltid varit lätt att kombinera arbete med studier och det har varit en lång process. Jag har 
ofta saknat tid för att samla mina tankar och jag har påverkats av varje tanke jag tänkt. Samtidigt 
har det varit en inspirerande och lärorik resa och jag har utvecklats i min profession som 
gymnasielärare.  
 
Jag vill tillägna ett stort tack till alla som har visat stöd under arbetets gång.  
 
Till min handledare Simon vill jag rikta ett varmt tack då du har varit ett stort stöd och bidragit 
med konstruktiv kritik samtidigt som du har ställt utvecklande frågor och visat stor uppskattning 
för det jag har skrivit. Jag vill även rikta ett tack till Giulia som alltid har visat ett stort 
engagemang och intresse under våra möten. Det har varit inspirerande att samtala med dig.  
 
Vad skulle min studie blivit utan er, alla fantastiska elever. Det är ni som har lagt grunden till 
min uppsats och ni har kommit med värdefulla tankar och visat stort intresse under våra 
intervjuer. Ni har ofta frågat hur det går med uppsatsen och ni har visat intresse för att ta del av 
resultatet. Tack! 
 
Till sist vill jag tacka min underbara familj som har fått stå ut med att jag inte alltid har varit 
närvarande, då jag mesta tiden har suttit med min uppsats, kvällar som helger. Ni ska veta att ni 
betyder allt för mig och ni har varit ett stort stöd under arbetets gång. 
 
Lidköping maj 2017 
 
Veronica 
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DEL 1: BAKGRUND 
 
1.1 Inledning 
 

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think  
            (A. Einstein) 
 
I mitt arbete som gymnasielärare på ett yrkesförberedande program träffar jag fantastiska 
elever som visar engagemang och intresse för att utveckla sina ämneskunskaper. Alla elever 
är unika men de har olika förutsättningar inför att lära och många elever saknar tilltro till sin 
egen förmåga. Jag har en önskan om att alla elever ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande 
och att de tror på sin potential att lyckas med sina studier. Jag ser en förändring i hur elever 
förhåller sig till lärandet och hur de uppfattar kunskap. Ett lärande som för många elever 
utgår från att de förhåller sig till ett statiskt tankesätt där de undviker utmaningar och att de 
inte ser ansträngning som något positivt utan ger upp vid minsta svårighet. Målet är att 
elever intar ett dynamiskt tankesätt där de lär av sina misstag och att de har en egen vilja att 
lära. Lärandet på gymnasieskolan ska ”utgå från den enskilda elevens behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande […] stärka varje elevs självförtroende samt vilja 
och förmåga att lära” (Lgy 11, s. 9). Vidare ska utbildningen generera till att skapa de bästa 
förutsättningarna för elevens bildning och kunskapsutveckling. Jag anser att pedagogen har 
ett stort ansvar för att utveckla undervisningen och arbeta fram metoder och strategier som 
stärker elevens självuppfattning och vilja att lära. Det vilar även på att eleven tar ansvar och 
reflekterar över sitt eget lärande. I relation till eget lärande är metakognition ett intressant 
område att utforska då allt lärande förutsätter delaktighet mellan elev och lärare. 
Metakognition handlar om att vara medveten om sitt eget tänkande och att använda 
metakognitiva strategier för att anpassa och övervaka tänkandet (Pintrich, 2002). 
Medvetenhet om sitt eget lärande förutsätter att eleven reflekterar över sitt tänkande vilket 
visar sig vara betydelsefullt både för eleven och pedagogen. Ett metakognitivt synsätt 
hjälper eleverna att övervaka deras egna framsteg och att ta kontroll över sitt eget lärande 
(Livingstone, 2003).  
 
Skolan ska grunda sig på att vara en ”handlingens” skola där läraren skaffar sig psykologisk 
kunskap om den sociala miljön för att på det sättet handleda eleverna vidare. Läraren stödjer 
och stimulerar eleven mot målet men det är eleven själv som tar ansvar för att gå vidare i sin 
kunskapsprocess. Det är en fråga om medinflytande och medansvar ”du kan leda din häst 
till källan, men du kan inte få honom att dricka, om han inte vill” (Maltén, 1997, s. 89). Om 
eleverna inte har utvecklat en metakognitiv förmåga kan de uppleva att undervisningen blir 
för lärarstyrd vilket hämmar eleverna i deras metakognitiva utveckling (Thornberg, 2013). 
Ett metakognitivt lärande utgår från ett socialt sammanhang där individen utvecklar sin 
förmåga och tillägnar sig kunskaper och färdigheter i ett samspel med övriga deltagare och 
här menar jag att ett relationellt synsätt är av vikt att förhålla sig till. Det intersubjektiva 
mötet med eleverna och hur de förhåller sig till olika lärprocesser är för mig ett stort intresse 
att studera. Ett socialpsykologiskt perspektiv utgår från hur vi förhåller oss till andra 
människor, den omgivande miljön och framförallt om människans förhållande till sig själv 
(Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Hur elever lär och deras inställning och uppfattning om 
eget lärande har bidragit till att jag ser ett behov av att utveckla en förståelse för hur 
värdefullt ett utvecklat metakognitivt lärande är för elevernas kunskapsutveckling.  
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Varje lärare och utbildare som arbetar systematiskt måste bygga på 
metakognition, kunskap om egen och andras kunskap. En god lärare försöker 
förstå hur elever gör då de tänker rätt och då de når underliga resultat (Rolf, i 
Hansson, 2009, s. 156). 

 
Att förstå hur elever lär förutsätter även att pedagogen identifierar kunskap och 
kunskapsbrister hos sig själv. En god relation mellan elev och lärare inkluderas i elevernas 
lärande och självuppfattning och där spelar metakognition en viktig roll för elevens 
lärprocess. Relationen till läraren är här en viktig aspekt att ta hänsyn till vilket Aspelin och 
Perssons (2011) teori om relationell pedagogik grundar sig på och där de betonar det som 
finns mellan elev och lärare. Det socialpsykologiska perspektivet är således av vikt att 
förhålla sig till då elevernas uppfattningar om lärandet och hur olika inlärningsproblem 
framstår för dem grundar sig på det interaktiva mötet. Lärandet på ett yrkesförberedande 
program handlar till stor del om ett lärande som utgår från den tysta och explicita 
kunskapen. Grunden mellan den praktiska och teoretiska kunskapen utgår från att vi förstår 
vad vi gör och varför vilket avspeglar sig inom ett metakognitivt lärande. Ett reflekterande 
arbetssätt har en positiv inverkan på elevernas kunskapsinlärning i förhållande till Vad och 
Hur eleverna lär. I verksamheten bidrar elever och lärare till varandras lärande genom att 
tillsammans skapa arbetsmetoder och konkreta erfarenheter som stärker både eleven och 
lärarens personliga utveckling. Elevens utbildning är en bildningsresa inför ett fortsatt 
yrkesliv och den formella utbildningen möter den kunskapssyn som finns i samhället. 
Skolans undervisning ska inte vara isolerad från samhället ”man lär inte för skolan utan för 
livet” (Maltén, 1997, s. 93). Att socialiseras in i samhällets normer och dess värderingar 
bygger i undervisningen på en social interaktion och en kunskapsform där eleven motiveras 
och utvecklar självförtroende och ett självreglerat lärande. Skolverket (2017) eftersträvar ett 
forskningsbaserat arbetssätt och lyfter i sammanhanget fram olika inriktningar i relation till 
undervisning och lärande. Dessa syftar till att utveckla förståelse för hur olika 
undervisningsstrategier ger varierande resultat. Metakognition och självreglerat lärande är 
två av kunskapsbegreppen vilka har betydelse för elevernas kunskapsutveckling och de ses 
som en påverkansfaktor som har ett starkt vetenskapligt stöd för en god undervisning. 
Marton, Dahlgren och Svensson (1999) redogör, utifrån sin forskning Inlärning och 
omvärldsuppfattning för att det finns skillnader i olika undervisningssituationer och skriver 
att det handlar om hur ”man uppfattar framställningens innebörd” (s. 51). Vidare behöver 
den pedagogiska forskningen eftersträva ett ”holistiskt förhållningssätt där undervisningen 
bygger på elevernas självupplevda verklighet” (s. 165). Ett metakognitivt lärande i kontext 
till det socialpsykologiska synsättet anser jag har ett stort stöd för elevernas metakognitiva 
medvetenhet. 
 
Med fokus på elevens perspektiv på eget lärande kommer jag i undersökningen att förhålla 
mig till min tidigare fältstudie om pedagogens egen metakognition och hur betydelsefull 
den är för elevens lärande. I studien intervjuade jag tre pedagoger och det övergripande 
syftet med fältstudien var att undersöka betydelsen av att stärka elevens metakognitiva 
lärande. Resultatet från studien visade att lärarens metakognition även stärker elevens 
lärande och vidare kunskapsutveckling. Även att ett reflekterande arbetssätt är av betydelse 
för att eleven ska ta ansvar för sitt eget lärande och att närhet och samverkan öppnar upp för 
en god dialog med eleverna. Valet av att relatera till tidigare lärarintervjuer grundar sig på 
att elev och lärare lär av varandra och att kunskap utvecklas i det intersubjektiva mötet men 
även att en metakognitiv medvetenhet hos alla inblandade leder lärandet i rätt riktning. Det 
är av intresse att förhålla sig till elevernas syn på eget lärande gentemot lärarnas synsätt men 
även för att synliggöra deras olika uppfattningar om metakognition. Tidigare lärarintervjuer 
presenteras i studiens resultat och diskussion och i förhållande till genomförd analys av 
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elevintervjuer. Forskning om elevens metakognition behöver lyftas fram i förhållande till ett 
relationellt synsätt vilket är viktigt att belysa då individens lärprocesser relateras både till 
den sociala och kulturella dimensionen. Studien vilar på en empirisk kvalitativ metod 
utifrån en fenomenografisk ansats vilket ger stöd i en undersökning om elevers 
uppfattningar om eget lärande då ansatsens metodologi bygger på ett interaktivt möte. Det 
handlar inte enbart om att tolka elevernas metakognitiva lärande, utan mer hur ”subjekten 
upplever varandra” (Kroksmark, 2011, s. 21). Utifrån det behövs en dialog mellan 
intervjuare och deltagare i arbetet med att förstå elevens uppfattningar. Elevernas inställning 
till ett metakognitivt lärande är av intresse att ta del av för alla som är verksamma inom 
utbildning och skola. Det gynnar även de yrkeskategorier som arbetar med människor då 
lärande förutsätter ett socialt samspel och ett engagemang men även för att stärka sin egen 
kunskapsutveckling. Den självförverkligande människan som ”upplever arbete och 
ansträngning som något naturligt” är aktiv och motiverad (ibid., s. 89). Det är relevant att 
forska inom området då elever inom utbildningen ska utveckla kunskaper och ett kritiskt 
tänkande inför deras kommande yrkesliv och som aktiva samhällsmedborgare. I 
datainsamlingen använder jag mig av halvstrukturerade intervjuer då en vetenskaplig studie 
om metakognition behöver grunda sig på en datateknik i form av intervjuer. Dialog och 
interaktivt möte mellan intervjuare och deltagare är av betydelse för att förstå elevens 
uppfattningar om lärandet. Epistemologiska grundtaganden om hur lärandet går till, vad 
elever lär sig och hur de uppfattar kunskap skapas (konstrueras) ”av den lärande själv” inom 
fenomenografin (Maltén, 1997, s. 220). Utefter resonemanget är metodologin relevant att 
utgå från i studien. I valet av att intervjua elever som läser på ett yrkesförberedande 
program utgår jag från mina egna erfarenheter som undervisande lärare inom verksamheten 
och i relation till elevernas uppfattningar om sitt eget lärande. I verksamheten ser jag elevers 
svårigheter att förhålla sig till eget lärande och att de uppfattar kunskap och lärande på 
skilda sätt. Vilken inställning har eleverna till sitt eget lärande? Många elever har en nära 
relation till läraren men har den betydelse för elevens metakognitiva utveckling? Det är 
mina elever som har ”visat vägen” för de svårigheter de upplever med sitt lärande och 
utifrån det ser jag behovet av att stärka deras metakognitiva kunskaper vilket ligger till 
grund för studiens problemområde. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Utgångspunkten för studien är elevens syn på kunskap och lärande sett utifrån ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Syftet är att beskriva hur eleverna reflekterar över sitt eget 
lärande i förhållande till ett relationellt synsätt. Avsikten är att undersöka om en utvecklad 
relation stärker elevens metakognitiva lärande. 
 
Frågeställningar 
 

•  Vilka uppfattningar har eleverna om metakognitivt lärande och vad betyder kunskap 
och lärande för dem? 

 
•  Hur kan elevernas uppfattningar om eget lärande förstås ur ett socialpsykologiskt 

synsätt och vilken roll spelar relationen mellan elev och lärare för elevens 
metakognitiva utveckling?  
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    1.3 Tidigare forskning 
Under följande rubriker presenteras tidigare forskning i relation till de båda fälten 
metakognition och socialpsykologiskt perspektiv. Utifrån aktuell litteratur redogörs även för 
de kunskapsområden som relaterar till studiens problemområde. 
 
1.3.1 Begrepp och definitioner inom metakognition 
Metakognition upptar ett stort område inom den pedagogiska forskningen och som begrepp 
definieras det utifrån olika sätt beroende på i vilket sammanhang det presenteras. Inom 
utbildning och lärande används olika termer som utgår från liknande aspekter såsom 
självreglering av kognitiva processer och metaminne. Valet av definition grundar sig på hur 
eleven uppfattar sin metakognitiva medvetenhet och perspektivet fokuserar i 
undervisningen på elevers lärande om sitt eget lärande. Att utveckla metakognition handlar 
om att vara medveten om sitt eget tänkande men innefattar även elevens omdöme om sin 
egen arbetsprocess, en metakognitiv förmåga (Svanelid, 2011). ”Metacognition is simply 
‘thinking about thinking’ and is a key element in the transfer of learning” (Schofield, 2012). 
Som begrepp har metakognition förskjutits över tid från att se elever som passiva mottagare 
till att via kognitionsforskningen fokusera på elever som aktiva subjekt. Håkansson och 
Sundberg (2012) kallar det för ”lärande för förståelse” vilket är en aspekt av denna 
förskjutning. Det stora namnet inom metakognition är Flavell (1979) och han ”definierade” 
uttrycket metakognition. Inom termen inkluderas både metakognitiva kunskaper och 
metakognitiva erfarenheter vilka innefattar mål och uppgifter samt strategier och aktioner. 
Författaren gör skillnad mellan ”metakognitivt vetande” och ”metakognitiva upplevelser” 
och där upplevelser beskrivs som medveten kognitiv upplevelse. Det kan tolkas som att 
lärande förutsätter medvetenhet om sin egen kunskap vilket gäller även vid planering och 
ledning av andras lärande. Genom metakognitiva och självlärande processer börjar elever 
att ta större kontroll över sitt eget lärande (Filstad, 2012). Ibland handlar det om att rikta sin 
metakognition mot sin egen kunskap och ibland mot andras. Kunskap kan inte skiljas från 
kognitiv kunskap och de flesta definitioner innefattar både kunskap och strategiska 
komponenter (Livingstone, 2003). 
 
1.3.2 Metakognition och lärande 
De föreställningar vi har om hur vi tänker och uppfattar något utefter olika intellektuella 
processer i förhållande till den verklighet vi lever i kan förklaras utifrån den kognitiva 
forskningen. Själva ordet kognition kommer från latinets cognocsere, vilket betyder ”att bli 
bekant med” eller ”att veta” (Angelöw et al., 2015). Människans tänkande har betydelse för 
hur de beter sig och hur de förhåller sig till lärandet. Teorin utgår från mental representation 
och mental bearbetning. ”Mental bearbetning […] är det som sker i medvetandet när vi till 
exempel uppfattar något, kommer ihåg något, men även hur våra tankar (vår kognition) 
leder till en handling” (ibid., s. 58). Kunskap om kunskap är abstrakt i sin beskrivning men 
är enligt Rolf (i Hansson, 2009) ändå lätt att känna igen då den gör en viktig skillnad för all 
inlärning då eleverna reflekterar över sin egen kunskap och stärker den egna kunskapen. En 
teori om metakognitivt lärande är den som Nelson och Narens (1990) definierar som 
metakognitiv kunskap och metakognitiv reglering. Metakognitiv kunskap kan relateras till 
den kunskap som individen har om sin egen kognition medan metakognitiv reglering 
förhåller sig till individens uppmärksamhet och att hitta brister i själva utförandet vilket 
tydliggörs i figuren på följande sida.  
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                  MONITORING    CONTROL                         
         checking that you           ”thinking about thinking” 
         understand. 
         ”one´s thinking”        
 
 
       
 
 
 
       
 
Figur 1. Model of Metacognition (Figuren är omarbetad utefter, Nelson & Narens, 1990).  
 
Kognitiva processer sker enligt Nelson och Narens på två olika nivåer, metanivå och 
objektnivå och har som syfte att se till olika inlärningsstrategier inom det metakognitiva 
fältet. Brown (1987) visar på att metakognitiva färdigheter utgår från metakognitiva 
strategier eller metalärande. Han menar att strategier är sekventiella processer som används 
för att styra kognitiva aktiviteter och processer vilket bidrar till att reglera och att övervaka 
lärandet. ”It is a form of declarative knowledge about the domain thinking” (s. 2). Alla 
elever kan lära sig men de behöver olika kognitiva utmaningar för att nå högre kognitiva 
nivåer av tänkande eller problemlösning (Hansson, 2009). I allt lärande utsätts eleven för en 
social påverkan utifrån hur de påverkar andra att tänka eller förhålla sig till kunskap likaväl 
som de förhåller sig till sin egen kunskap (Thornberg, 2013). Genom att resonera med andra 
om kunskap och lärande utvecklas metakognition. Att utvidga och bredda elevernas 
kunskaper samtidigt som de får reflektera över den visar på att eleverna blir medvetna om 
sitt eget lärande (Dysthe, 1995). Eleverna behöver i en undervisningssituation ges möjlighet 
att ställa frågor och läraren behöver få dem att börja reflektera över kunskapsinnehållet. Det 
i sin tur leder till ett metakognitivt medvetande, enligt Tornberg (2009). Inom ett socialt 
kontext konstruerar lärande personer kunskap och förståelse och utvecklingen inom 
kognitionsteorin utgår från att intellektuella förmågor är socialt och kulturellt utvecklande. 
”Ny kunskap skapas utifrån tidigare kunskap och kulturella perspektiv. Intelligenta tankar 
”innefattar ”metakognition” eller självövervakning av lärande och tänkande” (Håkansson & 
Sundberg, 2012, s. 54). Som kunskapsform handlar:  

 
Metakognitiv kunskap mer om hur vi förhåller oss till innehållskunskap, hur den står i 
förhållande till individen själv, till hans eller hennes självbild, önskningar, behov och 
ambitioner, till de uppgifter, utmaningar och situationen där kunskapen kommer till 
användning och till den strategiska kompetens där den kan tillämpas. (Lauvås & 
Handal, 2015, s. 185)  

 
 
 

META LEVEL 
(metacognition) 

OBJECT LEVEL 
(cognition) 
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Vidare spelar metakognition en avgörande roll för framgångsrik inlärning och ska eleverna 
lära sig och tillägna sig kunskaper behöver de tillämpa sina kognitiva resurser genom 
metakognitiv kontroll (Tornberg, 2009). Att ta kontroll över sitt eget lärande och utifrån det 
öka elevens inställning och självständighet handlar om lärarens metakognitiva medvetenhet. 
Illeris (2007) utgår från begreppet metalärande och hänvisar till Brookfield (2005) som 
beskriver skillnaden mellan metakognition och metalärande utifrån att metakognition 
innehar en vidare beteckning. Att inse hur man kan veta det man vet, handlar om att 
tillämpa en praktisk logik men även att utveckla ett kritiskt tänkande. Metalärande utgår 
från att lära sig lära vilket bygger på uppfattningen om att lärandet har blivit så viktigt att 
man också måste lära sig hur man lär på bästa sätt. Det andra grundar sig på att eleven lär 
sig att tänka kritiskt och analyserande i förhållande till sitt eget lärande. Enligt min tolkning 
kan det även relateras till ett personligt och samhälleligt övergripande perspektiv då 
eleverna lär för ett livslångt lärande. Illeris (2007) förhåller sig kritiskt till hur ordet ”att lära 
sig lära” används och framhåller att det har blivit ett modernt slagord. Vetenskapligt sett 
bygger den på ”läropsykologiska iakttagelsen, att om en individ fortsätter sitt lärande inom 
ett visst fält kommer vanligtvis lärohastigheten att successivt att öka” (s. 89). Att utgå från 
ordet ”att lära sig lära” kräver att eleven måste utbildas för att kunna lära sig något men 
även att individens förmåga att lära snarare är en medfödd disposition (ibid). Resonemanget 
kan härledas till Vygotskijs syn på människans tänkande och utveckling som sägs vara 
begreppslig i sociogenetiska termer. Mänskligt tänkande och mentala aktiviteter är 
medfödda reflexer och psykologiska funktioner som förändras och utvecklas. Individen 
måste förstå hur andra uppfattar en specifik situation vilket är en förutsättning för medvetna 
kunskapsprocesser både hos elever och lärare. Elever som blir sina egna lärare visar 
självreglerande (metakognitiva) egenskaper som i förlängningen leder till en form av 
egenkontroll och självutvärdering (Kroksmark, 2011). Elevens medvetenhet om sitt eget 
lärande bygger på att utveckla ett dynamiskt tankesätt, enligt Dweck (2015). Dynamisk 
utgår från att eleverna uppskattar utmaningar och att de har en egen vilja att lära vilket 
kräver att eleverna anstränger sig för att nå målen. Är eleverna inte medvetna om sitt eget 
lärande ger de upp vid minsta svårighet och undviker utmaningar. Vidare framhåller 
författaren att eleverna inte ser ansträngning som något positivt och att de inte ser någon 
möjlighet till att förändra sin inställning till lärandet. 
 
1.3.3 Metakognition och yrkeskunskap 
I undersökningen vänder jag mig till elever som studerar på ett yrkesförberedande program 
och i relation till det redogörs för yrkeskunskap och den tysta kunskapen vilket är 
framträdande inom verksamheten. Elevens uppfattningar om sitt eget lärande ses i relation 
till det sociala samspelet och till den undervisning som bedrivs i verksamheten. På ett 
yrkesförberedande program handlar det om att utveckla kompetens inför arbetslivet och i en 
yrkesinriktad undervisning har interaktionen mellan elev och lärare en stor betydelse då 
eleven ”lär genom att göra.” Lärandet utgår från att utveckla förtrogenhet och erfarenhet 
genom sitt handlande och praktisk handledning och social praxisgemenskap upptar en stor 
och viktig del av lärandet (Timberley, 2013). Medvetenhet om sin egen kunskap i 
förhållande till utbildningens kunskapsmål handlar om att skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig kunskaper och metakognitiva förmågor. Att bli medveten om sitt 
eget lärande är en viktig aspekt för elevens livslånga lärande, vilket Thornberg (2013) 
menar är en viktig roll för utbildningen att förmedla. I en studie om elevers lärande 
presenterar Nilsson (1993) olika principer för hur elever kan utveckla metakognition och att 
motivationen stärks om eleven är delaktig i sitt lärande. I studien Metakognition och 
Internet – om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet poängterar 
Stigmar (2002) att det inte i första hand är metaträning som eleverna behöver utan istället 



   

  
 

13 

(inre-) motivation. Han riktar sig till elever som går på ett yrkesförberedande program och 
som ofta skriver i sina loggböcker men att de ändå inte förstår vad de ska använda sina 
studieresultat till. Vidare visar undersökningen att en medveten och reflekterad hållning 
kring sina studier leder till ökad motivation hos eleverna. Eleverna uppgav att 
metaövningarna var viktiga för deras metakognitiva lärande men att det inte var skäl nog att 
förändra studiebeteendet. Eleverna på de yrkesförberedande programmen borde enligt 
författaren vara mer stimulerade av att få metaövningar som utformats efter deras valda 
inriktning. Genom kunskap i handling anser jag att eleverna får en fullständig uppfattning 
om lärandet då de lättare integrerar den med annan kunskap. Tanke, handling och känsla är 
en enhet och en stödjande omgivning visar sig ha en positiv inverkan på elevens lärande 
(Maltén, 1997). En utvecklingsbaserad undervisning utgår från individuella skillnader och 
där intresset ligger till grund för elevens motivation, snarare än plikt och tvång. 
”Yrkeskompetens kan omfatta såväl kunskap som färdigheter (motoriska, perceptuella och 
kognitiva) men även attityder […]. Kompetensen kopplas då till det som vi använder eller 
brukar, inte till det vi har” (Lauvås & Handal, 2015, s. 203). Det finns ett stort avhopp från 
de yrkesförberedande programmen vilket presenteras i rapporten, Undervisning på 
yrkesprogram från Skolinspektionen (2014). Där framkommer det att lärare bör fokusera 
mer på att motivera eleverna för att de ska uppfylla kunskapskraven då det är betydelsefullt 
både ur ett elev- och samhällsperspektiv. Det krävs ett arbetssätt där eleven blir medveten 
om sitt eget lärande och här har förhållandet mellan teori och praktik en stor betydelse för 
elevens lärprocess.  

 
En stark uppfattning inom pedagogiken och dess organisering av utbildning och 
undervisning är, att man utgår ifrån och antar att tänkandet, (det man förstår som 
teori), är bestämmande för handlandet, (det man menar med praktiken). Den 
pedagogiska traditionen förhåller sig indignerat till praktiken, som aldrig tycks vara 
vad den borde vara och den traditionella praktikern kritiserar pedagogens teorier för 
att vara verklighetsfrämmande och långt från det han uppfattar som verkligheten. 
(Widqvist, 2014, s. 22) 
 

Metakognition användas vid förmedling av teoretiskt vetande och praktiskt kunnande då 
kunskap är en förklaring till själva handlingen. Jag anser att den implicita och explicita 
kunskapen behöver få större utrymme i undervisningen för att eleverna ska se ett samband. 
Teoretiska uppgifter ger ofta en förklaring medan det givna resultatet ger själva förståelsen. 
Gustavsson (2004) poängterar att grunden mellan den praktiska och teoretiska kunskapen är 
att vi förstår vad vi gör och varför vilket underlättar för att utveckla ett metakognitivt 
lärande. Utvecklandet av metakognition kan stärkas i den praktiska verksamheten då den 
präglas av att eleverna tänker under själva handlingen. Det innebär att ”praktikerns kunskap 
bara kan utvecklas om kunskapen tydliggörs hos praktikern själv, och då blir det centrala 
medlet ”reflection-in-action” […]. Om reflektionen sker efterhand beskrivs den som 
”reflektion-on-action” (Widqvist, 2014, s. 50–51). Två olika former av kunskap, teori och 
praktik uttrycks i benämningar som påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. 
Förtrogenhet definieras som den tysta kunskapen medan vetenskapen sysslar med 
påståenden. Att aktualisera teoretiska kunskaper i praktiken och att reflektera över den 
kunskapsgrund som ingår i yrkespraktiken är viktiga i en reflekterande handledning. ”Det 
praktiska tänkandet är inte en bevisföring som utmynnar i en slutsats, utan en tankeprocess 
som utmynnar i handling” (ibid., s. 108). Genom att eleverna ser sitt lärande i handling 
menar jag att de även blir medvetna om hur de lär vilket stärker deras metakognitiva 
lärande. Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen ”utveckla förståelse för kunskapens 
relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande” (s. 7). Vidare ska ”eleven reflektera över 
sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära” (s. 9). Läraren ska hjälpa till i processen men det 
slutgiltiga steget måste eleven själv ta (Hansson, 2009).  
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Undervisningen på ett yrkesförberedande program utgår från en helhetsuppfattning i 
relation till lärandets sociala dimensioner vilket kan förtydligas utifrån följande figur.  
 
 
 
 
      
 
 
 
          
 
 
 
      
 
 
            
 
Figur 2. Wengers sociala teori om lärande (Widqvist, 2014). 
 
Mening handlar här om att vi kan beskriva vår förmåga utifrån hur vi upplever våra liv och 
världen som meningsfull vilket ses både utifrån ett individuellt och ett kollektivt 
förhållande. Praxis visar på att vi kan tala om våra gemensamma sociala resurser, ramar och 
perspektiv vilket relaterar till det ömsesidiga handlingsengagemanget. Kollektivet utgår från 
att vårt deltagande kan kompetensförklaras utifrån de sociala former där våra aktiviteter 
äger rum. Identiteten skapar personliga utvecklingsmöjligheter inom ramen för kollektivet 
vilket gör att vi kan tala om hur lärandet förändrar oss (Widqvist, 2014). Lärandet ses här 
som en social praktik där individen utvecklas i en lärande praxisgemenskap, inte som en 
isolerad process hos den enskilde individen. Deltagande i social praxis leder inte till lärande 
utan måste förhållas till reflektionsprocessen mellan erfarenhet och lärande. Kunskap i 
handlande kräver tid för reflektion och har som mål att understödja möjligheten till lärande 
och utveckling (Filstad, 2012). Dewey vände sig mot en teoretiskt inriktad syn på lärandet 
och såg kunskap som en anpassning till individ och miljö. I en undervisningssituation är det 
av betydelse att läraren utgår från elevernas tidigare erfarenheter och väger in elevdemokrati 
och delaktighet. Gruppen är i fokus för Deweys pedagogik och individen måste lära sig att 
kommunicera och att föra fram egna åsikter. I undervisningen utsätts elever för olika 
problem vilket leder till att de måste finna egna lösningar och utveckla ny kunskap utefter 
det de lär sig. ”Learn to do by knowing and to know by doing” visar enligt Bergstedt och 
Herbert (2011) på den praktiska handlingsförmågans fokus på att veta (s. 171). Jag anser att 
kunskap måste erövras och det måste finnas ett intresse för att lära då elevens insikt och 
vilja att lära utmanar till ett metakognitivt tänkande.  
 
1.3.4 Metakognitiva lärandestrategier 
Stigmar (2002) visar på att forskning inom det metakognitiva området tidigare har utgått 
från utvecklingspsykologin till att nu rymmas inom en reflekterad pedagogik. Den 
reflekterande pedagogiken relaterar till olika undervisningssammanhang och med betoning 
på att utforma strategier som stärker elevernas metakognitiva utveckling. Metakognition 
fokuserar ofta på reglering eller på erfarenheter kring de strategier som är i behov av att 
stärkas. Det saknas ofta betoning på kunskapskomponenter och sociala processer. Ett flertal 
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studier inom det pedagogiska fältet belyser betydelsen av elevens eget tänkande men även 
vilka metakognitiva strategier som är värdefulla att arbeta med i den pedagogiska 
verksamheten (Okoza et al., 2013; Pramling, 1987; Simon et al., 2009 & Stigmar, 2002). 
Författarna belyser betydelsen av elevens eget tänkande och forskning om lärandekapacitet 
visar på betydelsen av att göra eleverna medvetna om olika lärandestrategier. I utvecklandet 
av strategier såsom studieteknik (görandet) bör metakognitiva förmågor (tänkandet) 
uppmärksammas (Simon, 2009). Metakognitiv träning har visat sig vara framgångsrik för 
elevernas inlärning vilket Stigmar (2002) redogör för i sin studie. Inom den pedagogiska 
forskningen har det visat sig vara komplicerat att utveckla skolans organisation i relation till 
hur elever lär. ”Det är bara möjligt om läraren i interaktion med eleverna förmår få dem att 
förstå värdet av att vara medägare i förändringen” (s. 208). Det kan relateras till att målet 
med undervisningen är att uppnå kunskaper och egenskaper men framförallt att skapa 
meningsupplevelse, vilket även Simon (2009) framhåller i sin studie, Kreativitetens 
kännetecken. Kreativa processer såsom meningsskapande och meningsupplevelse hänger 
samman med kreativitet. Kreativa processer vidgar människans förståelse och dessa 
interagerar i en och samma process. Stigmar (2002) refererar till Husein (1994) som föreslår 
att ”metakognitiva färdigheter skulle kunna vara det direkta målet för skolan då dessa har 
visat sig leda till transfer och vara effektiva för inlärning” (s. 64). Även Prawat (1989) visar 
i sin studie Promoting Access to Knowledge, Strategy and Disposition in Students att 
metakognition är en av de viktigaste faktorerna för att möjliggöra transfer, metakognitiv 
träning. Medvetandegörs olika faktorer för eleven såsom vilket stoff som ska läras in eller 
vilket resultat det blir, kan det påverka den studerande. Metakognitiva strategier spelar en 
avgörande roll för framgångsrik inlärning och det är av stor vikt att studera metakognitiva 
aktiviteter för att bestämma hur eleverna kan lära sig att ta kontroll över sitt eget lärande 
(Okoza, 2013). Utifrån det återfinns metakognition på en nivå över kognitionen, det vill 
säga tänkande om tänkande (Stigmar, 2002).  
 
Att främja elevers metakognition handlar om att belysa relationen mellan självreglering och 
metakognition och att det finns en korrelation, ett samband mellan dem (Brown, 1987).  Här 
är det betydelsefullt att fokusera på personliga händelser såsom ansträngning och elevens 
förmåga och vilja att lära, vilket Dweck (2015) ser som en central faktor. Hatties (2012) 
metastudie Synligt lärande för lärare visar att ”prestationerna förbättras i den utsträckning 
som elever och lärare sätter upp och förmedlar lämpliga, specifika och utmanande mål […]. 
Prestationerna ökar som en funktion av återkoppling […]. Elevernas ökade inlärning 
omfattar inte bara ytlig och djup inlärning, utan också egen bearbetning och förståelse av 
informationen” (s. 18). Elevernas metakognition utvecklas om läraren fokuserar på att 
medvetandegöra inlärningsprocessen. Läraren behöver hjälpa eleverna att utveckla sin 
kunskap och sitt tänkande för att det inte enbart ska stanna vid faktainsamling (Pedersen, 
1998). Stigmar (2002) skriver att det är av vikt att koppla samman begreppet reflektion i 
samtalet om metakognition då det handlar om att utveckla människors tänkande och 
självreglering. Elever på ett yrkesförberedande program är, enligt Stigmar i behov av ett 
reflekterande arbetssätt och framhåller att det är ett effektivt sätt att lära vilket tydliggörs i 
följande citat: 
 

För det första har eleverna på de yrkesförberedande programmen generellt 
besvärligare än eleverna på de studieförberedande att i loggböckerna beskriva och 
exemplifiera hur de kan närma sig en uppgift de ställs inför (vilket också bekräftades 
under intervjuerna). För det andra har eleverna vid de yrkesförberedande programmen 
dessutom svårt för att skilja ut de viktigaste delarna i en arbetsuppgift. Liknande 
bekymmer gav inte eleverna som gick på de studiestudieförberedande programmen 
uttryck för i loggböckerna. (ibid.,s. 227) 
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Ett reflekterande arbetssätt är en framgångsfaktor för elevernas lärande och att vara 
medveten om olika kognitiva processer såsom att förstå olika problem handlar om att 
övervaka och kontrollera sina kognitiva sidor (Pramling, 1987). För att förstå hur andra 
uppfattar olika situationer och vad de behöver veta för att begripa den måste det förklaras 
och där är återkoppling av stort värde för att eleverna ska komma närmare målet. 
 

Återkoppling är information med vilken en elev kan bekräfta, lägga till, skriva       
över, justera eller omstrukturera oavsett om informationen är domänkunskap 
(innehåll), metakognitiv kunskap (tankar om prestationer), uppfattningar om elevens 
egen person och arbetsuppgifter eller kognitiva taktiker och strategier. (Nottingham, 
2013, s. 23) 

 
En utmanande undervisning utgår från att eleverna reflekterar över sitt eget lärande och här 
är återkoppling ett viktigt redskap som måste stärkas inom undervisningen. Självreglering 
definierar elevens metakognitiva förmåga och självreglerande egenskaper inkluderar 
egenkontroll, självutvärdering, självbedömning och självstudier (Hattie, 2012). Att få 
eleverna att undervisa sig själva om innehållet i kurserna handlar om ett självreglerat 
lärande. För att eleven ska förstå inlärningsprocessen bör hon kontrollera sitt eget lärande 
men även få undervisning om den för att lära sig utvärdera och styra sitt eget lärande. 
Vygotskijs teorier om kognitiv självkontroll och förhållandet mellan medvetandet och 
kontroll har lagt grunden för hur lärandet utvecklas hos individen. Vidare har relationen 
mellan självmedvetenhet och kognitiv förmåga öppnat upp för begreppet, metakognition 
(Kroksmark, 2011).  
 
1.3.5 Pedagogisk socialpsykologi och relationer 
Studier inom pedagogisk socialpsykologi visar att praktiker och forskare bör förhålla sig till 
ett helhetsperspektiv på lärandet och där mänskliga relationer, kunskap och omsorg är 
sammanvävda. För att ett genuint lärande ska ske behövs vissa essentiella villkor vara 
uppfyllda såsom en god relation med läraren, gruppen och kamrater. ”Positiva relationer är 
bra för elevernas prestationer medan negativa relationer motverkar dem” (Aspelin, 2015, s. 
14). En god relation mellan lärare och elev innebär inte att förmågan att skapa och 
upprätthålla förtroendefulla relationer är något som är medfött och som bara vissa lärare 
klarar av. Lärare måste ha en bra relation till eleverna för att kunna utföra sitt arbete då det 
”relationsskapande arbetet sker spontant och intuitivt” (Lilja, 2013, s. 193). 
Forskningsprojektet Relationell pedagogik och lärares yrkeskunnande av Aspelin och 
Persson (2011) visar att när läraren är aktivt pådrivande och förmår utforma undervisningen 
är den mer effektiv. Utbildningen behöver här ge eleverna strategier för hur de lär sig att 
reflektera och utifrån det utveckla metakognition. I det pedagogiska arbetet ser Aspelin 
(2015) elevens prestationer som invävda i ett relationellt perspektiv. Läraren ska inte i första 
hand ägna sig åt att reflektera och skapa relationer till sina elever. I allt pedagogiskt arbete 
behöver läraren bygga goda relationer till eleverna, utifrån relationskompetens som till stor 
del sker vid sidan om kunskapsuppdraget. Aspelin poängterar här att ”pedagogiken utspelas 
till stor del ”vid sidan om” lärarens målmedvetna strävan efter kunskapsutveckling och 
främjande av elevernas prestationer” (ibid., s. 16). Det kan tolkas som att relationskompetens 
sker spontant och att den utvecklas både ”innanför” och ”utanför” relationer och att den ses 
som en existentiell fråga med pedagogiska inslag. Feldman (1990) förhåller sig till 
relationsbegreppet såsom att: 

 
 
 
 

 



   

  
 

17 

Social psychological approaches take the view that the affective and cognitive 
qualities of the relationship between the two prime players in educational settings are 
crucial to the nature of ultimate success of the student´s performance and, in a sense, 
the success of the teacher´s performance as well. The distinguishing  characteristic of 
this kund of research is that it is assumed that the behavior of one individual has an 
effect on the other. (ibid., s. 4) 
 

Resonemanget visar på att interaktionen mellan två parter har betydelse för elevens 
prestationer. Ett antal studier om relationens betydelse för att främja elevernas lärande visar 
på att interpersonella relationer är ett grundval för elevernas ämnesmässiga utveckling 
(Stigmar, 2002). Martin och Dowson (2009) ser även att det krävs nära interpersonella 
relationer för att eleverna ska utveckla sina ämneskunskaper och poängterar här att 
”relationships are therefore central to the issue of teaching and instruction” (s. 344). Det är 
angeläget att se relationen som en förutsättning för utbildning och vidare kunskapsinlärning 
och inte som föränderlig (Gergen, 1997, i Illeris, 2007). Elever och lärare påverkar varandra 
och undervisningen i skolan kan ofta kännas ointressant. För eleverna är relationen med 
läraren oerhört viktig då känslor, förväntningar och kursmål påverkar hur undervisningen 
bedrivs. I förhållande till samvaro och mellanmänskliga möten menar jag att läraren måste 
lyssna in och respektera alla elever då det bekräftar deras existens. Mötet har en stor 
betydelse för hur elever lär. Forskning om elevers lärande omfattar mänskligt lärande 
utifrån den pedagogiska psykologins syfte att använda begrepp och metoder för att förstå 
vad det handlar om (Berliner, 2006). Ceder (2016) refererar till Taguchi (2010) som menar 
att ”the influence of psychology and cognitive science in educational research has 
contributed to theories preoccupied with the processes occurring inside the learning 
individual.”  
 
Ur ett socialpsykologiskt perspektiv på lärande har lärarens relationella kompetens och 
respekt en betydande faktor för elevens inlärning. Det är lärarens ansvar att stödja eleven i 
utvecklandet av en metakognitiv medvetenhet. Olika aspekter vägs in i relationsbegreppet 
såsom ”mellanmänskliga, sociala och samhälleliga relationer” vilka utgår från mellan- 
mänskliga möten (Aspelin, 2015, s. 19). Resonemanget anser jag stödjer teorin om ett 
social-psykologiskt perspektiv på lärande, där det sociala samspelet och den sociala 
relationen står i centrum. Begreppet innefattar en ”ontologisk dimension, en som rör 
personliga eller mellanmänskliga relationer […] förhållandet mellan pedagogiska möten och 
pedagogiska tillvägagångssätt.” Rent terminologiskt handlar ”utbildning om såväl sam-varo 
som sam-verkan” vilket kan ses som förhållandet både inom och utanför mellanmänskliga 
möten (Aspelin, 2011, s. 21). I förhållande till mellanmänskliga relationer belyser Ceder 
(2016) i sin avhandling Cutting Through Water, pedagogiska relationer och förhåller sig till 
interaktionen mellan ”icke–mänskliga element.” Begreppet pedagogisk relationalitet 
beskrivs som en relation som inte baseras på elev och lärare utan om det som händer i en 
relation. En relation uppstår inte av sig själv utan det behövs en samverkan mellan brukare 
och yrkesrövare, en samverkansprocess. Ett möte mellan ett jag och en grupp är 
grundläggande för de mellanmänskliga relationerna i skolan (Røkenes & Hanssen, 2012). 
Relationen mellan elev och lärare handlar ofta om en maktrelation och här är det av 
betydelse att makten med hänsyn till den etiska aspekten används för den andres bästa 
(Lögstrup, 1992). En bra relation påverkar ungdomars kunskapsprestationer och meta- 
kognitiva förmåga genom att läraren möter eleverna och visar ett tydligt engagemang. Ska 
eleverna utveckla ett eget lärande är självförtroende en viktig faktor att uppnå. Angelöw 
(2015) definierar självförtroende som:  
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v Ett grundläggande förtroende för sig själv och tro på sin egen förmåga 
v En optimistisk realistisk uppfattning om vad man kan klara av 
v Ett accepterande av sig själv både när det gäller goda och dåliga egenskaper.  

 
Självförtroende och intresse samverkar och har eleven förtroende för läraren stärks 
relationen mellan dem. Grunden för det pedagogiska mötet är den relation som finns mellan 
pedagog och elev och det är pedagogen som är ansvarig för att utveckla en bra relation 
(Jenner, 2004). Martin Buber (a.a) belyser Jag-Du-relation, att se den andre som en person, 
inte en sak såsom Jag-Det-relationen, vilket alla pedagoger bör sträva mot. Följande citat 
tydliggör resonemanget: 
 

För att den eftersträvande subjekt-subjekt-relationen ska uppnås krävs att 
yrkesutövaren har tillägnat sig ett förhållningssätt, som kan beskrivas med begrepp 
som perspektivseende, kontextualisering, konstruktiv åtgärdsplanering, professionell 
hållning och etisk hållning. (Jenner, 2004, s. 23) 
 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
I följande text redogörs för ett socialpsykologiskt perspektiv som i studien ligger till grund 
för min syn på metakognitivt lärande. Teorin presenteras i förhållande till relevant litteratur 
inom området. I relation till det socialpsykologiska synsättet redogörs för ett socialt 
interaktivt lärande utefter konstruktivismen som kunskapsteori då jag anser att den 
kompletterar det metakognitiva synsättet.  
 
1.4.1 Socialpsykologiskt perspektiv 
Studier om metakognition relaterat till ett socialpsykologiskt perspektiv är mindre vanliga 
inom utbildningssammanhang. Socialpsykologi inryms inom pedagogisk socialpsykologi och 
betonar aspekter såsom relationer mellan människor men även hur vi kan förstå och 
samverka med de människor vi möter (Røkenes & Hanssen, 2012). Som begrepp studerar 
socialpsykologi sociala processer och hur det relationella samspelet påverkar de inblandade 
(Malten, 1997). Aspelin utgår från subdisciplinen, pedagogisk socialpsykologi och definierar 
det som ”det teoretiska och/eller empiriska studiet av spänningsförhållandet […] mellan 
individualitet och socialitet i en utbildningskontext och mer precist, i en social situation som 
karaktäriseras av att en part utöver målmedveten påverkan på en annan” (s. 20). Begreppet 
konkretiseras genom att utgå från individualitet och socialitet i stället för individ och 
samhälle. Människan har i alla tider försökt förstå sig själv och sin omvärld och genom 
historien har ett flertal tänkare uttalat sig och försökt att besvara socialpsykologins 
frågeställningar om det sociala samspelet. Som vetenskap uppkom perspektivet under senare 
delen av 1800- talet och enligt Aspelin (1983) blev det först möjligt när följande två 
förutsättningar var uppfyllda: 
 

v Att individ och samhälle uppfattas som åtskilda från varandra 
v Att denna åtskillnad uppfattas som problematisk. 

 
Socialpsykologin är en del av sociologi och psykologi och den befinner sig i gränslandet 
mellan sociologin och psykologin. Som sitt centrala studieobjekt har sociologin samhället i 
fokus medan psykologin utgår från individen. Det finns ingen tydlig gräns mellan de båda 
men det förekommer olikheter i tyngdpunkterna. ”Socialpsykologin är ett specialområde 
inom psykologin där man särskilt studerar individens förhållande till omvärlden och 
individens beteende som medlem av större eller mindre grupper” (Angelöw et al. 2015, s. 
19). Inom lärandet har psykologin en utbredd aspekt och det är flera teorier som ryms inom 
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det psykologiska perspektivet såsom inlärningspsykologi men även socialpsykologi. Även 
kognitionspsykologin behöver synliggöras om det ska läggas ett psykologiskt perspektiv på 
lärandet. Aspelin (2015) hänvisar till socialfilosofen Mead som definierar socialpsykologi 
som ”an ongoing social process of experience and behavior in which the existence and 
development of their minds, selves and self-consciousness depend” (s. 19). Social-
psykologin försöker ”förstå och förklara hur människors tankar, känslor eller beteenden 
påverkas av verklig, påhittad eller påstådd närvaro av andra; den försöker förstå och 
förklara sociala interaktioner (Eisele, 2003, i Thornberg, 2013, s. 11). Sett utifrån social 
påverkan handlar det om attityder, beteenden och uppfattningar som påverkas av fysisk eller 
indirekt närvarande människor. Den individuella sidan av lärandet uppfattas inte bara 
kognitivt. Det handlar om att känslor och motivation, i relation till sociala och samhälleliga 
förhållanden alltid ingår i lärandeprocessen och påverkar resultatet (Filstad, 2012). Kritik 
har framkommit i relation till det socialpsykologiska perspektivet då våra förutsättningar 
såsom arv och utifrån det som händer då vi tänker, ofta glöms bort då fokus ligger på det 
sociala planet. Att relatera elevens lärande till ett socialpsykologiskt perspektiv och som en 
del i att utveckla och stärka elevens metakognitiva lärande anser jag har ett stort värde för 
elever och lärares undervisning. Inom utbildningen och i relation till ett metakognitivt 
lärande handlar det om att eleven tar till sig sin egen kunskap vilket förutsätter ett samband 
mellan den som lär och den som lär ut. Socialpsykologi utgår från olika delområden som 
har betydelse för samverkan i skolan såsom gruppen, fostran, ledarskap och 
majoritetspåverkan (Thornberg, 2013). Gruppen har en central betydelse för det sociala livet 
inom utbildningen och kan definieras på olika sätt. Jag har i studien valt att förhålla mig till 
definitionen ”Två eller flera ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett 
socialt samspel” (ibid., s. 17).  
 
Inom utbildning och lärande samverkar elev–lärare samt elev–elev och utifrån det behövs 
en ömsesidig respekt men även grundläggande kunskaper om hur lärare påverkar och 
påverkas av dem de möter i en undervisningssituation. Primära grupper kännetecknas av 
”samarbete och innerlig samvaro ansikte–mot–ansikte […] det sociala livets källa” 
(Angelöw, 2015, et al., s. 158). Primära grupper förser individen med ett emotionellt stöd 
som behövs för att delta i det sociala livet. Målet med den primära gruppen är att de 
enskilda individerna upplever en gemenskap, att de hör samman och att de blir en helhet 
och att gruppens samvaro är det viktigaste målet för den egna viljan. Inom det pedagogiska 
området visar forskning på att hänsyn behöver tas till olika perspektiv och vetenskapliga 
discipliner för att förstå lärandet. Det innebär att det måste vägas in och relateras till 
psykologisk och erfarenhetsbaserad forskning. Illeris (2007) relaterar till olika aspekter 
såsom ”psykologiska grenar, till biologiskt förankrade teorier om kroppen och inte minst 
hjärnans funktioner samt till samhälleliga analyser” (s. 36). Socialpsykologin behandlar 
interpersonella samspelsprocesser vilka jag menar har en betydelse för elevens lärande. En 
tolkning av teorin enligt ett socialpsykologiskt perspektiv utgår från att se teori som 
perspektivisering av praktiken. Ett sådant perspektiv ger möjlighet att förstå de fenomen 
och sociala situationer som inryms både i och utanför klassrummet. En perspektivisering av 
praktiken bidrar med analytiska redskap som kan hjälpa pedagogen att förstå händelser som 
inträffar i olika undervisningssituationer. Det som anses som kunskap för en elev behöver 
inte uppfattas på liknande sätt för en annan elev. Filstad (2012) poängterar att teorin har en 
beskrivande och analytisk funktion vilket Thornberg (2013) ser som att ”begreppen bidrar 
till att sätta handlingarna i en teoretisk ram till att förstå praktiken, för att i nästa omgång 
eventuellt påverka handlingarna” (s. 8). Det kan tolkas som att begreppet ger förståelse för 
de händelser som uppstår inom olika lärprocesser vilket kan förklaras utifrån följande citat:  
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Utbildnings- och samhällsvetenskapliga teorier och forskningsresultat ska ses som en 
provisorisk kunskap som är social till sin natur och färgad av det historiska, kulturella 
och sociala sammanhang som forskare själva är en del av. De tillhandahåller 
perspektiv snarare än sanningen, vilket bland annat innebär att den som använder 
sådana teorier och forskningsresultat alltid måste ha ett öppet, resonerande, 
eftertänksamt och prövande förhållningssätt och hela tiden måste vara inkännande för 
den egna lokala praktiken och för den enskilda situationen. (ibid., 2013, s. 11) 
 

Med tyngdpunkt på ett socialt sammanhang tydliggörs för ett resonerande förhållningssätt 
där kunskap är en social process som kräver både ett kritiskt förhållningssätt men även 
pluralism för att förbättra verksamheten. Målet med min studie är att se socialpsykologin 
som ett stöd för hur eleverna på bästa sätt tar till sig och utvecklar sitt eget lärande. Det 
socialpsykologiska synsättet kan i relation till metakognition komplettera eller utmana 
beroende på vilken uppfattning eleverna har om sin egen kunskap. Jag menar även att det 
kan ses i relation till det omgivande samhället då en utvecklad metakognition vidgar 
elevernas tankar. I relationella sammanhang är dialogen ett redskap för att undersöka 
elevens uppfattningar om sin egen lärprocess. Allt lärande måste grunda sig på en process 
mellan elev och lärare och där eleven tar ansvar för sitt eget lärande (Stenemo, 1994, i 
Stigmar, 2002). Utifrån det perspektivet kan ett socialpsykologiskt synsätt stödja ett 
metakognitivt lärande och på så sätt bli ett redskap i tolkningsprocessen. Jag anser att en 
undervisning som baseras på den traditionella förmedlingspedagogiken har svårt att uppnå 
metakognition då eleven utifrån det synsättet ses som en passiv mottagare.  
 
1.4.2 Socialpsykologi och konstruktivism  
Den konstruktivistiska epistemologin betonar kunskapen som ständigt föränderlig ”den 
lärande är den som ska vara aktiv och medvetet konstruera sin egen kunskap” (Stigmar, 
2002, s. 51). Teorin om att lärandet vilar på ett dialogbaserat lärande där eleven är aktiv och 
medveten om sitt eget lärande är att föredra i det pedagogiska arbetet. I lärandet bör eleven 
stimuleras till att själv formulera eller omformulera sin uppfattning om olika begrepp istället 
för att acceptera färdiga teorier (Maltén, 1997). Kopplingen mellan socialpsykologi och 
konstruktivism förhåller sig till den subjektiva och dialogbaserade synen på lärandet vilket 
hjälper eleverna att utveckla ett metakognitivt lärande. Inom konstruktivismen 
”konstruerar” eleverna sin kunskapsuppfattning samtidigt som de har med sig sin egen 
erfarenhet av ”världen.” En socialpsykologisk betoning på lärandet där relationer och 
kunskap skapas i ett samspel uttrycker behovet av ett dialogbaserat förhållningssätt. Dysthe 
(1995) utgår från att eleverna är kunskapens subjekt och inte dess objekt. En  
konstruktivistisk syn på kunskap innebär att den inte existerar oberoende av den som lär sig 
något. Det kan tolkas som att kunskapen varieras utefter det eleven redan vet och beroende 
av vem det är som lär sig. I sammanhanget konstrueras kunskapen på nytt av varje enskild 
individ. I studien förhåller jag mig till elevers syn på metakognitivt lärande vilket handlar 
om att de måste hitta sin egen kunskapsstruktur för hur de lär och att de konstruerar sina 
egna kunskaper. Tyngdpunkten ligger även på ett utvecklat interpersonellt samspel. Den 
forskning som har bedrivits inom undervisning betonar främst klassrumskommunikationens 
betydelse för att stödja elevcentrerade arbetsformer där eleven äger lärandet och där läraren 
utvecklar och stärker arbetssättet genom uppmuntran (Gayle, 2006). Det visar på att 
kunskap utvecklas i ett samspel med övriga elever och lärare och att det finns en interaktion 
mellan deltagarna vilket stöds av det socialpsykologiska synsättet. Kunskapen måste 
förankras och förstås utifrån elevens egen livsvärld där målet är att synliggöra lärandet för 
eleven och att medvetandegöra kunskapen. Eleven måste förstå sig själv och sin omvärld 
och utifrån det handla som en individ i förhållande till olika sociala grupper (Dysthe, 1995). 
Synen på ett socialt interaktivt lärande utefter konstruktivismen och i relation till 
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socialpsykologin bör ses som en förutsättning inför ett metakognitivt lärande. De båda 
perspektiven stödjer ett metakognitivt lärande då det enligt mitt synsätt förutsätts ett aktivt 
deltagande av den lärande själv men även i relation och i ett samspel med andra. Utefter min 
tolkning integreras de olika perspektiven enligt följande:  
 

v Metakognition bygger på medvetenhet och förståelse om sitt eget tänkande och sin 
egen förmåga att lära 

v Socialpsykologi utgår från att kunskap konstrueras i det interpersonella samspelet 
v Konstruktivismen förutsätter att kunskap skapas aktivt av den lärande själv. 

 
1.5 Sammanfattning av teori och forskningsresultat 
Det socialpsykologiska perspektivets fokus på perspektivisering synliggör de sociala 
situationer som inryms inom olika undervisningssammanhang. Samspelet mellan lärare och 
elev behöver grundas på en ömsesidig respekt då interpersonella samspelsprocesser har 
betydelse för elevens lärande. Perspektivet öppnar upp för ett pluralistiskt deltagande 
mellan elev och lärare vilket ökar förståelsen för hur elever tänker och hur de förhåller sig 
till sitt metakognitiva lärande. Stigmar (2002) refererar till Stenemo som skriver att allt 
lärande måste grundas på ett relationellt samspel där eleven tar ansvar för sitt eget lärande. 
Här menar jag att kunskap konstrueras av den lärande enligt den konstruktvistiska 
epistemologin vilket grundas på ett socialt interaktivt lärande. Här har den 
fenomenografiska kunskapsbildningen bidragit med ett lärande som utgår från vad elever lär 
sig och hur lärandet går till. Eleverna är grunden till vad som behöver förändras och 
förändringar måste leda till att skapa nya tankesätt. Metakognition stärker elevens 
medvetenhet om sitt eget tänkande och förståelsen för sin egen kunskap. Det har betydelse 
för elevens inställning och självständighet vilket bör ses både ur ett individ- och 
samhällsperspektiv (Timberley, 2013). Den pedagogiska forskningen visar att det 
socialpsykologiska och metakognitiva synsättet var för sig kan bidra med en förklaring till 
hur eleven uppfattar sitt eget lärande. Inom den metakognitiva forskningen har det skett en 
förskjutning från att objektivisera elevens lärande till att se eleven som ett subjekt. 
Forskning visar på att det relationella perspektivets fokus på personliga och 
mellanmänskliga möten medvetandegör elevernas metakognition (Aspelin, 2015). 
Framförallt äldre elever är mottagliga för att utveckla kognitiva strategier och elever på ett 
yrkesförberedande program är, enligt Stigmar (2002) i behov av ett reflekterande arbetssätt 
och en metakognitiv förmåga.  
 
DEL 2: METOD 
I studien avgränsar jag mig till att utforska elevens metakognitiva lärande och hur det 
relationella perspektivet kan förstås i förhållande till elevens eget lärande. I följande kapitel 
redogörs för val av metod, datainsamling, urval, bearbetning och analys samt etiska 
överväganden. I relation till syfte och frågeställningar har jag valt att utgå från en kvalitativ 
empirisk inriktad studie utifrån en fenomenografisk ansats. Sett till problemområdet är en 
kvalitativ metod att föredra i forskning om inlärning då ”qualitative inquiry cultivates the 
most useful of all human capacities: The capacity to learn […] Qualitative inquirers find 
meaning in it (Patton, 2002, s. 1). Det handlar om att få en djupare förståelse för hur elever 
lär och utifrån det hitta strategier för att stärka det metakognitiva lärandet. Vid en kvalitativt 
orienterad intervjustudie finns det ”större möjligheter att lämna utrymme för respondenternas 
tolkningar” (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 26). Den fenomenografiska ansatsen 
tydliggör variationer utifrån de tillfrågades utsagor. I analysen kan elevernas uppfattningar 
om sitt eget lärande utläsas i förhållande till vad och hur elever lär och vad de relaterar till 
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kunskap utifrån ett relationellt synsätt. Jag har som datainsamling använt mig av 
halvstrukturerade intervjuer då de skapar högre validitet och underlättar analysen då 
intervjuaren ställer samma frågor till deltagarna (ibid.). Halvstrukturerade intervjuer och en 
guidad översikt anser jag ger en bra överblick över de ämnen som ska beröras. Att genomföra 
intervjuer med elever förutsätter att de ska känna sig bekväma både utifrån den miljö där 
intervjun äger rum men även tillsammans med den som intervjuar. I intervjun sker en 
interaktion mellan forskaren och respondenten och där forskarens integritet är avgörande för 
den vetenskapliga kunskapens kvalitet. En bra intervjufråga ”bör bidra tematiskt till 
kunskapsproduktionen och dynamiskt till att skapa en god intervjuinteraktion” (Kvale & 
Brinkman, 2009, s. 146). Den tematiska relateras till Vad- frågor och den dynamiska till Hur- 
frågor vilket bygger på interaktion och att få intervjupersonen att redogöra för sina 
upplevelser. Vad- frågor tar även hänsyn till föreställningar om forskningsämnet.  
 
2.1 Fenomenografi 
Den fenomenografiska ansatsen utgår från att beskriva hur olika företeelser uppfattas av 
olika människor och fokus ligger på inlärningsproblematiken om hur människor uppfattar 
sin omvärld. Ansatsen uppstod som en empiriskt utprövad forskningsmetod, utan teoretisk 
referens vars fundament verkat som teoretiska inflöden till fenomenografin (Kroksmark, 
2007). Ursprungligen kommer fenomenografin från inlärningspsykologi och gestalt-
psykologi men det finns även en variant inom den kritiska teorin. Fenomenografin är 
relaterad till hur människor uppfattar saker och där det ”uppfattade innehållet är det 
centrala. Inte i traditionell psykologisk mening där skillnad görs mellan uppfattandet 
(tänkandet som process) och innehållet i det tänkta utan i intentional mening där, 
uppfattandet och innehållet utgör samma entitet” (ibid., s. 5). Att uppfatta något handlar här 
om att anpassa sig till den konkreta verkligheten, inte att fenomenografin vilar på 
hypotiserande teoretiska fundament. Den fenomenografiska pedagogiken utformades efter 
de forskningsresultat som presenterats av INOM gruppen i boken Inlärning och 
omvärldsuppfattning (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999). Marton ville 
tillsammans med forskningsgruppen försöka förstå elevers ”uppfattningar” om det de söker 
kunskap om. I olika studier om inlärning har fenomenografin bidragit till att beskriva hur 
olika företeelser har uppfattats inom pedagogisk/didaktisk forskning. Ansatsen undersöker 
hur innehållet ”talar” till eleven och utifrån ett didaktiskt perspektiv elev–lärare, handlar det 
om att läraren reflekterar över sin yrkesroll och blickar in i elevens föreställningsvärld 
(ibid.). (Marton, i Kroksmark, 2011) framhåller att beroende på elevernas variation i olika 
uppfattningar blir deras förståelse olika. Inom det pedagogiska fältet relateras till olika 
forskningsfrågor såsom, hur lärandet går till och kunskapsbildningen fokuserar på ”vad 
elever lär sig och hur det går till” (s. 592). Som metodologi är fenomenografin induktiv till 
sin karaktär och som forskningsansats ger den innebörd åt kunskapsbegreppet och sin egen 
syn på lärandet. Som forskare måste vi ställa frågor som tar hänsyn till elevens värld och 
inrikta oss på undervisning ur ett lärandes perspektiv. Enligt Kroksmark (i Maltén, 1997) 
gäller det att inta ett holistiskt och kvalitativt sätt för att förstå olika sammanhang och 
inrikta de pedagogiska frågeställningarna på vad som lärs och inte hur mycket som lärs ”att 
lära sig är att erfara och förstå” (s. 220). Ansatsen uppfattas som en rörelse, där den 
utforskar ett brett fält inom olika pedagogiska frågor. Själva grundpelaren är att den är 
beskrivande och det är en konkret ansats inom en kvalitativ analys där konkret syftar på 
förståelsen för hur elever uppfattar metakognition. Ansatsen är induktiv då forskningen rör 
angränsande enskildheter där uttrycken formas till generella slutsatser och till det 
undersökande objektet. Motsatsen är deduktiv ansats och där teorins giltighet formulerar en 
teori om fenomenet. Uppfattningsbegreppet är det centrala i ansatsen, vilket Marton och 
Svensson förtydligar i följande citat:   
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Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller 
som inte kan sägas, eftersom det aldrig har varit föremål för reflektion. De utgör 
referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi 
bygger våra resonemang. (Kroksmark, 2011, s. 7) 

 
Att förhålla sig till den fenomenografiska ansatsens uppfattningsbegrepp beskriver elevens 
verklighet som den är och såsom den uppfattas utifrån elevens eget perspektiv i en specifik 
inlärningssituation. Därav är ansatsen fördelaktig att förhålla sig till i en studie om elevers 
uppfattningar om metakognition. Elevens medvetenhet om sitt eget lärande behöver beaktas 
inom pedagogiken. I förhållande till kunskapsbegreppet bidrar elevens uppfattningar till att 
implicit eller explicit förstå hur något upplevs. Då kunskap är relaterad till tänkandet ger 
ansatsen innebörd åt själva kunskapandet vilket är av stor betydelse inom undervisningen. 
Fenomenografiska studier syftar på att ”hitta och systematisera tankefigurer […] som är 
socialt betydelsefulla” (Marton, 1981, s. 608). Fenomenografin beskrivs efter första och 
andra ordningens perspektiv. Den första ordningen utgår från hur världen är beskaffad och 
där den andra ordningen visar på vilka uppfattningar/erfarenheter människor har om 
världen. Det görs skillnad mellan fakta, det som observeras utifrån, den första ordningens 
perspektiv i jämförelse med den andra ordningens perspektiv, hur någon upplever något och 
där skillnaden beskrivs i beskrivningskategorier. 
 

Inom inlärningspsykologin frågar man sig ofta varför, för att ta ett exempel, vissa 
barn lyckas bättre än andra i skolan. Varje tänkbart svar på denna fråga är ett 
uttalande om verkligheten. Ett alternativ är en fråga av den typ som Säljö (1978) 
ställde: Vad tror man det beror på att en del barn lyckas bättre än andra i skolan? 
Varje svar på denna typ av fråga är ett uttalande som representerar två skilda 
perspektiv. (Marton, 1978, i Kroksmark, 2007, s. 8)   

 
Citatet tydliggör sambandet mellan de båda beskrivningarna där svaret på frågan blir det 
mest centrala ur den andra ordningens perspektiv då en mer djupgående analys definieras. I 
relation till studien om elevers metakognition utgår jag från den andra ordningens 
perspektiv. Elevers uppfattningar ses i förhållande till deras eget lärande och hur de 
upplever metakognition i förhållande till det intersubjektiva mötet. Elevers tankar och 
känslor uttrycks subjektivt i den meningen. Avsikten med studien är att undersöka, 
tematisera och beskriva elevernas uppfattningar om eget lärande. En fenomenografisk 
forskning har en överordnad ställning då elevers skilda beskrivningar kategoriseras för att få 
förståelse för det som har uppfattats utefter en intersubjektiv förståelse. Den metodologiska 
designen handlar här om att ställa rätt frågor som är anpassade till respondenternas 
förutsättningar (Kroksmark, 2007). Datainsamlingen beskriver hur eleverna uppfattar sitt 
lärande och hur betydelsefull relationen med läraren är i undervisningssituationen. Utifrån 
min erfarenhet som verksam pedagog kommer jag i undersökningens analys att tolka 
elevens verklighet och uppfattning utifrån mitt perspektiv som verksam pedagog. Stigmar 
(2002) hänvisar till Larsson som framhåller att fakta alltid är perspektivberoende och att det 
finns en tolkning bakom varje meningsfullt tänkande. Resultatet är tänkt att tolkas utefter 
det sammanhang som intervjuerna har genomförts, inte som skilda från varandra. Maltén 
(1997) hänvisar till Schön som menar att praktikerns handlingskunskap utvecklas först om 
den tydliggörs av henne själv och att det krävs reflektion av de egna handlingarna. 
Fenomenografin har en stor betydelse för hur den ser till elevens inlärning utifrån 
disciplinerna pedagogik och sociologi. Samtidigt har den kritiserats då uppfattningar och 
kategoriseringar har lyfts ut från sitt sammanhang. Enligt min åsikt har uppfattnings-
begreppet ett stort värde för hur eleverna förhåller sig till sitt eget lärande då ansatsen tar 
”hänsyn till olika uttryck som formas till generella slutsatser om det undersökta objektet och 
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prövar teorins giltighet” (Sundberg, 2015, s. 6). Den fenomenografiska ontologin bör kallas 
för pluralistisk då den som metod förstår människan i en livsvärld (Kroksmark, 2007, s. 18). 
Ontologin hanterar världen som en erfarenhetsverklighet och där livsvärlden utgör 
förutsättningen för det dagliga livet vilket i sin tur utgör förutsättningen för vetenskapen. En 
del av livsvärlden är min egen och den andre är etablerad genom kollektivet såsom 
intersubjektiva uppfattningar. Inom inlärningssammanhang är människan ett lärande subjekt 
och är sällan utlämnad till sig själv då inlärning oftast sker tillsammans med andra. 
”Människans värld och den intersubjektiva världen är också relaterade till den andre” (ibid., 
s. 21). Vid inlärning konfronteras eleven alltid med den andres (traditionellt lärarens och 
läromedlens) livsvärld. Det vill säga såsom den andre uppfattar olika aspekter inom den 
intersubjektiva livsvärlden, aspekter som inte alltid är mina egna. Den andres uppfattning är 
traditionellt indirekt given trots att vi delar världen. 
 

Fenomenografin måste utgå ifrån att den mänskliga dialogen bygger på att subjekten 
upplever varandra, egentligen som objekt för sin egen subjektiva intention, men att 
denna intentionalitet i sin tur förutsätter att objektet tolkas som subjekt. (ibid., s. 21) 

 
I dialogen mellan lärare och elever uppfattas olika aspekter som inte alltid är ”mina egna” 
vilket innebär att vi har med oss olika livsvärldar i en undervisningssituation. Utefter det är 
en pluralistisk delaktighet att föredra i olika inlärningssammanhang.  
 
2.2 Urval  
Utifrån undersöknings syfte och frågeställningar valde jag att vända mig till elever som går 
på en gymnasieskola i Västsverige och som läser på ett yrkesförberedande program. Jag är 
verksam lärare på programmet men inte undervisande lärare för alla elever som deltar. Att 
vara yrkesverksam inom programmet kan i studien ses som etiskt svårt att genomföra med 
tanke på att en kvalitativ intervjuforskning ses som en ”interaktiv forskning då intervjuaren 
genom det nära samspelet med intervjupersonerna löper särskilt stor risk att ”köpas” av dem 
(Kvale & Brinkman, 2009, s. 91). Jag är medveten om att min position kan påverka utfallet 
men jag ser det även som ett säkerställande utefter de erfarenheter jag har om den aktuella 
verksamheten och till den relation jag har med eleverna. Dialog och interaktivt möte mellan 
forskare och deltagare är av vikt för att förstå elevernas uppfattningar om lärandet. Att skapa 
en nära relation mellan omgivning och elev och utifrån det förhålla sig till den etiska 
aspekten är ovärderlig i processen. Forskare kan uppnå distansering då forskare har en 
”automatiserad kunskap om områdets teorier” (Kullberg, 2014, s. 188). Då studien vilar på 
ett socialpsykologiskt synsätt är relationen med deltagarna en viktig aspekt att ta hänsyn till 
för att undvika eventuell maktposition och att de intervjuade inte påverkar mig då jag har en 
nära relation till dem. Jag är av den åsikten att en maktposition även kan drabba de forskare 
som inte innehar en tidigare relation med deltagarna. I urvalet ingick att intervjua nio elever 
som läser på ett yrkesförberedande program. Valet av elever genomfördes slumpmässigt men 
även ett strategiskt urval har gjorts utifrån ålder och kön för att kunna utläsa eventuell 
variation av elevernas uppfattningar om eget lärande. I förhållande till ett socialpsykologiskt 
perspektiv kan de olika urvalen ge mig en uppfattning om hur viktig relationen är för 
eleverna, i förhållande till hur långt de har kommit i sin lärprocess. Det föll sig att det i 
urvalet blev 5 tjejer och 4 killar, 2 elever som läser inriktning bageri samt resterande elever 
med inriktning kök. Antalet elever anser jag är tillräckligt för att besvara syfte och 
frågeställningar och i förhållande till studiens omfattning. De tillfrågade eleverna är mellan 
15 till 19 år och de går i olika stadier, från år 1 till år 3. Att genomföra intervjuer utefter en 
fenomenografisk metod inleds med en på förhand bestämd fråga och den ska vara av öppen 
karaktär. Det innebär att frågan inte ska innehålla något givet svarsalternativ utan mer öppna 
upp samtalet och där intervjuarens uppgift är att nå fram till ”den intervjuades intellektuella 
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och känslomässiga behandlingar av det aktuella innehållet” (Kroksmark, 2007, s. 33). Utifrån 
ansatsens fokus på uppfattning och variation studerar fenomenografer andra personers 
erfarenheter vilket i mitt fall utgår från elevernas syn på metakognition. Genom enskilda 
intervjuer kan elevernas uppfattningar, erfarenheter och känslor komma till uttryck vilket ses 
utifrån den andra ordningens perspektiv. Ansatsen utgår inte från att det finns ett rätt eller ett 
mer lämpligt svar utan det handlar mer om att utforma frågor som grundar sig på att få svar 
på respondenternas uppfattningar om det som ska undersökas (Starrin & Svensson, 1994).  
 
2.3 Genomförande 
Inför intervjuerna tillfrågade jag eleverna om de ville delta i undersökningen och utifrån det 
beskrevs syftet med studien. Då ett flertal elever var underåriga kontaktades vårdnadshavare 
via mail där jag presenterade mig och beskrev syftet med studien. De fick även information 
om att de skulle få ett missivbrev där även studiens problemområde, samtyckeskrav, 
konfidentialitet och anonymitet belystes (Bilaga, 1 ). De elever som var myndiga fick 
samma information men inte som ett skriftligt brev utan som ett muntligt samtal. Jag 
informerade även rektor om studien och frågade om jag fick genomföra intervjuerna. Jag 
meddelade elever och vårdnadshavare om att intervjun skulle spelas in och att den 
färdigställda uppsatsen var offentlig. Samtliga vårdnadshavare medgav sitt samtycke och de 
tillfrågade eleverna var positiva till att vara med i undersökningen och vi avtalade tid och 
plats för intervjun. Utifrån studiens syfte och frågeställningar konstruerades 
intervjuområden och intervjufrågor (Bilaga, 2). De intervjuområden som låg till grund för 
elevintervjuerna hade som syfte att delge eleverna information om ämnesvalet 
metakognition och socialpsykologiskt perspektiv. Jag ville även försöka väcka intresse och 
få eleverna att reflektera över ämnesvalet. Följdfrågor som grundades på ”Om jag har 
uppfattat dig rätt”, ”menar du att…” ”eller hur tänker du här”, ställdes i relation till 
intervjufrågorna. Forskningsfrågor formuleras vanligen i ett teoretiskt språk medan 
intervjufrågorna uttrycks i relation till respondenternas vardagsspråk (Kvale & Brinkman, 
2009). Alla frågor ställdes på samma sätt till alla elever. Inför genomförandet av 
intervjuerna genomfördes en provintervju med en elev i år tre med hänsyn till om det var 
några frågeställningar som behövde förändras, läggas till eller tas bort. Provintervjun 
räknades inte in i datamaterialet. Efter intervjun omformulerades frågeställningar eftersom 
de i för hög grad liknade övriga frågor och då de inte gav mig tillräckligt med underlag.  Jag 
formulerade om frågorna och lade även till tre frågor för att få ett mer utförligt material. Nio 
intervjuer genomfördes under två veckors tid och varje intervju spelades in via Quick Time 
Player vilket tog mellan 30–45 minuter. Den fenomenografiska intervjun baseras alltid på 
ljud- och/eller dvd band. Det blev ett omfattande material att analysera då den totala 
speltiden var baserad på cirka sju timmars spelmaterial. Under intervjun är relationen 
mellan intervjuare och intervjuperson beroende av den sociala relationen därför är miljön en 
viktig aspekt att ta hänsyn till. Deltagarna ska känna sig trygga med situationen och platsen 
och då krävs ”en fin balansgång mellan intervjuarens intresse av att komma åt värdefull 
kunskap och etisk respekt för intervjupersonens integritet” (ibid., 2009, s. 32). Intervjuerna 
genomfördes på den aktuella skolan i ett grupprum där eleverna ofta arbetar tillsammans 
med andra elever. Valet grundar sig på att eleverna känner sig mer hemma i den egna miljön 
gentemot ett lärarrum. Kvale och Brinkman (2009) framhåller att en ”reflexiv reflexivitet 
baserad på en sociologisk ”känsla” eller ”blick” gör det möjligt att övervaka på plats, när 
intervjun faktiskt äger rum” (s. 139). Trygghet är en viktig aspekt då intervjun grundas på 
frågor där eleven uttrycker sociala händelser och uppfattningar. I relation till sociala 
händelser ska intervjuerna inte bli föremål för teoretisering utan bygga på goda skäl. 
 



   

  
 

26 

2.4 Analys av data 
I analysen har jag som lärare inom den aktuella verksamheten en egen förförståelse om ämnet 
vilket kan vara en risk med tanke på egna tolkningar och värderingar. Jag var ständigt 
medveten om att det kunde bli ett problem men utgick från att vara uppmärksam och inte 
ställa styrande frågor genom att leda in eleverna. Under intervjun ställdes följdfrågor utefter 
studiens syfte och frågeställningar och för att tyngdpunkten skulle vila på elevens 
uppfattningar om sitt eget lärande valde jag att använda mig av spegling, vilket enligt Kragh 
(1993) visar på att intervjuaren lyssnar in deltagarna. Patton (2002) poängterar att allt skrivet 
kan i analysen användas som data och att intervjuer med öppna frågor förtydligar det 
interaktiva mötet. Under intervjun ville jag skapa en nära kontakt med eleverna för att de 
skulle känna sig delaktiga och utifrån det delge sina tankar om ämnet. Det var även viktigt 
för mig att eleverna skulle känna trygga och att jag som intervjuperson visade intresse och 
lyssnade in dem. Som forskare måste du leva dig in i andras upplevelser och den specifika 
upplevelsen ses och analyseras utifrån forskaren eller individens perspektiv. Det krävs ett 
”tolkande subjekt” för att förstå innebörd och uttalande. Här utgår fenomenologen från sig 
själv och utifrån det beskriver hur något har uppfattats (Larsson, 2011, s. 41). 
Fenomenografins epistemologiska grundtaganden utgår från att förhålla sig till ”det som visar 
sig.” I en kvalitativ studie beskrivs analysmetoden utifrån kodning, tematisering och 
summering och här är förförståelsen en del av det som studeras (Hjerm et al., 2014). Analys 
och tolkning av intervjuer utgår från olika nivåer och där hänsyn tas till varje nivå: 
 

v För att bekanta sig med data och få ett helhetsintryck 
v För att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagor 
v För att kategorisera uppfattningar i beskrivningskataloger och 
v För att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
       (Alexandersson, 1994, s. 125–128). 

 
I analysarbetet av elevernas utsagor om metakognitivt lärande och relationens betydelse för 
deras eget lärande har hänsyn tagits till ovan nämnda uppdelning i relation till egna 
tolkningar. Fenomenografiska studier utgår från att förklara olika mönster och variationer 
utifrån hur människor uppfattar studieobjektet och i analysen förklaras innebörden för hur 
något framträder (Larsson, 1986). Vid bearbetning av insamlat datamaterial lyssnade jag på 
intervjuerna flera gånger för att få ett helhetsperspektiv och med hänsyn till att en kvalitativ 
analys är iterativ vilket bygger på att forskaren analyserar datamaterialet flera gånger. Efter 
jag bekantat mig med data transkriberade jag ordagrant innehållet från varje elevintervju till 
digital text. Under intervjun avvek några elever från frågeställningarna och dessa svar 
sorterades bort då de innehöll irrelevant fakta och inte bidrog med relevant underlag till 
analysen. Alla svar som hörde till samma frågeställning sorterades ut och transkriberades på 
nytt. Därefter sammanställde och grupperade jag alla utsagor som tillhörde samma fråga. 
Utefter insamlat och sorterat material läste jag varje fråga på nytt för att urskilja eventuella 
nyckelord. Jag började med att stryka över dessa ord med en färgpenna men återgick till att 
markera dem direkt i dokumentet. Det tog för lång tid att använda sig av färgpennor och jag 
ansåg även att det sista alternativet blev mer tydligt. När nyckelorden var markerade försökte 
jag urskilja likheter och skillnader och dessa antecknade jag utefter olika teman. Enligt en 
fenomenografisk ansats jämförs identifierade utsagor avseende likheter men även olikheter 
och dessa grupperas därefter utifrån gemensamma drag (Kvale & Brinkman, 2009). Utefter 
de intervjufrågor som ställts och i relation till elevernas uppfattningar kunde jag urskilja fem 
olika teman som jag benämnde enligt följande: Metakognition som lärande, elevens 
medvetenhet och egenansvar, lärarens ansvar att stärka elevens metakognition, 
metakognition och yrkesidentitet samt metakognitivt lärande utifrån ett genusperspektiv. 
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Samtliga teman presenteras som rubriker i resultatkapitlet. Likheter och skillnader har 
kategoriserats efter elevernas uppfattningar om metakognition och relationellt synsätt vilket 
även studiens intervjuområden vilar på. Kategorisering redovisas i förhållande till det 
aktuella temat. Insamlat material från intervjuer kan vara krävande att analysera men de är av 
betydelse då jag ska förhålla mig till elevens uppfattningar om lärandet och hur kunskapen 
kan läras in. Utifrån datainsamlingen kan jag som forskare ”blicka” in i elevens 
föreställningsvärld och få en uppfattning om deras lärande och utifrån det reflektera över min 
egen syn på lärandet. Att byta perspektiv och se till innebörd, likheter och skillnader ger mig 
de redskap jag såväl behöver för att bättre förstå eleverna vilket har ett stort värde för det 
pedagogiska arbetet. För att bli en medveten forskare är det betydelsefullt att få en 
uppfattning om mångfald och variation utifrån det insamlade materialet och framförallt ”läsa 
mellan raderna” då målet är att studien ska relatera till ny kunskap. ”Experiencing something 
in a new way implies that new aspects or relationships between aspects, that were not noticed 
before, become discerned (Kullberg et al, 2016, s. 4).  
 
2.5 Studiens trovärdighet och giltighet  
För att få ut relevant och trovärdig kunskap måste det grundas på en viss förförståelse inför 
det fortsatta analysarbetet. Inför intervjuerna är det av betydelse att inta ett analytiskt 
förhållningssätt gentemot den du ska intervjua och med det menar jag att du måste ta  
avstånd men ändå vara närvarande under processen. Att bedriva pedagogisk forskning inom 
den egna verksamheten ifrågasätts ofta beroende på att den kan förbise relevanta perspektiv 
och sakna trovärdighet. Jag är av den uppfattningen att fler lärare bör forska inom den egna 
verksamheten och utveckla ett forskningsbaserat arbetssätt för att öka förståelsen för 
elevernas lärande. I förlängningen anser jag även att det stärker undervisningen. I 
diskussionen om forskning inom den egna verksamheten och dess giltighet skriver 
Alexandersson (2006) att lärare som bedriver forskning inom den egna verksamheten 
ansvarar för sin egen kunskapsbildningen. Lilja (2013) menar att verksamma lärare som 
forskar inom den egna verksamheten lättare får tillgång till den empiri som forskningen 
bedrivs inom. Det i sin tur menar jag stärker den pedagogiska forskningens trovärdighet och 
giltighet. Taylor och Bogdan (1998, i Lilja, 2013) avråder från att forska i en känd miljö där 
det finns nära relationer mellan forskare och de som ska studeras. De syftar här på 
svårigheten med att studera och inta flera perspektiv samtidigt. I det här sammanhanget får 
vi inte glömma betydelsen av relationen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. 
Vare sig du är forskande lärare eller forskare är du en del av livsvärlden och kunskap 
utvecklas i mötet mellan forskaren och den som ska studeras. Att vara väl insatt i 
verksamheten ökar förtroendet men ”vi kan aldrig nå en fullständig förståelse för en annan 
människa, eftersom vi aldrig kan lägga vår egen förförståelse för världen åt sidan” 
(Hartman, 2004, s. 191). En kvalitativ metod utifrån den fenomenografiska ansatsen kan 
hjälpa oss att inta ett förhållningssätt som gör oss medvetna om hur vi på bästa sätt förstår, 
förklarar och uppfattar elevens livsvärld och det interaktiva samspelet. Inom skolforskning 
och praktiknära studier är det av vikt att inte väga in sin egen förförståelse vilket i sig inte 
behöver leda till att du ska vara neutral. Som forskande lärare har du en egen erfarenhet om 
yrket vilket ökar trovärdigheten för det som ska studeras. Undersökningar av sociala 
fenomen är alltid föränderliga och kontextbundna då det finns teoretiska synsätt som 
kompletterar men även utmanar (Thornberg, 2013). I samhällsdebatten om den svenska 
skolan belyser Jansson (2014) skolforskningens relevans för undervisningen. För att 
förbättra skolans resultat behöver skolledare och lärare stå i nära kontakt med forskningen 
och när den är förankrad i verksamheten vilar skolan på vetenskaplig grund. 
 
 



   

  
 

28 

2.6 Forskningsetik 
Att bedriva vetenskapliga studier inom det pedagogiska fältet innebär att forskaren tar 
ställning och förhåller sig till väl avvägda forskningsetiska val. Inom den pedagogiska 
verksamheten riktas forskningsetiken till de berörda som deltar i undersökningen och 
forskaren har ett stort ansvar att förmedla rätt information till deltagarna. Vetenskapsrådet 
(2011) betonar i sin rapport God forskningsed vikten av att forskaren förhåller sig till 
forskningskravet och individskyddskravet om att utföra en ”kvalitativt god forskning med 
ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen” (s. 19). 
Individskyddskravet förtydligas genom samtycke, information och konfidentialitet samt för 
hur ett forskningsmaterial får användas. Hur väl forskaren förhåller sig till etiska val 
grundar sig mycket på hur forskningen genomförs med tanke på val av frågeställningar, 
metoder och deltagargrupper. I min studie har särskild hänsyn tagits till de elever som ingår 
i undersökningen men även till vårdnadshavare i de fall eleven inte var myndig. Inför 
intervjun tillfrågades elever och vårdnadshavare utifrån information- och samtyckeskravet 
och där syftet med studien redovisades. Jag redogjorde även för villkoren om att deltagarna 
har rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagarna informerades även om konfidentialitet och 
nyttjandekravet där den förstnämnda handlar om sekretesskrav och anonymitet. Den 
sistnämnda innebär att allt underlag från datainsamlingen enbart får användas till 
forskningsändamål.  
 
I studien förhåller jag mig till anonymitet och för att skydda deltagarna skrivs inte deras 
namn ut. I en kvalitativ studie är det viktigt att använda sig av ”pseudonyms for individuals 
and place, to protect the identitets or participants” (Creswell, 2014, s. 99). Den position 
forskaren intar kan innebära etiska komplikationer eller risker (Gustafsson et al., 2005). 
Med det menas att den objektiva sanningen kan komma att stå i motsats till den mer 
subjektiva och ”djupa” sanningen vilket kan innebära konsekvenser för studiens 
sanningsenlighet men även för forskarens trovärdighet. Rätt val av metod i förhållande till 
forskningsfrågan visar här på en god vetenskaplig kvalité och med hänsyn till 
individskyddet. En kvalitativ metod utefter intervjuer kan resultera i att forskaren väger in 
sin egen tolkning utefter sin egen erfarenhet. Det måste beaktas som forskande lärare för att 
uppnå ett etiskt hållbart resultat. Utifrån den etiska aspekten handlar det om att i 
analysprocessen väga in subjektivitet och objektivitet i förhållande till ett övergripande 
perspektiv. I studien tillfrågas elever och då är konfidentialitet en viktig aspekt att förhålla 
sig till och det krävs även samtycke om eleven är under 18 år. Närheten till eleverna kan 
öppna upp för mer utvecklande frågor och följdfrågor ger ett omfattande material att utgå 
ifrån. Är forskningsfrågan väl avvägd i relation till den etiska aspekten och där hänsyn har 
tagits till forskningskraven finns det en medvetenhet hos forskaren, en medvetenhet om 
styrkor och svagheter och i kontext till det etiska valet. Det kan ske en motsättning mellan 
etiskt värde och validitet då ett högt etiskt värde kan reducera andra kvaliteter i en studie 
(Larsson, 2005). Som forskare ställs du inför olika forskningsetiska val som kan innebära 
konsekvenser i förhållande till forskningsfrågan. Här menar Larsson (2005) att den 
kvalitativa metoden, enligt den fenomenografiska traditionen har en ”trohet mot fenomenets 
sanna natur” vilket i sin tur har ett centralt värde för studien (s. 8). 
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DEL 3: RESULTAT  
I kapitlet följer en presentation av den empiriska undersökningen. Följande redovisas en 
analys av de intervjuer som genomförts med 9 elever som går på ett yrkesförberedande 
program. De elever som deltar i studien är mellan 15 till 19 år. Frågor har ställts gällande 
elevernas syn på eget lärande och hur betydelsefull relationen är för deras inställning till att 
lära. I relation till studiens syfte och frågeställningar presenteras resultatredovisningen 
utefter de utsagor som framkommit under elevintervjuerna. Resultatet från mina tidigare 
lärarintervjuer om pedagogens metakognition ställs i relation till elevernas utsagor. I 
bakgrunden har jag redogjort för studien om lärarens metakognition. Följande presenteras 
elevernas utsagor som ett citat och anges med T (tjej) och K (kille) samt utefter det stadie 
(år 1, år 2 och år 3) eleven går i. Studien om lärarens syn på eget lärande förstärks med citat 
och anges med L (lärare). Följdfrågor ställs i förhållande till elevernas utsagor och 
presenteras inom parentes. De teman som har framkommit efter analysen presenteras som 
följande rubriker. Kategorisering av elevernas uppfattningar redovisas i förhållande till 
studiens intervjuområden, metakognition och relationellt synsätt. 
 
3.1 Metakognition som lärande  
Eleverna som deltar i studien ser begreppen kunskap och lärande på olika sätt men deras 
uppfattningar har inte några betydande avvikelser. Det som framkommer är att lärandet 
skiljer sig från kunskapsbegreppet då lärande handlar mer om det eleverna lär sig och att de 
redan då har med dig kunskapen. ”Lärande tänker jag mer på arbetslivet, att man lär sig 
genom att göra.” Det framkommer att det är viktigt med kunskap och att lära sig i skolan 
eftersom de har användning för det i arbetslivet. En elev uttrycker att ”kunskap kan vara lite 
onödigt” men ser ändå kunskap och lärande som en helhet och menar att de båda 
kunskapsbegreppen hör samman. Det poängteras vidare att eleverna försöker göra sitt bästa 
med den kunskap de har. Eleverna tydliggör för betydelsen av att äga kunskap inför 
kommande yrkesliv.    
 

E: Du har kunskap om det du har lärt dig. (Hur menar du då?). Att det är olika från 
person till person. Hur man ska bete sig i riktiga livet är väl bra kunskap att ha 
med sig så man inte förstör sitt liv. (K, år 2)  
 
E: Om man lär sig saker och får med sig mer kunskap så känns det som att om jag 
kan något nu och har jag nytta av det i framtiden. (Varför är det så tror du?). Jag 
vet inte, jag försöker alltid så att jag kan ha nytta av all kunskap. (K, år 2)  
 
E: Kunskap för mig då kan du det, lärande är själva processen för att nå 
kunskapen. Ju mer jag lär mig desto mer nytta i framtiden. (Hur tänker du då?). Jo, 
viktig kunskap är sådant som jag själv känner att jag har nytta av. Det kan vara bra 
att lära sig för det kommer till nytta. Lärande är själva processen. (T, år 3) 
  
E: Om matlagningen hade jag inte mycket kunskap. (Vad är det som driver dig till 
att lära?). Jag tänker att om jag ändå ska göra något kan jag ändå göra det bra, så 
tänker jag. (K, år 1) 

 
Eget lärande ses av många elever som att de tar ansvar för hur och vad de lär och att det 
betyder väldigt mycket för deras kunskapande. Tar de inte ansvar för sitt eget lärande får de 
ingen behållning av kunskapen. Eget ansvar betyder enligt eleverna att ”man har kontroll 
över hur man lär.” En av de tillfrågade anser att det är betydelsefullt att man mår bra rent 
generellt och han tänker då på de basala behoven. Han menar att det är viktigt att vara pigg 
och att ta vara på tiden han får i skolan men även att ta eget ansvar och arbeta med de 
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uppgifter som de har i de olika kurserna. På så sätt menar eleven att han få mer ledig tid till 
egna aktiviteter. Eleven säger att om han utnyttjar tiden i skolan leder det till egenansvar 
både utifrån hur han lär och hur han fördelar tiden för att lära. Det framkommer även att den 
omgivande miljön är betydelsefull för hur eleverna lär sig. Omgivningen de vistas i 
tillsammans med studiekamrater visar sig vara grundläggande för att utveckla ett eget 
lärande. God studiero och positiv stämning ökar deras inställning till att lära och de vill lära 
sig mer både praktiskt och teoretiskt. Elevernas uppfattning om eget lärande skiljer sig i 
frågan om hur de lär på bästa sätt.  
 

E: Man lär på ett eget sätt, man märker att det har kommit in utan att man tänker 
på det. (Hur menar du?). Jag vet inte riktigt men, man kanske märker att man kan 
utan att behöva tänka mer på det. Att verkligen behöva tänka till är egentligen inte 
så bra, att det verkligen sitter är bra för kunskapen. (K, år 1)  
 
E: Något jag kommer på själv ingen säger till mig att så här är det, utan att jag lär 
mig själv. Det är väl bra att man har ett eget lärande att man får göra själv så att 
man förstår det man gör, att du inte behöver ta hjälp. (K, år 2)  
 
E: Eget lärande är det som för mig framåt att jag tänker på framtiden. (Om jag 
uppfattar dig rätt, ser du eget lärande som viktig kunskap inför ett fortsatt 
yrkesliv?). Ja, om jag inte fortsätter, jag kanske inte får det betyg jag vill ha och 
inte kommer in på den högskolan jag vill. (Vad är det som driver dig?). Allt som 
allt är det viktigt att man har förståelse om att man kan få en drivkraft. Bra 
relationer och att lärare förstår en. (T, år 3)  

 
I relation till tidigare studie om lärarens syn på metakognition poängterar lärarna att det 
handlar om att träna eleverna att ta sitt eget ansvar. En av lärarna menar att ”vi har gjort 
motsatsen under många år.” Eleverna i undersökningen ser till sin framtid och till ett fortsatt 
lärande och menar att det är viktigt att ”ha ett mål, har du ett mål så kommer du alltid att 
vilja sträva mot det målet.” Lärandet måste vara meningsfullt för att de ska vilja gå vidare i 
sin kunskapsprocess. Om något är meningsfullt har det stor betydelse för framtiden och ett 
flertal elever kopplar meningsfullt lärande till deras yrkesinriktning. 
 

E: Meningsfullt lärande är att kunna lära och att man kan göra något av det. Hur 
man lär sig och av vem, den personen som lär ut. Om läraren verkligen brinner för 
det den gör inte bara ser det som ett jobb utan som att den lär ut för andra och lär 
sig av andra inte bara är inne i sitt jobbtänk. Lära ut för andra och utanför sitt jobb. 
Mer öppet i konversationerna. (K, år 2) 

 
Meningsfullt lärande och eget lärande är viktiga aspekter för eleverna och det är av 
betydelse att läraren har en plan över vad eleverna ska göra. Är inte läraren engagerad i 
elevernas lärande tar de inte läraren på allvar. Att äga sitt eget lärande betyder mycket för 
många elever och här har läraren en viktig roll att fylla, speciellt för de elever som har 
svårigheter. Eget lärande ses som positivt och om eleverna verkligen ska förstå det de lär sig 
behöver de enligt en av eleverna ”ha tron på dig själv så att du klarar av saker” och 
”fokusera mer, strunta i kompisar, skita i allt som händer runt omkring.” Att äga sitt eget 
lärande handlar enligt ett flertal elever att de ser vad och hur de ska lära sig. Här poängterar 
de att lärarna ska vara förstående och leda dem i processen. 
 

E: Jag är dålig på att fokusera, vet inte om lärarna kan göra så mycket. (Hur menar 
du?) Det är klart att de kan placera dig att du inte sitter med dina kompisar men då blir 
man irriterad om man inte får sitta med dem. Det är en balansgång, att ge och ta. (K, 
år 2) 
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3.2 Elevens medvetenhet och egenansvar 
När eleverna fick frågan om hur de lär för att bli medvetna om sitt eget lärande uttrycker 
flertalet av dem att medvetenhet om eget lärande handlar om nyfikenhet och inspiration. Är 
de intresserade och nyfikna på ett ämne har de lättare att lära. Helheten är viktig och för att 
förstå handlar det om att gå in på djupet och få en insikt om problemet. En elev anser att 
lärandet underlättar om hon kan praktisera det i praktiken, att se vad hon lär sig då det inte 
räcker med att lära sig teoretiskt. En annan elev framhäver repetition som ett sätt att lära och 
menar att hon i det praktiska övar på ett moment flera gånger och på så sätt blir medveten 
om hur hon lär och framförallt vad hon lär.  
 

E: Om något inte är intressant så försöker jag övertyga mig själv. (Kan du utveckla lite 
mer hur du menar?). Kanske hitta något i det som är intressant. Praktiskt för att det är 
kul, teoretiska kurser är för betygen. Det som motiverar mig till att lära är betygen. 
Om något är roligt behövs inte motivationen. Jag vill bara veta. (Vad beror det på, tror 
du?). Vet inte, tror det är jobbigare att lära sig något om man inte vill lära sig. (T, år 3) 

 
Tidigare lärarintervjuer visar på att det egna lärandet handlar om att få kunskap om allt inom 
skolan såväl basala som primära behov. 
 

L: Viktigt att ta ansvar för sitt eget lärande men det har man kanske inte alltid gjort på 
grund av stress och tidsbrist, under en lång period. Man känner sig mer trygg i sig 
själv om man äger sin egen kunskap. Vilket ger eleverna mer. Repetition är viktigt 
både för elever och lärare för att vi ska få en hållbar kunskap. 

 
Att använda alla sinnen vid inlärning och utan att behöva tänka på det som lärs in visar på 
att eleverna lättare kommer ihåg vad de lärt sig. ”Jag vill kunna saker och veta mycket.” 
Genom att lära i praktiken kan eleverna ta del av resultatet direkt och förhålla sig till vad 
som är rätt eller fel och utifrån det få respons. En av eleverna lyfter fram betydelsen av god 
studiero och närheten till studiekamrater och lärare för att öka koncentrationen och på så 
sätt bli medveten om sitt eget lärande.  
 

E: Om jag är ensam kan jag inte lära mig något då kan det kvitta, men ändå inte. (Vad 
beror det på, tror du?) Det var svårt att veta, men när man har någon i närheten kan 
man lära, annars är det onödigt. (Vilken är någon?). Ja, klasskompisar, lärare vem som 
helst, bara att ha någon nära. Det är inte roligt att sitta helt tyst, man vill ju helst 
kommunicera med andra då blir man medveten. (Om jag uppfattar dig rätt, menar du 
att relationen till andra är viktig för att du ska bli medveten om ditt eget lärande?). Ja, 
det sociala och fokusera på det. (K, år 2)  

 
En elev tror på att göra saker som han mår bra av såsom att träna på gym, ”om jag tränar vet 
jag att jag mår bra av det och då blir det lättare att lära. Då har man lite positiv energi när 
man har tränat.” Att bli medveten om sitt eget lärande anser alla tillfrågade är oerhört viktigt 
för att förstå vad de egentligen lär och att bli medveten om det handlar om att upprepa och 
”tänka lite mer på det.” Eleverna måste själva jobba på att lära sig och här säger de att viljan 
är det mest centrala.  
 

E: Det är jätteviktigt det är ingen som kan lära något åt dig då du måste kunna det 
själv. Du kan inte be någon annan lära dig. Det är du som ska jobba med det. Tycker 
man någonting är kul och man har viljan till det blir det automatiskt ett bra betyg 
vilket pushar att nå ett högre betyg. Medvetenheten om hur du lär bäst gör att jag blir 
medveten. Även om lärarna är bra på att lära ut. (Kan du utveckla det mer?) Vilket då? 
(Jag tänkte mer på hur du lär dig på bästa sätt). Ja men, om du inte vill bli lärd kan du 
inte lära dig något. Om du vill lära dig något måste du ha viljan att lära. (T, år 3) 
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En av eleverna poängterar att han alltid försöker ta ansvar för sitt eget lärande och lyfter i 
samtalet fram föräldrarnas engagemang och säger att föräldrarna alltid har frågat om läxor 
eller prov vilket innebär att han tar mer ansvar. ”Jag tränar på att ta ansvar för att visa 
föräldrarna.” Om eleverna ska få högre betyg menar de att ett eget lärande är ”jätteviktigt 
för att komma till toppen.” På frågan om eleverna tar ansvar för sitt eget lärande och på 
vilket sätt, redogör de för olika aspekter såsom yrkesinriktning, självdisciplin, lärarens roll 
och som en del i kommande yrkesroll.  
 

E: Ja, eget lärande det betyder väldigt mycket för en själv. Man måste verkligen ta 
ansvar. Ni lärare tvingar oss inte att lära, ni ger oss största grunden till att lära oss. Det 
sitter ju bara i att man vill lära eller inte. (Hur menar du då?) Det är viljan! Jag tar 
ansvar, hur bra det är, är ju en annan sak. Man kan leda en häst till vattnet men man 
kan inte lära den att dricka. (K, år 2)  
 

Citatet visas elevens vilja att lära och att ansvaret ligger hos honom själv men även att 
läraren har en roll i att lägga grunden inför fortsatt lärande. En elev anser att han tar 
tillräckligt ansvar. Han gör uppgifterna och ”lyssnar på läraren.” Han poängterar vidare att 
det är bra om läraren säger till om eleverna gör något bra och att läraren i förlängningen är 
mån om att eleven presterar. Brinner eleverna för något och tycker det är roligt vill de 
utvecklas. Intresset för att lära uppfattar eleverna som extra viktigt då de går på ett 
yrkesförberedande program och att bli inspirerad av yrkeskunniga inom yrket stärker 
elevens vilja. ”Många saker som man lär sig i köket till exempel facktermer brukar jag även 
tänka på att lära mig hemma. ”Jag vill ju kunna bli lika lärd som kockarna.” På min APL1 
använder de termer och då vill jag kunna det.” Resultatet visar på att eleverna har olika 
uppfattningar utefter frågor om eget lärande. Flertalet av eleverna tar ansvar och ser 
möjligheter och fördelar med eget ansvar. Tre av nio elever uttrycker att deras ansvar kunde 
varit bättre medan en av eleverna menar att hon ”måste” göra det. Utefter elevernas utsagor 
presenteras en kategorisering över deras uppfattningar. 
 
Elevernas egenansvar och inställning till att utveckla ett metakognitivt lärande 
 
Ja, men det skulle absolut varit bättre 
Jag skulle kunnat ägna mig mer åt det. Jag tycker inte det är så kul med skolan längre men 
man måste ha med sig kunskap ut i verkligheten. Det som är roligt lär jag mig ganska fort, 
det som är tråkigt lär jag inte lika snabbt. Det är väl bara att köra på. (År 2) 
 
Ja, jag måste göra det men det kanske inte händer jämt 
Jag behöver självdisciplin för att ta ansvar. Självdisciplin är medfött men man kan träna upp 
den också. Att få press på sig själv så är det enklare att disciplinera sig själv. (År 3) 
 
Ja, tillräckligt 
Jag gör uppgifterna som man ska göra och lyssnar på läraren. (K, år 2) 
 
Ja, det skulle jag säga. Jag tar ansvar 
Om jag inte förstår och inte kommer vidare, då frågar jag läraren. Jag stannar aldrig upp. 
Jag är motiverad till att göra det jag gör i skolan. Jag vill ha en bra framtid. Jag gör det 
mesta. Det som är svårt känner jag att jag blir stressad av och det låser sig och jag klarar det 
inte. Det jag har lätt för går fort och är kul. Är det svårt får jag lite motgångar. (T, år 1)  

                                                
1 Arbetsplatsförlagt lärande vilket avser praktik i den nya gymnasieförordningen. 
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3.3 Lärarens ansvar att stärka elevens metakognition 
I arbetet med att stärka elevens metakognition ska läraren stödja och utveckla eleven. Enligt 
Hansson (2009) ska läraren hjälpa till i processen men det slutliga steget måste eleven själv 
ta. Ett flertal elever uttrycker att läraren har en stor roll i att hjälpa dem att komma vidare i 
sin kunskapsutveckling och att stärka sitt metakognitiva lärande. Flera elever poängterar att 
vissa lärare stimulerar eleverna till eget lärande men att det är olika från lärare till lärare. 
Elevernas utsagor skiljer sig då de har olika uppfattningar om hur väl lärare stimulerar dem 
till att utveckla ett eget lärande. I den praktiska verksamheten framkommer det från en elev 
att lärarna är alltför stressiga vilket innebär att även eleven känner sig stressad. Är läraren 
lugn och pratar lugnt till eleven blir även hon lugn. Är läraren stressad resulterar det i att 
kunskapsinhämtningen blockeras för eleven. Läraren har ett ansvar att hjälpa eleven att 
komma vidare i sitt eget lärande. En elev framhåller att lärarna ofta frågar hur de vill arbeta 
och vilka prov de vill ha utifrån hur de ska utvecklas och bli bättre. ”Vi får uppgifter som vi 
måste reflektera och tänka över.”  
 
Under intervjun framkommer det att flertalet elever har den uppfattningen att det är lärarens 
ansvar att leda dem i deras lärande. Fyra elever säger att det är läraren som ska lära ut, ge 
instruktioner och engagera sig i elevernas lärande. Här menar de att det är viktigt att läraren 
kommer förberedd till lektionen och att det är läraren som styr över lärandet. Om en lärare 
ger rätt instruktioner och har viljan att leda då vill eleverna göra bra ifrån sig. Att läraren 
lyssnar och förstår leder till att eleverna tar ansvar för sitt metakognitiva lärande. 
Resterande elever anser att de själva har lika stort ansvar som läraren har med att stärka 
deras inställning till att lära. 
 

E: Jag kommer till lektioner för att lära mig saker och då måste läraren vara förberedd. 
Har inte läraren förberett med material kan jag inte lära mig något. (Kan du förklara 
lite mer då du pratar om vems ansvar det är?). När man väl fått materialet är det mitt 
jobbansvar. Har man inte fått information eller materialet, att man inte jobbar med 
något är det lärarens ansvar. (K, år 1)  

 
E: […] Det är bådas och inte bara lärarens ansvar att eleven ska göra läxor eller få 
eleven till att göra uppgifter för att få ett bra betyg. (Hur ser du på det?). Det är även 
eleven med, den ska ju ha ett ansvar i sitt lärande. Går man tredje året på gymnasiet då 
är man nästan vuxen då kan man inte ha en lärare som säger till då är det ens eget 
lärande. Det är jätteviktigt, att man tar ett eget ansvar och gör läxor. Om man har en 
lärare som pushar på lite extra blir det mer framförhållning. (T, år 3)  
 

En elev ser relationen till läraren och eget val som avgörande för att komma vidare i sitt 
kunskapande. ”Har man som elev en bra relation till läraren kan hon pusha dig men har man 
en dålig relation ska hon inte pusha, då skapar det bara irritation.” En elev menar att det är 
lika mycket hans ansvar som lärarens och att läraren inte kan ha hur mycket tålamod som 
helst utan det hänger mer på eleven att ta ett eget initiativ till att lära. Läraren har ett oerhört 
stort ansvar menar en av eleverna och ser till behovet av att variera lärandet utefter elevens 
förmåga, att de hittar sitt eget sätt att lära. Här menar eleven att det måste vara kul att lära 
sig. I relation till tidigare lärarintervjuer framhåller pedagogerna att det största som driver 
eleven är intresse och motivation men ”eleverna ska inte förvänta sig att läraren ska göra 
allt. 

 
L: Vi som lärare kan peppa utan att det väcker intresse hos eleven, hur ska jag gå 
vidare då? Ibland tror jag det finns elever som inte vill lära sig något trots att 
potentialen finns. Vi ska peppa mycket men det finns en gräns. 
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För att eleverna ska lyckas med sina studier menar läraren att hon måste väcka nyfikenhet 
och utmana eleverna för att de inte ska ledsna. ”Vi måste arbeta aktivt, men det är upp till 
eleven om de antar utmaningen.” Det måste till intresse och envishet men att en del elever 
har bättre förutsättningar att lyckas. ”Det är läraren som har det övergripande ansvaret, 
inspiration och engagemang är bidragande men det måste ändå komma från eleven.” Det 
framkommer även att lärare måste pusha eleverna trots att de upplever det motigt och få 
dem att tro på sig själva. En av pedagogerna anser att det är enklare att nå elever som har 
någon form av diagnos än de elever som redan har bestämt sig för att inte ta ansvar för sitt 
lärande och som saknar viljan att lära. I förhållande till elevernas utsagor skiljer sig deras 
uppfattningar åt då tre av nio elever upplever att lärarna inte stimulerar dem till att stärka 
deras eget lärande. Tre elever är tveksamma till det stöd läraren ger och övriga elever anser 
att läraren stimulerar dem till eget lärande. Följande presenteras en kategorisering över 
elevernas uppfattningar.  
 
Elevernas uppfattningar om hur väl lärare stimulerar dem till att utveckla ett metakognitivt 
lärande 
 
Ja, det tycker jag. Ja, de tror på en 
Om man är klar med någonting, om man får andra uppgifter så man inte är sysslolös. Att 
man får positiv kritik, att man kan bli bättre. Gör man då de svåra uppgifterna som man 
egentligen inte behöver göra kan man ibland ha nytta av dem. (K, år 1)  
 
De pushar på hela tiden, ge inte upp, det här går att lösa. För mig är det är jätteviktigt att 
läraren tror på en. Tidigare har jag inte haft någon lärare som har trott på mig men när man 
kom till ett yrkesprogram och man fick göra något praktiskt, att man såg att man var bra och 
får det bekräftat, du kan det här, du kan utveckla dig. Att de tror på mig det gav en push in i 
livet, du vill lära mer. Det innebär att jag vill lära mig mer och det blir kul. (T, år 2) 
 
Ibland, ibland inte 
Får jag en sak som blir klar då sitter jag bara där. Jag måste bli stimulerad hela tiden för att 
lärandet ska sitta. Ha många extrauppgifter som jag kan göra eller börja på nästa sak, bara 
fortsätta att jobba. Om de släpper den som blir klar kommer de andra aldrig att bli klara. De 
kanske vill ha med alla elever på samma spår tror jag. (K, år 2) 
 
Det beror på vilken lärare 
Ja, det är från lärare till lärare. Jag har haft lärare som inte har brytt sig och kommer dit och 
bara gör sitt jobb och bara gått. Haft lärare som har varit trogivna det har funnits vissa lärare 
som hjälper till så att jag kommer vidare. De pratar med mig och de hjälper mig att komma 
vidare. Om ingen lärare bryr sig, de behöver en koppling till eleven så man känner sig trygg. 
Det är extremt viktigt. Man behöver en personlig koppling mellan lärare och elev för att 
känna sig trygg, självsäker och klarar sig, att både lärare och elev vet vilket betyg man 
strävar emot så de kan hjälpa en att nå upp till det. (T, år 3)  
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3.4 Metakognition och yrkesidentitet 
Eleverna ser kopplingen mellan implicit och explicit kunskap som ett viktigt redskap för att 
de ska få behållning av deras metakognition. De teoretiska uppgifterna ger en förklaring till 
det arbete de gör i praktiken men det är själva handlingen som ger dem en förståelse och 
hjälper dem att utveckla ett metakognitivt lärande. Alla deltagare har likvärdiga åsikter och 
en elev i år tre menar att om hon läser mycket teori blir det lättare för henne att förstå i det 
praktiska och det hjälper henne att utveckla sina kunskaper.  
 

E: Det är bra, man kan inte bara lära sig allt genom att läsa och inte genom praktiken 
man sammankopplar dem, man lär sig grunderna genom teorin och utvecklar det 
genom praktiken. Det ger mig mycket man kan inte bara läsa teoretiskt man måste 
kunna vidareutveckla det, man måste kunna grunden. Delvis skulle jag vilja ha mer 
grunder, att man får lära sig metoder i metodköket. Man skulle vilja vidareutveckla de 
teoretiska kunskaperna. (T, år 3) 

 
Eleverna framhåller att metakognitiv medvetenhet stärks hos dem då de ser kopplingen 
mellan teori och praktik. De anser att det är viktigt att de har med sig teorin inför sin APL 
då de upplever att de då äger sin kunskap, vilket skapar trygghet hos dem. Om de inte har 
med sig teorin upplevs det som svårare i köket. Den teoretiska kunskapen är enligt flertalet 
elever viktigare att ha med sig än det praktiska och de vill vidareutveckla sina teoretiska 
kunskaper.  
 

E: Det är så mycket viktigare än man tror, man vet inte hur man ska laga sitt rätt om 
man inte vet vilken tillagningstemperatur det ska vara. Teoretiska är viktigare, att först 
kunna göra det teoretiska och sen det praktiska. De hör ihop i alla fall. De 
kunskaperna får man men man måste även visa att man vill ha mer kunskaper. (Kan 
du utveckla hur du tänker kring det?). Att man kan utvecklas ännu mer. Ibland tar jag 
den chansen om jag inte är för trött. Viljan saknas ibland. Den kan stärkas jag kan 
kolla mer på mästerkocken, hur mycket har hon gjort för att komma dit, hon säger 
träning träning träning! (T, år 1) 
 

En av lärarna från tidigare studie anser att det är för stark gräns mellan teori och praktik och att 
det istället skulle ses som en helhet. Teoriuppgifter används för att uppnå mätbarhet men att 
kursmålen inte behöver vara teoretiska. ”Jag tror inte på mätbarhet. Vi måste få bättre redskap. 
Nu måste vi skapa en teoriuppgift för att uppnå mätbarhet. Elever måste lära sig att förstå hur 
bra det är att kunna engelska i restaurangköket. Viktigt att förena teori och praktik, först teori 
sedan praktik.” 
 

L: Att eleven är förberedd och den eleven som är svag kan dagen innan läsa på och 
vara förberedd och kan då dagen därpå visa vad den kan, vilket är en trygghet och en 
framförhållning. Kunskapsmässigt leder det till att eleven kan ta mer ansvar och 
läraren kan också kräva mer ansvar av eleven. Eleven kan även berätta för de andra 
eleverna vad de gjort och de kunskaper de lärt sig. Oavsett teori eller praktik så måste 
det prioriteras. Man måste få tid till att lära både teori och praktik. 

 
I arbetet med att stärka elevernas metakognitiva medvetenhet har kommunikationen mellan 
elever och lärare en avgörande roll enligt flertalet av de intervjuade. I den praktiska 
verksamheten anser en elev att läraren bör ställa frågor och lyssna in eleverna. På det sättet 
lär sig eleverna att vidareutvecklas och komma vidare i sin kunskapsprocess. I restaurangen 
får eleverna ett recept på den mat som ska tillagas och utifrån det tar eleven ett eget initiativ 
för att tillaga maten själv och behöver då inte tillfråga läraren. Utifrån det lär sig eleven då 
hon ser det färdiga resultatet. En elev anser att läraren behöver anpassa uppgifter utefter den 
nivå som hon ligger på.  
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E: Att de inte ger för lätta eller för svåra uppgifter för får jag en för lätt uppgift då 
kommer jag inte någonstans med min utveckling då blir det att jag står still. Är jag för 
dålig och får för svår sak då är det för svårt och då kommer jag ingenstans och då 
tappar man hoppet. (Vad menar du med att du är för dålig?). Om man sitter och läser 
och till slut förstår, inser man att det inte är så svårt och försöker om och om igen då 
inser man att det kanske går. Jag tror det är så att man är rädd för att misslyckas första 
gången. Jag tror det beror på hur läraren hanterar situationen, jag tror inte att läraren 
hanterar situationen om det är en för stressig situation då blir det lätt att, nej nej nej du 
ska inte gör så! Då blir det fel. När det är hyfsat lugnt och läraren kan ge eleven tid 
och säga att det är lugnt om du inte lyckas första gången. I teoretiska kurser är det 
viktigt att du får fler chanser och att du får tid att reflektera för att det ska sätta sig. (T, 
år 1) 

 
I analysen av tidigare lärarintervjuer framkommer det från en av lärarna att de i större grad 
skulle vilja arbeta med olika nivågrupperingar inom de praktiska och teoretiska kurserna. 
För läraren leder det till att hon bättre kan möta elever med olika diagnoser och utifrån det 
ge alla elever samma förutsättningar att stärka sitt metakognitiva lärande. 
 

L: Alla är kanske inte med på tåget ändå men man har skapat förutsättningen för 
eleven. Eleverna måste sätta sina egna ord på vägen att nå kunskapen. Tre olika 
nivåer, kunskapsmässigt. Då måste man utveckla och stötta eleverna på vägen till 
kunskapen. Viktigt med konkret kunskap och koppla det till mer abstrakt. 
Delaktigheten är A och O för elevens lärande/ämneskunskaper. 
 

Att ta ansvar för sitt eget lärande handlar enligt eleverna om att läraren får eleverna att tänka 
mer på vad de gör och att de sätter sig in i elevernas situation. Läraren kan visa i det 
praktiska och förklara varför det är viktigt att göra på ett specifikt sätt.  
 

E: Det är det här att lärarna ser en gnista av talang hos en elev, kan de hjälpa honom 
att vidareutveckla det. Det kan vara en elev som är väldigt blyg och kanske inte visar 
sin fulla potential då kan läraren lyfta fram det hos eleven. Du kan göra så här och på 
det sättet får eleven visa vad han kan. Läraren ska pusha fram eleven. (T, år 3) 

 
3.4.1 Reflekterande arbetssätt 
Ett reflekterande arbetssätt har betydelse för hur eleverna förhåller sig till sin metakognitiva 
kunskap. Alla elever anser att de reflekterar över sin arbetsinsats men att det sker på olika 
sätt. Ett flertal elever menar att de tänker över vad de gjort i den praktiska verksamheten i 
köket.  
 

E: Det är i köket, typ hacka löken det här kunde jag gjort bättre, jag kan göra bättre, 
ska jag göra bättre, så ska jag försöka göra mer i det teoretiska. Kolla över hur jag har 
skrivit, mer förståeligt över kursen. Jag kan se hur andra dömer, förutom vid 
redovisningar. Det kan vara att jag vill vara på en bra nivå. I köket har vi en mall så vi 
kan reflektera över vad man gjort under dagen om sitt lärande, vad som var bra och 
vad man har lärt sig. Du får tänka över på vad du har gjort. Då är det lättare att det 
fastnar. När du får tänka över vad du gjort då sitter det. (K, år 2) 
 

En elev säger att hon reflekterar för sig själv men att hon även pratar med läraren om varför 
det blev fel resultat. Efter ett kökspass reflekterar eleverna vilket inte alltid följs upp av 
lärarna. En av eleverna anser att ”det räcker för mig för då vet jag vad jag gjort för fel.”   
Två elever reflekterar bäst över sitt eget lärande då de är på väg hem från skolan eller i 
hemmet där det är en lugnare miljö. Det är svårare att koncentrera sig och om det är 
stressigt tar de inte lika stort ansvar för sitt lärande. När de i vardagen upplever vad de har 
lärt sig i skolan reflekterar de över ”vad som hade hänt om jag inte lärt mig.” Ett flertal 
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elever anser att skolan är bra på att lyssna in elever och hur de lär bäst. Eleverna fokuserar 
mer på lärandet i diskussioner med klassen då den är viktig för ett reflekterande arbetssätt. 
Här menar de även att läraren har ett stort ansvar. Att reflektera över sitt eget lärande visar 
sig mest efter en dag i restaurangen då eleverna tänker över vad de kunde gjort annorlunda.  
 

E: I början när jag var i köket såg man vad alla andra gjorde och det gick snabbare för 
dom och jag blev stressad över det. Tidigare jämförde jag mig med andra men nu 
senare skiter jag i det, lägger inte energi på det. Om jag jämför mig med någon annan 
och den är bättre så känner jag mig sämre, om jag är bättre vet jag att jag är bättre men 
vad tjänar jag på det? (K, år 1) 

 
En av eleverna poängterar att det är i köket hon lär sig mest. Hon förstår lättare ”innebörden 
av att grava lax” när hon först har lärt sig det teoretiskt och därefter tillämpar det praktiskt. 
Vidare menar en elev att hon reflekterar bäst över sitt eget lärande när hon är ute i 
arbetslivet och syftar på att om hon inte har den kunskap som krävs börjar hon tvivla på sig 
själv. Hon reflekterar då över sitt lärande och ”det blir en jättestor trygghet. Man blir 
delaktig i samtalet.” (T, år 3) 
 
I förhållande till elevens lärande och utveckling menar lärarna från tidigare studie att de 
själva måste utveckla sin kompetens och reflektera över sitt eget lärande. För att nå dit 
måste de samarbeta mer i de olika kurserna men även ta till sig ny kunskap för att inspirera 
eleverna, då det väcker nyfikenhet hos dem. Som lärare är det lättare att förändra i praktiken 
då eleverna lär sig hur de gör, då de t.ex. hackar en lök. Att visa den tysta kunskapen genom 
handling leder till att eleven blir medveten om sitt lärande vilket poängteras av alla lärarna. 
De menar även att reflektionen är viktig för att eleven ska lära sig att lära och att äga sin 
egen kunskap. För att utveckla eleven och hennes medvetenhet ser de behovet av att 
reflektera och utvärdera tillsammans med eleverna men att de inte alltid har tid att reflektera 
tillsammans med dem. 
 
3.5 Metakognition och relationellt synsätt 
Utifrån de frågor jag ställt angående elevens syn på metakognitivt lärande och hur stor roll 
relationen spelar för deras kunskapsutveckling anser flertalet av eleverna att en god relation 
med läraren hjälper dem i deras eget lärande. Relationen till läraren är viktig för att de ska 
komma vidare i sin utveckling. En elev utgår mycket från hur läraren bemöter honom och 
att lärarens attityd och inställning till att lära är av vikt för att han ska vilja lära. ”Det 
handlat om ömsesidighet, att läraren vill elevens bästa” och utifrån det menar eleven att han 
vill prestera mer. Han vill göra ”läraren stolt” över det han presterar. Det som även 
framkommer är att dialogen med läraren är av betydelse. 

 
E: Den är jätteviktig. Jag vill jobba bättre och mer med en lärare som jag har bra 
dialog med vilket gör att jag kommer längre i min kunskapsutveckling. (Vad är det 
som krävs då?). Det skulle väl vara att ha en mer öppen dialog med läraren, hur man 
ligger till. Jag tror att läraren kan ha ett ganska stort inflytande. (Menar du, över ditt 
eget lärande?), Ja, eller att de får mig att vilja jobba och väcka intresse om vi har en 
bra dialog. Läraren kan väcka intresse hos mig. Om det är en bra lärare är jag gärna 
med och snackar. Är det inte en bra lärare som inte lyssnar på mig lyssnar jag inte på 
henne. (K, år 2)  

 
Metakognition och relation hör samman menar eleverna och för att ta ansvar för det egna 
lärandet handlar det om att ”intresset är det centrala, viljan att veta mer, relationen och 
drivet.” Några elever påpekar att det är skillnad på ”dåliga lärare” och ”relationen till läraren” 
och att en bra relation med läraren har stor betydelse för att de ska ta ansvar för sitt eget 
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lärande. Elevernas uppfattningar om relationens betydelse skiljer sig åt utifrån hur de 
relaterar till sitt eget ansvar och hur de ska komma vidare i sin lärprocess. En positiv relation 
med läraren ”är bra både för eleven och läraren.” Har eleven en god relation med läraren 
vågar de fråga mycket mer, de är inte rädda för att fråga om de inte ”fattar.” Åtta av nio 
respondenter anser att relationen är avgörande både för hur de ska komma vidare med sitt 
kunskapande men även för att de upplever att läraren tror mer på dem. Nedan presenteras 
elevernas uppfattningar om relationens betydelse för deras metakognitiva lärande. 
 
Elevernas uppfattningar om vilken betydelse relationen med läraren har för att de ska ta 
ansvar för sitt metakognitiva lärande. 
 
Väldigt stor betydelse 
Då kan jag lära mig på ett bättre sätt och då får man bättre kunskaper. Annars hade det blivit 
tråkigt och jag vill inte lära mig. Jag lär mig inte det jag ska och det förändrar min kunskap 
och det blir inte bra. Jag struntar aldrig i uppgifterna. Jag försöker alltid att göra det bästa av 
situationen, det försöker jag alltid att göra. Är det ingen bra relation blir det tråkigt. 
Försöker lära mig av mina egna kunskaper då. (T, år 1) 
 
Man måste verkligen tycka om läraren och känna att det här kommer att funka. Mitt betyg 
sänks bara för att jag har dåliga lärare men om jag har en bra relation till läraren kan jag, 
fast jag inte tycker om t.ex. matte så kan den läraren få mig att få högre betyg. (Vad beror 
det på, tror du?). Man vill lära sig mer. Det bara är så, vet inte varför. Dålig lärare så 
personligen blir det faktiskt att jag struntar i det, det finns någon enstaka gång som jag vill 
bevisa att jag verkligen kan, men det är verkligen inte ofta. Oftast är det så att det förändras. 
(K, år 2) 
 
Stor betydelse 
Det blir lättare att fråga läraren om man har en bra dialog och jag vet att jag får bra respons 
och senare kan komma tillbaka och fråga läraren. Att ha en diskussion om det. Bra att ha 
diskussioner, man reflekterar och lär sig mycket på det. (T, år 3) 
 
Den är extremt viktig 
Om du har en bra relation med läraren tror jag det blir enklare för dig att ta in vad läraren 
säger det du ska lära dig och föra det vidare till ditt eget lärande. När du sitter och jobbar 
med uppgifter som är individuella det är jättebra då får du med dig mer kunskaper av 
läraren tror jag. (Menar du att du blir mer medveten över ditt eget lärande?). Mer motiverad 
kanske. Gillar man inte läraren eller läraren gör andra saker blir man inte så jättemotiverad 
på det man gör. Allt från att man gör fel saker, att läraren gör fel. För vi är ju människor och 
vi är olika, vissa kan vara snälla och andra är tvärtemot. (K, år 2) 
 
Tror inte det har någon stor betydelse 
Liten betydelse. Jag har haft lärare som jag inte tyckt om alls, dåliga lärare men jag har lärt 
mig ändå. (Hur menar du då?). Nämen det blir enklare om man tycker om läraren om man 
har en bra relation, men jag lär mig inte bättre. Jag kan ha en dålig relation men läraren är 
bra. Om läraren är bra och pedagogisk kan läraren motivera mig att lära mig mer. 
Kunskapen blir inte bättre vid en bra relation. (T, år 3)  
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För att eleven ska lyckas är relationen av stor betydelse och som lärare måste du vara social 
och bjuda lite på dig själv vilket framkom från en av pedagogerna i de tidigare 
lärarintervjuerna. ”Jag är inte bara lärare, jag är människa också.” Läraren som även 
undervisar elever som går på ett studieförberedande program och som har valt matlagning 
som individuellt val ser en stor skillnad mellan de mer högpresterande eleverna gentemot de 
lågpresterande. 
 

L: De högpresterande vill inte släppa på sitt eget jag, de vill vara anonyma. Det blir 
ingen kommunikation. […] De vill inte avslöja sig själva. Det kommer inga frågor 
utan de vill visa att de klarar allt, inte har några brister. De tar ansvar för sitt eget 
lärande, de är självgående, vill ha höga betyg. Yrkeselevers betyg är inte så viktiga 
jämfört med de högpresterande som är mer studiemotiverade.  

 
3.6 Metakognitivt lärande utifrån ett genusperspektiv  
I undersökningen vänder jag mig till tjejer och killar vars utsagor i följande text presenteras 
utifrån ett genusperspektiv. I studien har jag inte ställt frågor utifrån ett genusperspektiv men 
de tolkningar jag har gjort utefter elevernas utsagor tyder på variation och mönster då 
tjejernas svar skiljer sig mot killarnas. I urvalet av elever hade jag en strategi att vända mig 
till de båda könen för att eventuellt urskilja variation i deras uppfattningar. I relation till 
studiens problemområde ser jag ett mönster då tjejernas utsagor om metakognitivt lärande 
skiljer sig gentemot killarnas. Killarna ser mer till de basala behoven vilket enligt dem spelar 
en stor roll för deras lärande. De är konkreta i sina resonemang och framhåller att de tar 
ansvar för sitt eget lärande och för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. De tror på sin 
egen förmåga men till skillnad från tjejerna är de mer självkritiska då de menar att ”deras 
ansvar kunde varit mycket bättre.” Det är viktigt att läraren tror på dem och de lägger tyngd 
på att läraren ”ska göra sitt jobb.” De belyser att relationen med läraren måste vara bra om 
de ska komma vidare, ”man måste verkligen tycka om läraren.” En bra relation resulterar i 
att de kan komma vidare i sitt eget lärande trots att ämnet är svårt för dem. En god relation 
mellan elev och lärare innebär för killarna att ämnet blir mer intressant vilket i sin tur leder 
till en metakognitiv medvetenhet.  
 

Har du en lärare som är bra, som pushar dig och tror på dig då blir det automatiskt   
att jag försöker göra mitt bästa. Det är väldigt stort man måste verkligen tycka 
om läraren och känna att det här kommer att funka. Om läraren inte kan hjälpa 
en i sina studier då blir det svårt att komma vidare. 

 
Tjejerna tror mer på sin egen förmåga och de anser liksom killarna att de tar ansvar för sitt 
eget lärande. De har ett starkt mål vilket driver dem att komma vidare och utveckla sitt 
kunskapande. I lärandet är det viktigt för tjejerna att de verkligen förstår vad och hur de ska 
lära sig för att nå kunskapsmålen och de har en stark framtidstro då de relaterar till sitt eget 
lärande. De är införstådda med att de måste ta ansvar och ”plugga” för att förstå men även 
för att uppnå sitt mål och få ett bra betyg, vilket även killarna är men tjejerna lägger mer 
tyngd på deras eget ansvar och fullföljer det genom att koppla det till sitt framtida yrke. 
Relationen spelar även en stor roll för deras egenansvar och de behöver känna en personlig 
koppling till läraren för att uppleva trygghet. I sammanhanget anser tjejerna att bekräftelsen 
från läraren, över vad de har åstadkommit är av vikt för deras eget lärande. Tjejerna gör 
ingen skillnad på om de har en bra eller en dålig lärare, i samtalet om relationens betydelse. 
”Jag har haft lärare som jag inte tyckt om alls, dåliga lärare men jag har lärt mig ändå.” 
 
      En dålig relation då hade jag inte fått samma kunskaper att kunna lära mig men jag 

hade ändå försök. Jag vill ha det betyget, jag är envis som en åsna, Det hade varit 
tuffare, man hade inte haft den vägledningen då är det det egna lärandet. Man hade 
fått pusha sig själv och sedan gå tillbaka. Mitt eget driv! Läraren måste tro på en! 
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3.7 Sammanfattning av studiens resultat 
Resultatet från den empiriska undersökningen visar på att relationsperspektivet mellan elev 
och lärare har stor betydelse för hur eleverna går vidare med sin metakognitiva uppfattning. 
Det socialpsykologiska perspektivet på lärandet i relation till elevernas utsagor ger en 
djupare förståelse för hur betydelsefullt ett relationellt perspektiv är för elevernas fortsatta 
lärande. De tillfrågade eleverna har både skilda och gemensamma uppfattningar om hur de 
ser på eget lärande och vilken roll relationen till läraren har för deras metakognitiva 
utveckling. Deras uppfattningar berör betydelsen av deras valda yrkesinriktning och hur den 
stödjer dem i utvecklandet av metakognition men även deras egenansvar och lärarens ansvar 
i lärprocessen. Metakognition är av vikt för att utveckla ett hållbart lärande och här har 
relationen till läraren en avgörande roll för hur eleverna ska komma vidare i sin utveckling.  
Relationen är av stor betydelse för att eleverna ska utveckla den metakognitiva förmågan 
vilket framkommer både från tjejerna och killarnas utsagor men utifrån olika synsätt. Då det 
gäller variation utefter ålderskategori framkommer inte några betydande skillnader mellan 
elevernas svar. För att få ett mer rättvist utslag efter ålder hade antalet elever behövt vara 
betydligt fler. Elevernas uppfattningar om vad de ser som eget lärande och hur de beskriver 
att det ska uppnås kan relateras till den fenomenografiska ansatsens fokus på Vad- och Hur- 
frågor, vilka presenteras som:  
 

v Vad det innebär att äga ett eget lärande och vad som krävs, handlar enligt eleverna 
om: Egenansvar, social miljö, basala behov, att lära på eget sätt, drivkraft, bra 
relationer, att läraren förstår en och att lära sig själv.  

v Hur de ska uppnå eget lärande menar eleverna handlar om att: Tro på sig själv, 
fokusera, nyfikenhet och inspiration, reflektera mer, vilja och att ha ett mål.  

 
 
DEL 4: DISKUSSION 
 
4.1 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har frågor ställts gällande elevernas uppfattningar 
om eget lärande och vilken roll relationen och det sociala samspelet med läraren har för 
deras metakognitiva utveckling. Studien vilar på en kvalitativ empirisk metod utifrån en 
fenomenografisk ansats. Halvstrukturerade intervjuer har används i datainsamlingen vilket 
visade sig vare ett bra alternativ för att i analysen urskilja elevernas uppfattningar och 
eventuella mönster och variationer. Den fenomenografiska ansatsens fokus ligger på att 
intervjuaren kan blicka in i elevens perspektiv på lärandet och utifrån dess utsagor väga in 
sin egen tolkning. Att vända sig till elever i den egna verksamheten kan vara problematiskt 
med tanke på analysens objektivitet och det kan vara svårt att inte relatera till sina egna 
erfarenheter och väga in det i tolkningsarbetet. Lilja (2013) framhåller att forskare som har 
en närhet till det område som ska studeras får en större förståelse för de intervjuade och till 
den tilltänkta empirin. Min egen förförståelse inom ämnesområdet har förhoppningsvis 
bidragit med positiva aspekter i relation till problemområdet. Nio elever på ett 
yrkesförberedande program har intervjuats. En provintervju med en elev i år tre 
genomfördes vilket var ett bra val för att utveckla och inrikta mig på relevanta fråge-
områden och direkta frågeställningar som var mer kopplande till studiens problemområde. 
Provintervjun ingår inte i analysen. Antalet elever har varit tillräckligt med tanke på 
studiens tidsmässiga aspekter och i förhållande till syfte och frågeställningar. För att få ett 
mer varierat underlag utefter elevernas ålder hade det varit värdefullt att vända sig till fler 
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elever och analysera variation och mönster i deras uttalanden. Om tidsperspektivet hade 
varit längre hade observationer varit av fördel att genomföra för att under en längre tid följa 
eleverna i verksamheten och ta del av deras uppfattningar om eget lärande. De intervju-
områden som utformades utifrån metakognition och socialpsykologiskt perspektiv var 
värdefulla att utgå ifrån då eleverna blev mer insatta i ämnet och var mer förberedda inför 
de kommande intervjufrågorna. Textunderlaget till de båda intervjuområdena lästes upp för 
eleverna i samband med intervjun och som ett komplement till intervjufrågorna. Trots att 
intervjufrågorna utgick från ett mer vardagligt språk gentemot forskningsfrågorna ansåg 
några elever att det var svåra ord som de inte riktigt förstod. Under intervjun fick jag 
förtydliga och förklara ordens betydelse utifrån det sammanhang de ställdes vilket öppnade 
upp för elevernas förståelse och de fick tänka till och förhålla sig till sitt eget perspektiv om 
metakognitivt lärande. Svårigheten var att inte leda in eleverna då de inte förstod vissa ord 
och här var följdfrågorna som ställdes av relevans för att eleverna skulle komma vidare och 
utveckla sina tankar. Inom fenomenografin tas hänsyn till elevernas skilda beskrivningar 
och för att uppnå en intersubjektiv förståelse över det som framkommit har en 
kategorisering av deras olika företeelser genomförts. Interaktionen mellan forskare och den 
intervjuade anser jag öppnar upp för en delaktighet utefter den förförståelse jag som 
forskare har med mig in i samtalet. Eleverna har bidragit med relevant underlag och visat 
engagemang men även uttryckt intresse för att delta i undersökningen och för det valda 
ämnesområdet. 
 
4.2 Resultatdiskussion 
I följande text diskuteras elevernas uppfattningar om eget lärande och vilken roll relationen 
spelar för elevernas metakognitiva utveckling och hur det kan förstås ur ett relationellt 
synsätt. Resultatet från den empiriska undersökningen ses i relation till studiens syfte och 
frågeställningar samt i relation till forskning inom problemområdet. Med utgångspunkt ur 
ett socialpsykologiskt perspektiv betonas sociala situationer och relationer som uppstår 
mellan människor och deras tankar och känslor. Perspektivet har i studien används som ett 
begrepp för att ge stöd i hur elever tar till sig och utvecklar sitt eget lärande vilket i 
förhållande till elevernas syn på metakognition kan komplettera eller utmana. Hänsyn har 
även tagits till elevernas yrkesinriktning där handlingskunskapen är i fokus. Teorin om 
lärandet kan i förhållande till det socialpsykologiska synsättet stärka elevernas 
metakognition då eleverna ska ses som kunskapens subjekt, vilket bygger på ett socialt 
interaktivt lärande. Resultatet från intervjuerna visar att eleverna har olika uppfattningar om 
metakognition och relationens betydelse för deras eget lärande. Det finns betydande likheter 
och skillnader i deras uppfattningar om relationens betydelse för att utveckla ett eget lärande 
och flertalet av eleverna ser den som avgörande för deras kunskapsutveckling. Följande 
diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och till min tidigare studie om 
lärarnas syn på att stärka elevernas metakognition.   
 
4.2.1 Handlingskunskap, egenansvar och lärarens ansvar stödjer ett  
metakognitivt lärande  
Resultatet från intervjuerna visar att eleverna uppfattar kunskap och lärande ur olika 
perspektiv då de menar att lärande handlar om själva processen för att nå kunskap. I relation 
till ett metakognitivt lärande anser de tillfrågade att eget lärande är betydelsefullt för deras 
kunskapsutveckling. En betydande likhet i elevernas uppfattningar är att de lär på olika sätt 
och att metakognition handlar om att äga sitt eget lärande. Den största skillnaden ligger i 
hur eleverna förhåller sig till eget ansvar och vilka strategier de menar krävs för att 
medvetandegöra deras inställning till eget lärande. Medvetenhet, egenansvar och lärarens 
ansvar visar på ett övergripande perspektiv. Skillnaden ligger i hur eleverna ser sig själva 
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som ansvariga eller om det är lärarens ansvar att utveckla deras metakognition. Elevernas 
uppfattningar skiljer sig gentemot lärarnas förhållning till egenansvar. Enligt eleverna ska 
”läraren hjälpa till i processen” och lärarna menar att ”det är upp till eleven att anta 
utmaningen.” Metakognitiv forskning visar att det är läraren som har det övergripande 
ansvaret att stärka eleverna och att utveckla och leda dem i sitt eget lärande. Även att eleven 
måste vara medägare i processen. Lärandet behöver synliggöras för eleverna ” så de kan lära 
sig att bli sina egna” [...] och öka sin egen lust att lära (Hattie, 2012, s. 16). I resonemanget 
lyfter lärarna fram att de måste stimulera eleverna till eget lärande. Det finns likheter då  
eleverna uttrycker att viljan är central för att komma vidare i sitt eget lärande och att de 
behöver bli stimulerade till att vilja lära sig och utifrån det har läraren enligt eleverna ett 
stort ansvar för att vägleda dem. Analysen visar på skillnader då flertalet av eleverna har en 
stark vilja att utveckla sitt eget lärande och att de behöver ett mål för att stärka 
kunskapsutvecklingen. De antar utmaningar och ser betygen och intresset som drivande. 
Det gäller inte alla elever då en av eleverna ser brister i det egna lärandet och han anstränger 
sig inte för att utveckla sitt eget lärande. Uppfattningen om sig själv och sin egen förmåga 
kan vara både medvetna och omedvetna. Att arbeta med frågor som vad det är som driver 
eleverna i deras eget lärande och hur de ska lära sig eget lärande på bästa sätt handlar ofta 
om självuppfattning. Inom den fenomenografiska teorin måste eleverna förstå och lärarna 
måste förmedla djupinlärning, vad som ska läras in och på vilket sätt. Elevernas olika 
uppfattningar menar jag kan ses i relation till ett statiskt och ett dynamiskt tankesätt. De 
elever som har ett starkt mål, en vilja att lyckas med sitt eget lärande kan enligt Dweck 
(2015) tolkas som ett dynamiskt tankesätt där eleverna uppskattar utmaningar och lär av sina 
misstag. Elever med ett statiskt tankesätt ger ofta upp vid motgångar och anstränger sig inte 
för att nå målen. Forskning visar att lågpresterande elever har svaga metakognitiva 
processer vilket påverkar deras inlärning. Det i sin tur kräver god planering och att eleven 
kan övervaka och utvärdera lärandet efter en specifik aktivitet (Brown, 1987).  
 
Den tolkning som gjordes utefter ett genusperspektiv visar att tjejerna har ett starkt mål med 
sitt eget lärande och de vill förstå vad och hur de ska lära. Samtidigt är de införstådda med 
att de ”måste” ta ansvar för att komma vidare med sitt eget lärande. Tjejerna har en positiv 
inställning till eget lärande vilket kan relateras till att de är medvetna om sin metakognition 
och att de har utvecklat strategier för hur de ska tänka och förhålla sig till den kunskap de 
besitter. De vet hur de ska äga sin egen kunskap vilket enligt forskningen leder till en 
framgångsrik inlärning och självständighet. Att de är i behov av vad och hur de ska lära sig 
tolkar jag som att de har med sig ett metatänk och att de vill komma vidare i sin 
kunskapsutveckling. Det kan även ses som ett säkerställande om sin metakognition. 
Tidigare kunskaper kan relateras till ny kunskap vilket i sin tur leder till självövervakning 
av lärande och tänkande (Biddle, i Håkansson & Sundberg, 2012). Flertalet av killarna har 
utvecklat ett kritiskt tänkande i förhållande till eget lärande men har enligt min tolkning inte 
utvecklat självreglerande egenskaper. Det visar på att de behöver ta kontroll över sitt eget 
lärande och förhålla sig till sin egen kunskap. Att ”läraren måste tro på dem” kan relateras 
till att de inte riktigt litar på sin egen förmåga att lyckas. Det kan vara omedvetet eller att 
lärandet behöver synliggöras i mycket större utsträckning. Det kan handla om att den 
metakognitiva kunskapen är abstrakt och att den uppfattas som svårare att konkretisera. 
Killarna har större behov av att diskutera med läraren vilket kan tolkas som att de kan 
utveckla kognitiva förmågor då samtalet enligt Dysthe (1995) utvidgar deras kunskaper då 
de reflekterar över kunskapsinnehållet. Nyfikenhet, inspiration och intresse är ledord för 
elevernas eget lärande, likaväl som de basala behoven är för att stärka deras metakognition. 
Forskning inom metakognition visar på betydelsen av att eftersträva ett holistiskt 
förhållningssätt, att se hela människan då den enligt Marton et al., (1999) inrymmer både 
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basala lärotyper, struktur och dimension. En utsaga skiljer sig från övriga då en av eleverna 
uppfattar sitt eget lärande som att ”jag går dit och gör mitt jobb, det som läraren säger att 
jag ska göra.” Det sociala nätverket, lärmiljön och samhörigheten med studiekamraterna är 
viktigast för att eleven ska vilja lära sig. Jag tolkar det som att eleven har den uppfattningen 
att han tar ansvar för sitt eget lärande då han gör som läraren säger. Frågan är om eleven har 
utvecklat ett självreglerande arbetssätt, vilket metakognition kräver och förstår han 
innebörden av eget lärande? Teorin om metakognition utgår från mental bearbetning, det 
som sker i medvetandet när vi kommer ihåg något men även hur våra tankar leder till 
handling (Angelöw, 2015). Utifrån egen tolkning och i relation till forskning inom det 
metakognitiva området har eleven inte utvecklat metakognitiv kunskap om sin egen 
kognition. Metakognitiv reglering utgår från exekutiva funktioner såsom att finna brister i 
själva utförandet vilket visar på hur eleven förhåller sig till sitt kunskapande och kan 
förklara elevens uppfattning om metakognition. Eleven har hittat en strategi som hjälper 
honom att komma vidare i sitt eget lärande vilket delvis har att göra med det sociala 
samspelet. Alla elever kan lära sig det handlar bara om att hitta rätt redskap och utveckla 
kognitiva förmågor (Hansson, 2009). Teorin om eget lärande kan ses ur ett socialt 
perspektiv på metakognition då elever går till skolan och gör det som förväntas av dem men 
främst med den inställningen att eleverna är intresserade av det sociala kontaktnätet 
(Sidorkin, i Aspelin, 2015). Den sociala karaktären, relationen mellan lärare och elever är 
viktiga i den bemärkelsen vilket styrker tidigare resonemang om att skolmiljön har 
betydelse för elevernas metakognition. Ett genomgående mönster är elevernas val av 
yrkesinriktning vilket de anser stimulerar dem till att utveckla metakognition. Det är 
framtiden som är målet med att lära sig då eleverna ser eget lärande som en investering 
inför framtida yrke. Ett perspektiv som utmärker sig är elevernas betoning på ett 
reflekterande arbetssätt vilket de framhäver som betydande för deras förståelse om 
metakognition.  
 
Handlingskunskapen i den praktiska verksamheten hjälper eleverna att få förståelse för det 
egna lärandet då eleverna har lättare för att reflektera över sitt lärande om det visas i 
handling. Det kan förklaras med att både tanke, handling och känsla förenas till en enhet. 
Elevernas uppfattningar om undervisningen på ett yrkesförberedande program samt 
forskning inom området visar på dess helhetsuppfattning i relation till de sociala 
dimensionerna. Det mönster som visar sig kan enligt min tolkning relateras till mening, 
identitet, praxis och kollektivet, enligt Wengers teori om lärandet (Widqvist, 2014). 
Eleverna ser det färdiga resultatet i direkt anslutning till uppgiften och i förhållande till 
övriga deltagare och till den sociala praxisgemenskapen. När läraren arbetar tillsammans 
med eleverna och synliggör den tysta kunskapen tydliggörs kunskapen och eleverna blir 
medvetna om sitt eget lärande, vilket framkommer från eleverna under intervjun. Beror 
elevernas uppfattningar enbart på synliggörande och konkretisering av resultatet eller 
handlar det om den sociala gemenskapen och att läraren leder eleverna i processen? Vid 
bearbetning och förståelse ökar elevernas kognitiva kunskaper och då läraren 
medvetandegör elevernas inlärningsprocess medvetandegörs, enligt Hattie (2012) 
metakognition hos eleverna. Pedagogiska studier visar att lärare måste få eleverna att ställa 
frågor och utveckla kognitionsteori som utgår från att konstruera kunskap och förståelse 
inom ett kontext där ny kunskap skapas utifrån tidigare kunskaper. Reflekterande frågor 
som Vad jag gjorde, hur läraren hjälpte mig att tänka och vad jag har lärt mig är i 
sammanhanget viktiga att utgå ifrån och att ”ny kunskap skapas utifrån tidigare kunskaper” 
(Biddle, i Håkansson & Sundberg, 2012, s. 54). Eleverna uttrycker under samtalet 
betydelsen av medansvar och att de vill vara delaktiga i sin egen utveckling men de är av 
den uppfattningen att det saknas tid och utrymme. Ett övergripande mönster som 
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framkommer under analysen visar på betydelsen av att en god relation mellan elever och 
lärare utvecklar elevernas metalärande. Studier inom metakognition visar på att goda 
lärmiljöer stödjer elevernas metakognitiva tänkande (Schofield, 2012). Frågan är vilka 
uppfattningar eleverna har om relationens betydelse för utvecklandet av deras 
metakognition, vilket presenteras i följande kapitel. 
 
4.2.2 Relationellt synsätt stärker elevernas uppfattningar om eget lärande 
Eleverna anser att den relationella aspekten är av stort värde för att de ska utveckla ett 
metakognitivt lärande. Det är inte enbart relationen tillsammans med läraren som är 
avgörande utan även det sociala samspelet tillsammans med studiekamraterna. De mönster 
som framträder under analysen visar på att eleverna ser relationen som ett led i att stärka sitt 
metakognitiva lärande. Relationen med läraren är oerhört viktig för deras metakognition. De 
mest betydande likheterna mellan elevernas uppfattningar om relationens betydelse är att 
flertalet av eleverna lyfter fram kommunikation, dialog och ett reflekterande arbetssätt. Lika 
mycket handlar det, enligt eleverna om trygghet, intresse och motivation. Flertalet anser att 
en god relation med läraren leder till ett ökat förtroende vilket öppnar upp för en utvecklad 
dialog. Det i sin tur stärker elevernas metakognitiva medvetenhet. Känner eleven förtroende 
för läraren motiveras eleven att ta ansvar för sin personliga utveckling. ”För att ett möte ska 
präglas av förtroende krävs att läraren möter eleven och försöker se eleven utifrån hela hans 
eller hennes förutsättningar” (Lilja, 2013). Flertalet av eleverna men även lärarna belyser 
tiden som en viktig aspekt för att utveckla förtroendefulla relationer. Enligt tidigare citatet 
menar jag att det blir svårt för läraren att möta eleven efter de förutsättningar som krävs om 
tiden inte räcker till. Eleverna framhåller att läraren behöver lyssna in dem och våga tro på 
deras förmågor, bara då kan de ta ansvar för sitt eget lärande. Den sociala gemenskapen 
med gruppen stärker elevernas inställning till att lära då de får stöd av varandra. De elever 
som har ett eget driv, en egen vilja att lära sig likaväl som de elever som saknar den 
förmågan och som har svårt att fokusera anser att relationen med läraren är avgörande. 
Beroende på elevens motivation eller ovilja att ta ansvar för sitt eget lärande kan ovan 
nämnda mönster bidra till att en god relation till läraren kan stärka elevens metakognition. 
En avvikelse har iakttagits under analysen då en av eleverna har den uppfattningen att en 
bra relation med läraren inte hjälper henne att utveckla metakognition ”det blir enklare men 
jag lär mig inte bättre.” Eleven har, enligt min uppfattning utvecklat metakontroll vilket 
visar på ökad medvetenhet och självständighet men även ett dynamiskt tänkande. Eleven ser 
inte relationen som avgörande utan mer till lärarens profession. Gergen (1997, i Illeris, 
2007) skriver att relationen är en förutsättning för kunskapsinlärning men inte en variabel, 
vilket kan relateras till elevens uppfattning. Eleven syftar även på att hon har haft ”dåliga” 
lärare men ändå tagit ansvar för sitt eget lärande. Hur uppfattar eleven ”dåliga lärare” och 
”god relation.” Enligt min tolkning kan elevens uttalande uppfattas som att det handlar om 
olika kvaliteter som finns i relationen mellan elev och lärare. Inom empirisk forskning har 
skilda kvaliteter visat sig vara av stor relevans för elevers metakognition. 
Relationsprocessen betraktas som en inneboende del av utbildningslivet och är grunden för 
elevens prestation. Genom att kombinera dessa perspektiv uppenbaras betydelsen av 
relationer för att förstå studieprestanda (Aspelin, 2012). Analysen visar att ett flertal elever 
har metakognitiva förmågor då de ta ansvar för sitt eget lärande och de är medvetna om hur 
de lär på bästa sätt samtidigt som de har en stark vilja att lära. Eleverna har kunskap om 
egen kognition men även metakognitiv reglering vilket kan tydliggöras genom Nelson och 
Narens (1990) teori om att kognitiva processer sker på metanivå och objektnivå vilket utgår 
från att du förstår hur du ska tänka om din egen kunskap. Utifrån resonemanget har de 
studiemotiverade eleverna den uppfattningen att relationen är avgörande för deras fortsatta 
kunskapsutveckling precis som de lågpresterande eleverna har. Elever med utvecklat 
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metalärande ser mer till egenansvar och efterfrågar stimulans från läraren medan de elever 
som inte har ett utvecklat metalärande är i behov av metakognitiva strategier och ett stort 
stöd från läraren. Läraren måste enligt eleverna vara engagerad och tro på deras förmågor. 
Det handlar om att sätta sig in i elevens känslor och i det ”pedagogiska mötet inträffar något 
unikt där personerna delar en verklighet med varandra” (Aspelin, 2011, s. 101-102). Att 
synliggöra kopplingen mellan metakognition och relation är av stort värde för elevernas 
lärande och de behöver bli medvetna om hur de själva tänker om sitt lärande i relation till 
hur andra tänker då de lär. Eleverna är i behov av stöd och stimulans för att utveckla och 
stärka sitt eget lärande men de behöver vara medägare i förändringen och här är 
interaktionen och det relationella perspektivet, enligt Stigmar (2002) av intresse. En aspekt 
är att eleverna vill se en mening med lärandet och då lyfter de fram kommunikationen med 
läraren som vägledande och att de arbetar tillsammans för att uppnå ett mål. Uppfattningen 
anser jag stärker betydelsen av en stark relation mellan elev och lärare och att skapa en 
social kontakt. Det är läraren som skapar möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper 
och färdigheter men även att stärka kommunikationen mellan dem. ”Interaktion och 
samverkan är den huvudsakliga kontexten vilket sker genom kommunikation och dialog” 
(Aspelin, 2011, s.18–20). Det framkommer i studien att relationen till läraren handlar om 
ömsesidighet och att eleverna vill att läraren ser till deras bästa. Ett ömsesidigt deltagande 
innebär att eleven vill prestera mer och göra ”läraren stolt.” Jag har den uppfattningen att 
det handlar mycket om lärarens förhållningssätt gentemot eleven. Aspelin (2012) framhåller 
att den ömsesidiga relationen mellan pedagog och elev bygger på att den inte blir 
fullständig, vilket kan tolkas som att en pedagogisk relation ska utveckla och leda till någon 
form av förändring. Ett effektivt lärande med fokus på interaktion och 
samverkansperspektivet ser till elevens egenperspektiv, den andres perspektiv och den 
intersubjektiva upplevelsegemenskapen (Røkenes & Hanssen, 2012).  
 
Ett perspektiv på relation och metakognition är trygghet och tillit till läraren då eleverna 
uppfattar det som att relationen fördjupas och att de känner att läraren tror på dem. Det 
intersubjektiva och mellanmänskliga mötet är angeläget att utgå ifrån då en mellanmänsklig 
samvaro är av betydelse för att relationen ska vara förtroendefull. I det mellanmänskliga 
mötet sker förverkligandet och här ”måste det finnas tid och utrymme” (Aspelin, 2015). 
Lärarna i tidigare studie framhåller att för mycket stress och tidsbrist leder till att det är 
svårt att ta ansvar för sitt eget lärande. Vidare att metakognition innebär att läraren blir 
trygg i sig själv. I förhållande till ett relationellt synsätt tolkar jag elevernas utsagor som att 
tryggheten är avgörande för deras metakognitiva medvetenhet. Utifrån lärarens syn är det 
svårt att utveckla både en nära relation samt ett metakognitivt lärande. Eleverna kan inte 
utveckla metakognition om de upplever stress och en stressad lärare leder inte, enligt min 
åsikt till ett framgångsrikt lärande. Forskning visar att den tid och de relationer som elever 
och lärare delar under en arbetsdag är en central faktor för elevernas måluppfyllelse 
(Hansson, 2009). Det finns ofta en bakomliggande faktor som påverkar ett interaktivt 
samspel mellan elev och lärare och interaktionen har betydelse då eleven lär genom 
handling. Den mellanmänskliga relationen byggs upp i personliga möten, där en person 
”upplever den andre som just denne bestämde andre” (Buber, i Aspelin, 2011, s. 18). 
Eleverna i studien ser handlingskunskapen i den praktiska verksamheten som central för 
deras metakognitiva lärande vilket enligt min tolkning kan grunda sig på mötet mellan 
elever och lärare men även mellan elever och elever. Ceder (2016) ser till det 
mellanmänskliga mötet och till det som specifikt sker i mötet. Elevernas tyngdpunkt på 
ömsesidighet kan innebära att de arbetar nära varandra i den praktiska verksamheten och att 
de lär av varandra. Det finns en social samvaro i mötet mellan dem och de strävar mot ett 
gemensamt mål. Verksamheten grundar sig på pluralism då lärare lär tillsammans med 
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eleverna och leder dem framåt i kunskapsutvecklingen. Killarnas utsagor utgår från att 
relationen med läraren ”måste vara bra” annars kommer de inte vidare i sin 
kunskapsutveckling. Medan flertalet av tjejerna visar på betydelsen av en personlig 
koppling till läraren. Skillnaden mellan dem kan relateras till hur långt eleverna har kommit 
i sin metakognitiva utveckling och till deras olika förutsättningar inför att lära. Här är 
socialpsykologins betoning på relationer och hur lärare och elever samverkar med varandra 
viktiga aspekter att förhålla sig till. Jag är av den åsikten att elevernas olika uppfattningar 
om metakognitivt lärande och hur den kan förstås ur ett relationellt perspektiv måste mötas 
med respekt och förståelse. Dialog och ömsesidighet utvecklar elevernas metakognition och 
här är läraren ett viktigt stöd för dem. Läraren måste vara engagerad och brinna för sitt 
arbete och ansvara för att leda eleverna i deras lärande. Läraren kan inte lägga över ansvaret 
på eleverna utan de måste utveckla metakognitiva strategier och lyssna in eleverna och 
anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Det framkommer från eleverna att 
lärarna är mindre bra på att stimulera dem och att stressiga lärare hämmar dem i deras 
kunskapsutveckling. I den praktiska verksamheten har både elever och lärare alla 
förutsättningar för att utveckla ett självständigt tänkande då flertalet av eleverna lyfter fram 
handlingskunskapen som positiv för deras metakognition. Stress och tidsbrist får inte vara 
en avgörande aspekt för att hindra ett relationellt samspel då det hämmar elevernas 
metakognition. Eleverna måste ges framförhållning och ett mål att sträva mot. Lärarna 
menar att de inte har tränat eleverna i att ta eget ansvar. Att medvetandegöra metakognition 
och utveckla strategier som leder eleverna i deras eget lärande är ett steg i rätt riktning både 
för elever och lärare. Eleverna har viljan att utveckla metakognition men de behöver hjälp 
på vägen precis som en av eleverna uttryckte under intervjun då han poängterade att ”du kan 
leda en häst till källan men inte tvinga den att dricka.”  
 
4.3 Slutord och vidare forskning 
Det finns en vilja hos eleverna att utveckla metakognition och att äga sitt eget lärande vilket 
i studien har visat sig vara betydelsefullt för deras kunskapsutveckling och framtida 
yrkesval. Handlingskunskapen i den praktiska verksamheten hjälper eleverna att få 
förståelse för ett metakognitivt lärande. Det finns behov av att utveckla kognitiva 
arbetsmetoder som stärker elevernas metakognitiva förmåga vilket utgår från elevernas 
egenansvar och lärarens ansvar. Relationen och det mellanmänskliga mötet mellan elev och 
lärare spelar en stor roll för elevernas metakognitiva utveckling och för deras inställning till 
att lära. Min ambition har varit att förhålla mig till elevernas uppfattningar om eget lärande 
och hur elevernas metakognitiva medvetenhet kan förklaras utifrån ett relationellt synsätt. 
Utefter de mönster och variationer som har kategoriserats har jag fått ta del av elevernas 
tankar och uppfattningar om metakognition och jag ser att flertalet av dem saknar en tilltro 
till sin egen förmåga men även att de flesta av eleverna är medvetna om sitt eget lärande. 
Det gemensamma är att relationen mellan elev och lärare har en betydande aspekt för 
elevernas metakognitiva lärande vilket även får stöd av det socialpsykologiska perspektivet.  
 
Vidare forskning 
Det bedrivs mycket forskning inom det metakognitiva fältet samt inom relationell 
pedagogik men det finns behov av att bedriva mer forskning om hur dessa fält stödjer och 
kompletterar varandra. I studien vänder jag mig till elever och har sedan tidigare även 
intervjuat pedagoger och med det som bakgrund hade det varit intressant att i vidare 
forskning vända sig till skolledare. Vilken uppfattning har ledningen om metakognition och 
vilka strategier anser de är betydelsefulla att utveckla inom den pedagogiska verksamheten. 
Det hade även varit av intresse att undersöka om det finns någon skillnad mellan de elever 
som studerar på ett yrkesförberedande program gentemot elever på ett studieförberedande 
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program utifrån deras uppfattningar om förhållandet mellan metakognition och relation. 
Min förhoppning är att denna studie inspirerar till vidare forskning och att den visar på 
betydelsen av att förhålla sig till ett socialpsykologiskt synsätt i arbetet med att utveckla och 
stärka elevernas metakognition. Alla elever är unika och de har olika förutsättningar inför 
att lära. Min önskan är att alla verksamma pedagoger har viljan att utveckla en nära relation 
med sina elever och få dem delaktiga i sitt eget lärande och framförallt att få eleverna att tro 
på sin egen potential att lyckas! 
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BILAGA 1 
Hej! 
 
Jag heter Veronica och jag ska under våren skriva en magisteruppsats inom ämnet pedagogik 
vid Högskolan i Skövde. 
 
Då jag har ett stort intresse för ungdomars lärande och hur relationen förhåller sig mellan 
lärare och elev har jag som avsikt att genomföra en undersökning om elevens metakognitiva 
lärande och hur betydelsefull relationen är för deras eget lärande.  
 
Syftet med studien är att beskriva hur elever tänker och reflekterar över sitt eget lärande i 
förhållande till ett relationellt synsätt. För att få underlag till undersökningen behöver jag 
intervjua elever och ta del av deras uppfattningar utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
 
Min fråga är om ni som vårdnadshavare samtycker till att jag intervjuar er son/dotter? 
Intervjun kommer att äga rum på skolan och spelas in via Quick Time Player. Resultatet 
redovisas i min uppsats och kommer även att vara tillgänglig i DIVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet) i form av e- publicering. Intervjun är givetvis frivillig och du har rätt att avbryta om 
du inte vill delta i undersökningen. Jag förhåller mig till konfidentialitet och sekretess vilket 
även innebär att elevens namn inte publiceras. 
 
Intervjun beräknas ta mellan en halv till en timme att genomföra.  
 
Veronica Gustavsson- Rydenvald 
Telefon: 070-XXX XX XX 
 
Med Vänlig Hälsning 
Veronica 
 
  



   

  
 

54 

                      BILAGA 2 
 
Intervjuområden 
 
Metakognition 
Att studera på ett yrkesförberedande program innebär ett lärande som baseras på praktisk och 
teoretisk kunskap och att tillägna sig kunskaper inför ett fortsatt yrkesliv. Att stärka tilltron 
till sin egen förmåga om hur du lär, vad och varför och att ta ansvar för sitt eget lärande 
handlar om metakognitivt lärande. Att du som elev äger din egen kunskap. 
 

• Vad relaterar du till ordet kunskap och lärande och vad är viktig kunskap för dig? 
• Vad betyder eget lärande för dig, att du har förståelse om din egen kunskap? 
• Hur lär du bäst för att bli medveten om ditt eget lärande? 
• Anser du att du som elev tar ansvar för ditt eget lärande? 
• Hur betydelsefull är en metakognitiv medvetenhet för ditt lärande? 
• Hur kan du som elev utveckla ett reflekterande arbetssätt? 
• Vad innebär meningsfullt lärande för dig?  
• Anser du att lärare stimulerar dig till att utveckla ett eget lärande? 
• Hur ser du på kopplingen mellan teoretiska och praktiska moment i relation till din 
   egen kunskapsutveckling?  

 
Relationellt synsätt 
Inom olika undervisningssammanhang är du som elev omgiven av andra människor såväl 
elever som lärare vilket visar sig både i och utanför klassrummet. Den praktiska 
verksamheten grundas på praktisk handledning och ett socialt samspel och med det menas att 
det finns en relation mellan elev och lärare. Med relationellt synsätt menar jag den relation 
som finns mellan elev-lärare och hur det sociala samspelet påverkar dem.  
 

• Vilken uppfattning har du om förhållandet mellan relation och lärande?  
• Hur kan lärare kommunicera med dig som elev för att skapa rätt förutsättningar för att    

stärka ditt eget lärande? 
• Har en utvecklad relation med läraren betydelse för hur du tar ansvar för ditt eget 
  lärande och vilken roll spelar den för din metakognitiva utveckling? 
• Vilket ansvar anser du att läraren har med att leda dig i ditt eget lärande?     
• Hur kan läraren göra dig mer delaktig i undervisningen och hur stärker det ditt lärande?  
• Hur kan lärare bli bättre på att lära eleverna att lära sig själva (metakognitivt lärande)? 
   

Följande följdfrågor ställdes även i relation till intervjufrågorna:  
Om jag har uppfattat dig rätt, menar du att…, eller hur tänker du då? Om jag har tolkat dig 
rätt… På vilket sätt? Hur menar du då? Hur tänker du då? 

 
 
 
 
 
 
 


