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En intervjustudie om elevers metakognitiva förmåga inom ämnet 

matematik  

Liselott Frostäng och Alexandra Timner 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa forskningsstudie är att undersöka om och hur lärare/speciallärare inom 

grundskolans högstadium samt gymnasium upplever att de arbetar med att stärka elevens 

metakognitiva förmåga i den specialpedagogiska matematikundervisningen. Vi har i studien valt 

frågeställningarna: 

1. Hur ser lärare/speciallärare på begreppet metakognition och inom vilka områden i matematiken blir 

denne varse elevens metakognitiva förmåga? 

2. Hur upplever läraren/specialläraren att denne arbetar med elevens metakognitiva förmåga och 

upplevs denna förmåga olika hos elever med olika funktionsvariationer? 

3. Finns det några framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med elevernas metakognitiva förmåga 

inom matematiken?  

Denna studie omfattar åtta intervjuer med speciallärare/lärare, verksamma på högstadiet och gymnasiet, 

vilka ger särskilt stöd inom matematik. Vi vill undersöka hur de i sitt arbete stärker elevens 

metakognitiva förmåga (tankar om tänkande). Intervjuerna var cirka 45 minuter långa och materialet 

transkriberades samt analyserades för att kunna urskilja passager och kategorier. Studien har en 

kvalitativ ansats med induktiv analysmetod och teorin grundar sig på det socialkonstruktivistiska 

perspektivet - som menar att kunskapstillväxten är individuell men sker i ett socialt sammanhang. 

Resultatet visar att informanterna ser metakognition som en inre utveckling gentemot självständighet 

och en medvetenhet om sin egna lärprocess, en förmåga att använda ändamålsenliga strategier för att 

föra tanken framåt. Informanterna uttrycker att de blir varse elevens metakognition i matematisk 

problemlösning samt i situationer där eleverna skall prata matematik. Elever anses generellt ha svårt 

med metakognitiva strategier och för elever inom olika funktionsvariationer upplevs det vara en stor 

spridning av den metakognitiva förmågan. Elever med arbetsminnesproblematik kan ha extra svårt med 

de metakognitiva strategierna. Däremot upplever informanter att elever med ADHD kan påvisa en mer 

utvecklad metakognitiv förmåga, än elever med AST, då elever med ADHD har en självinsikt i sin 

diagnos samt vad den innebär. Några av de framgångsfaktorer som studien påvisar är ett medvetet arbete 

med synliga mål, möjlighet till reflektion, arbete med metakognitiva strategier, motiverande samtal samt 

matematiska samtal. Informanterna beskriver att de arbetar med den metakognitiva förmågan dagligen, 

men uttryckte däremot att de inte alltid arbetar med det medvetet. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla informanter som tack vare sitt deltagande i denna studie har möjliggjort 

detta examensarbete. Vi vill även tacka vår handledare Khaleda Gani Dutt, våra studiekamrater samt 

arbetskollegor för stöd under arbetets gång. 

 

Vårt största tack vill vi rikta till våra familjer som stöttat oss, hejat på oss, uppmuntrat oss samt stått ut 

med oss under processens gång. Utan er hade inget varit möjligt, tack för att ni finns! 

 

Vi har arbetat gemensamt med alla delar i uppsatsen och ansvarar solidariskt för dessa. 
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Inledning 

Som lärare har vi alltid tyckt om de tillfällen då vi märker att eleverna förstår en ny och kanske svår sak 

vi arbetat med. Den där "Aha-glimten" i ögat som vi pedagoger kan ana, som kanske kan uttryckas i ord 

av eleven - men inte alltid. Men vad är det egentligen vi blir varse när vi upplever att eleven har förstått 

något? Hur tänker eleven själv om sin inlärning? Är eleven medveten om den inlärning som skett? Dessa 

tankar hade vi med oss när vi tog oss an och planerade denna studie. 

 

I dagens samhälle ställs det högre och högre krav på individens förmåga till reflektion över det egna 

lärandet. Reflektionsförmågan, tänkandet om vad vi har gjort samt hur det gjordes, handlar om ett 

synliggörande av och en medvetenhet om lärandet. En utvecklad metakognitiv förmåga (till exempel 

förmåga till reflektion, analys, utvärdering, inre motivation - kort sagt - “tankar om tänkandet”) hjälper 

oss att applicera kunskap samt färdigheter inom flera ämnen och i olika situationer i livet, inte bara i 

skolan. Information och kunskap har kortare varaktighet, förmågan till flexibilitet måste därför bli större, 

därmed blir förmågan till reflektion över det egna kunnandet mer betydelsefullt (Skolverket, 2011a). 

Mycket forskning bedrivs idag inom matematik gällande vikten av metakognition kopplat till inlärning 

och prestation (Ginsburg & Pappas, 2007; Hoffman och Spatariu, 2008; Kuhn & Dean, 2004; 

Vetenskapsrådet, 2015). Metakognition inom matematiken handlar bland annat om användandet av 

strategier, att till exempel värdera valda strategier för att uppnå önskat resultat och hur eleven 

tolkar/interagerar med problemlösningsuppgifter eller matematiska diskussioner. Dagens skola bygger 

på mer än förmedling av kunskap, det handlar om ett livslångt lärande (Skolverket, 2011a). Eleven ska 

bli medveten om sitt eget lärande, sin egen kunskap och ska utveckla förmågor för att kunna tillägna sig 

kunskap. 

  

Vi kände en nyfikenhet inför hur pedagoger uppfattar hur elever lär sig, hur de tänker kring elevernas 

tankar och hur pedagogerna upplever att de blir varse elevernas tankar och tankeutveckling. I 

grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a) poängteras att undervisningen ska bidra till att eleverna ska 

utveckla medvetna tankestrategier för att bli självständiga i sitt lärande. Vår avsikt med denna studie är 

att undersöka hur lärare arbetar med elevernas metakognitiva förmåga i matematikundervisningen. 

  

Salamancadeklarationen (2006) lyfter fram vikten av delaktighet och jämlikhet för alla människor, 

oavsett funktionshinder, och därmed en undervisning som ska gynna alla elevers utveckling. Dessa 

ökade krav medför att vi lärare behöver analysera vår egen undervisning så att vi utbildar för en 

föränderlig värld. Vi behöver utbilda eleverna i att faktiskt förstå vad det är de lär sig. Dessutom krävs, 

enligt oss, att utvecklingen av elevernas metakognitiva förmåga får ta en större plats i skolutvecklingen. 

  

Redan 1879 skrev Brooks Adams, historiker och samhällsvetare, något som vi idag strävar mot: 

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

2010, s. 116)  
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Syfte 

Att undersöka om och hur lärare/speciallärare inom grundskolans högstadium samt gymnasium upplever 

att de arbetar med att stärka elevens metakognitiva förmåga i den specialpedagogiska 

matematikundervisningen. 

 

Frågeställningar 

 Hur ser lärare/speciallärare på begreppet metakognition och inom vilka områden i matematiken 

blir denne varse elevens metakognitiva förmåga? 

 Hur upplever läraren/specialläraren att denne arbetar med elevens metakognitiva förmåga och 

upplevs denna förmåga olika hos elever med olika funktionsvariationer? 

 Finns det några framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med elevernas metakognitiva 

förmåga inom matematiken?  
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Bakgrund 

Vi ställde oss frågan om pedagoger som möter eleverna i matematikundervisningen har kunskap om 

elevernas metakognition och hur den uttrycks. Innan vi satte igång med vår undersökning tänkte vi 

själva, liksom många andra pedagoger, att “vi känner igen bra tänkande när vi ser det” (Kuhn & Dean, 

2004, s. 269). Vi ställde oss frågan hur detta kan hjälpa oss att utveckla den metakognitiva förmågan 

hos våra elever som vi träffar i den specialpedagogiska undervisningen i matematik? Vi var dessutom 

intresserade av att ta reda på hur specialläraren arbetar med att utveckla elevernas metakognitiva 

förmåga. 

 

Tobias och Everson (2009) beskriver hur metakognitionen lägger grunden för flera exekutiva funktioner 

(de funktioner i hjärnan som organiserar handlandet). De exekutiva förmågorna reglerar bland annat 

planering, organisering, självreglering, struktur, impulskontroll och förmågan att utvärdera sitt lärande. 

Dessa förmågor är många gånger en förutsättning för att lyckas med skolarbetet och det krävs 

anpassningar på individ- och gruppnivå för de elever som saknar dessa förmågor.  

 

På sidan 109 i The importance of Knowing What You Know: A Knowledge Monitoring Framework for 

Studying Metacognition in Education (Tobias & Everson, 2009) finns en illustrativ bild som vi här har 

försökt återge och översätta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Exekutiva förmågor och kontroll 
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Bilden beskriver på ett tydligt sätt hur de olika förmågorna så som att övervaka sin kunskap, kunna välja 

strategier, kunna utvärdera sitt eget lärande och kunna planera sitt arbete bygger på varandra. Eleven 

måste först få kontroll över förmågan att kunna övervaka sin kunskap, för att kunna välja strategier. Med 

andra ord, om eleven inte vet vad hen vet, så kan eleven omöjligt välja rätt strategi i arbetet med ett 

problem. Vidare blir det svårt att utvärdera sitt lärande om man inte vet vad man vet eller vilka strategier 

man kan använda. På detta följer det naturligt att det blir svårt att ha kontroll över planeringen av ett 

arbete, om man saknar förmågan att utvärdera arbetet. En elev kan omöjligt planera sitt skolarbete eller 

sin inlärning om inte den grundläggande metakognitiva förmågan finns. Det är först när eleven har 

förmågan att reglera/övervaka sitt lärande som det är möjligt för eleven att fullt ut hantera de övre 

processerna i pyramiden. Att övervaka sitt lärande är en del av den metakognitiva förmågan. 

 

En gemensam definition av begreppet metakognition finns inte. Forskare inom olika discipliner har 

definierat och utvecklat olika delar av begreppet.  

 

Natur & Kulturs Psykologilexikon/Psykologiguiden, som finns på nätet, beskriver metakognition som 

människors medvetande och kunskap om hur deras psyke fungerar: hur de gör när de löser uppgifter 

eller finner lösningar på problem de ställs inför. Här lyfts även det metakognitiva förhållningssättet upp, 

ett förhållningssätt som gör att man har nära till reflektion. Detta medför att man, efter lite träning, även 

har möjlighet att förändra tankevanor och synsätt. 

 

Vi har valt ut följande definition av metakognition, som finns i Handbook of Metacognition in Education 

(Hacker, Dunlosky & Graesser, 2009). Begreppet metakognition vidgas av författarna till att innefatta: 

 

 Att förstå omvärlden och veta vad man har förstått.  

 Att kunna självreglera och övervaka våra egna tankar.  

 Att utvärdera vår korrekta kognitiva status i jakt på själv-pålagt mål.  

 Att revidera vårt mål i ljuset av den kognitiva utvecklingen och affektiva statusen. 

 Att motivera oss själva.  

 Att utveckla strategier och sätt att bli mer kapabla till att anpassa oss till förändrade situationer.  

 Att genom att förstå andra vinna förståelse för sig själv. 

 

Den metakognitiva förmågan skiljer sig från den metakognitiva kunskapen. Detta skriver Vennman, 

Kok och Blöte (2005) om i The relation between intellectual and metacognitive skills in early 

adolenscence. Forskarna menar att kunskapen om metakognition samt dess strategier inte per automatik 

leder till en metakognitiv förmåga. Metakognitiva färdigheter krävs för att göra en uppgift begriplig, 

medan intellektuella förmågor blir sekundära då de används för att hantera insamlad information på ett 

ändamålsenligt sätt (a.a.). Detta kan kopplas till att eleven besitter kunskapen om strategier men saknar 

en förmåga att utföra dessa, vilket medför en påverkan på kunskapsutvecklingen.  

 

Att skilja på vad som är metakognitivt samt kognitivt är omdebatterat inom forskarvärlden (Van Thuy, 

2017). Van Thu (2017) skriver att experter definierar metakognition som ens kunskap samt medvetenhet 

om kognitiva processer. Forskaren nämner förmågan att tänka om tänkandet som central inom den 

metakognitiva förmågan. Metakognition består av kunskap om kognition samt självkontroll av 

kognition (a.a.). Kognition är det som sker i hjärnan när vi inhämtar, bearbetar samt delger information. 

De kognitiva funktionerna hjälper till att skapa mentala strukturer. Till de kognitiva funktionerna räknas 

bland annat exekutiva förmågor, minne, perception, generaliseringsförmåga samt 
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mentaliseringsförmåga. Hattie (2014) menar att metakognitionen - tänkandet om tänkandet - omfattar 

olika färdigheter som står i inbördes förhållande med tänkande samt inlärning. 

 

Eftersom den metakognitiva förmågan bildar grunden för individens lärande vill vi, i vår undersökning, 

ta reda på mer om hur informanterna i vår undersökning uppfattar att denna förmåga uttrycks hos 

eleverna och om hur informanterna arbetar för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin 

metakognitiva förmåga. Vi vill också i vår undersökning lyfta fram framgångsfaktorer, för att på så sätt 

ge möjlighet till vidareutveckling av matematikundervisningen, och då särskilt för specialläraren som 

möter elever i behov av särskilt stöd i matematik. 
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Tidigare forskning 

En stor del av den forskning som idag finns om metakognition berör elever samt deras kunskap och 

förståelse för olika kognitiva processer. Med metakognition kan läraren reflektera över samt analysera 

sin undervisning och därigenom assistera i elevens motsvarande tankeresa. Det handlar om att lära elever 

att lära, en del av ett “livslångt lärande” (Skolverket, 2011a). Medvetenhet samt synliggörande av sitt 

eget tänkande är centrala delar inom kunskapshantering. Hattie (2009) skriver om metakognition som 

“tänkandet på ett högre plan” (a.a., s. 256) vilket inkluderar en aktiv kontroll över den kognitiv process 

som sker vid inlärning. 

 

Konstruktionen av metakognition skulle enligt Kuhn och Dean (2004) kunna skapa länken mellan 

utbildare och forskare som ägnar sig åt hur tänkandet utvecklas. Inom den kognitiva psykologin 

undersöks den metakognitiva funktionen genom att man undersöker exekutiva funktioner (a.a.).  

Inom utbildningsväsendet bedöms/utvärderas metakognition på två sätt, genom att man observerar när 

eleven utför kognitivt komplexa uppgifter eller genom att eleven fyller i självrapporter (Tobias & 

Everson, 2009). Validiteten kan dock ifrågasättas för båda sätten (a.a.). 

Eleverna vi möter i vår specialpedagogiska verksamhet har många gånger problem med exekutiva 

funktioner liksom det kritiska tänkandet som på flera ställen nämns i läroplanen (Skolverket, 2011a). 

Enligt Kuhn och Dean (2004) kan det kritiska tänkandet förklaras som en medvetenhet om ens tänkande, 

reflektioner om ens tänkande och andras tänkande i ett kognitivt sammanhang. Detta ligger nära en 

definition av metakognition som “tänkande om tänkande”. Både Vygotskij och Piaget nämner 

“interiorization” (internalisering), att införliva något i sitt inre, göra en kunskap till sin egen, som en 

källa till utvecklandet av metakognitionen (Kuhn & Dean, 2004).  

 

Att använda ett träningsprogram har, i Martín, Manzanares och Sánches undersökning från 2012, visat 

sig vara effektivt i utvecklandet av metakognitiva färdigheter. I undersökning deltog 20 barn i åldern 4–

6 år, som alla under tre månader, 45 minuter en gång i veckan, deltog i interventionen. Resultatet visade 

att använda metakognitiva dialoger redan i tidig ålder är viktigt för utvecklandet av den metakognitiva 

förmågan, men även lärarens metakognitiva analys av de misstag som eleverna gör är av stor vikt för 

elevens utveckling av den metakognitiva förmågan (a.a.). 

 

Hessels, Hessels-Schlatter, Bosson och Ballis (2009) intervention visar att elever med kognitiva och 

metakognitiva svårigheter använde fler strategier i matematiken i eftertestet än i förtestet. Eleverna, som 

alla gick i särskild undervisningsgrupp, fick under en timme på förmiddagen och en timme på 

eftermiddagen varje dag i 10 veckor arbeta i par med olika uppgifter. Uppgifterna var av olika karaktär, 

både läroplansnära och uppgifter som låg långt från skolarbetet, och målet var att eleverna skulle 

utveckla sin metakognitiva förmåga, sin exekutiva förmåga och man ville att eleverna skulle lära sig nya 

strategier som skulle kunna användas i alla ämnen. Förutom att eleverna använde fler strategier efter 

interventionen blev de mer självständiga och aktiva i sitt lärande och de använde fler externa 

minnesstrategier än tidigare. Interventionen visade att det är viktigt att läraren som utför en intervention 

där fokus ligger på att utveckla den metakognitiva förmågan också är välutbildad vad gäller 

metakognition. Detta resultat ligger i linje med vad Vetenskapsrådet (2015) skriver om SKOLFORSK-

projektet, att det har visat sig att när elever som får specialpedagogisk undervisning även får träning i 

metakognitiva färdigheter för det med sig positiva effekter på uppnåendet av kunskapsmålen 

(Vetenskapsrådet, 2015). 
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Effekten av att undervisa kognitiva samt metakognitiva strategier inom matematik är något som 

Abdoholssini (2012) belyser i sin forskning. Att lära ut dessa strategier visade sig ha positiva effekter 

på elevernas matematiska inlärning samt kunskaper inom matematik. Framför allt hade metakognitionen 

en betydande roll i problemlösningsförmågan hos eleverna. Metakognitiva förmågan kan hjälpa eleven 

till en ökad förståelse för ämnet matematik samt underlätta i en aktiv lärprocess. Forskaren betonar 

vikten av att eleven behöver känna till olika strategier samt när och hur dessa strategier skall användas 

(a.a.). I skolan möter vi ofta elever med kunskaper om dessa strategier, de vet i teorin hur de kan se ut 

men saknar förmågan att utföra dem samt använda dem när det är nödvändigt. Utmaningen för läraren 

ligger i att inte glömma det viktiga elevaktiva “hur’et samt när’et” när vi utbildar, uppmärksammar samt 

tränar elevernas metakognitiva förmåga.  

 

Hoffman och Spartariu (2007) belyser metakognitiv “prompting” samt en tilltro till den egna förmågan 

såsom viktiga strategier i utvecklandet av den matematiska problemlösningsförmågan. Prompting 

innebär en aktiv stimulus som främjar reflektion och/eller uppmuntrar strategier i lärprocessen (a.a.). 

För att kunna använda sig av prompting på ett effektivt sätt krävs bland annat en medvetenhet kring 

strategiska tillvägagångssätt, motivation, tilltro samt en vilja att använda strategier. Forskarna menar att 

i takt med att komplexiteten inom matematiken ökar kan metakognitiv prompting stimulera en ökad 

metakognitiv medvetenhet samt synliggöra strategier (a.a.). Denna “tilltro” till den egna förmågan och 

dess betydelse i utvecklandet av den matematiska förmågan är något som belyses mer och mer inom 

dagens skola. Tilltro ändrar beteende. Vikten av bland annat motivation, inställning och vilja märker vi 

dagligen i vårt arbete. De elever vi möter inom specialundervisningen påvisar i samtliga fall avsaknad 

av en eller flera av dessa faktorer.  

 

Vula, Avdyli, Berisha, Saqipi och Elezi (2017) stödjer tanken om att metakognitiva strategier samt 

självreglerande förmågor, såsom kontroll över eget handlande, resonemangsförmåga och förmågan att 

reflektera, har en positiv effekt på utvecklingen av elevens problemlösningsförmåga. Forskarna skriver 

om den konceptuella förståelsen (förståelsen av matematiska idéer/tankar, sambandet dem emellan samt 

hur de relaterar till varandra) samt den procedurella förståelsen (“steg för steg” utan explicit koppling 

till matematisk idé). De menar att den konceptuella förståelsen har ett samband med läsförståelse. 

Läsförståelse samt förståelsen för användandet av ord och symboler är nödvändigt i lösandet av 

problemuppgifter inom matematiken (a.a.). I Österholms avhandling från 2006 kommer dessa tankar 

om metakognitionens koppling till läsförståelsen igen. I matematiken behöver eleven tolka de skrivna 

nyckelorden (till exempel: mer, mindre, förstorad, skillnad, större än), tolka meningar, identifiera vad 

som efterfrågas, läsa mellan raderna, definiera tillvägagångssätt samt strukturera det i ett matematiskt 

innehåll. Att förstå vad som efterfrågas kräver läsförståelse likväl som kunnande i matematiska idéer.  

 

Den matematiska problemlösningsförmågan kan förbättras om man medvetet arbetar med 

metakognition och arbetsminne (Cornoldi, Caretti, Drusi och Tencati, 2015). Forskarna menar att det 

finns studier som visar hur arbetsminne påverkar matematiska förmågor samt andra studier som visar 

hur metakognition kan göra detsamma. Medan forskarnas resultat visar att kombinationen av de två ger 

bättre förutsättningar för elevens individuella matematiska utveckling. Att träna arbetsminnet med 

eleven kombinerat med inlärning av metakognitiva strategier visade positiv effekt på elevernas 

problemlösningsförmåga (a.a.). Det är sällan endast en förmåga som fattas när det föreligger 

matematiska svårigheter hos en elev. Att träna på kognitiva färdigheter likväl som metakognitiva 

strategier samt arbetsminne bör ses som essentiellt i den matematiska specialundervisningen. Vikten av 

att se helheten och att inte glömma bort att det är flera faktorer som samverkar för att inlärning skall 

kunna ske och för att eleven skall utveckla sina olika förmågor. 
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För att kunna lyckas med matematiskt tänkande menar Legg och Locker (2009) att det krävs ett 

samarbete med flera olika faktorer, såsom arbetsminne, problemlösningsförmåga och användandet av 

kognitiva strategier. Även här belyses vikten av ett fungerande arbetsminne. Legg och Locker (a.a.) 

belyser sambandet mellan metakognition och matematisk förmåga. De skriver att en högre metakognitiv 

förmåga genererar en större matematisk förmåga. Ett medvetet arbete med den metakognitiva förmågan 

samt med metakognitiva strategier är fruktsamt för utvecklingen av elevens matematiska förmågor 

såsom till exempel problemlösningsförmågan (a.a.).  

Sammanfattning av tidigare forskning 

En god metakognitiv förmåga underlättar ett självständigt och aktivt lärande men har också en positiv 

effekt på utvecklingen av elevens problemlösningsförmåga och på uppnåendet av kunskapsmålen. Ett 

flertal studier som vi nämnt under avsnittet ”tidigare forskning”, där man använt sig av olika 

träningsprogram eller interventioner (till exempel arbetsminne, problemlösningsförmåga och kognitiva 

strategier) visar på positiv effekt hos elever som är i behov av särskild undervisning. Eleverna har efter 

genomförd intervention förbättrat sin metakognitiva förmåga.  
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Teoretiska perspektiv 

Specialpedagogiken är av en tvärvetenskaplig karaktär och har inga egna teorier. Detta medför att 

forskningsområden kan kartläggas och beskrivas utifrån olika perspektiv beroende på vilken bakgrund 

du har som pedagog, läsare eller forskare. Samtidigt är det specialpedagogiska området, precis som 

skolan i stort, starkt kopplat till de rådande utbildningspolitiska beslut som tas och de intentioner som 

finns (Ahlberg, 2015). Många gånger kan det uppstå en krock mellan den praktik som den undervisande 

läraren möter i vardagen och den teori som forskarna har som utgångspunkt. Men, som Ahlberg (2015) 

skriver är det teorin som bildar utgångspunkten för den planerade undervisningen och som möjliggör ett 

reflekterande arbetssätt. Det är också teorin som utgör en utgångspunkt för “systematisk 

kunskapsutveckling som kan öka förståelsen för praktikens villkor” (a.a. s.17). 

  

Den socialkonstruktivistiska teorin ligger enligt vår mening nära metakognitionen. Eftersom den 

metakognitiva förmågan förenklat kan sägas bestå av individens inre förmågor och processer, har vi valt 

att anta ett konstruktivistiskt perspektiv i vår undersökning. Då det i intervjuerna även framkom 

relationella perspektiv på den metakognitiva förmågan hos eleverna, är det den sociala inriktningen av 

konstruktionismen, socialkonstruktivismen, som vi valt. 

 

På 1960-talet utvecklades kognitivismen ur behaviorismen (Hacker, Dunlosky, Graesser, 2009). 

Intentionen var att fokusera på individen som en tänkande agent till skillnad från behaviorismens sätt 

att se individen som en mekanisk organism som reagerar på stimuli. Konstruktivismen är det inom 

kognitivismen som fått stort genomslag i pedagogiken och ofta likställs kognitivismen med 

konstruktivismen. För enkelhetens skull nämns nedan i texten endast begreppet konstruktivism. 

 

Idén med konstruktivism är att vi som människor konstruerar vår förståelse för oss själva och vår värld, 

att vi kontrollerar våra tankar och vårt beteende (Hacker, Dunlosky, Graesser, 2009). Detta, att 

kontrollera sina tankar och sitt beteende, kommer igen i definitionen av metakognition där självreglering 

och förmågan att övervaka sina egna tankar nämns. Motivationen och den inre drivkraften, vilka även 

de är delar av den metakognitiva förmågan, är en viktig del hos individen enligt konstruktivismen (a.a.). 

 

En konstruktivistisk undervisning i matematiken utgår från vad eleven vet och strävar efter ett personligt 

meningsbärande där eleverna i sina matematiska aktiviteter stimuleras till att reflektera över vad de gjort, 

hur de tänkt (Engström, 1998). I konstruktivistiska klassrum tar diskussionen en stor plats och ger 

eleverna möjligheter till att bryta sina tankemönster och utveckla förmågan att bestyrka och motivera 

sina idéer (a.a.). Och konstruktivister menar att det är möjligt att komma åt de mentala strukturer som 

bildar en begreppsförståelse genom att studera vad någon säger (Öhman, 2008). 

 

Konstruktivismen har sina rötter i Piagets kunskapsteori på så sätt att man ser kunskap som något som 

har en adaptiv funktion och som assimileras och ackommoderas (Engström, 1998). Dessutom ser man 

inlärningen som en anpassningsprocess där personliga teorier och begreppskonstellationer byggs upp 

och anpassas efter individens erfarenhetsvärld (Ernest, 1998). Eleven bygger upp kognitiva strukturer 

genom undervisningen, strukturer som ordnar erfarenhetsvärlden med hjälp av intelligensen. 

 

Konstruktivismen har utvecklats till olika former av konstruktivism, såsom bland annat social 

konstruktivism (Ernest, 1998). Den sociala konstruktivismen baserar sina idéer både på Piaget och 

Vygotskij (a.a.) och är både individuell och social till sin inriktning. Detta till skillnad från den 
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ursprungliga konstruktivismen där endast den individuella delen, tanken om de inre processernas vikt 

vid inlärning, tar plats. Språket ses ha en central ställning för vetandet och tänkandet i den sociala 

konstruktivismen och kan anses vara en utbildningsfilosofi. Elevens tänkande kan likställas med ett 

internaliserat samtal (en inre dialog med sig själv) och anses vara oskiljaktigt från medvetandet. 

Medvetandet anses vara subjektivt och ses som en del av ett större sammanhang, en del i det sociala 

meningsskapandet (a.a.). 

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet ser kunskapstillväxten som individuell, om än under stark 

påverkan av den kultur och sociala kontext som individen befinner sig i. Den sociokulturella teorin har 

däremot satt den sociala kunskapen främst, en kunskap som omskapas hela tiden av de interaktioner 

som sker mellan individer och grupper (Jaworski, 1998). I matematikklassrummets processer sker 

onekligen en kunskapstillväxt, som både har individuella och sociala dimensioner (a.a.). 

 

Självreglering och att kunna kontrollera sina tankar är en del av konstruktivismen och kommer igen i 

definitionen av metakognition. Motivationen och den inre drivkraften, vilka även de är delar av den 

metakognitiva förmågan, är också viktiga delar hos individen enligt konstruktivismen (Hacker, 

Dunlosky, Graesser, 2009). I vår studie ville vi undersöka om och hur speciallärare upplever att de 

arbetar med att stärka elevens metakognitiva förmåga i matematikundervisningen, detta genom den 

socialkonstruktivistiska teorin - som vi anser ligger nära metakognitionen. 

 

Sammanfattning teoretiska perspektiv  

Den metakognitiva förmågan är en inre förmåga, eller en inre konstruktion, då det rör våra tankar, hur 

vi lär oss och vår förmåga att motivera oss själva till exempel. Samtidigt är det nära omöjligt att, som vi 

i vår studie ville göra, undersöka någons upplevelse av denna inre process hos elever. Det krävs ett 

relationellt samband mellan pedagogen och eleven för att ens komma nära elevens metakognitiva 

förmåga. Båda parter befinner sig dessutom i den sociala kontexten som skolan utgör. 
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Metod 

Vi har valt en kvalitativ induktiv ansats (dra slutsatser av erfarenheter), detta för att kunna ha möjligheten 

till insamling av ett nyanserat och beskrivande material. Den induktiva ansatsen gör att vi kan dra 

generella slutsatser utifrån vårt empiriska underlag, intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2015). 

Utifrån studiens syfte att undersöka en persons subjektiva upplevelse (hur en person som gör något 

uppfattar någonting), där vi vill undersöka en känsla, inställning - valde vi en kvalitativ ansats (Kvale 

& Brinkman, 2014; Patton, 2002). Vi genomförde halvstrukturerade och tematiska intervjuer med 

uppföljande frågor (bilaga 1). Intervjuerna spelades in samt transkriberades. I analysen av datamaterialet 

använde vi analysmodell i sju steg beskriven i Fejes och Thornbergs bok Handbok i kvalitativ analys 

(s.167–171, 2015).  

 

1. Bekantade oss med materialet (läste och läste). 

2. Kondensation (vi skiljde ut de mest betydelsefulla uttalandena, dessa klippte vi ut). 

3. Jämförelse (vi hittade likheter och skillnader i det stora materialet). 

4. Gruppering (vi grupperade alla utklippta uttalanden/passager och kom då fram till nio olika 

kategorier). 

5. Artikulera kategorierna (vi tittade vidare på likheterna i de olika kategorierna och försökte 

formulera gränser mellan de olika kategorierna samt bestämma hur stor variation eller bredd en 

kategori kunde ha).  

6. Namnge kategorierna. 

7. Kontrastiv fas (vi tittade på om något uttalande kunde få plats i flera kategorier och detta 

medförde att vi landade i endast tre kategorier, men med några “underrubriker”/kategorier.) 

 

Vi ville kartlägga uppfattningar i urvalsgruppen samt undersöka hur uppfattningar förhåller sig till 

varandra och till det undersökta fenomenet. Analysen gjordes i syfte att synliggöra kategorier och teman. 

Vi började med att bekanta oss med materialet och läste de transkriberade intervjuerna upprepade gånger 

i syfte att bli förtrogna med det insamlade materialet. Under detta analyssteg markerade vi intressanta 

avsnitt (passager) samt strök under nyckelord. Sedan följde ett arbete med kondensation, vi skiljde ut de 

mest betydelsefulla avsnitten. Dessa klipptes ut och sorterades under respektive intervju. Efter 

kondensationen påbörjades arbetet med att finna likheter och skillnader bland passagerna i det insamlade 

materialet. 

 

Samtliga utklippta passager grupperades och vi kom då fram till nio olika kategorier. Syftet med 

gruppering är få passagerna att relatera till varandra med målet att kunna urskilja kategorier. Det 

efterföljande steget i vår valda analysmodell är att fokusera kring likheterna i de olika kategorierna. Vi 

artikulerade kategorierna, försökte formulera gränser mellan de olika kategorierna samt bestämde hur 

stor variation eller bredd en kategori kunde ha. De artikulerade kategorierna namngavs sedan av oss för 

att urskilja det mest signifikanta materialet. I den efterföljande kontrastiva fasen tittade vi på om något 

uttalande kunde få plats i flera kategorier. Detta medförde att vi slutligen endast hade tre kategorier, 

men med några underkategorier. Dessa tre kategorier bildade vårt utfallsrum, se nedan fig. 2. 
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Fig. 2 Kategorier 

Val av informanter 
Urvalet skedde genom ”purposeful sampling” (Patton, 2002), vilket innebär att vi gjort ett strategiskt 

urval, alltså valt informationsrika informanter med lång erfarenhet. Vi angav kriterier för deltagande i 

studien i vårt missivbrev (bilaga 2) och valde deltagare för att säkerställa att vi skulle få svar på våra 

frågeställningar. Informanterna var mellan 40–65 år och hade mellan 14–44 års yrkeserfarenhet. I vår 

studie skulle deltagarna vara matematiklärare alternativt speciallärare med inriktning 

matematiksvårigheter samt arbeta med särskilt stöd i matematikundervisningen på högstadiet eller 

gymnasiet. Det visade sig till en början vara svårt att hitta utbildade speciallärare med inriktning 

matematiksvårigheter som ville och kunde ställa upp på intervju. Vi valde då att använda oss av vårt 

professionella kontaktnät i sökandet av informanter och fick på så sätt kontakt med nio potentiella 

deltagare. Vi skickade ut missivbrev till dessa och av dem valde åtta informanter att medverka. En 

informant valde att inte deltaga. 

 

Vi hade till en början numrerat informanterna på ett sådan sätt att vi i bearbetningen av de transkriberade 

intervjuerna skulle veta vilken individ som sagt vad samt vem av oss som intervjuat. I tabellen nedan är 

informanterna numrerade på ett sätt så att de inte kan kopplas till någon av oss som genomförde intervjun 

eller till respektive informants skola. Då antalet informanter endast är åtta till antalet beslutade vi att 

utesluta alltför detaljerad beskrivning om respektive informants skola. Detta för att skydda 

informanternas identiteter och för att säkerställa de etiska aspekterna i denna fråga. 

 

De skolor våra informanter kom ifrån, åtta till antalet, varierar i storlek från cirka 500 elever och upp till 

1200 elever. Majoriteten av skolorna ligger i Stockholms kommun, men några ligger i närkommuner till 

Stockholm och en skola ligger i en norrländsk universitetsstad. Hälften av skolorna har ett 

mångkulturellt upptagningsområde. Alla skolor ligger i områden med en medel till hög sociokulturell 

status/position. Tre av skolorna har en kulturell profil. 
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Tabell 1. Deltagare i studien samt generell information 

 

Informant 

nr 

Kön 

och 

ålder  

Utbildning  

och  

bakgrund 

Yrkeserfarenhet 

(år som lärare / år 

som 

speciallärare, 

vilka stadier) 

Nuvarande 

arbetsplats 

Längd på 

intervjun 

och plats 

i1 Kvinna  

51 år 

Gymnasielärare 

matematik, biologi 

Studerar till 

speciallärare 

inriktning matematik 

20 år  

Åk 7–9, 

gymnasium, 

behandlingsskola 

6–9 skola  44 min, 

på 

skolan 

i2 Kvinna 

65 år 

4–9 Matematik/NO, 

Idrott och hälsa  

32 år / 5 år 

åk 6–9 

6–9 skola  40 min, 

på 

skolan 

i3 Kvinna 

64 år 

Högstadielärare, 

matematik 

44 år / 18 år 

åk 4–6, 7–9 

särskola 

F-9 skola  45 min, 

på 

skolan 

i4 Man 

40 år 

4–9 Matematik-/NO 

lärare, 

speciallärare 

inriktning matematik 

14 år / 6 år,  

åk 6–9 

6–9-skola  40 min, 

via 

telefon 

i5 Man 

45 år 

4–9 Matematik/Idrott 

och hälsa 

Studerar till 

speciallärare 

matematikinriktning 

23 år / 2 år 

åk 7–9  

4–9 skola  40 min, 

på 

skolan 

i6 Man 

51 år 

Ma och 

datorkunskap för 

gymnasium, 

speciallärare 

inriktning matematik 

22 år / 9 år 

gymnasium 

Gymnasium 49 min, 

på 

skolan 

i7 Man 

54 år 

Mellanstadielärare/h

ögstadielärare, 

Speciallärare 

matematikinriktning 

30 år / 10 år  

åk 7–9 

F-9 skola  42 min, 

via 

Skype 

i8 Kvinna  

45 år 

4–9 Matematik/NO-

lärare, speciallärare 

inriktning matematik 

22 år / 12 år  

åk 7–9, 

gymnasium  

Gymnasium 37 min, 

på 

skolan 
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Genomförande 

Insamling av data skedde genom kvalitativa intervjuer (Braun & Clarke, 2013). Intervjufrågorna i vår 

studie var semistrukturerade. Detta innebär bland annat, enligt Kvale och Brinkmann (2014), att 

intervjuaren kan själv bestämma hur hen vill följa frågorna beroende på intervjuns upplägg. Vi valde att 

inte låta informanterna få ta del av intervjufrågorna (bilaga 1) i förväg, detta då vi var oroliga att 

informanternas svar skulle påverkas om de hade möjlighet att förbereda sig. Informanterna informerades 

om att de hade rätt att när som helst avbryta intervjun eller sitt deltagande i studien. Vi intervjuade totalt 

åtta stycken informanter och vi genomförde fyra stycken intervjuer vardera vilka tog mellan 37–45 

minuter. 

 

Vi bedömde att intervjufrågorna inte var av känslig karaktär. Intervjuerna spelades in och kunde sedan 

spelas upp i varierande hastighet samt upprepade gånger - detta för att underlätta vid transkriberingen. 

Intervjuerna genomfördes på åtta separata dagar och efter varje genomförd intervju möttes vi, Alexandra 

och Liselott, för att gå igenom materialet samt analysera hur intervjun fortlöpte. Vi eftersträvade att 

samtliga intervjuer skulle ske enligt samma mönster. Insamlad empiri finns sparat på hårddisk till dess 

att uppsatsen är examinerad och godkänd. Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar att intervjuaren 

använder sig av lämpligt inspelningsverktyg då fokus istället då kan läggas på informanten samt dennes 

svar. De inspelade intervjuerna underlättar sedan för intervjuaren att kunna analysera allt som sagts på 

intervjun och för att kunna hitta lämpliga passager (a.a.).  

 

Patton (2002) skriver i sin bok, Qualitative research and Evaluation Methods, om hur viktigt det är att 

intervjuaren är kunnig inom sitt område, detta för att intervjun skall bli lyckad. Förmågan att ställa 

adekvata frågor ökar adekvat kunskap (a.a.). Vår intervju inleddes med några bakgrundsfrågor (bilaga 

1) vars syfte var att få informanten bekväm med sammanhanget. Sedan följde frågor kring lärarens syn 

på viktiga förmågor samt färdigheter som är viktiga för elevens utveckling. Vi fortsatte intervjun med 

att beröra begreppet metakognition, när den blir synlig, när den är viktig, hur den kan utvecklas samt 

hur och om läraren arbetar aktivt med metakognition. Informanterna fick välja intervjuplats och vi kunde 

sitta ostört under intervjuerna. Samtliga informanter, förutom två, valde att genomföra intervjun på sin 

arbetsplats. Två informanterna valde att genomföra intervjun via telefon samt Skype.  

Trovärdighet 
Bryman (2008) menar att det är lämpligt att anpassa reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. Han 

föreslår en assimilering av dessa begrepp, utan att ändra deras betydelse, men med mindre fokus på 

frågor som rör mätning. Bryman (a.a.) belyser frågan om realism i förhållande till begreppen reliabilitet 

och validitet - detta då dessa två begrepp förutsätter att det finns en enda sanning (a.a.). Trost (2012) 

lyfter att den kvantitativa forskningen bygger på en mätning och att detta skiljer sig från den kvalitativa 

forskningen som strävar efter att förstå hur någon tänker, upplever eller agerar. Han menar att det inte 

är lämpligt att använda dessa två begrepp inom kvalitativ forskning; att det är bättre att tala om 

trovärdighet (a.a.). Inom kvalitativ forskning finns centrala begrepp för att resultatet ska vara trovärdigt. 

Vi har valt att beskriva vår studies tillförlitlighet genom fyra olika kriterier: pålitlighet, överförbarhet, 

möjlighet att styrka och konfirmera samt trovärdighet. 

 

Överförbarhet som motsvarar extern validitet och avgör studiens möjlighet till generaliserbarhet. 

Kvalitativ forskning handlar om djup samt det unika hos en liten grupp individer. Bryman (2008) nämner 

“täta beskrivningar” och menar med det fylliga beskrivningar med fokus på det kontextuellt unika (a.a.). 
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Denna studie gör inte anspråk på att gälla all undervisning men synliggör flera tillvägagångssätt kring 

arbetet med metakognition samt förståelsen för metakognition, vilka i sin tur kan vara väl överförbara 

till andra pedagoger. 

 

Trovärdighet motsvarar intern validitet och berör läsarens möjlighet att avgöra om empirin är trovärdig. 

Intervjufrågorna kan visa om intervjuaren ställer ledande intervjufrågor eller påståendefrågor, vilket 

avgör om empirin är trovärdig (Trost, 2012). Trovärdigheten berör även om forskningen följt de regler 

som finns (Bryman, 2008). Vi har i studien påvisat val av teoretiskt perspektiv och har använt oss av 

relevanta begrepp utifrån studiens syfte. Vi har beskrivit hur studien genomförts och redovisat att syfte 

och frågeställningar har besvarats och diskuterats. 

 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet och berör hur väl vi redovisat studiens samtliga faser av 

forskningsprocessen (Bryman, 2008). Vår studie har en noggrann redogörelse för alla analyssteg samt 

analysverktyg och påvisar även relationen till valda teoretiska utgångspunkter. Vi har tillsammans 

analyserat empirin, diskuterat och kategoriserat till uppnådd konsensus. 

 

En möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet och gör att det inte går att få fullständig 

objektivitet, men att forskaren agerat i god tro (Bryman, 2008). Vår strävan har varit att agera öppet i 

vår studie, genom hela processen, vi har även agerat i god tro. 

Forskningsetiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning nödvändig för individen och för samhället. De etiska 

principerna finns för att ge direktiv för förhållandet mellan forskare och informanter. Stommen i de 

etiska forskningsprinciperna är forskningskravet och individskyddskravet. Forskningen skall ha hög 

nivå samt inriktas på väsentliga frågor. Samhällsmedborgarna har samtidigt ett krav på att forskningen 

inte orsakar skada på den fysiska eller psykiska hälsan och att det finns ett skydd mot insyn. 

Utgångspunkten för dessa två överväganden skall alltid vara individskyddskravet men ingen av dem 

skall anses som absoluta - utan alltid vägas mot varandra (a.a.). Individskyddskravet kan konkretiseras 

i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa krav har beaktats i denna studie. 

 

 Informationskravet: informanterna var informerade om vad vår studie skulle belysa och de var 

insatta i vårt syfte. Deltagande i studien var frivilligt och de kunde närsomhelst avbryta sitt 

deltagande. Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun och samtlig 

information rörande studien fanns tydligt sammanfattat i ett missivbrev (bilaga 2) som skickades 

ut till samtliga informanterna innan de godkände sitt deltagande i studien. Informanterna erbjöds 

möjligheten att lyssna på det inspelade materialet och efter avslutad studie kommer uppsatsen 

att mailas till deltagarna. 

 

 Samtyckeskravet: informanterna deltog av egen fri vilja och ingen av de slutgiltiga 

informanterna var emot att deltaga i studien. En informant valde att inte deltaga. 

 

 Konfidentialitetskravet: informanternas identitet är konfidentiella och kan endast ses av oss. 

Informanterna numrerades slumpmässigt och avidentifieras i samband med transkriberingen. 

Endast vi är insatta i informanternas riktiga uppgifter och de används inte i studien. 
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 Nyttjandekravet: empirin i denna studie används enbart i forskningsändamål och kommer inte 

att användas utanför vår studie. Efter godkänt arbete kommer empirin att förstöras. 

 

För att skydda informanternas identitet så valde vi att numrera om samtliga informanter som deltog i 

studien. Informanterna blev slumpmässigt tilldelade ett nummer mellan 1–8 och benämndes informant 

(i) samt nummer (1–8). Detta avser vi minimerade risken för att kunna koppla våra informanter till 

respektive bakgrundsfakta - i enlighet med de etiska principerna. 

 

Under intervjuernas gång upplevde vi att det fanns tveksamheter hos informanter rörandes begreppet 

“metakognition”. Informanterna uttryckte att de inte var helt bekanta med begreppet men kände att de 

hade en “aning” om vad det skulle kunna innebära. De inledande intervjufrågorna gällandes förmågor 

och färdigheter visade sig vara nödvändiga för att få tillräcklig empiri för studiens syfte. Informanterna 

kunde tala generellt om elevers förmågor samt färdigheter inom ämnet matematik och därigenom 

avhandla vårt område “metakognition”. Missivbrevet (bilaga 2) underlättade för informanterna att kunna 

reflektera i förväg kring begreppet. Under vårt analysarbete reflekterade vi över att flera informanter 

uttryckte en “pinsamhet” över att inte vara helt insatta i definitionen av metakognition. Våra frågor var 

dock utformade på ett sådant sätt att metakognitionen berördes av informanterna “ovetande” vilket vi 

under intervjun kunde lyfta samt samtala kring. 

 

Vi upplever att denna studie har fått informanterna att reflektera mer medvetet kring elevens 

metakognitiva förmåga. Att sätta ord på något som sker i klassrummet samt lyfta det som händer i 

lärprocessen, ett synliggörande, tolkar vi som positiva effekter för våra informanter i och med denna 

studie. 

“Jag har inte tänkt så mycket på ordet... Jag känner att jag nu kommer tänka mer på det här - en 

tankeställare liksom. Metakognition är intressant ju. Kul med ord på det jag gör.” (i5) 

 

Relationen intervjuare - informant upplever vi har varit god. Informanterna har liknande 

utbildningsbakgrund som vi och besitter dessutom liknande position/uppdrag i yrkeslivet som vi. Några 

av informanterna har, i sin utbildning, gjort studier med samma dignitet och kunde därigenom uttrycka 

en samhörighet med vad vi arbetade med. Det upplevdes som en lättsam och förtrolig kontakt oss 

emellan och informanterna upplevde att de blev väl värderade för deras bidrag. Intervjuerna var 

avslappnade och genomsyrades av god relation.  
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Resultat 

I bearbetningen av våra transkriberade intervjuer använde vi oss av de sju stegen beskrivna i Handbok i 

kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2015). Våra intervjuer var halvstrukturerade och tematiska med 

uppföljande frågor och vi har använt oss av en fenomenografisk analysmodell. Variationen eller 

skillnaderna mellan informanternas uppfattningar om den metakognitiva förmågan låg i fokus. För att 

kunna urskilja skillnaderna har vi även letat efter likheter i empirin. 

 

Våra funna likheter och skillnader resulterade i ett antal olika kategorier som efter djupare analys, 

artikulation samt kontrastivt arbete mynnade ut i exklusiva utfallsrum. 

Informanternas definition av metakognition 

I litteratur och forskning finns det ingen entydig definition av begreppet metakognition, dock är “tankar 

om tänkande” ofta återkommande i definitionen. I intervjuerna vi genomförde var det av stor vikt att 

klargöra informanternas uppfattning om begreppet metakognition. Vi hade en färdig definition av 

begreppet metakognition som vi under intervjuernas gång delgav informanterna. Den pedagogiska 

definitionen handlar om ens egna tankeprocesser, det vill säga att man är medveten om sina egna tankar. 

Här kommer även självreglering, motivation och strategier in som komponenter av metakognition. Den 

medicinska definitionen behandlar hur psyket fungerar och hur man löser uppgifter och problem som 

man ställs inför. Den medicinska definitionen innefattar även möjligheten att förändra tankevanor och 

synsätt. 

 

Några nyckelkomponenter i definitionen av det metakognitiva begreppet som informanterna delgav oss 

berörde elevens lärprocess. Vikten av att veta var de befinner sig i lärprocessen samt målet, vart de ska, 

målet med inlärningen. Informanterna pratar om en förståelse för lärprocessen, att alla lär på olika sätt. 

Informanterna betonar vikten av att förstå sin egen inlärning, att inneha en insikt samt en övergripande 

idé om sitt eget lärande.  

“Jag jobbar med att försöka få eleverna medvetna om hur dom lär sig och hur dom kan lära sig och 

vad dom kan lära sig. Jag vill hjälpa dom att förstå hur dom tänker...” (i7) 

Denna medvetenhet om den egna tanken kommer delvis ur förmågan till reflektion. 

“...är medveten om hur man lär sig och hur man tänker och går tillväga.” (i3) 

 

Vidare nämnde informanterna elevernas exekutiva funktioner (de funktioner i hjärnan som organiserar 

handlandet) så som den inre motivationen och att “vara här och nu”, att vara receptiv för inlärning. Den 

inre motivationen och mottagligheten bidrar till en förmåga att kontrollera impulsiviteten, att vara 

självreglerande. 

“... genom att allt funkar liksom, man har kontroll på sin impulsivitet…” (i2) 

 

Informanterna beskriver elevernas utveckling mot självständighet och att det innefattar förmågan att 

kunna använda sig av olika strategier för att kunna lösa problem och uppgifter. Eleverna behöver känna 

att det “bär”.  

“...att de kan använda sig av olika sätt för att komma närmare en lösning av problemet.” (i8) 
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Den konceptuella förmågan som inom matematiken innebär en kunskap om begrepp och om principer, 

ligger inom matematiken närmare den metakognitiva förmågan än vad den procedurella förmågan 

(kunskap om regler och om procedurer) gör enligt våra informanter.  

“...att man bara gör nånting, det är liksom utan reflektion… Det är bara något som är procedurellt, det 

är inte att man funderar på hur…” (i6) 

  

Samtliga informanter betonar vikten av samtal för att synliggöra elevens metakognitiva förmåga. 

Konsten att sätta ord på tankar om sitt tänkande utgör en viktig grund för metakognitivt arbete. 

Specialpedagogiska aspekter av metakognition 

Arbete med metakognitiva förmågor innebär djupare förståelse inför sitt eget tänkande samt en aktiv 

kontroll av individens kognitiva process. Även de exekutiva funktionerna som kan innebära svårigheter 

för elever med funktionsnedsättningar ingår i den metakognitiva förmågan.  

Metakognitionens koppling till inre drivkraft och självkänsla 

Informanterna berättade om hur de upplevde att eleverna visade metakognitiva förmågor i form av att 

de kunde visa när de hade förstått i form av en “Aha-känsla” eller att det ”glimmade till” hos eleverna. 

Detta kopplade informanterna till att elevernas metakognition synliggjordes för dem själva, men även 

för eleverna. 

“Jag tycker att det kan gå upp ljus för eleverna, att de hajar vad som de ska göra, att de förstår att de 

måste komma från dom själva.” (i7) 

 

Något som även lyfts i intervjuerna är hur viktig relationen med eleverna är. Att ha en stabil grund i 

form av en bra relation är nödvändigt enligt informanterna, då tryggheten som detta medför ger en 

förutsättning för arbete med utvecklandet av elevens metakognitiva förmåga. 

“...en bra relation, jag tycker det är viktigt att jag och de eleverna jag jobbar med, vi gillar varandra. 

Så att det blir ett bra klimat när vi sitter tillsammans. Så att jag får ett mandat att tycka och säga saker. 

För om jag har det, om jag får det, så kan jag hjälpa till att bidra till nån form av förändring.” (i5) 

 

En annan aspekt i det relationella arbetet är, enligt informanterna, att eleverna ges möjlighet till stöttning 

av den inre egna drivkraften, en funktion som ingår i den metakognitiva förmågan. 

“... det är lite uppgivet så det är svårt att hitta egen styrfart så då får man vara lite hjälpmotor och 

den… lättare att… det är lättare för mig att agera hjälpmotor om jag känner att jag, ja, men vi lyssnar 

på varandra… då lyckas det bra om vi connectar.” (i5) 

Ibland kan drivkraften vara situationsbetingad enligt informanterna. Faktorer som hunger, trötthet eller 

brist på motivation kan medföra svårigheter för eleven att prestera och att visa sina förmågor. Här är 

speciallärarens erfarenhet, relation till eleven och fingertoppskänsla avgörande för hur väl eleven kan 

tillgodogöra sig lärtillfället. 

 

Den självreglerande aspekten av metakognition, att ha tålamod, att inte ge upp och att ha impulskontroll 

är också förmågor som nämns i intervjuerna som viktiga aspekter av att lyckas i skolan. 

“Ansträngning ger resultat liksom…” (i8) 

“Just självreglering är ju jättesvårt. Kan du, så har du en sån otrolig fördel. Så kan du styra dina tankar 

och hålla fokus. Då är inte skolan något problem liksom.” (i4) 

 

Elevernas vårdnadshavare har en viktig roll för elevens självkänsla i matematik.  
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“Alltså många gånger upplever jag det att de kanske inte har så stora svårigheter, utan det är mera 

en...de har fått för sig att de är svaga i matematik, kan jag känna många gånger…. de tror inte på sig 

själva, de tror att matematik är något väldigt konstigt och väldigt svårt.” (i3) 

 

Flera informanter påpekar i intervjuerna att vårdnadshavarens roll för utvecklandet av självkänsla i 

matematik och det inre drivet är viktigt. 

“Dessutom har dom ofta föräldrar som sitter hemma och bekräftar att matten är svår och att dom 

minsann aldrig kunnat det ordentligt. Det är en nationell sjukdom, eller kanske rättare sagt en acceptans 

att tycka matten är svårt, och att det är inget konstigt att man tycker det.” (i7) 

Metakognitionen i skolans värdegrund och uppdrag 

Informanterna har inte enbart skolans kunskapsmål i åtanke under de genomförda intervjuerna, utan de 

nämner även skolans viktiga uppdrag, det vill säga att se till helheten. Denna helhet innebär att eleverna 

inte bara utvecklar sina intellektuella förmågor utan även att skolan har ett “större” uppdrag, att utbilda 

demokratiska samhällsmedborgare. 

“Vad är skolans huvuduppdrag? Att försöka fungerande samhällsmedborgare. Och hur gör man det 

bäst liksom?” (i4) 

Olika funktionsvariationers påverkan på den metakognitiva förmågan 

En av de frågor som vi vill belysa i vår forskning är om speciallärarna upplever skillnader gällande den 

metakognitiva förmågan hos elever med olika funktionsvariationer. Några av informanterna upplevde 

att svårigheter med den metakognitiva förmågan, såsom att förklara hur man tänker, är något som är 

svårt för elever generellt. 

“... mer att det är allmänt, att elever har lite svårt att förklara hur dom tänker.” (i6) 

 

Några av informanterna nämner att de, i sitt arbete med elever som har svag teoretisk begåvning, 

upplever brister i den metakognitiva förmågan. En informant upplever att hen snarare ser till individen 

än till funktionsnedsättningen, att alla individer har olika behov oavsett svårigheter och att det är där de 

skall mötas. 

“...oavsett så vilken funktionsnedsättning och vilka svårigheter de har så tänker inte jag så, utan det är 

bara att utgå från individen och sen jobba på.” (i3) 

 

Ofta upplevs arbetsminnet som ett hinder, enligt informanterna, då den djupare konceptuella förståelsen 

inte hinns processas och arbetet blir mer repetitivt. 

“men det gör inte dom här eleverna, det behöver man ofta, de tappar och de glömmer och så och då får 

man hela tiden påminna.” (i3)  

 

Något som tydligt framkommer hos informanterna är skillnader gällande elever i 

autismspektrumtillstånd (AST, ett samlingsnamn på diagnoserna autism och Asperger). Flera av dessa 

elever upplevs som avskärmade och uppgiftsorienterade, eleverna “bara gör” utan reflektion. 

Informanterna upplever att dessa elever har svårigheter med den metakognitiva förmågan, generellt sett, 

och att man som lärare behöver vara uppmärksam på hur frågor formuleras samt när de ställs. 

“...Asperger, dom är ju liksom lite mer avskärmade än dom andra jag tänker på. Och där får man nästan 

vara lite mer försiktig när man ställer frågor. För ibland vill dom inte heller bli störda när dom håller 

på liksom.” (i2) 

“... dom reflekterar inte dom bara gör! Dom levererar. Ibland fastnar dom, då är det svårt att komma 

vidare, då får man lirka. Men, ADHD är lättare så till vida, alltså dom jag har mött…” (i8) 
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Informanterna upplever en skillnad gällande elever med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

samt attention deficit disorder (ADD). Dessa elever upplevs ha en tydligare metakognitiv förmåga. De 

ifrågasätter och vill veta meningen med deras arbete. Informanterna uttrycker att dessa elever besitter 

en medvetenhet i sin diagnos, en självinsikt som gynnar den metakognitiva förmågan. 

“...Elever som säger: Jag har ju ADHD, och det är ju väldigt jobbigt att koncentrera sig, men det är 

också en väldig styrka! För jag kan ju vara så kreativ, om jag tycker nåt är roligt kan jag komma väldigt 

långt.” (i8) 

“Jag har haft några med ADHD så klart, och jag kan ibland uppleva att dom har ganska bra 

metakognitiv förmåga.” (i8) 

Framgångsfaktorer i arbete med den metakognitiva förmågan 

I sina intervjuer beskriver våra informanter upplevelser de har av ett framgångsrikt arbete med den 

metakognitiva förmågan. De beskriver olika strategier, områden samt metoder där de arbetar med den 

metakognitiva förmågan som informanterna sedan upplever gynnar eleven både i skolan och i 

vardagslivet. 

 

En viktig faktor som de samtliga nämner är möjligheten till elevens egna reflektion. Det är av vikt att 

eleven tänker själv och att läraren uppmuntrar metakognitivt tänkande. Att prata matematik och att 

medvetandegöra tanken, upplever informanterna som framgångsfaktorer, liksom ett aktivt arbete med 

läsförståelsen - detta för att få förståelse för det skrivna ordet. 

“Liksom vad är det som efterfrågas, vad vet vi, vad vill dom ha, vad ska jag göra och så... att arbeta 

med det skrivna. Gärna i grupp, prata matematik, diskutera tillsammans, hjälpa varandra och vrida och 

vända på orden.” (i7) 

 

Att medvetet lyfta det som fungerar, elevens “Aha-upplevelse”, underlättar den metakognitiva 

kopplingen. I elevernas utvärdering upplever informanterna att det finns möjlighet till metakognitivt 

arbete då denna ger utrymme för reflektion. 

“Vad var det som gjorde att det inte funkade den här lektionen?” (i2) 

 

Upprättandet av visuella mål använder informanterna för att hjälpa eleverna i synliggörandet av sina 

egna matematiska förmågor. Att eleven kan se att den utvecklas, att eleven “klättrar”. 

“Eleverna behöver prata matte för att dom ska landa, fatta var de befinner sig nu inom det här området, 

och utveckla sin metakognitiva förmåga.” (i8) 

Ett medvetandegörande av tanken beskriver informanterna är ett viktigt led i arbetet kring förståelsen, 

en förståelse som kan leda mot förtrogenhet och motivation att lära mer. 

“...det är först när man vet vad man gör och varför man gör det som det blir förståelse. Jag jobbar 

mycket med förståelse. Och försöker bromsa betingtanken.” (i5) 

 

Informanterna beskriver att de arbetar med att hjälpa eleverna att hitta strategier, värdera lösningar och 

att finna lämpliga redskap. Detta för att fördjupa elevens egna förståelse. I detta arbete nämner de även 

vikten av att bereda en lärmiljö (fysisk, social och pedagogisk miljö - det sammanhang som vi befinner 

oss i under en skoldag) som stimulerar detta. 

”Man tolkar, man liksom utvärderar, man går vidare utifrån det här, man försöker hitta nån form av 

skapande om man hellre vill rita, bygga eller nånting sånt. För att förstå liksom.” (i2) 
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Problemlösning beskrivs som ett område inom matematiken där elevens metakognitiva förmåga blir 

synlig. Förmågan att förstå det skrivna, reflektera över tillvägagångssätt, val av strategier samt 

uthållighet är några viktiga komponenter inom problemlösning. Ett konkret arbete hjälper eleven att 

visualisera och sätta ord på tanken. 

“... sen tänker jag, när det gäller problemlösning så ser man också hur, dels hur förtrogna de är, så 

klart, för det tycker jag spelar (roll)… det ser man. Men där handlar det väl också just om, okej, hur ska 

jag lära mig problemlösning, alltså träna olika strategier bara för att ha register och så, eller är det att 

träna bara en mängd olika utan att tänka varför jag gör det?” (i1) 

 

I arbetet med matematisk problemlösning upplever informanterna att det underlättar när 

sammansättningen av elevgruppen noggrant planeras. Detta då eleverna kan ha hjälp av varandra och 

kan använda sig av varandras kunskaper. Samarbetsmodeller såsom enskilt-par-alla, EPA, kan vara 

gynnsamma enligt informanterna (EPA, en metod i undervisningen där läraren låter eleverna först 

göra/tänka/skriva för sig själva, för att sedan göra samma sak i par och sedan i större grupp eller 

helklass). 

”...grupparbeten brukar ju visa också lite grann hur dom tar sig an och vågar faktiskt använda sig av 

sina kunskaper eller inte… Det har ju verkligen med hur klimatet är i grupperna, så här. Att om de 

känner att den här gruppen tror på mig, då vågar de mer.” (i1) 

 

En avgörande faktor som samtliga informanter betonar i intervjuerna är elevernas inneboende drivkraft, 

att som elev inte ge upp för lätta, att kämpa på, att försöka, att vilja utmanas, detta är en framgångsfaktor 

som är viktig när det gäller utveckling av den metakognitiva förmågan inom matematik. Informanterna 

nämner elevers “jävlar anamma” och utmanandet av tanken. Detta kräver mod och vilja att våga pröva 

och att inte ge upp när det går emot. Informanterna upplever att detta är ett viktigt arbete på vägen mot 

självständighet för eleverna. Att tänka “kan inte ännu” snarare än “kan inte”.  

“...att få dem att våga och prova och liksom inte säga direkt, det här kan inte jag, det här fattar inte jag. 

För dom kan ju säga det, men sen ändå att dom liksom vågar göra.” (i2) 

 

Motiverande samtal tas upp av informanterna som en viktig del i arbetet med den metakognitiva 

förmågan. I samtalen upplever informanterna att de har möjlighet att påverka elevens personliga 

utveckling. 

“... den elevkategori som jag jobbar med så är det ju, har man ju självklart mycket motiverande samtal, 

så det är ju den delen man försöker påverka.” (i4) 

 

En förutsättning för att arbetet med elevens metakognitiva förmåga skall kunna ske enligt 

informanternas upplevelse är att det sker ett medvetet arbete från deras sida. Detta arbete innefattar att 

planera, reflektera, utvärdera i planeringen inför arbetet med eleven för att bereda denne med 

förutsättningar för lärande.  

“... man måste hela tiden tänka hur ska jag lära ut det här hur ska de förstå det här. Och det är en 

utmaning, även ganska enkla grejer måste man tänka jättenoga.” (i3) 

“Men man lär sig hur man ställer frågor. Man får svar som man frågar, om man säger så då.” (i4) 

Informanterna upplever att ett medvetet kollegialt arbete kan ge “goda” förutsättningar för att detta skall 

kunna ske. Handleda och prata med lärare. Den handledande rollen lyfts även fram som en 

framgångsfaktor. 
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Gruppstorlekens betydelse i arbetet med de metakognitiva förmågorna 

Storleken på elevgruppen och dess påverkan på metakognition är något som vi vill belysa i vår 

forskning. Här har samtliga informanter tydliga åsikter om hur det lämpligast ska se ut. De lyfter fram 

fördelar såväl som nackdelar och den optimala gruppstorleken upplevs som situationsbetingat. 

“Nu jobbar jag mycket i klass, inkludering är ju nya modeordet, så jag sitter i klass en stor del av min 

tid. Och i klass så är det klass, många elever. Ibland sätter vi oss i ett grupprum bredvid eller lite i ett 

hörn för att inte störa. Men, det blir en del viskande mellan mig och eleven i klassen, vi vill ju inte störa. 

Så när vi sitter i grupprum eller nån annan stans så kan jag lättare djupdyka i elevens tankar.” (i7) 

 

Att ha matematiska diskussioner i helklass upplever några informanter som svårt då det kan finnas 

koncentrationsproblematik som medför svårigheter med elevens fokus. Detta underlättas ju mindre 

grupperna är. Däremot nämner flertalet informanter att diskussionerna generellt blir bättre i större 

grupper då dynamiken i samtalet kan användas till en fördel.  

“Det är lättare i ett klassrum att göra det där. När dom får, när dom får diskutera och reflektera det 

där, alltså man kan få igång det där.” (i6) 

“...det är lättare i klass än vad det är i mindre grupper. För mindre grupper blir lite så här, då har man 

ju ganska bra fokus på varandra ändå, så där. I klass mer så här, då kan det bli en diskussion med flera, 

där flera blir inblandade.” (i1) 

 

Tryggheten i gruppen upplever informanterna är av avgörande betydelse för hur samtalen ter sig. Om 

det inte finns ett tillåtande klassrumsklimat försvårar det för svaga elever att “våga” vara delaktiga i de 

matematiska diskussionerna. 

“...jag tycker det är jätteviktigt att tala matte tycker jag är oerhört viktigt. Och det är det som man ju 

har svårt när man har en hel klass, för visst, man kan prata jättemycket men man får inte med sig de 

här som tror sig inte kunna.” (i3) 

 

Undervisningssituationer i form av en-till-en undervisning upplever informanterna som stigmatiserande.  

“Man pratar ju om stigmatisering, med att bara sitta med en speciallärare. Förmågan minskar då, om 

de ska sitta i ett enskilt rum med mig. Det är inte positivt.” (i8) 

De beskriver att det inte alltid gynnar eleven att sitta ensam med en lärare. Diskussionen upplevs som 

svårare när man är en och en. Det är svårt att väcka “tankar när de inte finns” - informanterna upplever 

att man får dra ur eleverna tanken och att enskild undervisning kan vara begränsande. 

“...och det blir inga bra diskussioner med mig! För alltså, det kan det ju bli, jag kan ju ställa väldigt 

bra frågor. Men det är också väldigt lätt att gå in och ge svaren.” (i8) 

 

Enhetligt bland informanterna är upplevelsen av att det är mer gynnsamma förhållanden i mindre grupp 

när det gäller arbete med metakognitiva förmågor. 

“Det är lättare att synliggöra metakognition i mindre grupper.” (i4) 

Det underlättar i samtalet om bland annat strategier när gruppen gemensamt kan föra diskussionen 

framåt. Att synliggöra den metakognitiva förmågan i mindre grupper förenklades då samtliga individer 

bereds ett utrymme och de kan hjälpa varandras tankar framåt. 

 

“...det blir ju möjlighet till samtal på ett annat sätt när det är färre elever. Men å andra sidan så kan 

det bli väldigt begränsade samtal när alla, ja alla liksom har skitsvårt med matte och matteförtroende 

och mattetankar och mattegrunder.” (i7) 

Informanterna upplever att den heterogena gruppen kan ge bättre förutsättningar för utveckling av den 

metakognitiva förmågan, men att det framförallt är av vikt att det relationella förhållningssättet finns.  
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Den relationella och sociokulturella aspekten av metakognition 

Samtliga intervjuer lyfter fram den relationella och sociokulturella aspekten i arbetet med utvecklandet 

av den metakognitiva förmågan.  

En informant upplever att arbetet med den metakognitiva förmågan underlättas i klass, där hela klassen 

kan hjälpas åt i det matematiska arbetet.  

“Man ger dom nånting som ingen kan, men som grupp kan dom hjälpas åt att lösa.” (i6) 

 

Det relationella lyfts fram som aspekt av informanterna då de förordar att vara i klass för att möta 

eleverna där de fysiskt befinner sig och även ur en “lära-känna-aspekt”.  

“Jag tror att det är bra att man är inne i klassen, för då lär man känna flera i gruppen.” (i2) 

Informanterna upplever att de i klassen kan lära känna fler och därigenom möjliggöra en gynnsam dialog 

gällande eleven och dess behov. Förmågan att individanpassa kräver att man känner eleven och att 

eleven förmedlar sina behov.  

“...det är inte lika för alla elever alltså. Det är ju därför det är bra att ha lärt känna dom i klassen och 

se hur det fungerar och så.” (i2) 

Informanterna betonar vikten av ett relationellt arbete för att kunna assistera med detta. “Relationen är 

A och O” och det är den som skapar förtroende. Det är av vikt att eleven vågar prata om det som är svårt 

och att möta dem där de befinner sig, lyssna på dem, samtala med dem. 

“A och O är relationen! Har jag inte en bra relation till eleverna då kommer man ingenstans där. Så 

att jobba med relationen, så att dom har förtroende för mig. Och då kan man locka dom till det här 

andra, att jobba och att reflektera.” (i2) 

I den viktiga relationen upplever informanterna att reflektion kan ske. Att eleverna känner trygghet och 

känna att de kan uttala sig utan att bli utpekade är en förutsättning i arbetet med den metakognitiva 

förmågan. 

“...under förutsättning att det finns trygghet att uttala sig utan att bli utpekad. Det gäller att eleverna 

vågar dela med sig av hur de tänker och resonerar och ett tillåtande klimat.” (i7) 

Informanterna nämner relationen som ett samspel som leder till utveckling, att kunna ta input från andra 

och utveckla sin tanke med hjälp av den andre. 

“Så det är ju när vi kan sitta tillsammans och prata om vad som sker i processen som jag kan jobba 

med detta. Menar metakognitivt, att stötta dom i sitt metakognitiva tänk så behöver jag kunna sitta med 

dom. Det är ju mina elever som har svårast med att tänka hur man tänker och vara medvetna om vad 

dom själva kan.” (i7) 

 

Samspelet, nämner informanterna, bidrar till den draghjälp som eleverna kan ge varandra och som verkar 

gynnsamt i utvecklingen av den metakognitiva förmågan. 

“Eleverna kan hjälpa varandra mycket med att tänka. Om dom delar med sig av tankar tillvägagångssätt 

och metoder så kan det lyfta varandra.” (i7) 

Sammanfattning resultat 

I den kortfattade sammanfattningen nedan kopplas resultatet av intervjuerna tillbaka till de 

frågeställningar som studien grundar sig på. 

 



 

25 

 

Hur ser lärare/speciallärare på begreppet metakognition och inom vilka 

områden i matematiken blir denne varse elevens metakognitiva 

förmåga? 

Tankar om tänkande och förmågan att sätta ord på sitt tänkande, är något informanterna relaterar 

metakognition till. De relaterar även till en medvetenhet om lärprocessen, både var eleven befinner sig, 

vart de är på väg, men även att vi alla lär på olika sätt. Den inre motivationen och att begreppet inrymmer 

en utveckling mot självständighet är också något som informanterna lägger i begreppet metakognition 

samt förmågan att använda olika strategier vid olika problem/uppgifter. Den konceptuella förmågan, 

tycker alla informanter ligger närmare metakognitionen än den procedurella förmågan. 

 

Vid problemlösning i matematiken samt när eleven ska förklara hur den har tänkt eller när man ska prata 

matematik framhåller samtliga som tillfällen eller moment då elevens metakognitiva förmåga 

synliggörs. I mindre grupper där samtliga individer har ett talutrymme men där individerna samtidigt 

kan hjälpa varandras tankar framåt är ett annat exempel på när elevens metakognitiva förmåga 

synliggörs för specialläraren. 

Hur upplever läraren/specialläraren att denne arbetar med elevens 

metakognitiva förmåga och upplevs denna förmåga olika hos elever med 

olika funktionsvariationer? 

Våra informanter uppfattar att det är svårt för elever generellt (även elever utan funktionsnedsättning). 

Har en elev ett svagt arbetsminne kan det medföra ett hinder för den metakognitiva förmågan. 

Informanterna uttrycker att elever inom AST är en grupp elever som kan ha det extra svårt med den 

metakognitiva förmågan, medan elever med ADHD/ADD många gånger upplevs ha en mer utvecklad 

metakognitiv förmåga. 

 

Det direkta svaret vi fick från alla våra informanter var att ingen av dem arbetade medvetet med 

utvecklingen av den metakognitiva förmågan. Under intervjuerna framkom dock att alla, mer eller 

mindre, ändå hade arbetsmetoder eller tankar om mötet med eleverna som på något sätt gynnar 

utvecklingen av den metakognitiva förmågan.  

Framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med elevernas 

metakognitiva förmågor inom matematiken 

Möjlighet till egen reflektion och att prata matematik för att på så sätt medvetandegöra tanken, till 

exempel genom samarbetsmetoden EPA, anser våra informanter är framgångsfaktorer. Att arbeta med 

att hitta strategier, värdera lösningar och finna lämpliga redskap är andra framgångsfaktorer som 

framkommer i vår undersökning, liksom att medvetet lyfta det som fungerar och skapa visuella mål som 

synliggör detta. Även arbetet med läsförståelsen tas upp som något viktigt i arbetet med elevernas 

metakognitiva förmåga. 

Vad gäller elevgruppen betonar informanterna vikten av att den är noggrant sammansatt samt inte är en 

alltför stor grupp. Helst ska det vara en heterogen grupp där elever kan ge varandra draghjälp i 

utvecklingen av den metakognitiva förmågan. 

Ett relationellt arbete som bidrar till trygghet för eleven kan göra så att eleven vågar prata matematik 

och även vågar säga fel, vilket är en förutsättning för det metakognitiva arbetet. 

Motiverande samtal med eleverna anses också vara en framgångsfaktor då de kan hjälpa till att väcka 

den inneboende drivkraften.  
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På organisationsnivå anser informanterna att ett medvetet kollegialt lärararbete med planering, 

reflektion och utvärdering är en framgångsfaktor, men även specialläraren/-pedagogen som handledare 

anses stärka arbetet med elevernas metakognitiva förmåga. 

 

De tre artikulerade kategorier som vi slutligen namngav resulterade i vårt utfallsrum, det vill säga det 

mest signifikanta materialet. Dessa tre kategorier i vårt utfallsrum fick sedan totalt fem stycken 

underkategorier. Gällande “Framgångsfaktorer i arbetet med den metakognitiva förmågan” var frågan 

om gruppstorleken en underkategori likväl som den relationella aspekten av framgångsfaktorerna. Vad 

gäller den relationella och sociokulturella aspekten av metakognition tydliggör den tankarna bakom 

socialkonstruktivismen. Under kategorin “Specialpedagogiska aspekter på metakognition” framkom tre 

underkategorier; Olika funktionsvariationers påverkan på den metakognitiva förmågan, 

Metakognitionen i skolans värdegrund och uppdrag samt Metakognitionens koppling till inre drivkraft 

och självkänsla. Den tredje kategorin, Informanternas definition av metakognition, fick inte någon 

underkategori då definitionerna som informanterna antog hölls sig inom den av oss antagna definitionen. 

Se nedan, fig. 3. 

 

 

 
 

Fig.3 Utfallsrum 
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Diskussion och Metoddiskussion 

Diskussion 
Syftet med vår undersökning är att undersöka om och hur lärare/speciallärare inom grundskolans 

högstadium samt gymnasium upplever att de arbetar med att stärka elevens metakognitiva förmåga i den 

specialpedagogiska matematikundervisningen. Som vi skrev tidigare i vår uppsats kan läraren med hjälp 

av sin metakognitiva förmåga analysera sin undervisning och därigenom stödja elevens motsvarande 

tankeresa. Enligt Skolverket (2011a) handlar detta om det livslånga lärandet, att medvetandegöra det 

egna tänkandet i den individuella kunskapsinhämtningen. 

Under studiens gång har vi sett skillnader och likheter i hur lärare arbetar med utvecklingen av den 

metakognitiva förmågan hos elever och vi grundar vår studie på den socialkonstruktivistiska teorin. 

Både Piagets idéer om kunskap som en inre process hos eleven och Vygotskijs relationella perspektiv 

är närvarande i resultatet. Vi har även noterat skillnader och likheter gentemot tidigare forskning. Utifrån 

vårt resultat och med stöd av vårt syfte samt frågeställningar har vi dragit några slutsatser. Trots ett 

begränsad empiriunderlag anser vi att vårt resultat är generaliserbart inom den undersökta 

yrkeskategorin. 

Hur ser lärare/speciallärare på begreppet metakognition och inom vilka 

områden i matematiken blir denne varse elevens metakognitiva 

förmåga? 

Vi upplever att det finns brist i informanternas arbete med den metakognitiva förmågan. Även om 

informanterna beskriver att de har arbetsmetoder/tankar som gynnar elevens metakognitiva utveckling 

verkar detta till största delen vara ett omedvetet arbete. Ett medvetet arbete med den metakognitiva 

förmågan har visat sig gynna den individuella utveckling (Ginsburg & Pappas, 2007; Hattie, 2009; 

Hessels, Hessels-Schlatter, Bosson & Balli, 2009; Vetenskapsrådet, 2015). Här föreligger ett tydligt 

utvecklingsområde för den specialpedagogiska matematikundervisningen. 

 

Gällande speciallärarens syn på metakognition upplever vi att det inte finns någon entydig bild av hur 

informanterna uppfattar begreppet. Informanterna uttrycker en tveksamhet inför en definition av 

begreppet i sig men känner sig bekvämare med innebörden.  

 

Informanterna fick en insikt i begreppet och kunde koppla det till sitt befintliga arbete i den särskilda 

undervisningen. Vi uppfattar att den absoluta majoriteten av våra informanter i sin undervisning arbetar 

omedvetet med elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan. Under intervjuernas gång kunde 

vi urskilja att informanterna i mötet med eleverna arbetade med olika metoder som gynnade 

utvecklingen av den metakognitiva förmågan. Detta anser vi motsäger, till viss del, det som tidigare 

forskning kommit fram till (Hessels, Hessels-Schlatter, Bosson & Balli, 2009; Thuy, 2017), att 

utbildning i metakognition för lärarna har en avgörande roll för utvecklingen av elevernas 

metakognition. Att göra lärarna medvetna om att metakognitionen är viktigt likväl som att lärarna får 

fungerande strategier och metoder för att jobba utvecklande med elevernas metakognitiva förmåga 

(Abdolhossini, 2012; Kuhn & Dean, 2004).  

 

Kunskapen om vad metakognition är skiljer sig från att ha kunskap om metakognitiva färdigheter. Vi 

anser att det är de metakognitiva färdigheterna som kan utveckla metakognitiva strategier och som kan 

bidra till att undervisningen blir mer utvecklande för elevens metakognitiva förmåga. Forskare såsom 
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Legg och Locker (2009) samt Van der Stel och Veenman (2013) menar att kunskap om metakognition 

inte är en garanti för att det finns metakognitiva förmågor. Kunskapen om metakognition härrör från 

vetskapen om hur de olika förmågorna (person/uppgift/strategi) samspelar i en inlärningssituation. 

Däremot handlar den metakognitiva förmågan (planera/utföra/reflektera) om att använda denna kunskap 

när situationen så kräver. Dessa forskare skriver att den metakognitiva förmågan handlar om en 

procedurell kunskap gällande kontrollen över ens inlärningsaktiviteter (a.a.; a.a.). 

 

Informanterna är eniga om att metakognition handlar mer om den konceptuella förståelsen snarare än 

den procedurella förståelsen, vilket stöds av forskare (Vula, Avdyli, Berisha, Saqipi & Elezi, 2017). 

Dessa forskare menar att konceptuell förståelse handlar om hur, vad och varför, baserat på tidigare 

erfarenheter, tidigare kunskaper samt redan erhållen information. Att den konceptuella förståelsen 

handlar om förståelsen av den matematiska idén - hur saker hör ihop samt förhållanden sinsemellan. 

Däremot handlar den procedurella förmågan mer om “steg-för-steg-förmågor” samt procedurer utan 

särskild anknytning i matematiska idéer (a.a.). 

Samtliga informanter uttryckte att metakognition handlar om tankar om tänkande (Hattie, 2014) och om 

en förmåga att sätta ord på sina tankar. Informanterna upplever att det handlar om en medvetenhet från 

elevens sida gällande dennes lärprocess och hur denne lär sig, vilket vi relaterar till den 

konstruktivistiska teorin, där eleven själv konstruerar sin kunskap. “...de ska förstå sin inlärning, förstå 

hur man kan lösa uppgifter, på vilket sätt de ska göra det. Och att de får insikt i hur man tänker och att 

man faktiskt gör det.” (i3) 

 

Något de alla nämner är betydelsen av elevens inre motivation. Detta berörs även inom forskning 

(Hoffman & Spatariu, 2008). Motivationen är något som majoriteten av informanterna jobbar med på 

olika sätt, till exempel genom motiverande samtal. Informanterna beskriver även en inre drivkraft, en 

“grit” (att inte ge upp vid motgångar, förmågan till uthållighet och förmågan att inte ge upp), som en 

viktig del för eleverna på vägen mot självständighet. 

“När eleverna klarar något så växer dom och får mer grit - som dom sen kan använda vidare.” (i7) 

“...glimten när dom förstår, det är så häftigt!” (i2) 

 

Kuhn och Dean (2004) menar att utbildare och de forskare som ägnar sig åt hur tänkandet utvecklas, är 

överens om att utvecklandet av konceptuella färdigheter förbereder eleverna för att vara delaktiga i ett 

demokratiskt samhälle, en aspekt av metakognitionen som även våra informanter tog upp i intervjuerna.  

 

Metakognition är en förmåga som används i nästan alla uppgifter eleven jobbar med i skolan (Hacker, 

Dunlosky & Graesser, 2009), men det är inte alltid så att läraren blir varse den då det ofta kan vara fråga 

om inre processer. Däremot anser vi, efter analys av vår empiri, att det finns flera moment i matematiken 

där informanterna beskriver att de blir varse att det finns brister i elevens metakognitiva förmåga. 

Tydligast, enligt oss, framträder området problemlösning inom matematiken, ett område som alla våra 

informanter nämner som ett svårt område om du inte har väl utvecklad metakognitiv förmåga. 

“...det är...var situationer där man hamnar i en problemlösningssituation, där man på något sätt måste 

ha någon slags strategi för att lösa något som man inte vet från början.” (i4)  

 

Forskning säger att metakognition är av största betydelse för att kunna hantera elevers svårigheter med 

matematisk problemlösning. Metakognitiva strategier är något som elever behöver vara medvetna om 

samt inneha förtrogenhet i att använda (Abdolhossini, 2012; Fuchs & Fuchs, 2007). Vi instämmer med 

Cornoldi, Carretti, Drusi och Tencati (2015) som skriver att metakognition och matematiska 

framgångar, inklusive problemlösning, går hand i hand. De menar dock att ett medvetet arbete kring 

metakognition samt även med arbetsminnet är det optimala tillvägagångssättet för att få positiv effekt 
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på elevens problemlösningsförmåga. Kombinationen av de två interventionerna är att föredra för att få 

långvarig och ihållande effekt. Problemlösningsförmågan ingår som en förmåga i både grundskolans 

och gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b). I problemlösningsförmågan ingår 

metakognitiv förmåga i form av att eleven ska kunna välja och värdera strategier och metoder men även 

ge förslag på alternativa tillvägagångssätt (a.a.). 

 

Dysthe (2003) skriver om klassrumsdialog som yttre samtalsprocesser en förutsättning för de inre 

processer, i vilken den metakognitiva förmågan utvecklas. Samtliga av våra informanter nämner den 

matematiska diskussionen som ett tillfälle då elevernas metakognitiva förmåga både synliggörs och 

utvecklas. 

“Jag försöker prata mycket matte, prata om vad som händer, prata om hur man kan tänka, prata om 

hur man gör…när eleven får förklara och berätta. Att, liksom, medvetandegöra tanken” (i7) 

Att eleverna samverkar samtidigt som de arbetar med att utveckla sin metakognitiva förmåga anser vi 

går i linje med socialkonstruktivismen (Ernest, 1998; Jaworski, 1998) och Vygotskijs tankar om det 

sociokulturella lärandet (Dysthe, 2003; Kozulin, 2004). 

Vidare tycker informanterna att den metakognitiva förmågan synliggörs i sammanhang där eleven 

bereds talutrymme och det finns trygghet i gruppen. Detta är något vi anser vara självklart då det först 

är i ett samtal som de inre tankarna blir synliga. Det matematiska språket består till stora delar av 

symboler, vilket begränsar möjligheten för eleven att synliggöra sin metakognitiva förmåga. En uppgift 

såsom ”2 + 3 = 5” synliggör inte de inre tankeprocesserna eller elevens metakognitiva förmåga, då 

enbart svar efterfrågas. 

Hur upplever läraren/specialläraren att denne arbetar med elevens 

metakognitiva förmåga och upplevs denna förmåga olika hos elever med 

olika funktionsvariationer? 

Flera informanter beskriver att alla elever, generellt sätt, kan ha svårigheter med metakognitionen, även 

de elever som inte har en funktionsvariation eller är i behov av särskilt stöd i matematik. Forskningen 

visar att barn med inlärningssvårigheter ofta har sämre metakognitiv förmåga än sina klasskamrater utan 

inlärningssvårigheter (Mazzocco, Murphy & McCloskey, 2007). Dessa forskare beskriver också hur 

lärarens uppmaning till att “kontrollera svaret” blir ineffektivt om en elev inte har den förmågan, en 

förmåga som kräver metakognition (a.a.).  

 

Flera av våra informanter uppfattar att elever med ADHD har en mer utvecklad metakognitiv förmåga 

än andra grupper elever som är i behov av särskilt stöd i matematik. Detta anser vi går delvis emot 

forskning (Kuhn & Dean, 2004) som menar att utmärkande för elever med diagnosen ADHD är att de 

har svårt med just de exekutiva funktionerna, vilka är en del av den metakognitiva förmågan. En 

förklaring av informanternas upplevelse kan vara det Zentall (2007) har kommit fram till gällande elever 

med ADHD och diskussioner i mindre grupper. Om elever med ADHD, i mindre grupper, ges en 

möjlighet till att externalisera sina tankar utvecklar de sin metakognitiva förmåga. Zentall (2007) visar 

också i sin forskning att elever med ADHD som ges möjlighet att verbalisera innehållet i en 

problemlösningsuppgift gör mer rätt än om de bara skriver ner svaret (a.a.). Många gånger, enligt oss, 

är det just detta som vi gör när vi har speciallärarundervisning i matematik i ett mindre sammanhang -  

vi låter eleverna prata matematik. 

 

Våra informanter berättar att elever inom AST, tvärtom mot elever med ADHD, generellt sätt verkar ha 

det extra svårt med den metakognitiva förmågan. Detta tror vi kan hänga ihop med att dessa elever kan 

upplevas som svåra att nå eller “inrutade” i sitt tänkande och att det därför inte alltid är lika lätt för dessa 
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elever att med ord beskriva hur de till exempel löst en uppgift eller hur eleven skulle göra om uppgiften 

med en annan metod.  

“Elever inom AST - där är det svårare för jag tror inte riktigt alla gånger att de själva vet det. Dom 

reflekterar inte. Dom är mer på “görandet” och bara gör. När dom fastnar så är det svårt och då får 

man lirka.” (i8) 

 

Både elever med inlärningssvårigheter i matematik och med diagnosen ADHD har ofta svagt 

arbetsminne (Zentall, 2007). Inom matematiken har problemlösning en stor roll (Skolverket, 2011a). 

Cornoldi, Carretti, Drusi, och Tencati (2015) skriver att det är ofta förekommande att lärare arbetar med 

elever som har svårigheter med den matematiska problemlösningen genom att låta eleven repetera samt 

färdighetsträna olika problemlösningsuppgifter. Forskarna menar att lärarna istället kanske bör fokusera 

på den underliggande kognitiva svårigheten samt på arbetsminnet. Ett aktivt arbete med att träna 

elevernas arbetsminne samt metakognitiva förmåga, menar forskarna, kan ha positiva effekter på 

problemlösningsförmågan (a.a.).  

 

Vi tycker att metakognitiva färdigheter bör läras ut för att förbättra elevers lärande. Detta menar även 

van Thuy (2017) som skriver att dagens samhälle ställer krav på att dess medborgare ska ha en förmåga 

att ta sig an “riktiga” problem som i sin tur kräver kreativa färdigheter och formandet av produktiva 

inlärningsmetoder. Van Thuy (2017) nämner “veta om vetandet” (a.a., s.42), vilket innebär att 

metakognition handlar om ens egna tankeprocess. Vidare analyserar forskaren metakognitionens roll 

samt dess tillämpning inom lärprocessen, arbetsminne samt med kunskapsuppföljningen. Metakognition 

är en av de viktigaste faktorerna i den matematiska problemlösningen. I problemlösningen skapar eleven 

en kunskap med hjälp av kognitiva färdigheter och det är i denna process som inlärning sker (a.a.). I takt 

med att eleverna lär sig metakognitiva strategier och får metakognitiva färdigheter upplever vi att 

eleverna får mer självförtroende samt blir mer självständiga i sin kunskapsinhämtning och individuella 

utveckling. Målet bör vara att lära ut metakognitiva färdigheter och strategier samt att eleverna känner 

förtrolighet i dessa strategier. Med förtrogenhet följer automatisering av dessa strategier. 

Finns det några framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med 

elevernas metakognitiva förmåga inom matematiken? 

Vi upplever att ett sätt att framgångsrikt arbeta med utvecklingen av den metakognitiva förmågan hos 

eleverna är att möjliggöra matematiska samtal i olika former. Webb, Franke, Ing, Wong, Fernandez, 

Shin och Turrou (2014) beskriver samtalets viktiga roll och att det i muntlig kommunikation ingår 

samspel. Det matematiska samtalet ger en fördjupad förståelse för ämnet och förmågan att kunna 

förklara sin egen tankeprocess utvecklas. Likaså utvecklas förmågan att kunna resonera kring andra 

elevers tankeprocesser. I samtalet bereds eleven möjligheter att bearbeta information så att ny kunskap 

kan konstrueras. Forskarna menar att kommunikation skapar mening, utveckling och lärande (a.a.). 

 

Ginsburg och Pappas (2007) nämner att det är av stor vikt att uppmuntra all kommunikation, både i tal 

och i skrift, eftersom det utvecklar den metakognitiva förmågan som är nyckeln till matematiken. 

“Att man verkligen får sitta och “hur tänker du” och “jag tänker såhär” och man kanske är några 

stycken och sitter och benar upp det, “hur gjorde du för att lösa den här uppgiften”. (i3) 

Några av våra informanter lyfter samarbetsmodellen EPA som ett sätt att få med eleverna i det 

utvecklande samtalet men samtidigt ge utrymme för den enskilda eleven till egen reflektion.  

“...lättare att plocka fram exempel som sätter fart på andras idéer och tankar...EPA. För då kan man 

tänka först, men man kan känna lugn och trygghet i att sen får man sätta sig och prata om det i mindre 

sammanhang och sen i större sammanhang.” (i5) 
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EPA, går enligt oss, i linje med den socialkonstruktivistiska idén om att den inre konstruktionen av 

kunskap sker i ett socialt sammanhang. 

 

Vi erfar att det relationella arbetet, som utgör en trygg grund i arbetet med eleverna, är en förutsättning 

för att eleverna ska våga uttrycka sina matematiska tankar. Aspelin (2012) beskriver relationell 

pedagogik som en helhetssyn, en integrering av kunskap - omsorg - fostran. Denna syn medför ett 

medvetet tillvägagångssätt från läraren där fokus ligger på att gemensamt bygga relationer. Dessa 

relationer blir konkreta i möten och lärarens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för dessa möten 

(a.a.). 

 

Vilken som var elevgruppens optimala storlek då man jobbar med den metakognitiva utvecklingen 

varierade för våra informanter. Det som stod ut i våra intervjuer var den informant som upplevde att den 

bästa gruppstorleken för att jobba med att utveckla den metakognitiva förmågan var i helklass, vilket i 

det sammanhanget betydde drygt 30 elever. Majoriteten av informanterna tyckte annars att en mindre 

grupp var det optimala, men att det var av stor vikt att gruppen var heterogen. Sjödin (1991) skriver att 

det behövs en stor variation av färdigheter vid problemlösning i matematik och detta förutsätter en 

heterogen grupp av elever, där olika färdigheter finns representerade. I litteraturen har vi tidigare även 

läst om “scaffolding” (Shute, 2008), stöttat lärande, något som förutsätter att en grupp sammansätts av 

elever med olika förmågor och detta skulle innebära heterogena grupper. 

“Som lärare känns det...att det blir ett annat driv. Annars får man komma med ganska mycket själv, när 

man sitter med en eller två elever. Oftare är det svårare att får ur dem saker.” (i5) 

Vi anser dock att gruppstorleken är avhängt på det pedagogiska sammanhanget. Detta är något som 

Sjödin (1991) även anser - att det är det pedagogiska syftet som ska avgöra gruppstorleken (a.a.). 

 

Kunskapen om sig själv och sin förmåga, vilket är en del av metakognitionen, visar sig i forskningen 

vara kopplade både till matematiska problemlösningen och läsförståelse (Österholm, 2006). 

Läsförståelsen är en kognitiv process som inte behöver ha med elevens matematiska förmågor att göra. 

Däremot har läsförståelsen en avgörande betydelse för elevens förståelse av det matematiska problemet. 

“Det är svårt om eleven har lässvårigheter och/eller språksvårigheter då matematiken blir ännu mer 

obegriplig för dom stackarna. Så att jobba massor med vad som faktiskt står och vad som efterfrågas - 

det är viktigt.” (i7) 

Eleven behöver förstå innehållet för att kunna skapa en förståelse av vad som efterfrågas. Denna 

förståelse behöver erhållas, processas och uppdateras under arbetets gång - vilket involverar den 

metakognitiva förmågan (Cornoldi, Carretti, Drusi & Tencati, 2015). 

 

Lärarnas medvetna arbete med att lära eleverna att tänka inkluderar ett metakognitivt förhållningssätt. 

Vikten av att eleverna erhåller förtrogenhet med metakognitiva strategier såsom att finna strategier, 

värdera lösningar och finna lämpliga redskap har slutligen som mål att uppnå självständighet samt en 

automatisering av personens metakognitiva förmåga. Att använda denna förmåga utan att tänka på den 

(van Thuy, 2017). 

Hoffman och Spatariu (2008) har i sin undersökning jobbat med frågor som tränar metakognitionen, 

dessa frågor kallar de “prompting”-frågor (a.a., s.189). För att dessa frågor skall vara en effektiv metod 

menar forskarna att det måste finnas en medvetenhet kring användandet av strategier, varseblivning av 

ett behov, bekräftelse av motivation och en tro på användandet av strategier. Vidare skriver de att 

medvetenheten kring vad som skall göras bara är halva vägen till att lyckas. Förmågan att utföra 

matematiska uppgifter är nödvändigt för att “prompting”-frågorna skall vara fruktsamma (a.a.). Dessa 

“prompting”-frågor har översatts till svenska av oss: 
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1. Har du löst liknande problem förut? 

2. Vilken strategi kan du använda för att lösa detta problem? 

3. Vilka steg använder du för att lösa detta problem? 

4. Kan du rimlighetsbedöma ditt svar? 

5. Är du säker på att ditt svar är korrekt? 

6. Kan problemet lösas i olika steg? 

7. Vilken strategi använder du för att lösa problemet? 

8. Finns det en effektivare metod för att lösa problemet? 

9. Finns det likheter mellan problemen respektive skillnader? 

10. Vilken är den bästa metoden att lösa problemet med? 

 

Dessa “prompting”-frågor anser vi vara ett användbart verktyg i det medvetna arbetet med att stärka 

elevens metakognitiva förmåga. 

 

Både motivation och metakognition är viktiga faktorer vid matematisk problemlösning (Cornoldi, 

Carretti, Drusi & Tencati, 2015) och samtliga av våra informanter betonade motivationen som en viktig 

faktor för elevens utveckling och motiverande samtal som en användbar metod. 

“Det är klart att vi lär oss kanske lite vare sig vi vill eller inte, men det är ändå en aktiv process hos 

mig som person. Om jag inte har någon aning om hur jag tar mig an saker så, då skulle det nog inte bli 

gjort. Det är inte lika intressant, det lär det inte vara. Så, jag tror att man är väldigt beroende av att ha 

lite koll på sin egen motor/drivkraft.” (i1) 

 

Skolverket (Skolverket, 2018) beskriver formativ bedömning såsom det redskap läraren kan använda 

för att synliggöra lärandeprocessen för eleven. Undervisningsmålen tydliggörs, elevens kunskaper i 

förhållande till målen kartläggs och återkoppling till eleven ges för att möjliggöra en strävan mot målen. 

Detta anger Skolverket som nyckelstrategier för formativ bedömning (a.a.). Shute (2008) definierar 

formativ bedömning som information vilken kommuniceras till eleven och som har som intention att 

utveckla elevens tänkande eller beteende med meningen att förbättra elevens inlärning. 

 

Informanterna beskriver den formativa bedömningen som ett fungerande verktyg där eleven 

medvetandegörs för det som fungerar i arbetet och där undervisningens mål synliggörs. En informant 

betonar dessutom vikten av att målen tydliggörs visuellt för att på så sätt ytterligare tydliggöra elevmålet 

med undervisningen och öka elevens motivation. 

“Så att det blir visuellt för dom. Att dom ser hela tiden att dom klättrar. “Du måste hit, kommer du hit 

är det ännu bättre, men vet du vad, det räcker ganska bra om du kommer hit.” Du får liksom jobba på 

det viset, nästan som med yngre barn.” (i8) 

 

Ett kollegialt samarbete, där både planering och utvärdering ingår, lyfts av informanterna som ett sätt 

att medvetet arbeta mot en undervisning som är mer fokuserad på att utveckla elevernas metakognitiva 

förmåga. Som en del i detta utvecklande arbete tror vi att speciallärarens handledande roll skulle kunna 

bli tydligare. 

Metoddiskussion 

Tre av de skolor vilka informanterna kom ifrån var skolor med kulturinriktning. Detta har, enligt 

informanterna, påverkat elevunderlaget på så sätt att matematiken inte alltid är det ämne som upplevdes 

ha störst betydelse för eleverna. Det är musik, drama och bild som ofta kommer i första hand. 
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Informanterna från dessa skolor misstänkte att det var fler elever på deras skolor som hade problem med 

matematiken, än vad det var på liknande skolor som inte hade en kulturprofil. Då vår studie inte gick ut 

på att ta reda på antalet elever som hade svårigheter i matematiken på respektive skola, utan på att se 

hur informanterna eventuellt jobbade med den metakognitiva förmågan, så ser vi inte att detta kan ha 

någon påverkan på vårt resultat. 

 

Informanterna kommer alla från skolor vars upptagningsområde har medel till hög sociokulturell status. 

Det skulle ha varit önskvärt att ha en större spridning på skolor för att få ett bredare underlag och även 

kunna se om det finns någon skillnad mellan skolor i olika områden. Hälften av skolorna är placerade i 

mångkulturella områden. I vår undersökning kunde vi inte utläsa någon skillnad mellan de olika 

skolorna, men våra frågor var inte heller ställda på ett sätt som lyfte dessa eventuella skillnader varken 

på individnivå eller på skolnivå. Utifrån studiens syfte, hur lärare arbetar med elevernas metakognitiva 

förmåga, gjorde vi bedömningen att det inte borde skilja så mycket mellan olika skolor. Detta eftersom 

det bör ligga i den grundläggande undervisningspraxis att jobba den metakognitiva förmågan. 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.” 

(Skolverket, 2011. s.58) Även om vår studie riktar sig mot den metakognitiva förmågan i 

matematikundervisningen så ser vi vikten av att denna förmåga ges utrymme att utvecklas inom skolans 

samtliga ämnen. 

 

Vi hade i vår studie valt att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. Detta för att vi anser att resultatet då 

blir mer trovärdigt. Vi valde även att inte definiera begreppet “metakognition” i missivbrevet (bilaga 2). 

Detta kan ha medfört att en av informanterna valde bort att delta i vår studie. Läraryrket kan vara ett 

utsatt yrke och vi upplever att lärare generellt vill uppfattas som kompetenta inom sitt yrke. Att delta i 

en intervjustudie utan att vara trygg i det undersökta begreppet och inte heller vara medveten om de 

frågor som kommer ställas, ställer höga krav på informanten. Studien är relativt liten och vi hade svårt 

att hitta informanter som kunde ställa upp. Orsaken till detta kan vara att det finns en brist på 

speciallärare med inriktning matematik. Tidsbrist kan vara ytterligare en orsak till att det var svårt att 

finna informanter. Intervjun tog nära en timme, och det är värdefull tid för lärare, därmed kan frågan om 

att delta eller inte vara en prioriteringsfråga.  

Sammanfattning diskussion 

Utifrån vår diskussion har vi dragit följande slutsatser gällande studiens resultat: 

 

 Informanterna använde sig initialt inte av begreppet metakognition utan talade om förmågan att 

uttrycka tankar och inre motivation. De nämner en djupare förståelse, en konceptuell förståelse. 

 Informanterna nämner området problemlösning som en del av matematiken där det blir tydligt 

om det finns brister i den metakognitiva förmågan. 

 Vikten av att möjliggöra matematiska samtal belyses av såväl våra informanter som 

forskningen. 

 I vår studie framkom att gruppstorleken har betydelse för möjligheten att arbetat med utveckling 

av den metakognitiva förmågan. Individuell undervisning visade sig sällan vara fruktsamma och 

grupperna får gärna vara heterogena. 

 En enkel metod att arbeta med utvecklingen av den metakognitiva förmågan i 

matematikklassrummet kan vara att använda sig av prompting-frågor som nämns ovan. 
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 Formativ bedömning kan användas för att eleven ska ges möjlighet att utveckla sin 

metakognitiva förmåga. 

 Fortbildning för pedagoger gällandes den metakognitiva förmågan samt hur arbetet med att 

utveckla denna förmåga kan se ut i matematikklassrummet, men egentligen inom skolans 

samtliga ämnen. 

Fortsatt forskning 

Mazzocco (2007) skriver om vikten av att läraren är medveten om hur elevens metakognitiva status ser 

ut när eleven ska planera och kontrollera sitt arbete. Det är ingen mening för en lärare att be eleverna 

kontrollera att de räknat rätt, om eleverna inte har förmågan att göra det! Frågan är hur lärarna blir 

medvetna om elevernas metakognitiva förmåga, på vilket sätt synliggörs den för lärarna? Fortsatt 

forskning skulle kunna handla om hur vi mäter elevers metakognitiva förmåga. 

I vår studie har vi på flera ställen lyft fram vikten av fortbildning rörandes innebörden av begreppet 

metakognition och hur pedagoger kan jobba med att medvetet utveckla denna förmåga. Frågan är hur 

detta praktiskt skulle kunna se ut och vilket innehåll en optimal fortbildning skulle kunna ha för att ge 

maximal effekt. Något som skulle kunna vara en grund för fortsatt forskning.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjufrågor 
 

# Berätta lite grand om din erfarenhet som speciallärare/specialpedagog. 

Hur länge har du jobbat som lärare - jobbat som speciallärare/pedagog? 

Vilka stadier har du jobbat på?  

Vilken utbildning har du? (Fråga som kan vänta till slutet, eller tas nu - vad som    känns 

bäst!) 

 

Datum, tid och plats för intervju 

Längd på intervjun 

 

Kön & ålder (annat) 
 

Utbildning, bakgrund (vilken 

lärarutbildning, vilken/vad spec. utbildning) 

 

Yrkeserfarenhet (år som lärare, vilka 

ämnen + år som spec.lärare/spec.ped, 

vilka ämnen) 

 

Yrkeserfarenhet (stadier, typ av skolor?) 
 

Annat 
 

Vem utförde intervjun? 
 

 

# När du som speciallärare/specialpedagog möter elever i matematiken, vilka svårigheter 

tycker du är mest utmanande att hjälpa eleverna med? 

 

# Vilka andra förmågor eller färdigheter, förutom de matematiska, tycker du är viktiga för 

elevens utveckling i matematiken? 

 

# Hur brukar du jobba för att eleverna ska utveckla dessa förmågor i din 

matematikundervisning? Kan du ge något exempel?  

 

# På vilket sätt märker du att eleven utvecklar denna förmåga? (Om det leder mot vårt 

intresseområde.) 

 

# Ordet metakognition, vad tänker du på när jag säger det ordet? 

 Hur definierar/förklarar du det ordet? (Vi definierar sedan begreppet) 
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# Vid vilka aktiviteter i matematiken upplever du att elevernas metakognitiva förmåga blir 

synlig? 

# Utvecklas? 

 

# Vilka matematiska områden (t.ex. procent, geometri…) upplever du kräver mer metakognitiv 

förmåga hos eleven? Hur märker du det? 

 

 # Finns det områden inom matematiken där metakognitionen inte märks alls/inte behövs? 

 

# Hur jobbar du, i din roll som speciallärare/specialpedagog, med elevens utveckling av sin 

metakognitiva förmåga i matematikundervisningen. 

  

 # Skillnad liten grupp/ extra stöd i klassrummet? 

 

# För de elever du möter med kognitiva svårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

eller andra svårigheter i skolan - Kan du ge exempel på hur du jobbar med utvecklingen av 

den metakognitiva förmågan? (OM det inte blev besvarat ovan.) 

 

# Upplever du att det skiljer åt mellan dessa olika elever? 

 

# Arbetar du medvetet med metakognition? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Vill Du delta i en studie om elevers metakognitiva lärande?  
 
Under senare tid har forskare fokuserat mycket kring begreppet “metakognition” samt dess 

effekt på elevens individuella lärande. Studier visar att elevers framgång inom 

matematikämnet inte enbart beror på matematiska kunskaper, utan även på elevens 

medvetenhet kring det egna lärandet. Forskare menar att det handlar om hur eleven använder 

sitt kunnande samt arbetar med sin kognitiva process. Med andra ord kan ett medvetet 

metakognitivt arbete påverka elevens resultat inom ämnet. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur speciallärare-/specialpedagoger inom 

grundskolans högstadium upplever att de arbetar med att stärka elevens metakognitiva 

förmåga i den specialpedagogiska matematikundervisningen. 

Studien genomförs på olika skolor i Sverige och vänder sig till verksamma 

speciallärare/specialpedagoger på högstadiet. 

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av vår utbildning till 

speciallärare inriktning matematik vid Stockholms Universitet. Studien kommer att genomföras 

med intervjuer under februari 2018. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av 

elevers metakognitiva lärande. Intervjun beräknas ta 50 minuter, det är viktigt att intervjun sker 

i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kan genomföras via Skype. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Stockholms 

Universitet och den transkriberade intervjun kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet. Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer se www.vr.se  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Ansvariga för studien är Liselott Frostäng och Alexandra Timner samt handledare Khaleda 

Gani Dutt. 

 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Vid intresse kontakta oss studenter 

(kontaktuppgifter nedan). 

Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 

 

Liselott Frostäng   Alexandra Timner       Khaleda Gani Dutt  

Student       Student                 Handledare   

liselottf@yahoo.com  alexandratimner@gmail.com        khaleda-gani.dutt@specped.su.se 

0739-90 49 93    0705-87 64 89   

http://www.vr.se/
mailto:liselottf@yahoo.com
mailto:alexandratimner@gmail.com
mailto:khaleda-gani.dutt@specped.su.se
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Bilaga 3: Begrepp och 

förkortningar 

AST 

Förkortningen står för Autismspektrumtillstånd och används numera som ett samlingsnamn på 

diagnoserna autism och Asperger. 

 

EPA 

En-Par-Alla. En metod i undervisningen där läraren låter eleverna först göra/tänka/skriva för sig själva, 

för att sedan göra samma sak i par och sedan i större grupp eller helklass. 

 

Exekutiva funktioner 

De funktioner i hjärnan som organiserar handlandet. De exekutiva förmågorna reglerar bland annat 

planering, organisering, självreglering, struktur, impulskontroll. 

 

Formativ bedömning 

Information som kommuniceras till eleven och som har intentionen att utveckla elevens tänkande eller 

beteende med meningen att förbättra elevens inlärning (Shute, 2008). 

 

Grit 

Förmågan att inte ge upp vid motgångar, förmågan till uthållighet och förmågan att inte ge upp. 

 

Informanterna 

Informanterna i denna studie har fått beteckningen “i” samt tilldelats ett slumpmässigt nummer från 1–

8. Informant nummer ett har beteckningen (i1), och så vidare. 

 

Konceptuell förståelse 

Den konceptuella förmågan, inom matematiken, innebär en kunskap om begrepp och om principer.  

 

Lärmiljö 

Den miljö (pedagogiska, sociala och fysiska) samt de sammanhang som vi befinner oss i under en 

skoldag.  

 

Metakognition 

Metakognition beskrivs som tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser, att man är 

medveten om sina egna tankar.  

 

Procedurell förståelse 

Den procedurella förmågan, inom matematiken, innebär en kunskap om regler och om procedurer. 

 

Scaffolding 

De åtgärder som lärare kan göra för att stötta en elevs lärande/lärprocess.
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