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Sammanfattning
Avsikten med studien är att undersöka om, och i så fall hur, ett metakognitivt arbetssätt kan
förbättra elevers matematiska förståelse och om det också kan öka deras motivation inom
matematik. Enligt forskning är metakognition en förutsättning för tänkande, kognition. Närmare
60 gymnasieelever har fått prova på ett metakognitivt arbetssätt. Resultatet av undersökningen
visar på en bristande metakognitiv förmåga hos flertalet elever. Det visar också på att det finns
ett samband mellan metakognitiv förmåga och hur lustfyllt ämnet är för eleven, hur stort
självförtroende eleven har och hur viktigt ämnet upplevs.

Nyckelord
Inre motivation, matematikundervisning, metakognition, meningsfullt lärande, reflektion,
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Inledning
Detta examensarbete är avslutningen på författarnas nästan fem år långa utbildning till
matematiklärare i gymnasieskolan. Efter avslutad utbildning tror vi oss ha tillräckliga
ämneskunskaper samt ett flertal verktyg för att kunna bedriva en meningsfull och stimulerande
matematikundervisning. Men debatten om att alltför många gymnasieelever lämnar skolan med
ofullständiga betyg, och vårt intryck från vår verksamhetsförlagda utbildning att många elever
har dåligt självförtroende i matematik och att de upplever ämnet som tråkigt och frustrerande,
har fått oss att fundera över om det finns flera verktyg för läraren att engagera gymnasieelever i
det matematiska lärandet. Detta för att både öka den matematiska förståelsen och för att kunna
bedriva en mer lustfylld undervisning.
Med dessa tankar i fokus och med en stark vilja att hitta flera vägar till att uppnå en
stimulerande matematikundervisning i vår kommande lärargärning, sökte vi i litteratur och
förde resonemang med elever och lärare för att hitta en spännande infallsvinkel.
Utgångspunkten var motivation och hur vi kan skapa motiverade elever i matematiken. Walker
Tileston (2004) har inspirerat genom sin bok What every teacher should know about student
motivation där hon poängterar metakognitionens vikt för motivationen. Ingrid Pramlings
avhandling Att lära barn lära (1992) har också bidragit till att få oss att uppmärksamma vikten
av metakognition i lärandesituationen. En grundlig förklaring till begreppet metakognition finns
i litteraturgenomgången, men kortfattat handlar det om att vara medveten om sina egna
tankeprocesser (Imsen, 2000). Både Pramling (1992) och Imsen (2000) menar att en tydligare
medvetenhet om det egna tänkandet kan bidra till att väsentligt förbättra tankeförmågan, öka
motivationen och därmed främja inlärningen. När vi dessutom hittade en vetenskaplig artikel
som kopplar metakognitiv träning till matematisk framgång i inlärningssituationer (Kramarski
& Meverech 2003) bestämde vi oss för att fokusera på metakognition som medel för att skapa
motivation inför matematikämnet i gymnasieskolan.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är enligt ovanstående att undersöka sambandet mellan metakognitiv
förmåga och motivation inom matematik.
Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar:

• Hur kan elevers ökade medvetenhet om hur de själva tänker – en ökad metakognitiv
kompetens - öka deras förståelse och motivation för matematiken?

• På vilka sätt kan läraren arbeta för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig en större
metakognitiv kompetens?
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Litteraturgenomgång och
teorianknytning
Vad säger våra styrdokument?
Skolans arbetssätt och organisationsformer samt undervisningens innehåll regleras i lag genom
skollagen och läroplaner. I läroplanen som gäller för gymnasieskolan, Lpf 94, står det att
”skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan utvecklar en insikt om sitt eget sätt att
lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande”. Här står också att ”eleverna genom
studierna skall skaffa sig en grund för livslångt lärande” och att ”läraren skall stärka varje elevs
självförtroende samt vilja och förmåga att lära”. Läroplanen säger också att eleverna bör ha
aktivt inflytande över sin undervisning. ”Skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt
ansvar för sina studier” och ”aktivt utövar inflytande över sin utbildning” (Lpf 94).
Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne.
I gymnasieskolans kursplan för matematik står att ”skolan skall i sin undervisning i matematik
sträva efter att eleven får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig
matematik och använda matematik i olika situationer.” I kursplanens strävansmål står det vidare
att ”eleven ska utveckla sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt redovisa
sina tankegångar muntligt och skriftligt, samt utveckla sin förmåga att reflektera över sina
erfarenheter av begrepp och metoder i matematiken och sina egna matematiska aktiviteter”
(Kursplan i matematik).

Teoretiska perspektiv
Då lärandet undersöks kan detta göras med utgångspunkt från olika synvinklar – olika
inlärningsteorier. En teori som haft stort inflytande på undervisning i de flesta länder grundar
sig i det behavioristiska synsättet. Enligt behavioristisk teori är kunskapen objektiv och
kvantitativ, och den finns utanför individen och kan avgränsas och delas. Motivationen är något
yttre och grundar sig på positiv förstärkning av dessa många små steg (Dysthe, 2003). Friedman
och Schustack (1999) beskriver att olika former av belöningar och straff är viktiga redskap för
att påverka inlärningen i önskad riktning samt att människan enligt det behavioristiska synsättet
är passiv och påverkbar och med rätt stimulering kan lära nästan vad som helst.
Sedan 1970-talet har kognitivistiska idéer med rötter i Descartes och Piaget varit rådande i
psykologisk forskning (Dysthe, 2003). Enligt Friedman och Schustack (1999) betraktar
kognitivisterna människan som en vetenskapsman som ständigt tänker, bearbetar och tolkar sin
omvärld med hjälp av de intellektuella förmågorna. Imsen (2000) förklarar kognitivismen
genom att betona människans fria vilja och förmåga att kontrollera och ha insikt i det egna
beteendet. Vidare menar hon att människans drivkraft för inlärning kommer inifrån som en
inneboende längtan efter aktivitet och kunskapstörst, så kallad inre motivation. Kognitivismen
har enligt Dysthe (2003), liksom behaviorismen, en positiv syn på överföring av kunskap från
ett område till ett annat, men villkoret är att eleverna förstår de allmänna principer som ligger
bakom och inte bara lär sig själva förfarandet. Ett kognitivt begrepp som vunnit insteg i den
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pedagogiska vokabulären är metakognition, som benämner förmågan att reflektera över sitt eget
tänkande, sin förståelse och sitt lärande, och bli medveten om hur man lär sig bäst. Många har
upplevt att detta främjar lärande, och reflektion av olika slag byggs numera ofta in i
undervisningen, t ex i form av loggskrivning, reflektionsanteckningar och självvärdering
(Dysthe, 2003). Enligt Piaget (1971) tillhör förmågan att reflektera över sig själv den formellt
operativa perioden vilken inträder i elvaårsåldern.
Dysthe (2003) berättar att det har riktats kritik mot att kognitivismen riktar sig mot en alltför
inskränkt elevcentrering och att den har en tendens till en alltför ensidig fokusering på lärandets
mentala sida. Under de senaste tio åren har många kognitivister lagt mer vikt vid sociala och
kulturella kontexter. Trenden har gått mot att undervisa enligt de sociokulturella perspektiven.
Dessa teorier, som går tillbaka till bland andra Dewey och Vygotsky, hävdar att lärande har med
relationer att göra, att lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel, och att
språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna. De sociokulturella
perspektiven poängterar att kunskap är beroende av den kultur som den är en del av. Kunskapen
är alltid situerad, det vill säga invävd i en historisk och kulturell kontext. Detta gäller också
språket, som används för att uttrycka kunskapen. Undervisningens och lärandets sociala sidor
har för kognitivisterna betraktats som viktiga enbart som stöd för individens lärande. De flesta
av dagens ledande forskare som arbetar med att utveckla en sociokulturell syn på lärande har sin
bakgrund i kognitiv forskning men har flyttat fokus från individen till lärogemenskapen
(Dysthe, 2003).

Språket och den proximala utvecklingszonen
Att använda sig av grupparbete som undervisningsmetod kan i sig höja motivationen för arbetet
menar Runesson (1995), eftersom man kan anpassa det till en grupps speciella intressen. Dysthe
(2003) hävdar att de senaste årens forskning i sociokulturella teorier också har visat på den
betydelse den sociala interaktionen har för elevernas kognitiva utveckling. Att kommunicera
med andra är betydelsefullt för lärandet även på andra områden än det sociala. Det hänger bland
annat samman med den betydelse som språket har i lärandeprocessen (Igland & Dysthe, 2003).
Vygotsky (1981) beskriver hur tanke och språk påverkar varandra. När vi tvingas uttrycka våra
tankar i ord, påverkas och utvecklas vårt tänkande.

Språket tjänar inte som uttryck för en färdig tanke. En tanke som förvandlas till språk
omstruktureras och ändrar form. Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem.
(Vygotsky, 1999, s 406)

Vygotsky (1981) ser tanke- och språkutveckling som beroende av varandra och som ett
parallellt skeende. Vygotsky (1978) talar också om att det finns en potential för utveckling som
ligger mellan vad den lärande kan klara på egen hand och vad han eller hon kan åstadkomma
med stöd från en vuxen eller en kamrat som har kommit längre. Med detta menar han att ett
barn kan klara av mycket mera då det interagerar med en vuxen eller kamrat, än då det arbetar
på egen hand (Runesson, 1995). Den här potentiella utvecklingen kallas den proximala
utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen (Imsen, 2000). Runesson (1995) förklarar
att orsaken till denna är just betydelsen som språket har för tankeutvecklingen. När någon i
gruppen berättar för övriga om sitt sätt att lösa en uppgift, så är det inte bara kamraterna som lär
sig något. Att förklara för andra är minst lika betydelsefullt för elevens eget lärande. När hon
formulerar sina tankar i ord, blir hennes tänkande synliggjort också för henne själv. Därmed kan
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tankarna göras till föremål för reflektion. På det sättet får eleven kunskap om sin egen kunskap
(Runesson, 1995).

När jag kan se och förstå mitt eget sätt att tänka, är det också lättare att se att andra kan
tänka på ett annat sätt och därmed kan jag också förändra mitt sätt att tänka. (Runesson,
1995, s 78)

Mycket mer utrymme måste, enligt Björk (1995) ges åt att tala och skriva, de två språkliga
formerna som naturligt är mer aktiva. Enligt många undersökningar ägnar sig eleverna i skolan
till stor del åt att lyssna och läsa, de två mera passiva formerna; eleverna lyssnar medan läraren
undervisar och eleverna läser sig till kunskap ur läroböcker (Björk, 1995).

Metakognition
Vad är metakognition?
Den amerikanska psykologen John Flavell ses som en förgrundsgestalt inom metakognitiv
forskning, ett forskningsfält som växte fram under 1970- och 80-talet (Pramling, 1987). Flavell
(1985) beskriver metakognition som kunskap om de egna kognitiva processerna. Han berättar
vidare att begreppet metakognition betyder kognition om kognition, ungefär tänkande om
tänkande. Metakognition är en alltså en nivå över kognitionen. Dysthe (2003) beskriver
metakognition som förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt lärande
och bli medveten om hur man lär sig bäst. Flavell (1985) menar att en god metakognitiv
medvetenhet leder till en ökad förmåga att använda och styra över sina tankeprocesser. Han
menar vidare att en metakognitiv förmåga anses spela en avgörande roll i många olika typer av
kognitiva aktiviteter, såsom muntlig kommunikation av information, muntlig framställan av
övertygelser, muntlig förståelse, läsförståelse, skrivande, tillägnande av språk, uppfattning,
uppmärksamhet, minne, problemlösning, social kognition och olika former av självinstruktioner
och självkontroll. Metakognition innebär att man är medveten om vad man gör och inte bara på
själva innehållet (Dysthe, Hertzberg & Løkensgard, 2002). Att barn kan tänka brukar definieras
som en kognitiv funktion, att barn däremot kan tänka och reflektera över sitt tänkande brukar
definieras som en metakognitiv funktion (Pramling, 1990). Många menar att en tydligare
medvetenhet om det egna tänkandet väsentligt kan bidra till att förbättra tankeförmågan (Imsen,
2000).

Begreppets bakgrund
Flavell (1985) menar att den metakognitiva kunskapen är något som utvecklas med åldern. Han
återger en studie som han utförde 1970 där han lät barn i olika åldrar försöka memorera en serie
av bilder. Barnen fick titta på bilderna så länge de ville, för att sedan lämna tillbaka dem och
återge vilka bilder de sett. De yngsta barnen (4-6 år) tittade på bilderna den kortaste tiden och
var också dem som sämst kunde återge vilka bilder de sett. Enligt Flavell var detta ett bevis för
att de yngre barnen ännu inte hade någon medvetenhet om betydelsen av deras egen aktivitet i
förhållande till att nå ett visst resultat, med andra ord en outvecklad metakognitiv förmåga.
Detta experiment lade enligt Pramling (1987) grunden för ett helt nytt forskningsfält som under
1980- talet växte enormt, men som trots detta bara utgör en liten del av forskningen om
inlärning. Hon berättar att Piaget använde termen abstrakt reflektion för att betrakta fenomenet
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metakognition. Intresset för begreppet metakognition kan även härledas till John Dewey som i
början på förra seklet betonade vikten av reflective self-awareness (Pramling, 1987).

Metakognitiv kompetens
Den studerande känner nog ofta på sig att hon lär sig något av olika aktiviteter, men hon är
sällan medveten om hur hon lär sig eller hur hon kan utveckla sitt lärande. Sjöström (1998)
menar att elever som är medvetna om hur de lär sig har en väl utvecklad metakognitiv
kompetens. Med metakognitiv kompetens menar han ”förmågan att observera, reflektera över
och reglera det egna tänkandet och lärandet”. Metakognitiv kompetens kan betraktas som en
form av inlärningsstrategi, som inbegriper både tolkningar av situationen och av det aktuella
kunskapsområdet och planering av både tillvägagångssätt och mål (Arfwedson & Arfwedson,
2002).

Studie i metakognition och matematik av Kramarski och Meverech
Studien som ligger till grund för detta examensarbete har inspirerats av en undersökning gjord
av Kramarski och Mevarech 2003, Enhancing mathematical reasoning in the classroom: The
effects of cooperative learning and metacognitive training. De har undersökt effekten av
matematisk metakognitiv träning i små heterogena grupper och i individuellt arbete hos 13-
åringar. Detta har de jämfört med elever som arbetat i små heterogena grupper respektive
individuellt men som undervisats utan metakognitiv träning. Resultatet av undersökningen
visade att de elever som fått metakognitiv träning i grupp presterade påtagligt bättre än de som
fått metakognitiv träning individuellt. Men båda dessa grupper presterade påtagligt mycket
bättre än de båda kontrollgrupperna utan metakognitiv träning. Exempelvis kunde elever med
metakognitiv träning oftare än kontrollgrupperna finna fler än ett korrekt argument för sin
lösning (Kramarski & Mevarech, 2003).

Studiens metakognitiva frågor
I studien har Kramarski och Mevarech använt sig av tre typer av metakognitiva frågor, nämligen
frågor om förståelse, strategiska frågor och frågor om sammanhanget. Förståelsefrågorna är
utformade för att leda eleverna till att reflektera över problemet innan de löser det. Det gör
eleverna genom att först läsa problemet och sedan med hjälp av förståelsefrågorna beskriva
problemet för att förstå de begrepp som är av intresse. Förståelsefrågorna kan vid ett grafiskt
problem lyda: Beskriv vad x-axeln respektive y-axeln representerar, och analysera specifika
punkter. De strategiska frågorna är utformade för att påverka eleverna att tänka igenom vilka
strategier som är lämpliga för att lösa ett problem, och varför. Eleverna ska också svara på hur
dessa strategier kan leda till en lösning. Frågor om sammanhanget är utformade för att påverka
eleverna att fokusera på likheter och skillnader mellan problemet de håller på med och andra
problem som de redan löst. Om eleverna lär sig att identifiera grundläggande moment och se
likheter och skillnader i problem de redan avslutat kan elever bättre överföra sin kunskap till
nya situationer (Kramarski & Mevarech, 2003).
Eleverna i studien fick inledningsvis veta att tanken med de metakognitiva frågorna var att de
lättare skulle förstå och minnas det matematiska stoffet som presenterades under
matematiklektionen. De metakognitiva frågorna användes sedan som diskussionsunderlag för de
elever som arbetade i grupp, och även som grund för självreflektion i personliga loggböcker.
Eleverna som arbetade individuellt utgick även de från samma metakognitiva frågor men
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arbetade enskilt med dessa. I de båda metakognitiva grupperna använde läraren de
metakognitiva frågorna i helklass när denne skulle introducera nya begrepp samt när läraren
hjälpte elever individuellt eller i smågrupper (Kramarski & Mevarech, 2003).

Frågan som metod att nå metakognitiv medvetenhet
Runesson (1995) menar att när kontrollerande frågor från läraren dominerar, kan eleverna ha
svårt att se att frågandet kan ha andra funktioner än att läraren ska kontrollera vad eleverna kan.
Att uppmuntra eleverna till att ställa hypoteser och göra antaganden även vid andra tillfällen än
då de arbetar i grupp, kan få dem att inse att frågandet kan fungera som en metod för det egna
lärandet. Enligt Dimenäs (1995) utgör frågor och svar till stor del den kommunikation som sker
i klassrummet. Det finns olika sätt att utnyttja frågan i undervisningen, och läraren går en
balansgång mellan dem. En av de viktigaste aspekterna är dock, enligt Dimenäs att läraren ger
plats för elevernas egna reflektioner och frågor:

Hur mycket plats och status ger läraren elevernas egna reflektioner och frågor? Det är
läraren som avgör om eleven får ha egna vägar till sitt lärande och som genom sitt sätt att
arrangera undervisningen ger den grogrund ur vilken frågorna kan födas. (Dimenäs, 1995, s
94)

Hemberg (1995) tipsar att för att få eleverna att reflektera, kan läraren ställa frågor som varför?
och hur?Men han tillägger att en varför-fråga inte nödvändigtvis behöver leda till reflektion
hos eleven. Är läraren inte tillräckligt tydlig över avsikten, eller om eleven inte känner sig
motiverad eller engagerad kan de försöka tillfredsställa läraren på enklaste sätt. En elev som
märker att läraren bara värderar det korrekta svaret kan komma att koppla bort ambitionen att
förstå (Hemberg, 1995). Även Dimenäs (1995) tar hjälp av frågeställningar som börjar med
varför och hur. Han menar att när läraren använder sig av varför- och hur-frågor är kontrollen
riktad mot elevens förståelse av de fenomen de just skaffat sig kunskap om. Han talar vidare om
att det finns risker med en undervisning som till övervägande del bygger på vad- och närfrågor,
då den kan leda till ytlighetskunskap. Dessa typer av frågor har enligt Dimenäs fått representera
grundskolans kunskapssyn. Om proven till stor del handlar om att reproducera fakta utifrån
vad?, hur många? och när? får detta konsekvenser för elevernas syn på vad kunskap är och hur
de själva lär. Om de istället – i undervisning och prov – har i uppgift att reda ut orsaker, förklara
och dra slutsatser utifrån frågorna varför och hur, kan detta ge en annan syn på kunskap och
lärande (Dimenäs, 1995). Dimenäs (1995) menar vidare att en av fördelarna med att använda
frågandet som en medveten metod att utveckla undervisningen, är att aktiviteten förskjuts från
läraren till eleven. Därmed får eleven en större chans att utveckla sina egna tankar och får
dessutom ett större ansvar och en större motivation i skolarbetet (Dimenäs, 1995). Kernell
menar dessutom att genom att ge eleverna större initiativutrymme får de en kortare väg till en
naturlig och relevant inlärning. Genom att elevernas delaktighet ökar, blir de tydligare medvetna
om sin egen initiativförmåga och sitt eget ansvar (Kernell, 1995).
Just frågor som verktyg för att utveckla metakognitiv kompetens återkommer hos ett flertal
författare. Sjöström (1998) berättar att en lärare kan använda sig av metakognitiva frågor till
sina elever för att kunna följa elevens syn på sitt lärande. Frågorna kan vara: ”hur vet din lärare
vad du kan?” och ”hur vet du vad du kan?” eller mindre allmänna metakognitiva frågor som
”vad har vi varit ute efter under de här lektionerna?”, ”vad ville vi med dessa övningar?”, ”vad
lärde du dig under denna diskussion?” och ”hur lärde du dig?”
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Motivation och metakognition
Vad är motivation?
Motivation är en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång,
upprätthåller och riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi överhuvud taget
handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra (Glasser, 1996). Gran (1998) hävdar att
det är ett grundläggande villkor för verklig inlärning att eleverna har ett motiv eller ett
incitament för sitt lärande. Han skriver:

Det är viktigt att inse, att människan är en målsträvande varelse. Hon vill något med sitt liv.
Hon vill bl.a. få kunskap, skapa en grund för nuet och för framtiden. Eleven vill ha kunskap,
därför att den har ett värde för honom eller henne. (Gran, 1998, s 21)

Inre och yttre motivation
Magne (1998) talar om att yttre motivation kommer av ett löfte av en påtaglig yttre belöning,
exempelvis guldstjärnor, men även uppmuntran, beröm och betyg. Magne menar vidare att yttre
motivation också kan beskrivas som kontrollstyrd motivation. Vid kontrollstyrd motivation är
det läraren som driver eleverna att ägna sig åt inlärning. En studie som Magne (1998) redogör
för visar att elevernas prestationer i matematik påverkas av hur kontrollerande läraren är. Elever
som uppfattar läraren som handledande snarare än kontrollerande drivs enligt Magne (1998) i
första hand av sin inre motivation. Den inre motivationen beskriver Imsen (2000) som en drift
som gör att eleverna lär för att det är roligt, för att de vill upptäcka någonting eller uppleva
känslan av att ha åstadkommit något. Det uppfattade värdet av en arbetsuppgift är oerhört
viktigt för den inre motivationen. Magne (1998) pekar på olika samband mellan elevers inre
motivation och matematikprestationer, nämligen att elever med stark inre motivation tenderar
att nå högre prestationer i matematik, elever som uppfattar sig som duktiga i matematik har en
ökad inre motivation samt att matematiksvaga elever har en låg inre motivation för matematik.
Walker Tileston (2004) menar att hjärnan fungerar annorlunda då vi drivs av en inre motivation
jämfört med om vi motiveras av yttre faktorer som olika belöningssystem. Oron som skapas i
och med belöningssystemen frigör kemiska ämnen i hjärnan som kan hämma kreativiteten,
problemlösningsförmågan och minnesförmågan. Hon hävdar att belöningar är manipulerande
och att de i det långa loppet gör mer skada än nytta.

Motivation utifrån de teoretiska perspektiven
Vilken grundsyn man än har på lärande, är motivation och engagemang avgörande menar
Dysthe (2003). Beroende på synsätt betonar man dock olika motivationsprocesser. Medan
behavioristerna lade stor vikt vid yttre motivation i form av belöning och straff för att förstärka
och försvaga sambandet mellan en viss typ av beteende och inlärning, är kognitivisterna mer
intresserade av den inre motivationen och menar att barn är naturligt motiverade för att lära sig
något nytt. Från ett sociokulturellt perspektiv ser man å ena sidan den motivation som finns
inbyggd i förväntningar från samhället och kulturen som gör lärandet meningsfullt och
motiverande. Å andra sidan är en god läromiljö i skolan och skapandet av situationer som
stimulerar till aktivt deltagande också de avgörande för motivationen.

Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av
meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de
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grupper man ingår i. Både hemmiljön och klassen påverkar motivationen. Därmed blir det
avgörande att skapa en klasskultur där lärandet värdesätts av alla, inte bara läraren. (Dysthe,
2001, s 39)

Det är viktigt för eleven att känna sig accepterad och att hon känner sig uppskattad både som
någon som kan något och som någon som kan betyda något för andra. Den kognitiva och den
sociokulturella synen på motivation kompletterar varandra (Dysthe, 2003).

Motivation med hjälp av metakognition
Walker Tileston (2004) hävdar att elever som från början involveras i läroprocessen kommer att
känna sig motiverade att lära och fullfölja mål. Därför menar hon att metakognition är av stor
vikt för den inre motivationen. Hon menar att det är metakognitionen som avgör hur och vilka
mål vi sätter för oss själva samt hur vi identifierar de kunskaper och strategier vi kommer att
använda för att nå våra mål. Metakognitionen avgör också vad vi gör om vi stöter på problem
och den driver oss att finna en alternativ plan, samt att slutföra uppgiften med hög energi. Hur vi
angriper en uppgift bestäms också av vår metakognition. Hon poängterar också att eleverna
måste lära sig de specifika strategierna de behöver använda sig av för att sätta sina personliga
mål och vad de kan göra då de stöter på problem.

We cannot be motivated for our students; that is something they must find for themselves.
What we can do is directly teach them skills that will help them to begin a task with energy
and to complete it even when it becomes difficult. (Walker Tileston, 2004, s 2)

En lärarstrategi Walker Tileston (2004) rekommenderar är att uppmuntra eleverna att ”tala” med
sig själva för att komma vidare med problemlösning.
Sjöström (1998) ser en koppling mellan att se meningen i det man lär och metakognition. Han
anser att dessa aspekter stärker varandra (se figur 1). Han hävdar att man stärker sitt lärande om
man ser meningen i det man lär, och att man också lättare ser meningen i det man lär om man
stärker sitt lärande:

Figur 1 Här illusteras kopplingen mellan meningsfullt lärande och metakognition enligt Sjöström
(1998, s 162)

Metakognitionens användning i kunskapstaxonomier
Kunskapsbegreppet är inte helt lätt att fånga. För att få en uppfattning om hur olika människor
tänker har det upprättats många olika klassificeringar och kategoriseringar av kunskaper som
beskriver kunskap och kunskapsdjup. Dessa klassificeringar brukar kallas taxonomier
(Erhardsson, 2006). En av de mest kända taxonomier som fortfarande används inom
utbildningsområdet är Blooms taxonomi från 1956 (Marzano & Kendall, 2007). Det har
utvecklats många taxonomier i Blooms taxonomis spår, men metakognition, som är ett relativt
nytt område inom kognitionsforskningen och framför allt inom pedagogikområdet, har inte
tagits med i dessa tidiga taxonomier. Det är först på senare år som begreppet metakognition
vunnit insteg i några taxonomier; Blooms reviderade taxonomi (Andersson & Krathwohl, 2001)
och Marzano och Kendalls taxonomi (2007). Målet med Blooms taxonomi var att lärare skulle
få en hjälp att utforma läromål utifrån en hierarkisk organisation där de olika nivåerna består av

Meningsfullt lärande Metakognition
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skillnader i svårighetsgrad (Marzano & Kendall, 2007). I Blooms reviderade taxonomi
(Andersson & Krathwohl, 2001) används metakognition som den högsta och mest abstrakta
kunskapsnivån i hierarkin. Marzano och Kendall (2007) menar att det inte går att göra en
taxonomi baserad på svårighetsgrad därför att en mer komplex situation inte behöver vara
svårare än en mindre komplex situation i verkligheten. Blooms taxonomi har av lärare också
upplevts svår i klassificeringen av nivåer just därför (Marzano & Kendall, 2007). Marzano och
Kendall (2007) har istället designat en taxonomi som är utformad för att förutse ett specifikt
beteende.

Marzanos och Kendalls nya taxonomi
Marzano och Kendall (2007) har utvecklat en taxonomi där de delar in vägen till kunskap i olika
processer i stället för färdigheter, och där de olika processerna kontrollerar andra (se figur 2).
Den bygger på att det går att förutse olika beteenden i olika specifika situationer. Metakognition
är i taxonomin ett system som kontrollerar kognitionen, det vill säga att metakognition är en
förutsättning för kognition. Nedan ses en övergripande syn över tankesättet, och det är också
denna modell som använts för att utveckla taxonomin.

Figur 2 Här visas Marzano och Kendalls modell över beteende. Den presenterar de tre mentala
systemen i hierarkisk ordning över vad som bestämmer vårt beteende: En process startar alltid i
självsystemet, fortsätter i metakognitiva systemet och kommer sedan vidare till kognitiva
systemet. Alla dessa system använder sig av individens samlade kunskaper (Marzano & Kendall,
2007, s 11).

Självsystemet regleras av attityder, övertygelser och känslor. Här läggs grunden till om vi
motiveras till en ny arbetsuppgift och till att vår metakognition kan aktiveras. Självsystemet
placeras överst i hierarkin därför att det kontrollerar om vi kommer att engagera oss i uppgiften
och mängden energi vi kommer att lägga ner på den. Enligt Marzano och Kendall (2007) var
Flavells ursprungliga tanke att självsystemet involverades i metakognitionen, men forskning
visar att självsystemet innefattar mycket annat som inte metakognitionen gör, såsom minnen,
handlingar, önskningar, glädje och smärta (Marzano & Kendall, 2007). Walker Tileston (2004)
påpekar att hjärnan inte kan uppmärksamma all information den får och att den därför måste
filtrera bort det som inte är viktigt. Hjärnan filtrerar bort 98% av all information, och

Ja

SJÄLVSYSTEMET
bestämmer om vi ska engagera oss

METAKOGNITIVA SYSTEMET
sätter mål och avgör strategier

KOGNITIVA SYSTEMET
bearbetar relevant information

Fortsätter med nuvarande
beteende

Ny arbetsuppgift

Nej

KUNSKAP
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självsystemet fungerar som ett slags portvakt som bestämmer vad vi ska uppmärksamma. För
att självsystemet ska aktiveras och därmed skapa motivation att lära hos en individ är det några
övertygelser som måste vara på plats (Marzano & Kendall, 2007):

• Eleven måste uppfatta kunskapen som viktigt för henne eller honom personligen.
• Eleven måste tro på att de har de förmågor och resurser som krävs för att de ska klara av

uppgiften - hon måste ha ett gott självförtroende.
• Eleven måste ha en positiv känsla för undervisningssituationen i sin helhet.

Walker Tileston (2004) förtydligar att kunskap i ett ämne kan behövas för rena basbehov som
att inte bli retad i skolan, och kan därför vara viktig för eleven. Hon menar vidare att känslor
förmodligen är den starkaste kraften i hjärnan. Negativa känslor kan bokstavligen stänga av
tankeprocesser, medan positiva känslor kan skapa motivation att lära. Walker Tileston (2004)
menar att alla ovanstående tre övertygelser inte måste uppfyllas till samma nivå, men att om
någon av de tre övertygelserna inte uppfylls, så måste detta vägas upp av de övriga.
Det metakognitiva systemet blir engagerat då eleven via självsystemet bestämt sig för att
uppmärksamma lärandet (Marzano & Kendall, 2007). Det metakognitiva systemet hjälper till
att…

• Sätta personliga mål som är kopplade till uppgiften. Här utformas också strategier för
att uppnå dessa mål (Marzano & Kendall, 2007).

• Övervaka processer och se i vilken omfattning målen har blivit uppnådda (Marzano &
Kendall, 2007). Walker Tileston (2004) tillägger att det är metakognitionen som ger oss
verktyg att ta beslut över vad vi ska göra när vi stöter på problem.

• Övervaka klarhet och riktighet. Exempelvis kan en elev ha eller inte ha förmågan att
avgöra om informationen de lärt är tydlig eller riktig (Marzano & Kendall, 2007).

Om uppgiften upplevs viktig men personligt mål saknas, kommer utförandet av uppgiften att
haverera. Därför representerar enligt Marzano och Kendall de tre systemen en hierarki av ett
flöde av processer. Till exempel har Flavell enligt Marzano och Kendall (2007) beskrivit det
metakognitiva systemet som ansvarigt för att kontrollera, utvärdera och reglera alla typer av
tankar. När väl metakognitionen är aktiverad interagerar det ständigt med det kognitiva systemet
och med den samlade kunskap eleven bär med sig. Därför är framgång med en uppgift också
kopplat till hur mycket förkunskap eleven har i ämnet (Marzano & Kendall, 2007).
Det kognitiva systemet, slutligen, ansvarar för att hjälpa eleven att bearbeta informationen som
behövs för att slutföra uppgiften som de håller på med. Där sker operationer som att dra
slutsatser, jämföra och klassificera information (Walker Tileston, 2004). I taxonomin är även
det kognitiva systemet väl indelat i olika grupper. De tre systemen arbetar alla mot individens
samlade kunskap (Marzano & Kendall, 2007).
Metakognition kan ses utifrån olika synvinklar. Det metakognitiva systemet i Marzano och
Kendalls taxonomi (2007) beskrivs som en process i hjärnan som hjälper till att sätta mål,
övervaka tankeprocesser och avgöra rimlighet i tänkandet. Det metakognitiva systemets
funktion stämmer överens med Flavells (1985) beskrivning av begreppet metakognition som
tänkande om tänkande. Denna process av reflektion eller tänkande kring vårt eget tänkande
kommer sedan enligt Marzano och Kendalls taxonomi att resultera i en kunskap om hur vi
uppfattat att vi tänker och lär oss, och denna kunskap kommer vårt metakognitiva system att ha
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nytta av nästa gång vi tänker kring ett liknande problem. Metakognition har av Flavell (1985)
även beskrivits som just en kunskap om de egna kognitiva processerna. Dysthe (2003) och
Sjöström (1998) förklarar båda begreppet metakognition bland annat som en medvetenhet om
hur man lär sig bäst. Sjöström (1998) benämner denna kunskap som metakognitiv kompetens.
Denna metakunskap kommer att förbättra vårt tänkande och vår inlärningsförmåga, i enlighet
med Marzano och Kendalls taxonomi.

Metakognition i undervisningen
Kategorisering av tankekvaliteter
Att föra in en ny inlärningsmodell i undervisningen går inte alltid smärtfritt. Sjöström (1998)
skriver att lärare får vara beredda på att över hälften av eleverna fortfarande efter ett år har kvar
sin gamla syn på undervisning, även om vi bestämt oss för att undervisa på ett visst sätt.
Sjöström (1998) har själv, under mer än ett års tid, undersökt flera klasser för att följa deras
metakognitiva utveckling. Han deltog aktivt i matematikundervisningen för att kunna analysera
och beskriva de krafter som verkar där. Sjöström har studerat eleverna på många olika sätt:
enskilt/tillsammans, skriftligt/muntligt samt allmänt/situationsbundet. Han har i sin
undersökning märkt att elevernas utveckling går lite i vågor, så man måste följa elevernas svar
under en längre tid för att se en trend i elevernas sätt att tänka. För att följa elevernas utveckling
mot en mer metakognitiv medvetenhet i sitt lärande kategoriserade Sjöström sina elever enligt
följande:

Elevens roll Lärarens roll
Mottaga Mottaga, kolla rätt och fel, höra på

läraren/se i boken hur det skall vara,
komma ihåg, träna många gånger,
repetera

Förmedla, visa hur, förhöra, rätta,
kontrollera

Göra Göra, arbeta med uppgift/material, träna –
se hur det går

Att låta eleverna arbeta, laborera,
(undersöka) arbeta med material, ge
arbetsuppgifter, se hur eleven arbetar

Tänka Tänka, undersöka, känna efter, försöka
förstå, lita på sig själv

Att tillhandahålla frågor/utmaningar där
eleven måste tänka, prova sig fram, t ex
gissa-mäta-reflektera

Reflektera Att reflektera över olika sätt att tänka och
lära, att konstruera sin kunskap, ta ansvar
för lärandet att se meningen med olika
aktiviteter, att se samband

Att skapa situationer där eleven själv
måste tänka – ta in andras sätt – och
analysera/värdera olika tankeformer/sätt
att lära samt se samband mellan dem,
att överlåta ansvar på eleven

Figur 3 Bo Sjöströms kategorier för att placera var eleverna befinner sig i förhållande till
undervisningen. (Sjöström, 1998, s 169).

Utifrån Marzano och Kendalls nya taxonomi (2007) kan noteras att de olika grupperna i
Sjöströms modell i olika grad använder sin kognition, vilket visar i hur hög grad
metakognitionen är aktiverad. Exempelvis behöver en elev som tänker och reflekterar även
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kunna övervaka klarhet och riktighet, vilket enligt Marzano och Kendall görs i det
metakognitiva systemet.

Metakognition i undervisningen för en ökad inre motivation
Kernell (2002) menar att det är lätt hänt att verksamheten i klassrummet definieras som ett
regelsystem där man jobbar för att man måste. Detta kan leda till att både elever och lärare
hamnar på en arena där förväntningarna blir ömsesidiga självuppfyllande profetior. Läraren
tänker att eleverna inte kommer att göra läxorna om hon inte förhör dem, och eleverna tänker att
om läraren inte förhör läxan så behöver den inte göras. Kernell menar att om läraren gör de
metakognitiva aspekterna till ett undervisningsinnehåll i sig så kan man undanröja denna
missuppfattning (Kernell, 2002). I bästa fall kan, hävdar Walker Tileston (2004), lärarens taktik
i klassrummet stimulera elevernas metakognitiva utveckling och därigenom skapa motivation
hos eleverna att vilja lära sig, sätta sig in i uppgifter och slutföra dem. Lärarens mål är att visa
eleverna vägen till att använda den medfödda driften som vi alla har för inre motivation (Walker
Tileston, 2004). Nilsson (1997) talar om vikten av att arbeta med ett självreflekterande
förhållningssätt för att öka elevernas inre motivation. För att uppnå det kan läraren hjälpa
eleverna att formulera självreflekterande frågor som: ”Vilka metoder och inlärningsformer ger
mig positiv stimulans?”, ”varför har jag lägre motivation inför det här momentet?” och ”finns
det medvetna eller omedvetna upplevelser som kan ha format min nuvarande inställning?”
(Nilsson, 1997).

Vikten av att presentera undervisningens syften
Kernell (2002) skriver att ett återkommande problem är elevers vilsenhet i förhållande till vad
som förväntas i undervisningen. Läraren med sina bakgrundskunskaper och erfarenheter kring
ämnet kan se lektionen som en naturlig plats i helheten. Eleverna som inte har dessa kunskaper
har svårare att se syftet med undervisningen. För läraren är det därför mycket viktigt att tydligt
inviga eleverna i det som ska ske. Kernell menar att det är väl spenderad tid att inleda med att ge
anledningen till den verksamhet som läraren föreslagit eller initierat, och att under lektionens
gång ge några kommentarer både under och efter verksamheten. Frågor att ställa under
lektionen kan vara ”vilka syften och delmål ser vi?”, ”varför har vi valt att genomföra det på just
det här sättet och inte på något annat sätt?” och efter lektionen kan läraren själv ställa sig frågan
”vad kommer de att kunna om en stund som de inte kan nu?” och ”vad mer tyckte de själva att
de utvecklade som vi förbisåg?”. Kernell menar, att om vi inte ställer dessa metakognitiva
frågor så finns risken att eleverna kommer att tro att enbart den kvalitet som syns tydligast är
den viktigaste. Till exempel ser eleverna ofta snabbhet som den väsentligaste begåvningen i
matematik. Kernell hävdar att om vi tar för vana att presentera vilka kvaliteter och begåvningar
som samtidigt kan utvecklas och uppmärksammas, helt enkelt hur man på olika sätt kan lära sig,
ökar behållningen och djupet i förståelsen. Han menar att det är viktigt att inse värdet av ett
metakognitivt förhållningssätt. Att få eleverna att förstå sitt eget lärande, att få dem att se värdet
av verksamheten, att få dem att se delens plats i helheten och att det aktuella lärandet placeras i
ett större perspektiv (Kernell, 2002).

Att använda sig av elevernas förförståelse
Enligt Walker Tileston (2004) är det vår metakognition som avgör hur vi utvecklas kognitivt.
Kognition är en sammanfattande beteckning för allt som hör intellektet och kunskapslivet till.
Hit hör exempelvis perception, tänkande, minnesfunktioner, beslutsfattning, inlärning samt
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problemlösningsförmåga (Andersson, 2005). Walker Tileston (2004) förklarar att kognitionen är
den funktion som bearbetar, drar slutsatser samt jämför och klassificerar ny information. När
eleverna lär sig något nytt kommer hjärnan att försöka sammankoppla dessa nya lärdomar med
det som eleverna redan vet och förstår. Hon uppmanar läraren att ställa sig frågan:

What do my students already know and understand that will be helpful as I help them activate
their innate desire to know? (Walker Tileston, 2004, s 17)

Walker Tileston (2004) menar att elevernas förförståelse är av största betydelse för inlärningen
och för den inre motivationen. Att utgå från elevernas förförståelse är därför ett kraftfullt
redskap för att nå framgång i lärandeprocessen.

Metakognition och studieteknik
Pritchard (2005) skriver att målet med ett metakognitivt arbetssätt är att medvetandegöra
eleverna om sitt eget tänkande och om vilka inlärningsstrategier som passar dem bäst. Han
hävdar också att läraren måste öka elevernas metakognitiva kompetens genom att göra eleverna
medvetna om att det finns många olika sätt att närma sig ett problem och att olika elever
föredrar olika sätt.
Walker Tileston (2004) tipsar om att läraren kan lära eleven att prata på ett positivt sätt med sig
själv. Det kan göras genom att läraren själv demonstrerar hur hon talar med sig själv för att
komma vidare med problemlösning om hon kört fast. Hon föreslår också att eleverna ska lära
sig att visualisera det färdiga arbetet för att hjälpa dem att finna de strategier som behövs för att
slutföra uppgiften. Frågor som ”vad gjorde jag rätt?”, ”vad gjorde jag som fungerade?”, ”vad
var det som inte fungerade?”, ”hur kunde jag ha gjort detta annorlunda?” och ”hur kunde jag
gjort detta mer effektivt eller lättare att förstå?” kan också hjälpa eleverna att lära sig strategier
som fungerar bättre för dem inför nästa mål (Walker Tileston, 2004).
Nilsson (1989) beskriver hur han under tio år som lärare har upplevt hur elevers
inlärningsförmåga begränsats av bristande kunskaper i studieteknik. Hans erfarenhet är att
elever som får insikt i metoder för att förbättra sin studieförmåga, också stimuleras till ett aktivt
och medvetet intresse för det egna lärandet. Han menar att var och en av oss utvecklar ett
personligt inlärningssätt, men att få är tillräckligt medvetna om hur man lär sig. Vårt personliga
inlärningssätt har ofta kommit till utan att ha blivit ifrågasatt eller riktigt genomtänkt. Nilsson
(1997) redogör för att många elever upplever en överstimulans av kunskapsintryck och
detaljinformation i sin inlärning. Detta leder till att de olika momenten behandlas på ett
mekaniskt sätt i stället för att eleven får möjlighet att självständigt bearbeta kunskaperna så att
de mognar och behärskas. Ett exempel på detta är när elever studerar intensivt, ibland långt in
på natten, dagen före ett prov. En god studieteknik kännetecknas enligt Nilsson bland annat av
att formulera frågor och problemställningar som leder till nya insikter.
Engström (2007), universitetslektor i pedagogik, beskriver i DN-debatt en annan sida av vikten
av metakognitiv träning och studieteknik även i yngre åldrar. Artikeln handlar om de begåvade
barnen, varav många på eget initiativ redan innan skolstart lärt sig att läsa och räkna. Artikeln
redogör för en pågående undersökning i Schweiz och Liechtenstein påbörjad 1995 om hur
skolan bemöter dessa barn och hur de utmärker sig efter fem år i skolan samt vid inträdet till
högstadiet. Barnen i undersökningsgruppen låg vid skolstarten intellektuellt minst ett år före
sina klasskamrater. Efter fem år utmärkte sig dessa elever i flera avseenden jämfört med
kontrollgruppen: bättre kognitiv förmåga gällande logiskt tänkande, klassificering och
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strukturering, bättre prestationer, högre inlärningstempo och bättre tillförsikt än
kontrollgruppen. Vad som däremot visade sig vid inträdet till högstadiet var att många elever ur
den högpresterande gruppen drabbades av ett kraftigt prestationsfall och
koncentrationsstörningar beroende på bristande arbetsvanor och studieteknik. Eleverna med
särskilt hög kognitiv förmåga uppvisar de största inlärningssvårigheterna i högstadiet. Enligt
undersökningen beror detta på att de inte har behövt anstränga sig under de första skolåren. De
har därför inte tillägnat sig några fungerande arbetsvanor och har dålig kunskap om hur man gör
när man lär sig. Denna studie slår enligt artikelförfattaren hål på myten att begåvade barn klarar
sig själva och inte behöver något särskilt stöd i skolan. Tvärtom måste de erbjudas utmaningar
för att utveckla insikter om sin eget lärande och därmed tillägna sig en metakognitiv kompetens
som kan leda dem vidare mot framgångar även i högre studier.

Elevinflytande
Att eleverna själva tillåts ha inflytande över undervisningen är bra för den inre motivationen
menar Theobald (2006). Undervisningen måste inte alltid följa ett visst mönster. Men eleverna
kan inte alltid själva sätta sina läromässiga mål. Om vi vill att eleverna ska bli motiverade av att
de tänker självständigt, måste vi börja med att lära dem hur man sätter mål, att avgöra om målen
är rimliga, och hur man når dit. Även en utvärdering tillsammans med läraren är viktig för att
kunna göra elevens mål bättre inför nya avsnitt (Theobald, 2006). Strävan att eleven skall vara
med och bestämma, påverka och ta ansvar för sin egen inlärning fodrar kunskap om vad arbetet
kräver, vilka studietekniker som kan användas samt kunskap om den egna förmågan och dess
begränsningar (Österberg, 1981).

Självförtroende och självkännedom
Törnblom (2005) beskriver självförtroende som en stark tilltro till den egna personlighetens
förmåga att prestera. Det innebär till exempel att jag tror mig veta att jag kan få saker gjorda och
att jag kommer att uppnå mina mål (Törnblom, 2005). Ett flertal undersökningar visar enligt
Nilsson (1997) starka samband mellan gott självförtroende och studieframgång. I matematik är
det ofta enbart brister i självförtroendet som gör att vissa elever inte klarar av de mer krävande
uppgifterna. Studerande som underskattar sin förmåga att lösa en uppgift tenderar att använda
sig av rena gissningar istället för att undersöka olika metoder och systematiskt använda sina
kunskaper. Nilsson (1997) menar vidare att skickliga problemlösare tänker längre på en uppgift
innan de inleder sina lösningsförsök. För att undersöka en uppgift grundligt och för att hitta
olika lösningsstrategier krävs alltså ett visst mått av självförtroende.

Att lita till det egna tänkandet utgör en grund för att utveckla tänkandet. (Nilsson, 1997, s 23)
Nilsson (1997) betonar lärarens ansvar över studenternas inlärningssätt. Han menar att
matematik kanske är det ämne där psykologiska faktorer har det starkaste inflytandet på
inlärning och studieresultat. Medan vissa studenter upplever matematiken som ytterst
stimulerande närmar sig andra ämnet med rädsla och oro. Därför är det viktigt att båda lärare
och elever är medvetna om hur dessa psykologiska faktorer uttrycker sig i inlärningsprocessen
och vilka möjligheter som finns att arbeta med dem på ett för inlärningen positivt sätt. Nilsson
(1997) betonar vikten av positivt tänkande för studieframgång. Genom vårt tänkande skapar vi
inre bilder av oss själva och vår utvecklig. Negativa föreställningar begränsar våra möjligheter.
Läraren bör vara vaksam för negativa budskap som att eleven inte känner sig tillräckligt
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begåvad för uppgiften, förmodligen kommer att misslyckas, har för lite erfarenhet för att lära sig
just detta eller att detta kommer att bli tråkigt (Nilsson, 1997).
Walker Tileston (2004) menar att det ligger mycket i det gamla ordspråket ”framgång föder
framgång” eftersom elevens självförtroende till stor del baseras på tidigare erfarenheter i ämnet.
Den tidigare positiva erfarenheten eleven har, lär henne att ansträngning är förknippad med
framgång. Därför måste lärare erbjuda sina elever möjligheter att uppleva framgång i små steg
med ökande svårighetsgrad. Walker Tileston poängterar vidare att lärare också ska erbjuda sina
elever specifik feedback ofta och konsekvent för att hjälpa dem att förbättra sina prestationer.
Med specifik feedback menar hon att eleverna behöver veta vad de gör bra och var de behöver
bättra på sina kunskaper. Även Theobald (2006) hävdar att eleven måste lära sig vilka starka
och svaga sidor hon har för att veta vad hon kan bygga vidare på:

The motivation to succeed, to be the best individual one can be rests with the ability to know
oneself. Students need to recognize their own weaknesses and find ways to overcome those
weaknesses. Students need to know their strengths and how to use those strengths as a
foundation on which to build. (Theobald, 2006, s 99)

Österberg (1981) beskriver vikten av att ha en uppfattning om hur man tänker, förstår och
arbetar med en uppgift, vad man är säker på att klara av och vad man har svårigheter med.
Sådana insikter leder till självkännedom och självkänsla. Österberg menar vidare att man måste
besitta en god självkännedom för att kunna se och tillvarata sina möjligheter samt för att i
möjligaste mån minimera sina begränsningar.

Självvärdering
I läroplanen som gäller för gymnasieskolan, Lpf 94, står det att ”skolan skall sträva mot att varje
elev i gymnasieskolan utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera
sitt eget lärande”. Dann (2002) menar att självvärdering är ett sätt att utveckla denna insikt och
inte bara ett verktyg för att mäta inlärning. Elever som har en aktiv roll i utvärderingsprocessen
kommer även att delta aktivt i inlärningsprocessen.

Self-assessment has benefical effects on pupils’ awareness, motivation and involvement in
their work. (Dann, 2002, s 73)

Dann (2002) menar att självvärdering utvecklar elevers metakognitiva färdigheter eftersom
eleven då måste reflektera kring sin inlärning. Han säger också att elevers självvärdering är
något som ofta förespråkas i undervisningen, men som många lärare dock inte vet hur de
praktiskt skall tillämpa. Ett tips han ger är att läraren noga bör tänka igenom syftet med
självvärderingen, vilken metod som bäst tjänar syftet samt hur resultatet skall analyseras.
Theobald (2006) föreslår att läraren kan låta eleverna skriva ner allt de vet inom ett område, och
nästan alltid kommer eleverna att upptäcka att de vet mer än de trodde att de gjorde. Hon menar
att läraren har ett stort ansvar att hjälpa eleverna att fokusera på och upptäcka vad de vet och
kan. Andra metoder är att låta eleverna designa och rätta sina egna och kamraters prov eller att
skapa checklistor där eleverna lätt kan bocka av olika delmoment innan de går vidare inom ett
ämne. Theobald (2006) föreslår också att varje elev kan ha en dagbok där inlärningen
dokumenteras, exempelvis med utgångspunkt i frågor som:

• Jag har lärt mig att…
• Jag visste inte att…
• Nu vet jag att…
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• Jag önskar jag visste mer om…
• Jag känner/tycker…

Theobald (2006) betonar att det är viktigt att ge eleverna tid att utvärdera sitt lärande. Under
nedanstående rubrik finns ytterligare idéer för elevers självvärdering.

Två metakognitiva skolprojekt
Min egen matematik – MiMa
Primgruppen på Lärarhögskolan i Stockholm startade i september 2003 projektet Min egen
matematik, även kallat MiMa (Primgruppen, 2007). Syftet med projektet är att eleverna ska bli
mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande samt att öka intresset för
matematiken. MiMa-projektet illustrerar väl hur ett metakognitivt arbetssätt kan fungera i
praktiken. På Primgruppens hemsida kan man läsa:

Att själv vara medveten om vad man kan eller inte kan i matematik är centralt för lärandet. I
både läroplaner och kursplaner framgår också tydligt vikten av att eleverna arbetar med
detta. Hela vårt projekt handlar om att hitta olika metoder för att få elever mer medvetna om
sitt eget lärande.

I MiMa projektet har lärare från olika årskurser på regelbundna träffar inspirerat och tipsat
varandra om metoder för att nå målet att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt
matematiska kunnande. Exempel på arbetssätt är att eleverna själva konstruerar uppgifter till
prov, rättar och bedömer sina egna läxor och prov, att de skriver dagbok om sitt
matematiklärande och fyller i krysscheman för att tydliggöra för sig själva vad de behärskar
eller behöver öva mer på. Vid provtillfällen ställs frågor kring elevernas uppfattning om sitt
kunnande för att poängtera reflektionsdelen, exempelvis ”Vilken lösning är du mest nöjd med?
Varför?”. Att låta eleverna ringa in de uppgifter de känner sig säkra på är också ett bra sätt att få
eleverna att reflektera över sitt lärande. På primgruppens hemsida kan man vidare läsa vad
lärarna som deltar i MiMa-projektet tycker att de har uppnått:

• Elevernas självförtroende ökar.
• Eleverna tar större ansvar för sitt eget lärande i matematik.
• Eleverna är mer medvetna om vad de kan och inte kan.
• Eleverna är mer intresserade av matematik.

Från PEEL till PLAN
PEEL-projektet (Project for Enhancing Effective Learning) är en strategi för utveckling av
lärares och elevers aktiva lärande under eget ansvar (Hägglund & Madsén, 1997). Det startade i
Australien 1985 för att påverka och förändra elevers ineffektiva inlärningsstrategier med hjälp
av det egna tänkandet. Ett flertal länder, däribland Sverige, har sedan kommit att delta i
projektet. Den svenska beteckningen på projektet är Från PEEL till PLAN (Projekt för lärande
under eget ansvar). PEEL-projektet har en uttalad fokusering på elevers metakognitiva förmågor
och handlar om:

• hur lärare kan utveckla nya undervisningsstrategier för att stimulera eleverna att lära
mer medvetet
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• hur man kan ge elever större inflytande över och ansvar för sitt eget lärande
• att problematisera elevers grundantaganden om lärande och medvetenhet om de egna

strategierna, för att därigenom åstadkomma bättre betingelser för lärande och förståelse
PEEL utgår ifrån att lärarna behöver stöd och stimulans för att bryta elevernas ineffektiva
inlärningsstrategier (Hägglund & Madsén, 1997). PEEL-projektet har dessutom visat att även
lärarnas kompetens utvecklas genom metakognitiv träning. Genom att lärarna analyserar sina
egna grundantaganden får de möjlighet att upptäcka nya undervisningsstrategier. En viktig
lärdom från de första 10 åren med PEEL är att det som främst förändrar skolan inte är nya
läroplaner eller förordningar, utan att stora delar av lärargruppen ges möjlighet att förändra sina
föreställningar och handlingar. Projektet är i Sverige idag vilande, men ”Från PEEL till PLAN”-
häften med handledning finns att beställa från Högskolan i Kristianstad för skolor som vill
inspireras av projektet (Hägglund & Madsén, 1997).
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Metod
Tanken med studien är att få insikt i hur gymnasieelever tänker när de står inför och arbetar med
ett matematiskt problem för att på detta sätt få inblick i elevernas metakognitiva processer.
Sjöström (1998) beskriver hur läraren kan ge eleverna goda förutsättningar för en reflektiv
inlärning. Målet var att enligt Sjöströms anvisningar (se sidan 14) skapa en inlärningssituation
där eleven själv måste tänka och ta in andras tankesätt och värdera om arbetssättet är bra för
dem. I denna studie har elever i fem olika gymnasiegrupper under ett lektionstillfälle vardera
arbetat dels individuellt och dels i grupp med ett utvalt matematiskt problem. Problemet En
brakmiddag av Larsson (2007) valdes ut som det mest lämpliga för ändamålet (se figur 4).

Ett lejon äter upp ett får på 3 timmar, en björn äter upp ett får på 6 timmar.
Hur lång tid tar det för lejonet och björnen att tillsammans äta upp ett får?

Figur 4 Undersökningens uppgift som den presenterades för eleverna

Problemet ansågs vara lämpligt eftersom det är en utpräglad förståelseuppgift som kan lösas på
flera olika sätt och där man tydligt ser om eleverna har haft tanken med sig under
lösningsförsöken. Vidare är problemformuleringen kort och lättläst och det krävs inte heller
avancerade matematiska kunskaper. Det var av stor vikt för studien att alla elever, oavsett nivå
på matematiska kunskaper, skulle ha en chans lösa problemet. När syftet med studien
presenterades för eleverna valdes begreppet metakognition bort eftersom det antogs vara
svårbegripligt för eleverna. Istället användes exempelvis formuleringen ”varför du gör som du
gör” som förklaring till studiens motiv. För att eleverna inte skulle hindras i sina tankegångar av
kravet att komma fram till rätt svar, betonades det för eleverna att det viktiga är att lyfta fram
olika tankesätt och strategier, inte nödvändigtvis att komma fram till rätt svar. Eleverna
instruerades att inte sudda eftersom alla lösningsförsök visar en del av tankegången.
Parallellt med lösningsprocessen uppmanades eleverna att skriftligt besvara frågorna: Vilka
strategier är lämpliga? Varför är de lämpliga samt Hur kan de användas för att komma fram
till en lösning? Dessa tre frågor valdes eftersom Kramarski och Mevarech (2003) i sin
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avhandling lyfter fram dem som lämpliga strategiska frågor för att undersöka och utveckla just
elevers metakognitiva förmågor. Eleverna uppmanades att titta på frågorna och försöka besvara
dem, men behövde inte svara separat på varje fråga. Syftet med de strategiska frågorna var att
lyfta fram elevernas reflektioner, och därmed synliggöra deras metakognitiva kompetens.
Graden av metakognitiv kompetens, alltså förmågan att tänka kring sitt lärande, benämns i
resultatet som variation av tankekvaliteter.
Eleverna arbetade individuellt i ca 15 minuter med uppgiften med hjälp av ovanstående frågor.
Därefter uppmanades eleverna att själva dela in sig i grupper om tre till fyra elever i varje, för
att i grupp kunna ställa frågor till varandra och delge varandra lösningsförslag, även nu med
hjälp av de strategiska frågorna. Eleverna uppmanades att samtidigt skriva ner nya tankar om
strategier och lösningsförslag som de fick under gruppdiskussionen. Syftet med
gruppdiskussionen var att låta eleverna ta del av varandras tankar, att låta elever med större
förståelse för problemet lyfta de som upplevde det som svårt och att låta eleverna muntligt
formulera sina tankar. Undersökningen är inspirerad av det sociokulturella perspektivet som
visar på den betydelse som den sociala interaktionen har för inlärningen (Dysthe, 2003).
Motivet att låta eleverna arbeta både individuellt och i grupp, var att se hur den sociala
interaktionen påverkar reflektionen. Däremot har större delen av resultatet från undersökningen
baserats på resultaten från den individuella lösningen.
Gruppdiskussionen pågick i ca 15 minuter. Avslutningsvis fick eleverna under några minuter
besvara frågan: Tror du att ett sådant här arbetssätt skulle kunna utveckla din förståelse inom
matematiken? Förklara varför! Tanken med den avslutande frågan var att försöka ringa in
elevernas funderingar om den eventuella förtjänsten av att använda ett mer metakognitivt
arbetssätt i matematikundervisningen.
I undersökningen ombads eleverna även att gradera hur rolig/tråkig matematiken upplevs, samt
hur viktig/oviktig respektive lätt/svår matematiken är för just dem. Dessa frågor var inte
kopplade till problemet som delgavs eleverna, utan avsåg att ge en bild av elevernas attityder
och känslor till matematiken generellt och hur dessa kan kopplas samman med motivation och
förståelse i ämnet. Enligt Marzano och Kendalls taxonomi (2007) är det avgörande hur viktigt
ämnet upplevs för eleverna, vilket självförtroende de har i ämnet och vilken känsla de har till
ämnet i stort för att de ska kunna aktivera sin metakognition. Frågorna presenterades
tillsammans med linjer på vilka eleverna fick sätta kryss för att gradera elevens känsla till
matematiken (se figur 5). Elevernas kryss översattes vid analysen till en tiogradig skala. Frågan
hur rolig eller tråkig matematiken upplevs avsåg att visa i vilken grad eleverna har en positiv
känsla till matematiken och hur meningsfull matematiken upplevs. Syftet med frågan hur lätt
eller svår matematiken upplevs för eleverna var att ta reda på elevers självförtroende i
matematiken. Många undersökningar har enligt bland andra Nilsson (1997) visat kopplingar
mellan självförtroende och studieframgång. I denna undersökning antas elever som upplever
matematiken generellt som lätt ha ett bättre självförtroende i matematiken än de som upplever
den som svår. Även om elever med ett gott matematiskt självförtroende kan tycka att problem är
svåra och finna utmaningar i dessa, baseras självförtroende enligt Walker Tileston (2004) till
stor del på tidigare erfarenheter i ämnet. En elev som finner flertalet uppgifter så svåra att de
därför misslyckas flertalet gånger kommer därmed i enlighet med Walker Tileston att tappa i
matematiskt självförtroende.
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Figur 5 Exempel av elevunderlag med gradering

Avslutningsvis ställdes frågan Tror du att ett sådant här arbetssätt skulle kunna utveckla din
förståelse inom matematiken? Förklara varför! Utifrån svaren på frågan har eleverna
rangordnats från noll till två. De elever som visade att de inte tror på arbetssättet alls,
grupperades som noll. De elever som skrev svar som ”kanske” eller ”jag vet inte” grupperades
som ett, och de elever som sade sig uppleva arbetssättet som bra grupperades som två. Utifrån
detta har elevernas egen syn på hur meningsfullt det metakognitiva arbetssättet upplevdes
kopplats till undersökningens resultat av hur meningsfullt arbetet i grupp var, det vill säga om
eleverna visat på att grupparbetet lett till en ökad förståelse.
Eleverna i denna undersökning har kategoriserats i fem olika grupper utifrån den nivå deras
tankekvaliteter har, alltså deras förmåga att lösa uppgiften En brakmiddag med hjälp av de
givna följdfrågorna. Kategoriseringen är inspirerad från Bo Sjöströms modell (1998) för att följa
elevers utveckling mot en mer metakognitiv medvetenhet i sitt lärande. De fem grupperna är
elever som: mottager, gör, gör/tänker, tänker och reflekterar. En elev som skriftligt endast
repeterar frågeställningen eller som skriver om den, eller som inte skrivit något individuellt alls,
kategoriseras som mottagare. En elev som ”bollar med siffror” och som gör planlösa
lösningsförsök kategoriseras som görare. Elever som visar på en viss förståelse men med
planlösa inslag kategoriseras till gruppen gör/tänker. De elever som löst uppgiften korrekt eller
visat på lösningsstrategier som skulle lett till rätt svar har kategoriseras som tänkare. Den elev
som dessutom reflekterat kring lösningsstrategierna kategoriseras som en reflekterande elev.
Uppenbara slarvfel har ignorerats. De reflekterande eleverna betraktas i denna undersökning
som de som till högst grad använder sin metakognition medan de som mottager anses använda
sin metakognition i minst utsträckning.

Val av undersökningsgrupp
Undersökningen utfördes i två olika gymnasieskolor. En belägen i en närförort till Stockholm
(skola A) och en belägen i en kranskommun (skola B). Skola A är en skola dit många elever
söker sig och där större delen av skolans elever, enligt de undervisande lärarna, är mycket
studiemotiverade. Skola A har höga intagspoäng. Skola B är en skola med sviktande
elevunderlag eftersom många elever på orten söker sig till andra mer populära skolor. Elevernas
studiemotivation på skola B upplevs av lärarna som medelmåttig till låg.
Två grupper från skola A respektive tre grupper från skola B deltog i studien. I skola A deltog
en grupp med förstaårsstudenter samt en grupp med andraårsstudenter från det
samhällsvetenskapliga programmet. I skola B deltog en grupp med studenter från
elprogrammets första år samt två grupper, en med andraårsstudenter och en med
tredjeårsstudenter, från det samhällsvetenskapliga programmet. Sammanlagt deltog 58 elever,
30 flickor och 28 pojkar. Valet av de fem grupperna kan sägas ha skett genom ett så kallat
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bekvämlighetsurval (Stukát, 2005). Detta innebär att det var just dessa grupper som av
ansvariga lärare gavs tid och möjlighet att delta i studien. Bortfallet är försumbart. Endast en av
tillfrågade 58 elever deltog inte alls i undersökningen. Ytterligare en elev lämnade in ett svar
som bedömdes oseriöst och skämtsamt. Denna elev togs inte med i resultatet. Med utgångspunkt
i skolornas olika karaktär kan antagas att både starka och svaga elever deltagit i
undersökningen. Fördelningen mellan flickor och pojkar är också någorlunda jämn, liksom
åldersfördelningen. Dessa tre ovanstående parametrar ger anledning att tro, att trots att
undersökningsgruppen är relativt liten, är den någorlunda representativ för Sveriges
gymnasieelever.

Undersökningens validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet
I ett förståelseproblem som detta måste det kognitiva systemet aktiveras enligt Marzano och
Kendall (2007) vilket innebär att även det metakognitiva systemet är aktiverat. Det går dock inte
att helt utesluta att elever som kategoriserats till tänkare och reflekterare främst har goda
matematiska kunskaper snarare än god metakognitiv förmåga, vilket kan minska validiteten.
I denna undersökning användes en matematikuppgift vid ett lektionstillfälle för att få en
uppfattning om elevernas matematiskt metakognitiva förmåga. Följdfrågor användes som
instrument för att undersöka elevernas förmåga att formulera sig metakognitivt (reflektivt). I
analysen fick graden av korrekthet, alltså val av strategi samt lösningsresultat, bli vägledande
för kategoriseringen av eleverna. Reliabiliteten kan med hänsyn till ovanstående betraktas som
relativt låg. Elevernas resultat kan i viss utsträckning ha påverkats av tidsbrist, ointresse eller
missförståelse av undersökningens mening.
De två skolorna som undersökningen genomfördes i har skilda elevunderlag (se sidan 23).
Undersökningen genomfördes vidare både i grupper med mer teoretisk inriktning samt i en
grupp med praktisk inriktning. Bortfallet i grupperna var försumbart. Ovanstående tillmäter
undersökningen ett visst mått av generaliserbarhet. Å andra sidan är undersökningsgruppen
liten, vilket gör att generaliserbarheten kan ifrågasättas.

Självkritik
Som självkritik kan nämnas att en del av materialet som ligger till grund för detta
examensarbete är skrivet på engelska och vi vill klargöra att författarna är medvetna om att vi,
genom att översätta material från engelska till svenska, möjligen har gjort vissa egna tolkningar
som kanske inte alltid skulle överensstämma med andras översättningar och tolkningar av
samma engelska text. Under arbetets gång har vi också kommit fram till att vi borde ha använt
oss av de metakognitiva frågorna mer, kanske tagit ett svårare problem som gjort att eleverna
verkligen behövt ledning av väl genomtänkta frågor. Kanske skulle även metakognitiva frågor
som ”hur lär du dig bäst?” ge oss ledning om vilken insikt elever har om sitt eget lärande. Vi har
också märkt att den avslutande frågan i vår undersökning inte var tillräckligt välformulerad, och
att alla elever inte förstod avsikten med frågan. Den nuvarande formuleringen var alltför öppen
och tolkades på många olika sätt vilket försvårade analysen.
Vi är medvetna om att studiens andra frågeställning ”på vilka sätt kan läraren arbeta för att
eleverna ska kunna tillgodogöra sig en större metakognitiv kompetens?” inte är tillfullo
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besvarad. Det finns otaliga möjliga sätt för en lärare att bedriva metakognitiv undervisning,
varav vi har berört några.

Etiska överväganden
Deltagarna i undersökningen informerades initialt om att deltagandet var frivilligt. Vidare fick
samtliga information om studiens syfte, samt i stora drag en beskrivning av hur resultaten skulle
komma att användas och presenteras. Deltagarna försäkrades att alla uppgifter skulle hanteras
konfidentiellt samt att ingen individ skulle kunna identifieras i resultatet. Endast författarna till
detta examensarbete har haft tillgång till de insamlade uppgifterna i enighet med nyttjandekravet
(Stukát, 2005).
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Resultat och resultatanalys
Figur 6 visar hur stor andel av de 57 eleverna som kategoriserats till varje grupp enligt
Sjöströms tabell (se sidan 14). I resultatdelen har vi sammanfattat de tre grupperna göra/tänka,
tänka och reflektera som elever med högre metakognitiv kompetens, medan mottagare och
görare tillsammans har fått utgöra en grupp med lägre metakognitiv kompetens.
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Figur 6 Elevers matematiska tankekvaliteter

Elever med mindre utvecklad metakognitiv kompetens överväger. Enligt Marzano och Kendalls
taxonomi kan man anta att mottagarna inte har aktiverat sitt metakognitiva system eftersom de
inte försökt lösa uppgiften. Anledningen till detta är enligt Marzano och Kendall att elevernas
självsystem inte aktiverats på grund av att uppgiften känns oviktig, att eleven har en negativ
känsla kring uppgiften och/eller att eleven saknar självförtroende. Göra-eleverna har försökt,
men enligt bland andra Nilsson (1997) begränsar bristande självförtroende och negativa
föreställningar elevernas möjligheter till framgång, och detta kan vara fallet här. Ett fåtal elever
var svåra att placera, de hörde både till göragruppen och tänkagruppen. Därför skapades en
göra/tänka-grupp. Dessa elever saknade exempelvis förmågan till rimlighetsbedömning, som
kan jämföras med klarhet och riktighet i Marzano och Kendalls taxonomi (2007). Även här kan
bristande självförtroende spela in. Eftersom både tänka- och reflekteragrupperna har löst
uppgiften på ett insiktsfullt sätt kan man dra slutsatsen att deras metakognitiva system är
aktiverat enligt Marzano och Kendall (se sidan 13). Observera att det bara är en reflekterande
elev.
Marzano och Kendall (2007) har i sin taxonomi förutsatt att eleven måste ha aktiverat sitt
självsystem för att kunna komma i kontakt med sin metakognition. För att aktivera
självsystemet måste följande övertygelser vara på plats; att tycka att ämnet är viktigt för mig, att
ha en tro på att jag kan lyckas (ett gott självförtroende) och att jag uppfattar
undervisningssituationen i stort som positiv. Marzano och Kendall gör också gällande att om
någon utav dessa övertygelser inte finns hos eleven, måste denna brist kompenseras av de
övriga för att självsystemet ska kunna aktiveras.
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I undersökningen har en mycket översiktlig kontroll gjorts över hur viktig/oviktig matematiken
anses för eleverna, hur lätt/svårt ämnet uppfattas (med avsikt att visa elevens självförtroende)
respektive hur rolig/tråkig matematiken upplevs (med avsikten att visa hur positiv/negativ
matematiken upplevs). Enligt Marzano och Kendall (2007) är det dessa tre aspekter som avgör
om självsystemet aktiveras.
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Figur 7 Här visas de olika tankekategoriernas medelvärde gällande hur viktig matematiken anses,
hur lätt det uppfattas och hur rolig matematiken upplevs.

Ovan syns en sammanställning av medelvärdet av dessa värden för de olika grupperna där 0 är
det lägsta värdet och 10 det högsta. Detta kan ses som en översiktlig bild över hur elevernas
självsystem är aktiverat. Det syns att självsystemet har en påverkan på metakognitionen.
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Figur 8 Hur rolig är matematiken?

Figur 8 visar hur lustfylld matematiken upplevs för de olika grupperna. Ju högre grad av
metakognitiv kompetens, desto mer lustfylld upplevs matematiken. De tre elevgrupper med
högre metakognitiv kompetens skiljer sig markant från övriga två grupper i fråga om hur
lustfylld matematiken upplevs. De två grupperna med lägre metakognitiv kompetens skiljer sig
inte nämnvärt åt i upplevelsen av hur rolig matematiken är. Marzano och Kendall (2007) menar
att en positiv känsla är en förutsättning för metakognition, därför kan resultatet även tolkas
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omvänt. Detta bekräftas också av Sjöström (1998) som ser ett ömsesidigt beroende mellan
meningsfullhet och metakognition.
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Figur 9 Elevers självförtroende i matematik

Ovan kan vi se hur svår matematiken upplevs för de olika grupperna. Elever med en högre
metakognitiv kompetens har bättre självförtroende i matematik. Enligt Walker Tileston (2004)
kommer elever som upplever framgång i ett ämne stärkas i sitt självförtroende, vilket är en
förutsättning för metakognition. Resultatet kan alltså även här tolkas åt bägge håll. Lägg märke
till att göra-gruppen har det sämsta självförtroendet. Detta kan i enighet med Walker Tileston
bero på att dessa elever försöker hitta en lösning utan att uppleva framgång, vilket leder till ett
försämrat självförtroende som i sin tur ger sämre förutsättningar att aktivera sin metakognition.
Mottagargruppen har i Marzano och Kendalls taxonomi (2007) genom sitt självsystem inte valt
att engagera sig i uppgiften. Därför kan det antas att självförtroendet inte påverkar.
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Figur 10 Gruppdiskussionens meningsfullhet

I figur 10 kan ses hur mycket gruppdiskussionen i genomsnitt tillförde eleverna i form av ökad
förståelse, där 0 visar på ingen ökad förståelse och 1 visar på ökad förståelse. Det eleverna skrev
under gruppdiskussionen visade om de hade fått en ökad förståelse för problemet, eller om
gruppdiskussionen inte varit meningsfull ur förståelsesynpunkt. Grupperna med högre
metakognitiv kompetens fick ett större utbyte av gruppdiskussionen. Ur Marzano och Kendalls
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taxonomi (2007) kan utläsas att elever som inte aktiverat sin metakognition via sitt självsystem
inte engagerat sig i uppgiften, vilket också kan förklara varför dessa inte får lika stort utbyte av
gruppdiskussionen. Dessutom kan förmodas att elever som vid detta tillfälle aktiverat sin
metakognition också har en större metakognitiv kompetens, vilket gör att de inser nyttan med
diskussionen. Elever som har insikt i metoder att förbättra sin studieförmåga stimuleras enligt
Nilsson (1989) till ett aktivt och medvetet intresse för det egna lärandet. Noteras kan att
grupperna med högre metakognitiv kompetens i dubbel utsträckning skapade en
gruppdiskussion som var meningsfull för dem (9 av 27 elever ur gruppen med högre
metakognitiv kompetens fick en meningsfull gruppdiskussion, jämfört med 5 av 30 elever ur
gruppen med lägre metakognitiv kompetens). Generellt var dock behållningen av
gruppdiskussionen relativt låg.
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Figur 11 Hur meningsfull ur förståelsesynpunkt är gruppdiskussionen (y-axeln) i förhållande till
elevernas totala uppfattning om undersökningens metakognitiva arbetssätt (x-axeln)?

Ovan ser vi att elever som fått utbyte av gruppdiskussionen tenderar att tycka att ett
metakognitivt arbetssätt är bra. Omvänt kan en positiv inställning till arbetssättet ge en
meningsfull gruppdiskussion; Om eleven engagerat sig i uppgiften och därmed kopplat på sin
metakognition, leder detta till ökad förståelse. Enligt Sjöström (1998) är meningsfullhet kopplat
till metakognition. Elever som upplever en uppgift som meningsfull, tenderar förmodligen att
tycka att arbetssättet är bra.
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Figur 12 Hur viktig är matematiken?

Figur 12 visar att alla grupper upplever matematiken som lika viktig. Att den reflekterande
kategorin avviker beror troligen på att denna representeras av endast en elev. I Marzano och
Kendalls taxonomi (2007) är det en förutsättning för metakognition att känna att matematiken är
viktig för mig personligen. I undersökningens enkla fråga kan inte uteslutas att eleverna
uppfattar matematiken som generellt viktig för samhället, föräldrar och arbetsliv och inte för
dem själva personligen. Dock bör denna bild av matematikämnet kunna hjälpa att se att
matematiken är viktig också för eleven själv. Att så många elever tycker att ämnet är viktigt ger
goda förutsättningar för metakognition.
Nedan visas elevexempel av de olika tankekvaliteterna som eleverna uppdelats i för att
tydliggöra hur uppdelningen är fördelad. Eftersom mottagarnas individuella lösningar enbart är
en repetition av frågeställningen eller ett blankt papper, finns ingen anledning att visa
elevlösningar från denna grupp.

Bild 1 Göra-elev

Bild 1 visar en typisk göra-elev. Eleven har tydligt visat på bristande förståelse för problemet,
och bollar med siffrorna som finns presenterade i frågeställningen. Beräkningen (3+6)/2 som
resulterar i det felaktiga svaret 4,5 timmar, är ett vanligt förekommande lösningsförsök bland
göra-eleverna.
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Bild 2 Göra/tänka-elev

Några elever har visat på en viss förståelse kombinerat med att bolla med siffror (se bild 2).
Denna elev har dels en strategi som skulle kunna leda till en korrekt lösning, men presenterar
samtidigt en planlös lösning. En göra/tänka-elev visar på en stor osäkerhet i vad som verkar
rimligt. De ser inte klarhet och riktighet som Marzano och Kendall (2007) visar att
metakognitionen hjälper till med.
Tänkagruppens lösningar visade på stora variationer. Vissa elever utgick ifrån en symbol av ett
får, andra formulerade ett logiskt resonemang. Bråkräkning är en vanlig metod i denna grupp,
vissa elever använde också ekvationslösning.

Bild 3 Tänka-elev

Ett exempel på en tänka-elev som använder sig av en symbol uppdelad i tre lika delar syns i bild
3. Karaktäristiskt för tänka-gruppen är att de, liksom denna elev, visar på en stor säkerhet i sin
lösning. I denna kategori syns att eleverna ser klarhet och riktighet, de har satt målet att slutföra
uppgiften, de har utformat en strategi för att lösa den, de kan övervaka processen och se hur de
uppnått målet och de kan i hög grad avgöra om problemet är löst på rätt sätt. Detta är enligt
Marzano och Kendall (2007) metakognitionens funktioner. Därmed har dessa elever i hög grad
aktiverat sitt metakognitiva system.
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Bild 4 Tänka-elev

Bild 4 visar en elev som har använt sig av bråkräkning och ett logiskt resonemang som stöder
rimligheten i lösningen. Även denna elev visar en stor säkerhet.

Bild 5 Reflekterande elev

Den reflekterande eleven (se bild 5) har både använt sig av bråkräkning och ekvationslösning.
Eleven har också reflekterat kring de olika lösningsstrategierna. De elever som reflekterar har
precis som tänkarna aktiverat sitt metakognitiva system. Dessutom kan man anta att de elever
som reflekterar även utvecklar sin metakognitiva kompetens, en kunskap att ta med sig
framöver för att kunna lösa svårare problem. Nilsson (1997) menar att en god studieteknik
kännetecknas av att formulera frågor och problemställningar som leder till nya insikter, vilket en
reflekterare ofta gör. I DN debatt (”De mest begåvade”, 2007) redogörs också vikten av att
erbjudas utmaningar för att utveckla insikter om sitt eget lärande och därmed tillägna sig en
metakognitiv kompetens. Den reflekterande gruppen är de elever som kan sägas anta
utmaningen att utveckla sina egna insikter om sitt lärande.
I analysen av svaren på den sista frågan Tror du att ett sådant här arbetssätt skulle kunna
utveckla din förståelse inom matematiken? Förklara varför! visade sig svaren inte skilja sig åt
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mellan grupperna. Det hittades inget gemensamt tankesätt om arbetssättet för eleverna inom
respektive grupp. Några svar med representanter från alla grupper är:

Alla har olika åsikter, och det hjälper när man ska hitta rätt.
Det skulle kunna utveckla min förståelse, men inte bara inom matematik, utom allt.
Det kan förbättra om man jobbar tillsammans för då får man se problemet ur en annan
synvinkel.
Jag tror att det är viktigt att förstå hur man tänker för då är det ju lättare att se vad man gör
för fel.
Det handlar ju mycket om att förstå varför man gör som man gör och förklara för sig själv.
Då kan man samtidigt hitta nya lösningar och kanske se nya samband.
Jag tror att man utvecklas när man kan diskutera för och nackdelar med olika lösningar och
förstå varför och varför inte man bör göra på något visst sätt.
Ja, det tror jag absolut, det här får en att tänka mer än att bara lära in en metod att jobba på.
Vanligtvis går man bara en väg, men när andra visar nya sätt har man det enklare att jämföra
för att se vilket sätt som är enklast att räkna med.
Ja, för då får man förståelse om hur man själv och andra tänker.
Ja, för att man tränar sig på att tänka logiskt och använda sig av olika räknesätt.

Detta visar på att många elever, inom alla kategorier, ser nyttan med att resonera med sig själv
och med andra för att få en bättre förståelse för hur de själva tänker och för att få en större
förståelse till matematiken. Märk att dessa reflekterande tankar inte lyfter kvaliteten på
elevlösningarna, därför motsäger inte detta att merparten av eleverna i undersökningen har lägre
metakognitiv kompetens.
Elevernas tankar visar på engagemang och förståelse för uppgiften, vilket visar att de använder
sig av sin metakognition och kognition enligt Marzano och Kendalls taxonomi (2007). Svaren
på den sista frågan tyder på att eleverna använder sin metakognition i högre grad vid allmänna
frågor jämfört med matematiska frågor. Varför visar flertalet elevsvar på denna sista fråga
metakognitiv medvetenhet då inte deras elevlösningar gör det? Walker Tileston (2004) anser att
tidigare erfarenheter är viktigt för ett gott självförtroende, som i sin tur är viktigt för att
självsystemet ska kunna aktivera metakognitionen enligt Marzano och Kendalls taxonomi
(2007). Kanske utlöser inte denna allmänna fråga det dåliga självförtroende som
matematikuppgifter ger för elever med tidigare dåliga erfarenheter i ämnet. Detta indikerar att
för att nå en djupare förståelse inom matematiken är det viktigt att läraren erbjuder sina elever
möjligheter att uppleva framgång. Detta är också enligt Walker Tileston (2004) en av lärarens
viktigaste uppdrag.
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Diskussion och slutsats
Vi har med vår undersökning velat låta elever prova på ett metakognitivt arbetssätt, för att se om
det skulle kunna bidra till en ökad förståelse och motivation i matematikämnet. Vi ville också
undersöka vilken metakognitiv kompetens eleverna i skolan har eftersom elevers bristande
matematikkunskaper kanske till viss del beror på bristande sådan. Vår undersökning pekar mot
att flertalet av eleverna i skolan har en bristande metakognitiv kompetens, och att elever med en
större metakognitiv kompetens har en större motivation för matematiken. Detta tycks dock vara
ett ömsesidigt beroende och kan ses åt andra hållet också – en större motivation leder till större
metakognitiv förmåga. Det visar på att ett metakognitivt arbetssätt kan leda till en positiv
lärospiral. Vi tror därför att ett metakognitivt arbetssätt både är en väg att skapa engagemang till
matematiken och att nå skolans strävansmål ”att varje elev i gymnasieskolan utvecklar en insikt
om sitt eget sätt att lära” (Lpf 94).
Att en låg metakognitiv förmåga är sammankopplad med dåligt självförtroende i matematik
syns tydligt i vår undersökning. Många elever ur grupperna med lägre metakognitiv förmåga
upplevde matematiken som svår (se figur 9). Framförallt gäller detta för göragruppen. Vi tolkar
resultatet som att dessa elever på grund av bristande självförtroende alltför snabbt försöker finna
en lösning i stället för att stanna upp och låta tanken få fritt spelrum. I skolans styrdokument står
att ”läraren skall stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Lpf 94).
Eftersom ett gott självförtroende och en god insikt om sitt eget lärande har ett starkt samband
med studieframgång enligt Nilsson (1997), är det ett skäl att lägga in metakognitiv träning i
undervisningen. För att ett metakognitivt arbetssätt ska gå att genomföra är det av stor vikt att
läraren uppfyller de tre förutsättningarna för metakognition som Marzano och Kendall (2007)
redogör för. Läraren måste aktivt arbeta för att klassrumsklimatet skall vara positivt och stärka
alla elever i deras självförtroende. De bör se till att nivån på matematikuppgifterna
individanpassas så att alla elever får tillräckliga utmaningar och möjligheter att lyckas. För att
metakognitionen ska kunna aktiveras är det också av stor vikt att matematiken ses som viktig,
men det har vi sett att flertalet elever gör (se figur 12).
I ett metakognitivt arbetssätt bör metakognitiva frågor förberedas av läraren såväl inför
elevernas individuella arbete som för elevgruppens diskussioner för att ge verkligt stöd i
tankeprocessen. En fördel som Dimenäs (1995) framför med att använda frågandet som metod
är att aktiviteten förskjuts från läraren till eleven. Han menar att detta leder till både bättre
utveckling av elevens tankar och att eleven ges ett större ansvar vilket leder till en större
motivation i skolarbetet. Vi märkte att flertalet av eleverna i vår undersökning blev osäkra över
hur de skulle besvara de metakognitiva frågorna (se sidan 22) och inte såg möjligheterna att dra
nytta av dessa. Detta indikerar att läraren inte ska lämna eleverna med metakognitiva frågor i ett
tidigt skede, då detta riskerar att orsaka förvirring hos eleverna som inte vet vad som förväntas
av dem. Metakognitiva frågor bör därför användas under tydlig handledning av läraren tills
eleverna har vant sig och känner sig hemma med det nya arbetssättet.
Även om aktiviteten förskjuts från lärare till elev så ger dock inte arbetssättet ett enklare
uppdrag för läraren. Vi ser istället att ett metakognitivt arbetssätt ställer än högre krav på
läraren, som hela tiden måste sätta sig in i alla elevers inlärningsprocesser. Denna slutsats drar
vi eftersom eleverna i undersökningen tenderade att inte komma vidare i uppgiften om vi inte
ställde tankeväckande följdfrågor. Högre krav till trots kommer det metakognitiva arbetssättet
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att vara utvecklande även för läraren, vilket har konstaterats i PEEL-projektet (Hägglund &
Madsén, 1997).
Hur kan de duktiga elever, beskrivna av Engström (2007), som utmärkt sig tidigt i skolan med
bättre kognitiv förmåga gällande logiskt tänkande, klassificering och strukturering sakna
studieteknik? Enligt Marzano och Kendalls taxonomi (2007) har de alltså använt sin
metakognition för att nå sin kognition, och ändå har de inte utvecklat sin studieteknik och har
därmed tappat försprånget de hade på grund av att de inte lärt sig hur man lär. En förklaring som
ändå gör att taxonomin håller, är att dessa elever använt sig av sin metakognition och sin
existerande metakunskap för att nå sin kognition, men inte utmanats att utveckla denna kunskap
för att nå än högre kunskapsmål. De tre systemen i taxonomin bygger alla på en interaktion med
den kunskap individen bär på. En annan förklaring är att om de duktiga eleverna inte får de
utmaningar vi alla behöver för att känna motivation, så kommer deras självsystem att prioritera
annat, och metakognitionen kommer inte att aktiveras.
Tanken är att undervisningen ska leda till en ökad förståelse för alla. Intressant var att vi utifrån
gruppernas samarbete noterade en tendens att det framförallt var heterogena grupper med minst
en tänkare och där alla i gruppen såg matematiken som viktig, där alla bäst ökade sin förståelse.
Ett metakognitivt arbetssätt, även med gruppdiskussion i heterogena grupper, kan
sammanfattningsvis ge alla elever en utmaning. De duktiga utmanas i att förklara för andra,
samtidigt som elever med bristande förståelse ges en möjlighet att få en alternativ förklaring av
en kamrat i en liten grupp. Därför tror vi att ett metakognitivt arbetssätt med fördel kan
användas även i grupper med mycket skiftande förståelse inom matematik.
Inom forskningen har en allt större vikt lagts på metakognition i undervisningen, och hur den
kan bidra till en ökad förståelse inom matematik. Däremot är det inte helt självklart att
forskningen införlivas i lärokulturen på skolorna. Den uppfattning vi fått efter arbetet med
denna undersökning är att även om metakognition förekommer frekvent i aktuell studielitteratur
på Universitetet, verkar ämnet ändå vara förvånansvärt okänt hos både lärare och lärarstudenter.
Vi upplever att kunskap om metakognition är ovanligt i skolan, och att ett metakognitivt
arbetssätt därför inte används i någon större omfattning. Därför anser vi att det skulle vara av
stort intresse att under en längre tidsperiod undersöka effekterna av ett metakognitivt arbetssätt.
Att följa elever som undervisas metakognitivt redan vid skolstarten upp till grundskolans senare
år och gymnasiet och jämföra deras problemlösningsförmåga, motivation och studieteknik med
elever som inte undervisats metakognitivt, skulle vara spännande forskning. Intressant vore
också att studera vad sociala och kulturella skillnader gör för vår metakognition. Vilken
metakognitiv medvetenhet har vi med oss hemifrån?
Enligt Sjöström (1998) har många elever fortfarande efter ett år efter metakognitiv undervisning
kvar sin gamla syn på undervisning. Därför bör vi sträva efter att metakognition och
metakognitiva arbetssätt i större utsträckning ingår i lärarutbildningen för alla åldrar och
inriktningar, och att elever därmed ges en möjlighet att utveckla sin metakognitiva kompetens
genom hela skoltiden.
Vi har observerat att representanter från alla metakognitiva grupper lämnade positiva omdömen
om det metakognitiva arbetssättet i undersökningen. Dessutom såg vi att matematiken anses
vara viktig för merparten av eleverna inom alla grupper. Därför drar vi slutsatsen att
förutsättningarna att föra in ett metakognitivt arbetssätt i skolan bör vara relativt goda. Ett
metakognitivt förhållningssätt inom matematikundervisningen kan, rätt använt, leda till ökad
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förståelse, ökad motivation och ökade studieframgångar i matematik. Eftersom en större
metakognitiv kompetens innebär att jag bättre vet hur jag själv tänker och hur jag bäst lär mig,
kan det vara ett redskap att ge eleverna, som läroplanen kräver, ”en grund för livslångt lärande”
(Lpf 94).
Att tro att en metod är lösningen på alla problem kan vara farligt. Vi som lärare är olika som
personer och har olika sätt att vara och verka. Ett metakognitivt arbetssätt kan dock utformas
utifrån lärarens personlighet. Arbetssättet i vår undersökning visar bara på några sätt att arbeta
metakognitivt. Vi vill poängtera att det viktigaste är tanken bakom, och att reflektioner hos både
elev och lärare ges möjlighet att framträda. Det handlar om en medveten tanke hos läraren, att
utveckla en medveten tanke hos eleven. Det tror vi höjer både förståelse och motivation hos
både elever och lärare.
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