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Förord 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till de elever som medverkade i vårt utvecklingsarbete. De 
möjliggjorde vårt arbete genom att delge oss sina tankar och upplevelser kring det egna 
lärandet. Ett tack riktas även till vår praktikhandledare som gav oss goda råd, utrymme att 
genomföra projektet och delade med sig av sina erfarenheter. Vi vill även tacka 
grundskolläraren Agneta Gard i Arvidsjaur, som gav oss goda råd om hur vi kunde gå tillväga 
i vårt projekt. Slutligen vill vi tacka vår handledare vid Luleå tekniska universitet, Elisabeth 
Jönsson, för stöd, uppmuntran och vägledning under hela arbetsprocessen. 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att göra eleverna medvetna om det egna lärandet och 
därigenom stärka deras förmåga att lära. För att uppnå detta fick eleverna, en gång i veckan, 
skriftligt reflektera i loggböcker över vad de lärde sig och hur de gick tillväga när de lärde sig. 
Genom att föra en dialog med eleverna i deras loggböcker försökte vi leda dem framåt i deras 
inlärningsprocess. Genom att medvetandegöra eleverna om olika inlärningsstilar och 
inlärningsstrategier tänkte vi oss att eleverna skulle få ökad medvetenhet för sitt lärande. För 
att tolka om någon medvetenhet väckts gällande det egna lärandet utfördes inledande och 
avslutande intervjuer med ett slumpmässigt urval elever. Egna dagboksanteckningar fördes 
som stöd för vår tolkning. Ur vårt resultat kunde vi se att en majoritet av eleverna hade 
svårigheter att uttrycka sina tankar i skrift och att reflektera över sitt lärande var svårt för dem. 
Trots den begränsade tiden kunde vi se att en process startat för ett fåtal elever där de 
reflekterade över sitt lärande. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Under våra praktiktillfällen har vi som lärarstuderande noterat att en övervägande del av 
eleverna i grundskolan varken verkar ha insikt i vad de lär sig eller hur de inhämtar sin 
kunskap. Det är vanligt att elever i skolan arbetar med sådant som de inte har särskilt stort 
intresse för (Ahlberg, 2001). Många gånger ser det ut som om eleverna bara sitter av dagarna i 
skolan utan att veta vad de egentligen gör där. Enligt Arfwedsson (1998) förstår eleverna inte 
syftet med flera av skolans ämnen. I bästa fall får eleverna någon slags kunskap, oftast i form 
av utlärning (läraren lär ut och eleverna lär in) istället för inlärning (meningsfullt, individuellt 
lärande). I Vägar till kunskap (Lärarförbundet, 1992) är begreppen ytinlärning och 
djupinlärning myntade. Dessa betecknar skillnaden mellan ytkunskap d.v.s. kunskap som 
handlar om ”kunskapsprodukter”, om delar, och djupkunskap d.v.s. kunskap som handlar om 
sammanhang mellan delar, helhet och förståelse. Under senare år har det i många studier visat 
sig att ytkunskaper visserligen leder till att eleverna klarar uppgifterna i skolan men denna 
kunskap har inte gett någon djupare förståelse för vidare utveckling. Det har även visat sig att 
elever som har höga betyg ändå inte tycks ha utvecklat en tillräcklig djup förståelse av 
begrepp inom områden de arbetat med. Sådana resultat går att finna i såväl nationella 
utvärderingar, nationella studier, rapporter samt vid betygsbedömningar både i grund- och 
gymnasieskolan och vid högskoleutbildningar (Sträng & Dimenäs, 2000).  
 
Det finns exempel från vardagslivet och från forskning som visar att elever har goda 
skolkunskaper inom ramen för respektive ämne men när de kommer till andra situationer – 
antingen det handlar om en annan lektion eller en situation utanför skolan – så använder de 
inte sina kunskaper. Det är som om eleverna delar in sina kunskaper i sådant som gäller 
skolan och sådant som gäller livet utanför skolan (Lärarförbundet, 1992). Eleverna ser 
skolämnena som små delar som de inte kan få ihop till en helhet. 
 
Genom skriftlig reflektion, t.ex. loggboksskrivande, kan eleverna få insikt om det egna 
lärandet och även få en djupare förståelse över vilka inlärningsstrategier och inlärningsstilar 
de använder i sitt lärande. Enligt Arfwedson (1998) är medvetenheten om strategier själva 
grundbulten för att kunskapstillägnan skall lyckas. När eleverna medvetet informeras om de 
fördelar olika strategier har för det framtida lärandet ökar elevernas förmåga att överföra och 
tillämpa strategierna på nya situationer. Den inlärningsstil en elev har är individuell och 
förknippad med personligheten. Även om en stil sällan är helt renodlad, d.v.s. eleven är enbart 
holistisk (ser helheter) eller analytisk (ser delar), är det möjligt att låta eleven utforska sin 
egen stil för att sedan medvetet kunna använda den (Thornberg, 2000). Vi anser att kunskap 
om inlärningsstilar och inlärningsstrategier skulle ge eleverna ett mycket värdefullt och 
effektivt redskap för deras nuvarande och framtida studier.  
 
Vi ville med vårt arbete få eleverna att bli medvetna om hur viktigt det är att reflektera över 
det egna lärandet, om vad de lär sig och hur de lär sig olika saker i olika situationer. Eftersom 
tillägnandet av nya kunskaper syns tydligt i ämnet engelska valde vi att göra vår studie det 
ämnet. 
 
Läroplan 
 
Syftet med detta utvecklingsarbete var att medvetandegöra lärandeprocessen genom att ge 
eleverna olika redskap för lärande både nu och i framtiden, d.v.s. ge eleverna möjlighet att 
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själva upptäcka vilka inlärningsstilar och strategier de besitter och kan använda sig av för att 
utvecklas i sitt lärande. I Lpo 94 sid. 7 fanns förankring för detta ”Skolans uppdrag är att 
främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper”. Detta förutsätter att skolan 
funderar över olika kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är då viktigt att ta i 
beaktning. Kunskap är inget entydigt begrepp och kommer därför till uttryck i olika former. 
”Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet” (Lpo 94 sid. 8). Vidare står det i 
Lpo 94 att: 
Skolan skall sträva efter att varje elev: 
 

• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga 
• reflekterar över erfarenheter 

 
Vidare skall läraren: 
 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan 

•  utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
•  organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 
• organisera och genomföra arbetet så att elever upplever att kunskap är meningsfullt 

och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 
 
Kursplan i engelska 
 
Förankring för detta arbete fanns i grundskolans kursplan för engelska där det står att ”alla 
elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad 
skolgång” (Skolverket). Vidare står det att eleven behöver strategier som kompensation när de 
egna språkkunskaperna inte räcker till. Enligt kursplanen är det också viktigt att eleverna 
bygger upp sin kompetens vad det gäller den egna medvetenheten om hur språkinlärning går 
till.  
 
Under mål att sträva mot står det att skolan i sin undervisning skall låta eleven: 
 

• utveckla sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och 
att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen 

 
Sammantaget går det att finna att både läroplan och kursplan styrker tanken om att ett 
reflekterande arbetssätt i skolan gynnar eleverna. När eleverna ges möjlighet till att reflektera 
över hur och vad de lär sig samt får insikt om olika inlärningsstilar och inlärningsstrategier 
förbättras deras medvetenhet om det egna lärandet.  
 
Kunskapssyn och lärande  
 
Det finns inget enkelt och entydigt sätt att definiera kunskap och lärande och det går att 
konstatera att grundinställningen till dessa båda begrepp är varierande. I detta arbete 
presenteras kunskap och lärande ur ett utvecklingspsykologiskt, kognitivt och sociokulturellt 
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perspektiv. Den filosofiskt pedagogiska bakgrunden har funnit stöd hos teoribildarna 
Vygotsky, Piaget och Dewey. De begrepp som kommer att definieras är metakognition, 
inlärningsstilar, inlärningsstrategier och reflektion.  
 
De tankar, teorier och begrepp som presenteras i detta arbete utgår ifrån att eleven är aktiv i 
sitt livslånga lärande. Denna kunskapssyn står teoribildarna Piaget och Dewey för. Lärandet 
kan ses som en process som sker i samspel med omgivningen, detta perspektiv representeras i 
arbetet av Vygotsky och Dewey. Vidare menar Dewey att kunskap och lärande är högst 
individuell och förespråkar utifrån denna utgångspunkt ett reflektivt tänkande (Stensmo, 
1994).  
 
Kunskapsteorier 
 
Inom den kognitiva kunskapsteorin ses människan som en tänkande, rationell och medveten 
varelse som konstruerar sin bild av världen utifrån sina tidigare erfarenheter. Människan söker 
aktivt kunskap för att skapa mening i allt som händer runt omkring. Piaget är en av 
representanterna för denna inriktning. Den piagetanska traditionen står för ett rationalistiskt 
perspektiv för mänskligt tänkande och kommunikation där utveckling ses som en process som 
kommer inifrån. Piaget menar att det hos människan finns en medfödd och given förutsättning 
till tänkande och rationalitet (Säljö, 2000). ”Omgivningen och världen utanför finns där som 
ett landskap som skall upptäckas och förstås” (Säljö, 2000 sid. 65). Ur det perspektivet blir 
inte kunskapen en inre kopia av yttervärlden utan kunskapen konstrueras av individen. Enligt 
Piaget strävar människan efter att förstå och begripa omvärlden och anpassar sitt gamla 
tänkande för att ta in ny information och nya erfarenheter. Det nya läggs till det gamla genom 
assimilation eller ackommodation, vid det senare förändras den tidigare kunskapen efter den 
nya erfarenheten vilket inte görs vid assimilation. Intellektets utvecklig och mognad går mot 
en allt högre grad av förståelse och når enligt Piaget till slut ett högsta utvecklingsstadium. I 
ett piagetanskt perspektiv utvecklar barnet självt en förståelse av sin omgivning genom egna 
aktiviteter, observationer och slutsatser där omgivningen i huvudsak är passiv. Vidare menar 
Piaget att de kognitiva strukturerna, d.v.s. människans tänkande, utvecklas oberoende av 
språket och att utveckling och lärande är en resa mot samma mål där kulturen är av mindre 
betydelse (Säljö, 2000). 
 
Även Vygotsky anser att barnet är aktivt och konstruerar sin kunskap (Säljö, 2000) och 
utgångspunkten för individens lärande och utveckling ligger enligt honom i social samverkan 
med andra och kulturella handlingsmönster som är historiskt betingade (Dysthe, 2003). 
Kommunikation och språkanvändning är helt centrala i det här perspektivet och utgör länken 
mellan barnet och omgivningen (Säljö, 2000). Vygotsky lägger stor vikt vid språket, som ett 
instrument för tänkandet, likaså till miljö, konst och kultur som också är viktiga ur ett 
sociokulturellt perspektiv (Arfwedsson, 1998). Nyckeln till lärande är enligt Vygotskys 
mening att nya kunskaper läggs till de gamla. Dessa kunskaper ses som en variant på tidigare 
erfarenheter, något som redan är bekant. Genom att kommunicera med andra bygger 
människan på sina kunskaper och förstår på så sätt omvärlden. Vygotsky kallar detta för den 
proximala utvecklingszonen, vilken handlar om vad barnet kan göra på egen hand och 
tillsammans med någon vuxen som har större erfarenhet. Den vuxne blir då en viktig bas för 
barnets utveckling (Hwang & Nilsson, 2002). Kommunikation föregår tänkandet och är 
länken mellan det inre, d.v.s. tänkandet, och det yttre, d.v.s. interaktionen med omgivningen. 
Sammantaget skulle detta kunna ses som om ”människor lever på kunskaper och insikter som 
de lånat från andra” (Säljö, 2000 sid. 67). Enligt Vygotsky är föreställningen om ett högsta 
utvecklingsstadium orimligt. Människans intellektuella förmåga utvecklas och förfinas 
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ständigt eftersom de kulturella redskapen och omvärlden hela tiden förändras. I många 
avseenden fungerar världen tämligen olika i olika miljöer och för olika individer. Detta 
medför att ett uniformt tänkande över kulturer och gränser inte kan anses vara rimligt. 
Gränsen för kunskap och lärande flyttas hela tiden, människan fortsätter att lära under hela sin 
livstid (Säljö, 2000).  
 
Dewey står för den så kallade aktivitetspedagogiken som har förknippats med mottot 
”learning by doing” där man utgår från att i elevens lärande ska praktiska och teoretiska 
verksamheter vävas ihop. Genuin kunskap får eleven genom att handla i olika situationer – 
utföra aktiviteter - som liknar situationer där kunskapen en gång blev till (Stensmo, 1994). 
Dewey betonar att det måste finnas en nära och nödvändig relation mellan faktisk erfarenhet 
och utbildning (Dewey, 2004). Skolan måste därför anpassa sitt arbete enligt elevernas olika 
erfarenheter ”ty alla är ojämförbara, infinita” (Dewey, 2004 sid. 132). Kunskap är enligt 
Dewey i hög grad individuell så till vida att kunskapen kan sammanfattas som allt det en 
individ känner till och vet. Den enskilda människan och dennes handlingar har en central plats 
i Deweys tankevärld. Genom sina handlingar tillägnar sig människan snarare en metod för 
lärande och nya insikter än själva insikten i sig (Andersson, 2000). Vidare anser Dewey att 
lärande måste ses som en del av den sociala handlingen och att kunskapen alltid är inflätad i 
ett samhälleligt sammanhang (Dysthe, 2003). Dewey utgår i sitt arbete utifrån två kategorier: 
individen och det sociala sammanhanget. Individen utvecklas genom att samspela med sin 
omvärld där hon lär sig förstå hur världen fungerar. Genom att vara aktiv i samspelet 
gentemot omvärlden sker en utveckling. Därför måste eleven få möjligheter att aktivt prova 
och experimentera. Teori och praktik är enligt Dewey inte varandras motsatser men väl 
varandras förutsättningar där ingendera kan värderas högre än den andra (Dewey, 2004).  
 
”Att kunna är att förstå och att förstå är att fatta meningen med något” (Stensmo, 1994 sid. 
174). Enligt Dewey växlar människans intelligens mellan att uppfatta, d.v.s. direkt förstå 
något redan känt, och att begripa, d.v.s. indirekt förstå något ännu inte känt. När mening 
skapas har sammanlänkning skett mellan det kända och det ännu inte kända. ”Mening är 
villkorlig och kontextuell; för att förstå måste man veta dess konsekvenser i de sammanhang 
där det kommer till användning” (Stensmo, 1994 sid. 174). Dewey menar att nya 
problemsituationer kan bemästras genom reflektivt tänkande. Med reflektivt tänkande avser 
Dewey aktiva, varaktiga och omsorgsfulla överväganden över varje ny företeelse. Det 
reflektiva tänkandet är målinriktat och styr mot framtiden. Dess värde är att det ger kontroll 
över oklara situationer. Detta innebär att utifrån företeelsernas konsekvenser sortera och 
organisera alla idéer som strömmar genom medvetandet – individen går från tvivel (det 
okända) till upplösning av perplexiteten (det kända) (Stensmo, 1994). 
 
Lärande 
 

Med lärande avses relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens och kunskaper som ett 
resultat av individens samspel med sin omgivning. Lärande betraktas som en kontinuerligt 
pågående process som kan framstå som antingen avsiktligt planerad och därmed medveten eller 
som i högsta grad omedveten för individen i fråga (Andersson, 2000 sid. 83). 

 
I ett sociokulturellt perspektiv går det helt enkelt inte undvika att lära sig, utan frågan är 
snarare vad som lärs in i olika situationer (Sträng & Dimenäs, 2000). Begreppet lärande 
inkluderar inte enbart kognitiva utan också sociala, emotionella, praktiska och etiska 
dimensioner. Lärande är inte en linjär process från punkt A till B utan kan beskrivas som en 
interaktiv process mellan individen och omvärlden. Kunskap konstrueras och ombildas här 
och nu i mötet med det material den lärande arbetar med. När en elev lär sig något sker det 
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alltid i en viss kontext. När denne sedan ska använda sig av kunskaperna eller färdigheterna 
sker det i nya kontexter (Aspelin, 2003). Den lärande vill även se ett bruksvärde i och känna 
ett behov av det som ska läras in (Lendahls & Runesson, 1995).Ur detta perspektiv blir 
kunskapen situationsberoende och för att ett lärande ska ske hos eleven är det av stor vikt hur 
undervisningen läggs upp. Tyvärr visar det sig att skolan som institution många gånger 
dekontextualiserar lärandet (Ahlberg, 2001). Just detta kritiserade Dewey som var ”mycket 
negativ mot passivt mottagande av information” (Andersson, 2000 sid. 46). Det Dewey menar 
är att skolan serverar dekontextualiserad kunskap, som inte utgår från elevernas egna 
erfarenheter (Dysthe, 2003).  
 
Inlärning kontra utlärning 
 
I skolan sker både utlärning och inlärning. Dessa två arbetsprocesser vilka är beroende av 
varandra involverar både lärare och elever. ”Grundidén bakom skolverksamheten är att 
människor som är fulla av vett ska möta andra människor vilka ännu inte fått fatt på vettet. 
Genom mötet ska vettet sprida sig från lärare till elev” (Lärarförbundet, 1992 sid. 12). I denna 
mycket gamla grundidé med anor från antiken och som i stor grad ännu idag lever kvar i 
skolorna i vårt land blir verksamheten dominerad av utlärning (Lärarförbundet, 1992). 
Utlärning kan ur detta perspektiv ses som traditionell pedagogik och i all traditionell 
pedagogik ges undervisning stort utrymme. Enligt den brasilianska pedagogikforskaren Paulo 
Freire (1921-1997) undervärderas eleverna i den traditionella pedagogiken. Freire menar att 
det i den traditionella pedagogiken är läraren som lär ut och eleverna som lär in, läraren som 
vet allt medan eleverna inget vet, läraren som pratar och eleverna som lyssnar, läraren som 
tänker medan eleverna tänks på, läraren som agerar och eleverna som har illusionen att agera 
genom lärarens agerande, läraren som är inlärningsprocessen och subjektet medan eleverna 
bara är objekt (Andersson, 2000). I denna undervisningsform blir läraren den mest 
betydelsefulla personen och lärarens roll som kunskapsförmedlare blir central. Ofta dras även 
slutsatsen att eleven lärt sig som ett resultat av att undervisning har skett (Lendahls & 
Runesson, 1995). Kunskapen betraktas som något objektliknande som kommer utifrån och in 
i människor, d.v.s. läraren förmedlar (lär ut) kunskaper och eleven mottar (lär in) dem. När 
kunskaperna som lärts ut sedan lagrats i hjärnan på eleven kan den plockas fram närhelst den 
behöver användas (Säljö, 2000). För det mesta är det dock inte tillräckligt för läraren att ha 
goda teoretiska kunskaper i sitt ämne eftersom undervisning rymmer många dimensioner 
(Lendahls & Runesson, 1995). Det som lärs ut är inte alltid det som lärs in och därför måste 
utbildningens roll vara att primärt underlätta inlärning. Lärarens roll i denna pedagogik blir att 
skapa meningsfulla inlärningssituationer. De flesta kunskaper är inte ett resultat av 
undervisning utan snarare ett resultat av intresse, meningsfullhet och engagemang, d.v.s. 
sociokulturell interaktion (Andersson, 2000). 
 
Under de senaste årtiondena har synen på utbildning förändrats. Den gamla grundidén om vad 
utlärning kontra inlärning är och hur dessa processer bäst kommer till stånd har kommit att 
kompletteras med andra idéer, vilka funnits vara minst lika viktiga för att skolan ska nå den 
effekt som önskas med dess verksamhet. I den nyare pedagogiken betonas elevernas tidigare 
erfarenheter, intressen samt egna aktiviteter och framför allt deras reflekterande arbete 
(Lärarförbundet, 1992). Eftersom inlärning inte alltid är en aktiv handling utan ofta även sker 
spontant och oplanerat och alla elevers yttre förutsättningar är olika behövs kunskap om hur 
elever förstår och tänker i olika lärandesituationer. I denna nya pedagogik blir uppgiften att 
hjälpa eleven få syn på sitt eget tänkande samt att hjälpa eleven lära sig lära (Lendahls & 
Runesson, 1995). Insikt behövs om hur eleven lär och detta avgör vilken 
undervisningsfilosofi, undervisningsstil, undervisningsmetod och klassrumsteknik som 
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läraren väljer att använda sig av (Brown, 2000). Det är därför viktigt att sätta individen i 
centrum och att fokusera på att medvetandegöra varje elevs olika inlärningsstilar och 
inlärningsstrategier för en ökad förståelse över hur lärandet går till. 
 
Inlärningsstilar 
 
Mångfald är grunden för den biologiska överlevnaden. Vi har alla en särskild genetisk 
struktur, det som är unikt för varje människa beroende av vilken kunskaps – erfarenhets – och 
kulturbakgrund just den människan har. Detta avgör på vilket sätt vi samlar in, bearbetar och 
uttrycker information och kunskap (Lazear, 1996). I undervisningssituationer är det viktigt att 
komma ihåg att varje elev tar in, tolkar och förankrar ny information på ett personligt sätt där 
olika inlärningsstilar kan avgöra vad och hur eleven lär sig. En inlärningsstil är enligt 
Tornberg (2000) helheten av hur individen fungerar kognitivt (kunskapsmässigt), affektivt 
(känslomässigt) och fysiologiskt (kroppsliga förutsättningar). Med andra ord menar Tornberg 
(2000) att en inlärningsstil är ett uttryck för individens hela personlighet och kan på grund av 
detta vara svår att ändra på. En inlärningsstil används mer eller mindre medvetet av eleverna 
och det är därför viktigt att låta eleverna utforska sin egen stil för att kunna lyfta fram den till 
en mer medveten nivå i syfte att kunna utveckla sitt lärande.  
 
Begreppet inlärningsstilar har vidare beskrivits med små variationer. I Språkdidaktik 
(Tornberg, 2000) beskrivs inlärningsstilar som de fyra inlärningspreferenserna: visuellt (det 
du ser, t.ex. genom att läsa), auditivt (det du hör, t.ex. en föreläsning), kinestetiskt (det du gör, 
t.ex. förknippat med kroppsrörelser) och taktilt (det du fysiskt känner, t.ex. i samband med 
beröring eller egna experiment). Dessa har senare utvecklats av Gardner till teorin om de sju 
intelligenserna.  
 
Dunn & Dunn har utarbetat en modell för inlärningsstilar där individens inlärningsstil är en 
kombination av tre faktorer: 
 

• Hur man lättast uppfattar information (visuellt, auditivt, kinestetiskt och taktilt). 
• Hur man ordnar information (analytiskt eller holistiskt). 
• Hur fysiska, emotionella och sociala faktorer i skolmiljön påverkar koncentrationen 

och därmed också förmågan att ta till sig information (Tornberg, 2000). 
 
En analytisk inlärningsstil innebär att man har fokus på de enskilda delarna d.v.s. är 
fältoberoende. Elever med denna inlärningsstil tenderar att vara oberoende, tävlingsinriktade 
och självsäkra men det finns en risk med att vara allt för fältoberoende eftersom detta kan leda 
till ”tunnelseende” (Brown, 2000). En elev med ett analytiskt arbetssätt arbetar gärna ensam 
under tystnad med få pauser och inget småätande. De föredrar stark belysning samt att sitta på 
en stol vid en bänk (Boström & Wallenberg, 1997). 
 
En holistisk inlärningsstil innebär att man behöver se helheten d.v.s. är fältberoende och har 
svårt att se delarna. Elever med denna inlärningsstil är vanligtvis mer sociala, hämtar sin 
självbild från människor runt omkring dem samt är mer empatiska och mottagliga för känslor 
och tankar från andra (Brown, 2000). Dessa elever vill gärna arbeta i par eller i grupp med 
valmöjligheter och diskussioner. De föredrar dämpad belysning och sitter gärna i en fåtölj 
eller soffa. De har gärna bakgrundsljud och behöver paus då och då där de kan småäta 
(Boström & Wallenberg, 1997).  
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Individer använder sig sällan renodlat av det ena eller det andra sättet att lösa problem på. En 
individ kan vara både holistisk och analytisk beroende på problemsituationen (Tornberg, 
2000). För att kunna lösa problem på ett effektivt sätt och för att på ett flexibelt sätt kunna 
växla mellan olika stilar bör eleven få insikt om vilken inlärningsstil som är dominant och vad 
eleven kan utveckla. Denna kunskap måste eleverna besitta för att kunna använda sig av den 
lämpligaste stilen anpassat till situationens krav (Lazear, 1996).  
 
Inlärningsstrategier 
 
Inlärningsstrategier kan definieras som de tekniker som medvetet eller omedvetet används vid 
specifika inlärningstillfällen. I Principles of language learning and teaching (Brown, 2000 
sid. 122) förklaras strategier som ”moment by moment techniques that we employ to solve 
problems”. Istället för att definiera olika strategier har Tornberg (2000) sammanfattat hur de 
används i olika studier. Där betraktas strategierna som övergripande bearbetningstendenser 
och konkreta handlingar eller tekniker. Strategierna är även probleminriktade där inläraren 
medvetet väljer strategi beroende av uppgift. Vidare menar Tornberg att inläraren kan 
redogöra för vilken strategi som denne använt sig av i en speciell situation. Tornberg menar 
också att strategierna vanligtvis bidrar till inlärningen på ett indirekt sätt men att det även 
finns strategier, som t.ex. minnesstrategier vilka leder till direkt inlärning. Användningen av 
strategi är likaledes beroende av inlärarens individuella inlärningsstil. I forskningen (Tornberg 
2000) har det visat sig att de framgångsrika eleverna skiljer sig från de mindre framgångsrika 
genom att de klart och detaljerat kunde redogöra för hur de arbetade med olika uppgifter 
medan de mindre framgångsrika eleverna var vaga i sina redogörelser. De framgångsrika 
eleverna var också medvetna om både sin kompetens och sina kunskapsluckor. 
Metakognitionen, d.v.s. medvetenheten om hur, vad och varför man lär sig och förmågan att 
bedöma de egna resultaten, tycks således vara en viktig faktor för inlärning. 
 
Ett försök har gjorts att klassificera strategierna i tre huvudkategorier: kognitiva, 
metakognitiva och socioaffektiva strategier. Till de kognitiva kategorierna räknas repetition, 
gruppering, anteckningar, slutledning och problemformulering. Dessa strategier används för 
att lösa problem genom att analysera och bearbeta dem och sedan införliva den nya 
kunskapen till den redan existerande kunskapen. När de metakognitiva strategierna används 
rättar eleven sig själv, vet hur man bäst löser en uppgift, kan koncentrera sig, låter sig inte 
distraheras av andra och bedömer sin egen arbetsinsats i förhållande till de mål som är 
uppsatta. Till de socioaffektiva strategierna hör de strategier eleven använder sig av i samspel 
med andra d.v.s. samarbete, be om hjälp och ge feedback till andra (Tornberg, 2000). 
 
Metakognition 
 
Inom kognitiv forskning finns begreppet metakognition. Detta betyder att den lärande inser 
och förstår syftet ”med den uppgift eller kunskap som ingår i processen för lärandet och är 
medveten om sitt eget lärande i relation till målet” (Lendahls & Runesson, 1995 sid. 24) 
Genom att förvärva metoder för lärande och träna sin medvetenhet om det egna lärandet kan 
eleverna lära sig lära. Att reflektera, d.v.s. fördjupa sitt eget tänkande kring det eleverna kan 
och inte kan, leder till att eleverna blir medvetna om vad de kan lära sig på egen hand och vad 
de behöver få hjälp med att lära sig (Lendahls & Runesson, 1995). Metakognition är således 
vår förmåga att veta vad vi vet och vad vi inte vet. Denna förmåga, som anses vara unik för 
människan, används för att lägga upp en plan för att få fram den information som krävs. 
Metakognition är att vara medveten om sina egna steg och strategier under problemlösandet 
samt att reflektera över och bedöma hur effektivt det egna tänkandet är (Lazear, 1996). 
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Att göra eleverna medvetna om deras egna inlärning innebär att lyfta fram deras vetskap om 
att de både kan lära sig att göra, veta och förstå, och att de kan lära sig det på olika sätt men 
alltid genom egen aktivitet. Det är därför viktigt att utveckla elevers medvetenhet för en mer 
nyanserad och aktiv syn på hur de lär sig. Inte minst att de kan lära sig genom att iakttaga, 
fundera och reflektera, m.a.o. vara tankemässigt aktiva (Lärarförbundet, 1992). Eleverna 
måste få arbeta med innehåll som till en början leder fram till egna spontana aktiviteter. Dessa 
aktiviteter bygger ofta på tidigare kunskaper och erfarenheter och leder i sin tur till tankar och 
reflektioner. Eleverna behöver även lära sig att kritisk granska för- och nackdelar med de 
lösningsmetoder de använder. Vid en sådan situation blir eleverna medvetna om sitt lärande 
och får en helhetsbild av sina kunskaper där begrepp, procedurer och processer är knutna till 
varandra (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
För eleverna är det viktigt att få syn på sig själva och det egna lärandet. Genom att se sig 
själva, jämföra sig själva med och tillsammans med andra i olika situationer och sammanhang 
framträder en ungefärlig bild av vem man är. ”Först när vi förstår att det vi lärt oss kan ses 
som en del i en större helhet och betraktas ur alternativa perspektiv, blir våra kunskaper 
nyanserade, sammansatta och brukbara” (Lendahls & Runesson, 1995, sid. 124). Att stanna 
upp och gå tillbaka till tanken och själv inse nyttan av att lära sig är en mycket bra 
utgångspunkt för vidare utveckling (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Reflektion 
 
Skolans målsättning är att hjälpa eleverna bilda genuina och bestående kunskaper. Reflektion 
är av central betydelse och något av själva motorn i lärandeprocessen (Lendahls & Runesson, 
1995). Begreppet reflektera härstammar från latin där re betecknar åter och flectere böja. 
Metaforiskt kan reflektion betraktas som ”tankens krökning tillbaka mot sig själv” (Sträng & 
Dimenäs, 2000 sid. 192).  
 

När det uppstår en situation som innehåller en svårighet eller något förvirrande, kan man 
bete sig på många olika sätt. Man kan undvika situationen, avsluta den aktivitet som 
ledde fram till den och ägna sig åt något annat. Eller så kan man slutligen ge sig i kast 
med situationen. I det senare fallet börjar man reflektera (John Dewey 1933, i Brusling 
och Strömqvist, 2000 sid. 13). 

 
Enligt Gunnar Handal (Brusling & Strömqvist, 2000) måste reflektion vara en medveten 
aktivitet och en meningsskapande verksamhet. Detta kan ses som ett medel för inlärning som 
ofta utlöses spontant då individen ställs inför ett problem eller en utmaning, något som inte 
stämmer med tidigare erfarenheter. Vidare menar Handal att människan kan börja reflektera 
över något som inte är ett direkt problem eller en utmaning. Frågor som mer eller mindre tas 
för givet kan problematiseras. Människan ifrågasätter och omvärderar tidigare erfarenheter 
och utifrån det bildas nya erfarenheter.  
 
I det ögonblick individen börjar reflektera så börjar denne att göra observationer för att 
granska situationen. Fakta (data), det material som ska tolkas, redogöras för, förklaras, 
hanteras eller användas observeras. Människan funderar på vad eller hur denne ska göra med 
dessa data. Ur detta växer idéer fram, förslag på tänkbara lösningar. Därifrån går individen 
vidare till att dra tänkbara slutsatser. De slutsatser som dras skapar antingen nya erfarenheter 
eller så kopplas de till egna tidigare erfarenheter. Ibland dras fel slutsatser, men fördelen med 
den reflekterande aktiviteten är ”att ett misslyckande inte bara är ett misslyckande /…/ En 
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person som verkligen reflekterar lär sig lika mycket av sina misstag som av sina framgångar” 
(Brusling & Strömqvist 2000 sid. 22). 
 
Uttrycket ”eleverna ska lära sig lära” finns hos Pramling (Sträng & Dimenäs, 2000) och 
innebär att eleverna själva behöver utveckla förståelse för olika faktorer som leder till att de 
lär, d.v.s. blir medvetna om att de lär på olika sätt och i olika situationer och att de använder 
olika redskap som hjälp vid lärandet. Att eleverna skall lära sig lära innebär att eleverna själva 
behöver utveckla förståelse för olika faktorer som leder till att de lär, d.v.s. blir medveten om 
att de lär på olika sätt i olika situationer och att de kan använda olika ”redskap” som hjälp vid 
lärandet. Att få eleverna att reflektera över deras eget lärande är en teoretisk utmaning för 
läraren (Lärarförbundet, 1992). För att lära sig på bästa sätt måste eleverna lära sig att 
organisera sina olika kunskaper på ett rationellt sätt bl.a. genom att medvetet reflektera kring 
det man kan och inte kan (Arfwedsson, 1998). Via ett reflekterande arbetssätt kan eleverna 
hjälpas att förstå hur deras eget lärande går till. Genom att reflektera får de kunskap som i sin 
tur ger säkerhet, självtillit, stimulans och en bas för vidareutveckling (Lärarförbundet, 1992).  
 
Skriftlig reflektion i loggbok 
 
Termen logg/loggbok/elevlogg används som en gemensam term för en form av skrivande i 
skolan med flera funktioner. ”Eleverna måste veta vad skrivandet i skolan är bra till: till att 
lära sig tänka bättre, till att skaffa och organisera kunskap, till att ge uttryck för tankar och 
känslor” (Brodow, del II, 1996 sid. 143). ”Att skriva är ett sätt att tänka och tankestrukturerna 
styrs och hålls samman av inre kartor” (Lendahls & Runesson, 1995 sid. 55). För att nya inre 
kartor ska kunna utvecklas krävs ett reflekterande och analyserande arbetssätt. När vi tvingas 
uttrycka våra tankar i ord påverkas och utvecklas vårt sätt att tänka. För att kunna tyda 
elevernas inre kartor måste ett reflekterande arbetssätt uppmuntras, där eleverna får 
kommentera, analysera eller värdera ett innehåll. Eleverna själva måste få syn på sina tankar 
för att kunna utveckla de inre kartorna. Oavsett vilket skolämne det gäller finns många 
tillfällen att fatta pennan och skriva med goda effekter för inlärningen. Genom ett 
reflekterande skrivande, t.ex. loggboksskrivande, kan både klass- och ämneslärare, erbjuda en 
undervisning som leder till en mera bestående inlärning på djupet (Lendahls & Runesson, 
1995).  
 
Inlärning sker genom kognitiva, affektiva och kroppsliga processer. Tankar, känslor, 
kunskaper och handlingar ingår i inlärningsprocessen. Loggbok är ett bra sätt att sätta ord på 
dessa processer. Ändamålet med skriftlig reflektion i form av loggboksskrivande är att 
separera eller skilja ut kognitiva, affektiva och kroppsliga processer i förhållande till 
erfarenheter och upplevelser. Loggbok är ett sätt att bearbeta upplevelser och erfarenheter på. 
Genom att separera och sätta ord på processerna blir processerna medvetna. Loggboken 
hjälper till att öka självinsikten genom att de egna reaktionerna uppmärksammas, vad som 
utlöser dem och vilka konsekvenserna blir (Tveiten, 2000). Genom loggboken ser eleverna 
sina starka och svaga sidor och uppmuntras att fundera över på vilket sätt de lär sig bäst 
(Brodow, del II, 1996).  
 
Sammanfattning 
 
I denna del av examensarbetet redovisas den teoretiska förankringen. Begrepp som tagits upp 
och definierats är: kunskap och lärande, inlärningsstilar, inlärningsstrategier, metakognition, 
reflektion och loggbok. Dessa begrepp sedan satts i relation till en kunskapssyn där lärande 
sker i aktivt samspel med omgivningen, med hjälp av tidigare erfarenheter och kunskaper. 
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Genom att medvetandegöra eleverna om deras inlärningsstilar och vilka inlärningsstrategier 
de kan använda sig av i olika situationer kan eleverna får en djupare kunskap (metakognition), 
en kunskap som de kan använda sig av resten av deras liv. Loggboksskrivande erbjuder 
eleverna möjlighet att få syn på individuella tankar om det egna lärandet. Genom att 
medvetandegöra elevernas tankar rörande vilka inlärningsstilar de besitter och vilka 
inlärningsstrategier de kan begagna sig av i olika situationer kan eleverna få en bättre 
förståelse för skolarbetet, de vet hur de lär sig och vilka metoder som är mest fördelaktiga för 
dem själva vilket i sin tur leder till en ökad kunskap.  
 
Syfte 
 
Går det genom skriftlig reflektion i loggbok att medvetandegöra eleverna om det egna 
lärandet och därigenom stärka elevens förmåga att lära? 
 
Metod 
 
Den empiriska delen av utvecklingsarbetet (bilaga 1) bygger på fallstudier eftersom vi följde 
en mindre grupp elever där processer och eventuella förändringar studerades. För att få en 
uppfattning om hur eleverna såg på sitt lärande inleddes och avslutades arbetet med att 
intervjua ett slumpmässigt urval av elever i den klass vi följde. Innan intervjuerna startade 
klargjordes syftet med intervjuerna för eleverna. Detta för att de skulle bli motiverade och 
villiga att svara på frågorna. Eftersom eleverna valdes ut slumpmässigt var det viktigt att 
betona deras roll, det var viktigt att de förstod att deras svar skulle representera hela gruppen. 
Vi gjorde med andra ord en generalisering utifrån den intervjuade gruppen. Likaså var det 
viktigt att eleverna visste att intervjuerna var konfidentiella. Frågorna var standardiserade och 
formulerade i förväg men strukturerade på ett sådant sätt att de lämnade utrymme för öppna 
svarsalternativ. Vid intervjuerna fördes ett öppet och naturligt samtal med eleverna där syftet 
inte var att söka det rätta svaret utan att komma åt elevernas uppfattning om det egna lärandet 
(Patel & Davidsson 2003). 
 
Vid bearbetningen av elevernas texter i loggböckerna genomfördes en hermeneutisk, 
kvalitativ undersökning, d.v.s. vi tolkade och försökte se helheten i elevernas utveckling 
(Patel & Davidsson, 2003). Genom loggboken undersökte vi ifall det reflekterande skrivandet 
hade startat en medvetandeprocess gällande elevernas tankar om det egna lärandet.  
 
Projektet med eleverna både när det gällde de inledande och avslutande intervjuerna samt 
loggböckerna byggde på kvalitativa undersökningar med öppna frågor där varje elev svarade 
utifrån sina individuella tankar och förutsättningar. Anledningen till att vi valde ett kvalitativt 
arbetssätt för undersökningen var att försöka få en djupare kunskap om hur eleverna såg på 
sitt eget lärande. Eftersom vårt arbetssätt var kvalitativt både när det gällde intervjuerna och 
loggböckerna fick vi ett relativt stort textmaterial vilket ställde oss inför vissa svårigheter 
avseende tolkning och tid. I Forskningsmetodikens grunder (2003) sid. 119 skriver Patel och 
Davidsson att det ofta är ”praktiskt att göra löpande analyser när vi arbetar med en kvalitativ 
undersökning”. Vidare menar Patel och Davidsson att det är bra att kontinuerligt föra egna 
dagboksanteckningar. Under hela arbetets gång fördes och gjordes därför 
dagboksanteckningar och fortlöpande analyser där vi reflekterade över allt som hände under 
undersökningen. Detta för att få syn på våra egna tankar och funderingar kring 
undersökningen medan vi hade det i färskt minne. 
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Intervjuer 
 
Frågorna som ställdes vid båda tillfällena (bilaga 2) syftade till att få syn på om eleverna var 
medvetna om hur de lärde sig innan arbetet startade samt efter avslutat arbete. Frågorna 
berörde både inlärningsstilar och inlärningsstrategier och var till för att vi skulle kunna se om 
det skett någon förändring i elevens medvetenhet om det egna lärande efter avslutat arbete. 
Av det skälet intervjuades samma elever vid båda tillfällena.  
 
Loggbok 
 
Eleverna fick kontinuerligt reflektera över vad och hur de lärde sig genom att skriva loggbok. 
Inför loggboksskriandet fick eleverna givna frågor (bilaga 3) som återkom vid varje 
skrivtillfälle. Frågorna var öppna och gav eleverna tillfälle att uttrycka sina egna tankar kring 
sin inlärningsprocess (Patel & Davidsson, 2003). Loggboksskrivandet försiggick på svenska 
trots att utvecklingsarbetet skedde i ämnet engelska. Vi ansåg att eleverna skulle kunna 
uttrycka sina tankar och känslor bättre på sitt modersmål.  
 
Genomförande 
 
Intervjuer 
 
Eleverna fick under den första projektveckan en presentation av oss, vårt arbete och dess 
syfte. Därefter genomfördes intervjuerna med de 6 slumpvis utvalda elever som skulle stå 
som representanter för resten av klassen. Inför det sista intervjutillfället fick eleverna något 
reviderade intervjufrågor (bilaga 2). 
 
Inlärningsstil enligt inlärningsprofil 
 
I utvecklingsarbetet gavs eleverna möjlighet att upptäcka vilka olika inlärningsstilar de hade 
genom att göra en inlärningsprofil (bilaga 4) vilken fokuserade på den fysiska miljön. Enligt 
Dunn & Dunn (Tornberg, 2002) påverkar den fysiska miljön i skolan koncentrationen och 
därmed förmågan att ta in information. Skolmiljön är dock svår att förändra på en kort tid och 
vi har därför lagt fokus på hemmiljön vilken vi anser vara minst lika viktig då eleverna skall 
lära sig genom att göra sina läxor. 
 
I begreppet miljö har vi lagt in faktorer som: val av arbetsplats, belysning, tidpunkt för 
läxläsning, ljud, temperatur och intag av mat och dryck. Vi bestämde oss för detta efter att ha 
rådfrågat Agneta Gard, en grundskollärare i Arvidsjaur som praktiserar detta arbetssätt. Den 
individuella inlärningsstilen är starkt förknippad med personligheten och svår att förändra och 
det var heller inte vår mening. Däremot kan omgivningen förändras och anpassas så att den 
underlättar inlärningen. Därför fick eleverna göra en profil över sin inlärningsstil redan i slutet 
av första veckan, efter intervjuerna (vecka 42). Vi utgick från en mer omfattande profil som vi 
förenklade och hämtade från Dunn (2001). Denna profil sammanställdes senare av eleverna 
och fördes in loggböckerna. Profilen skulle vara ett underlag för eleverna och syftade till att 
de skulle kunna komma igång med att tänka på hur de lärde sig bäst, framför allt när det 
gällde att göra läxorna hemma. Under de två första veckorna av utvecklingsarbetet försökte vi 
att inte förändra den undervisning eleverna var vana vid i skolan. Detta för att eleverna skulle 
kunna fokusera på sin profil (sin inlärningsstil) och inte belastas med för mycket nya intryck. 
Läraren Agneta Gard i Arvidsjaur gav oss även detta råd. 
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Inlärningsstrategier 
 
Efter att ha arbetat med inlärningsstilar i 3 veckor introducerade vi även begreppet 
inlärningsstrategier för eleverna. Eleverna fick också möjlighet att upptäcka vilka 
inlärningsstrategier de använde sig av och de fick även praktiskt prova på några olika 
strategier i samband med inlärning av nya engelska ord. Målet var att eleverna skulle 
utveckla, förstå och aktivt kunna använda sig av sina nya erfarenheter i olika lärosituationer. 
Diskussionerna under arbetets gång fördes på svenska även om själva utvecklingsarbetet 
genomfördes i ämnet engelska. Detta för att språket inte skulle utgöra ett problem och för att 
det vi samtalade om skulle bli tydligt för eleverna. 
 
Vi inledde med några praktiska övningar (bilaga 5) som vi hämtat ur Brown (2000) där 
eleverna fick gruppera ord på olika sätt. Övningarna gick ut på att eleverna skulle utgå från 
sig själva när de grupperade orden. Det fanns alltså inga rätt eller fel utan vi ville visa på att 
alla ser olika på hur saker ”hör ihop”. Efteråt samtalade vi med eleverna om vilka olika 
strategier de använt sig av vid övningstillfället. Dessa olika strategier listades sedan på tavlan. 
Listan (bilaga 6) kompletterades av oss med några fler strategier som vi funnit användbara 
och hämtat från Brown (2000). Detta för att eleverna inte använde sig av så många olika 
strategier. Syftet med detta var att ge eleverna tillgång till så många strategier som möjligt för 
att de själva skulle kunna utveckla sin inlärningsprocess. Listan kopierades och delades sedan 
ut till varje elev som ett underlag att gå tillbaka till vid olika tillfällen och olika situationer. 
Under denna period uppmanades eleverna att fortsätta att tänka på sin individuella 
inlärningsstil. 
 
Loggbok 
 
I slutet av den andra projektveckan inleddes loggboksskrivandet. Eleverna skrev i början av 
lektionen på torsdagar. Vi läste och kommenterade elevernas loggböcker efter varje 
skrivtillfälle samtidigt som vi diskuterade och reflekterade över vad eleverna skrivit. Genom 
loggboken förde vi en dialog med eleverna för att hjälpa dem komma vidare i den 
reflekterande processen över det egna lärandet. Loggbok valdes för att kunna följa varje 
enskild individ i utvecklingsprocessen. Loggboken fanns sedan tillgängligt att kunna gå 
tillbaka till för analys till skillnad mot ett vanligt samtal. Att föra enskilda samtal med 
samtliga elever i en klass ansåg vi skulle vara alltför tidskrävande och mycket av vad eleverna 
sade skulle riskeras att falla bort ifall inte bandupptagningar gjordes. För att kunna följa 
utvecklingen fördes kontinuerligt egna dagboksanteckningar med reflektioner om vad som 
hänt under perioden. Dessa fungerade som ett stöd och komplement till elevernas arbete och 
våra egna tolkningar (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Försökspersoner 
 
Projektet genomfördes i en klass, år 8 med 21 elever i ämnet engelska. 
 
Urval 
 
Vi valde att genomförda utvecklingsarbetet i ämnet engelska. Eftersom utvecklingsarbetet 
skedde under en kort och begränsad tid antog vi att det skulle bli lättare för eleverna och oss 
själva att i ämnet engelska på ett tydligare sätt upptäcka om någon utveckling skett. Framför 
allt tänkte vi att det skulle bli tydligt för eleverna att se om de lärde sig något nytt eftersom 
engelska inte är elevernas modersmål.  
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Inför intervjuerna (bilaga 2) utgick vi från en klasslista som tillhandahölls av vår handledare. 
Det slumpmässiga urvalet av elever (6 st) stod som representanter för resterande del av 
klassen. Resultatet av dessa intervjuer generaliserades på hela klassen. Enligt den 
tillhandahållna klasslistan bestod klassen av 19 elever, 12 flickor och 7 pojkar, vilket vi antog 
vara korrekt. Eftersom gruppen bestod av fler flickor än pojkar föll det slumpmässiga urvalet 
på 4 flickor och 2 två pojkar. Detta för att det skulle bli så representativt som möjligt.  
 
Efter första intervjutillfället visade det sig att klasslistan ej var fullständig. Ytterligare 2 
pojkar tillhörde gruppen, klassen bestod i och med det av 21 elever. Eftersom vi redan 
genomfört första intervjun och påbörjat arbetet med information om inlärningsstilar beslöt vi 
att inte förändra intervjugruppen. Vi ansåg att det i sådana fall skulle ha gett ett missvisande 
resultat. 
 
Bortfall 
 
Samtliga 21 elever gjorde en inlärningsprofil. Målsättningen var att eleverna skulle skriva 
loggbok 1 gång per vecka under 7 veckor, d.v.s. hela praktikperioden, men av olika orsaker 
blev skrivtillfällena decimerade till 5 tillfällen. Anledningen till att skrivtillfället föll bort 
under första veckan var att den gick åt till presentationen av oss, det kommande arbetet och 
intervjuerna. Nästa tillfälle som föll bort var lovet vecka 45. Eleverna hade 40 minuters 
lektioner i engelska måndagar, onsdagar och torsdagar och skrev loggbok i början av 
torsdagslektionen. Klassen som bestod av 21 elever skrev loggbok vid 5 tillfällen, 21, 28 
oktober och 11, 18 och 25 november. Alla 21 elever var inte närvarande vid varje 
skrivtillfälle. Vid 3 tillfällen berodde bortfallet på frånvaro, 21/10: 1 elev och den 18/11: 2 
elever. Vid 3 tillfällen fick vi bortfall på grund av tolkningssvårigheter, 28/10: 3 elever, 
11/11: 1 elev och 25/11: 2 elever. Eleverna hade vid dessa tillfällen svarat så ofullständigt att 
det inte gick att tyda vad de skrivit. Sammantaget skrev eleverna 96 kommentarer i sina 
loggböcker under perioden. 
 
Tidsplan 
 
Arbetet med detta examensarbete påbörjades under höstterminen 2003 vecka 40 och pågick 
vidare under våren 2004 fram till vecka 24. Arbetet tillsammans med eleverna genomfördes 
under den verksamhetsförlagda utbildningen hösten 2004, veckorna 42 – 48 med avbrott för 
ett lov vecka 45.  
 

V 40 – 50 V 51 V 52 – 2 V 6 – 23 V 24 – 35 V 40 – 41 

Idén utarbetas PM inlämnas Jullov Bakgrund och 
metod Sommarlov Planering 

 
V 42 V 43 – 44 V 45 V 46 – 48 V 49 – 50 V 1 V 2 

Presentation 
och intervju 

Inlärnings-
stilar Lov 

Inlärnings-
strategier 
Intervju 

Bearbetning
av resultat 

Inlämning 
av arbete 

Slut-
seminarium 

 
 
 Loggboksskrivande 
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Sammanfattning 
 
Syftet med vårt utvecklingsarbete var att undersöka om det gick att medvetandegöra eleverna 
om det egna lärandet och därigenom stärka deras förmåga att lära. För att uppnå detta syfte 
använde vi oss av skriftlig reflektion i loggböcker. Eleverna i en klass fick under hela 
projekttiden, en gång i veckan, reflektera över återkommande och öppna frågor gällande vad 
och hur de lärde sig. I loggböckerna förde vi en dialog med eleverna. Detta för att försöka 
hjälpa fram dem i deras tankeprocess. För att kunna se om någon medvetenhet väckts 
gällande det egna lärandet utfördes inledande och avslutande intervjuer med ett slumpmässigt 
urval elever. Resultatet av intervjuerna generaliserades sedan över hela klassen. För att starta 
en process hos eleverna angående det egna lärandet fick eleverna efter första intervjutillfället 
fylla i en inlärningsprofil vilken fokuserade på inlärningsstilar speciellt vad det gällde 
miljöaspekten (hur eleverna ville ha det runtomkring dem för att bäst kunna lära). Efter tre 
veckor fick eleverna även praktiskt prova på olika inlärningsstrategier för att lära sig nya 
engelska ord. En lista på olika inlärningsstrategier gjordes gemensamt med eleverna och 
delades ut till klassen som ett underlag för att kunna utveckla elevernas lärandeprocess. Under 
hela projektets gång fördes egna dagboksanteckningar som ett komplement till elevernas egna 
reflektioner. 
 
Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi vår sammanställning av de resultat vi fått i vår undersökning. 
Intervjuerna och loggböckerna ligger till grund för vår sammanställning dock inte 
inlärningsprofilen samt listan på inlärningstips vilka var till för att starta en tankeprocess hos 
eleverna gällande vad och hur de lär sig bäst. Vi börjar med att presentera resultatet av 
intervjuerna eftersom vi inledde och avslutade projektet med dessa. Resultatet av intervjuerna 
visar på vad eleverna visste om inlärningsstilar och inlärningsstrategier före respektive efter 
utvecklingsarbetet. Därefter redovisar vi vår tolkning av elevernas reflektioner i loggböckerna 
kring medvetenheten om det egna lärandet. 
 
Efter att projektarbetet i klassen avslutats läste vi igenom textmaterialet flera gånger. Så 
småningom började vi skönja mönster i svaren. För att resultatet inte skulle bli för omfattande 
valde vi att kategorisera in svaren utifrån de övergripande mönster vi kunde utläsa i de olika 
texterna. De kategorier vi fann kopplades till vår teoribakgrund. Slutprodukten för vår 
kvalitativa undersökning blev en text där vi varvade egna kommentarer och tolkningar med 
citat från intervjuer och loggböcker (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Intervjuer 
 
Vi kommer att redovisa resultatet av intervjuerna omräknat i procent representativt för hela 
klassen ur fyra olika kategorier: inlärningsstilar, inlärningsstrategier, metakognition och 
lärande. 
 
Inlärningsstilar  
 
Redan innan eleverna fått göra sin inlärningsprofil vid första intervjutillfället nämner 67 % av 
eleverna att de tänker på vilken miljö de väljer när de ska göra sina läxor hemma. En elev 
sade ”beror på vad det är för läxa, svenskan gör jag i mitt rum vid skrivbordet och lyssnar på 
musik, engelskan är samma sak men då jag gör matte sitter jag i köket, det är lugnare där och 
det går bättre att tänka. Eventuellt har jag radion på”. En annan elev sade ”jag sätter mig där 
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det är lugn och ro, jag sitter i köket eller i mitt eget rum vid skrivbordet eller i sängen då jag 
läser, det är skönare där”. 67 % av eleverna sade att de behövde ha tystnad omkring sig för att 
kunna lära sig på ett bra sätt. 50 % av eleverna sade att de lärde sig bäst hemma där det ”är 
tyst och lugnt”.  
 
Vid det andra intervjutillfället, när alla elever gjort inlärningsprofilen, nämner 100 % av 
eleverna att de aktivt väljer miljö i hemmet. De svar vi fick vid andra intervjutillfället var att 
100 % av eleverna nu visste hur de skulle ordna det runtomkring sig (miljön) för att lära sig 
bäst. 67 % av eleverna svarade att de lärde sig bäst hemma. En elev uttryckte det så här ”på 
lektionerna lyssnar, skriver och läser jag, jag lär mig sedan bäst hemma då jag läser själv”. 50 
% av eleverna uppgav att de ville ha tyst och lugnt omkring sig för att lära på bästa sätt.  
 
Inlärningsstrategier 
 
Vid arbetets inledningsskede kunde 83 % av eleverna beskriva att de hade sätt att arbeta på 
som fungerade bra för dem. Strategier som nämndes var: läsa, skriva, lyssna, repetera och 
försöka minnas vad läraren sagt. 67 % av eleverna sade vid första intervjutillfället att de hade 
fått en del tips av föräldrar, lärare och kompisar på olika sätt att lära. Tips som eleverna fått 
var: läsa ett stycke i taget, läsa i god tid, jobba på lektionerna, komma i tid och när det gällde 
engelskan kunde samtal föras i hemmet. 83 % av eleverna svarade att de hade egna trick som 
de använde sig av för att lära eller komma ihåg nya saker. 
 
När det gäller inlärningsstrategierna märks en tydlig skillnad på vilka strategier eleverna 
använde sig av i skolan respektive i hemmet.  
 
De strategier som 100 % av eleverna nämnde att de använde sig av i skolan, vid första 
intervjutillfället, var: lyssna på läraren, försöka hänga med och minnas vad läraren säger. En 
elev sade ”jag försöker komma ihåg det läraren säger och sparar i huvudet, försöker komma 
ihåg men ibland kommer det ett litet virus”. 33 % av eleverna nämnde ytterligare en strategi 
där de förde anteckningar för att inte glömma bort det som var viktigt. 
 
I hemmet däremot använde eleverna sig av fler strategier när de gjorde sina läxor. De 
strategier som lades till var: skriva, gruppera ord, översätta, använda sig av dator, repetera, 
göra frågor till sig själv, arbeta med instuderingsfrågor, förhöra sig själv samt att mamma 
förhör. En elev uttryckte ”när det gäller språk och glosor skriver jag först ner de enkla för sig 
och de svåra för sig själv. Jag börjar med de svåra först, går sedan över till de enkla och tar 
sist allihopa”.  
 
Vid andra intervjutillfället arbetade 100 % av eleverna på samma sätt i skolan som förut. En 
elev sade ”det går inte att göra på något annat sätt”. Då eleverna gjorde läxorna hemma 
svarade 33 % att de lagt till nya strategier för sitt lärande eller blivit medvetna om de 
strategier de redan hade. Efter att eleverna praktiskt i skolan fått arbeta med olika strategier 
under projektet hade en elev av dessa upptäckt att färger och rita bilder var något som passade 
denne och att denna strategi gick att använda även i andra skolämnen än engelskan. En annan 
kunde nu sätta ord på vad denne redan använde sig av som strategi. Eleven sade ”jag 
grupperar redan när jag tänker, har bara inte tänkt på det förut”.  
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Metakognition 
 
33 % hade från det första intervjutillfället förändrat sina metoder med utgångspunkt från sin 
inlärningsstil när de gjorde läxorna. En elev sade ”förut gjorde jag läxorna sent och var för 
trött, nu gör jag läxorna direkt efter skolan efter att ha ätit något”. En annan sade ”jag har 
kommit på att jag inte vill sitta i köket på hårda stolar, sitter nu i matsalen på mjukare stolar 
och har mer dämpad belysning”. 
 
Vid första intervjutillfället hade 17 % en strategi av mer metakognitiv natur. En elev sade: 
”jag kopierar korsorden från övningsboken till datorn och fyller i och tränar”. Eleven sade att 
denne upplevde att det inte gick att skriva och radera för många gånger i övningsboken då det 
syntes vad som stått tidigare och då lärde eleven sig inte. 
 
Vid andra intervjutillfället har de elever som nått en mer metakognitiv nivå vad det gäller 
inlärningsstrategier ökat till 33 %. Dessa elever hade provat på olika inlärningsstrategier 
genom praktiska övningar under projektperioden. En elev sade ”jag har provat på nya sätt att 
arbeta men gått tillbaka till mitt eget som fungerar bäst”. En annan elev hade lagt till en 
strategi som denne upplevde vara effektiv även i andra skolämnen. Denne elev hade börjat 
använda sig av bilder och färger och sade ”bilden fastnar”. En tredje elev var nu medveten om 
och kunde sätta namn på en effektiv strategi denne använde sig av. Eleven sade att denne 
redan grupperade ord på ett eget sätt men hade inte kunnat sätta ord på sin strategi tidigare. 
 
Lärande 
 
Vid båda intervjutillfällena frågade vi eleverna om de tyckte att det var viktigt att veta hur de 
lär sig bäst. Vid första tillfället svarade 67 % av eleverna att det var viktigt. Detta motiverade 
de med svar som ”det är viktigt att veta hur man lär sig bäst speciellt inför prov, viktigt att 
lära sig saker så man får bra resultat”, en annan elev sade ”det är viktigt man måste veta vad 
ämnet handlar om, veta vad man håller på med” och en tredje elev uttryckte ”det blir lättare 
då”. 
 
Vid den andra intervjun tyckte 100 % av eleverna att det var viktigt att veta hur de lär sig bäst 
men de kunde inte motivera det på något annat sätt än vid det första intervjutillfället.  
 
Loggbok 
 
I denna del av den kvalitativa undersökningen har vi valt att presentera resultatet så som vi 
ansåg lämpligt. Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det många varianter på hur 
tolkningsarbetet kan bedrivas och det finns utrymme för egna angreppssätt och lösningar. 
Eftersom textmaterialet var relativt omfattande där vi skulle tolka elevernas reflektioner valde 
vi att se de övergripande mönstren i stort. Därför presenteras inte denna del av resultatet i 
procent utan i ungefärliga andelar eller antal av hel klass. 
 
Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier: inlärningsstilar, inlärningsstrategier, lärande och 
kunskap och metakognition varvat med våra egna tolkningar ur dagboksanteckningarna. 
Projektet omfattas av 21 loggböcker med sammanlagt 96 elevkommentarer.  
 



 

 

17 

Inlärningsstilar  
 
I loggboken uppmanades eleverna att beskriva hur de gick till väga när de gjorde sina läxor 
hemma. 2/3 av eleverna kunde mer eller mindre tydligt beskriva hur de arbetade hemma och 
de kopplade detta till den inlärningsprofil de gjort. Eleverna lade fokus på miljön och kunde 
på ett mer detaljerat sätt beskriva hur de ville ha det runt omkring sig när de studerade. En del 
elever valde att sitta vid köksbordet, eller vid sitt skrivbord, på en hård stol medan andra valde 
att sitta mjukare, i en säng, soffa eller fåtölj. När det gäller belysningen ville de som satt vid 
köksbordet oftare ha stark belysning medan de som satt i säng, soffa och fåtölj gärna hade 
dämpad belysning. Det exakta antalet elever som valde en analytisk respektive holistisk miljö 
är svårt att ange eftersom några elever alternerade beroende på vilken uppgift som skulle 
göras.  
 
En elev beskrev hur denne ville ha det omkring sig så här: ”Jag satt i köket på en stol och 
hade ljust och normal temperatur. Mamma satt och pratade med min bror så det var inte tyst”. 
Eleven arbetade enligt sin profil, trivdes med det och upplevde att det gick mycket bättre att 
göra läxorna på det sättet.  
 
När det gällde arbetsmiljön i skolan kunde vi i våra anteckningar se att det under projektets 
gång var 4 elever som började ”skapa en egen vrå” genom att placera sig för sig själva. Enligt 
våra anteckningar var det 2 elever som tydligt uttryckte att de ville arbeta mer avskilt i ett 
annat rum men på skolan fanns det inte lokaler för detta. 
 
I loggböckerna såg vi att 2/3 av eleverna ville ha bakgrundsljud t ex. musik, TV eller radio. 
En elev beskrev sitt arbetssätt så här: ”Jag sätter mig i mitt rum vid skrivbordet. Jag har tänt 
skrivbordslampan och så brukar jag ha musik för då jobbar jag bättre”. I skolan fanns det 
begränsade möjligheter att förändra den faktiska miljön, däremot fick eleverna ta med sig 
egna MP3- spelare för att lyssna på musik under projektet. Enligt våra dagboksanteckningar 
visade det sig vara en dryg tredjedel av klassen som använde sig av musik medan de arbetade. 
 
Enligt loggböckerna ville 2/3 av eleverna småäta medan de arbetade för att jobba på ett bra 
sätt. En elev beskrev det så här: ”Jag satt hemma i mitt rum i sängen och åt mellanmål medan 
jag gjorde läxan.” En annan elev beskrev det enligt följande: ”Jag satt i min säng med lite 
mysbelysning, jag åt frukt medan jag gjorde läxorna.” Ett flertal elever betonade att de ville 
äta under lektionen. Under projektettiden tillät vi eleverna, om de ville, att ta med sig frukt 
eller smörgås. Ur våra dagboksanteckningar kunde vi dock utläsa att endast 1 elev vid några 
tillfällen tog med sig smörgåsar.  
 
1/3 av eleverna kunde inte beskriva hur de gjorde sina läxor. En majoritet av dessa elever 
skrev att de inte hade gjort några läxor. Orsakerna varierade, eleverna skrev att de ”glömt”, ” 
hade inte tid” och ”hade inga läxor”. En elev skrev ”Vi har inte haft några läxor. Bara 
engelska. Jag brukar oftast glömma engelskaläxan men det brukar gå bra ändå”.  
 
Första projektveckan uppgav 9 elever av 21 i sina loggböcker att de använt sig av sin 
inlärningsprofil. Antalet elever som använde sig av profilen ökade till 13 st. den tredje 
projektveckan för att sedan minska till 4 st. den sista projektveckan. 
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Inlärningsstrategier 
 
För att eleverna och vi skulle uppmärksamma hur de lärde sig olika saker fick eleverna i 
loggboken beskriva hur de gick tillväga vid olika inlärningstillfällen. När det gällde 
inlärningsstrategier skrev en majoritet av eleverna att de använde sig av strategier som: nöta 
in, läsa, skriva, lyssna, förhöra sig själv eller bli förhörda redan i början av projektet. Eleverna 
skrev kommentarer som ”översätter orden rakt av, några gånger bara”, ”läste flera gånger, 
läsa bara läsa”, ”läste igenom orden och skrev ner dem” och ”tränade”.  
 
Under projekttiden skapade vi tillsammans med eleverna en lista på inlärningsstrategier. Efter 
att eleverna fått denna lista och praktiskt fått prova på olika strategiövningar var det bara 1 
elev, av 21, som i loggboken kunde ge exempel på en annorlunda strategi än tidigare nämnda. 
Denne skrev ”Jag läste i skolan och hemma plus att jag gjorde en berättelse om orden så jag 
inte glömmer dem”. Samma elev skrev också ”just nu håller jag på att experimentera och testa 
lite nya metoder”. 
 
Efter slutfört projekt kunde vi i våra anteckningar notera att det var några fler elever än denne 
ende elev som börjat prova sig fram till vilken strategi som passade bäst för dem och den 
aktuella uppgiften. 
 
I den tredjedel av klassen som inte kunde beskriva hur de gjorde sina läxor fanns det ett antal 
elever som inte heller kunde beskriva vilka inlärningsstrategier de använde sig av. I våra 
anteckningar kunde vi se att detta fortsatte projektet igenom trots att eleverna praktiskt fått 
prova på olika strategier.  
 
Lärande och kunskap som process  
 
Vi ville att eleverna genom loggboken skulle reflektera över sin inlärningsprocess. Därför fick 
eleverna återkommande skriva vad de lärt sig i engelska under veckan som gått. Drygt hälften 
av eleverna skrev att de lärt sig ”några nya ord”. Några få elever kommenterade att de även 
lärt sig ”nya fraser och meningar”. 1/3 av eleverna tyckte att de inte lärt sig någonting under 
veckan. En elev skrev ”inte särskilt mycket”, en annan ”inget som jag ej kunnat”. Genom att 
studera loggböckerna och jämföra dem med våra egna anteckningar kunde vi konstatera att 
denna grupp var samma grupp som inte kunde beskriva hur de gjorde läxorna. 
 
Endast ett fåtal, 3 elever, utvecklade sina kommentarer i loggböckerna. Den förste eleven 
skrev ”Jag har lärt mig några nya ord och fler sätt att lära sig på”. Den andre eleven skrev 
”Jag lärde mig att översätta genom att samarbeta med en kompis”. Den tredje eleven skrev 
”Jag har lärt mig ganska många nya ord och fraser och så har jag lärt mig att jobba i grupp 
och ensam”.  
 
Metakognition 
 
I loggböckerna bad vi eleverna beskriva hur de lärde sig. Vi kunde se att övervägande del av 
eleverna när de skulle beskriva hur de lärde sig inte nått någon djupare metakognition. De 
skrev att de ”pluggat”, ”tränat”, ”skrivit” och ”nött in” men de kunde inte motivera varför de 
gjort just på det sättet, ej heller hur det fungerade. En del elever hade inte besvarat frågan eller 
skrivit ”vet inte”. I vår skriftliga dialog med eleverna bad vi eleverna upprepade gånger att 
mer utförligt beskriva hur de lärde sig men vi fick väldigt lite gensvar.  
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Färre elever än vad som framgick i intervjun kunde mer utförligt beskriva sitt lärande. En av 
fåtalet elever som kunde beskriva sitt lärande på ett mer utförligt sätt gjorde det på detta vis:  
 

Igår testade jag att rita bilder på det som vi har hemkunskapsprov på. Det var roligare att göra 
läxorna då. Jag satt i min säng med lite mysbelysning och mamma hjälpte mig och läste högt. Jag 
kommer ihåg bättre om jag hör orden. Jag åt frukt medan jag gjorde dom. 

 
Samma elev skrev ”Just nu håller jag på att experimentera och testa lite nya metoder”. 
 
 
En annan elev beskrev hur denne såg på sin inlärningsprofil på detta metakognitiva sätt: 
 

Jag tyckte inte att det var bättre för att mitt andra sätt är bäst. Det var krångligare och när man 
kommer på ett sätt att plugga går det lättare och fortare om man håller sig till det. Jag testade andra 
saker som med färger och det, och då gick det inge bra. 

 
Denne elev hade provat på olika strategier och kommit fram till att det sätt eleven tidigare 
arbetat på var det mest effektiva. 
 
En tredje elev kommenterade sin inlärningsprofil i loggboken med att förklara att denne 
ändrat sig angående sin profil ”Jag har ändrat mig om den därför att jag lär mig bäst när jag 
lyssnar och att sitta eller ligga medan jag lyssnar”. Detta tolkar vi som att även denna elev 
uppnått ett mer metakognitivt tänkande. 
 
Vid loggboksskrivandet bad vi även eleverna att reflektera över om de stött på några problem 
i sitt lärande samt hur de löste dem. Majoriteten av klassen uppgav i loggböckerna att de inte 
stött på några problem i sitt lärande under projekttiden. En elev skrev ”Nej, allt går som en 
dans”. En annan skrev ”Nej, inte vad jag vet”. Endast vid 6 (av 96) skrivtillfällen beskrev 
några elever att de stött på problem i sitt lärande. Dessa problem löste eleverna genom att ”slå 
upp svåra ord”, ”fråga mamma”, ”fråga lärare” och ”fortsätta nöta”.  
 
Diskussion 
 
I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser och synpunkter utifrån den teoretiska bakgrunden 
och de resultat vi kommit fram till. 
 
Tillförlitlighet  
 
Projektet genomfördes under en begränsad tid med avbrott för ett lov. Vår uppfattning är att 
detta avbrott till en viss del gjorde att eleverna tappade tankarna kring utvecklingsarbetet. 
Efter lovet var det nödvändigt att påminna eleverna om det vi tidigare samtalat om och inlett 
för att de återigen skulle komma in i deras eget arbete kopplat till vårt projekt. 
 
Det är svårt att säga hur hög tillförlitligheten är gällande intervjuerna. Detta grundar vi på att 
eleverna vid intervjutillfällena kan ha känt att de ställdes inför en onaturlig situation. Trots att 
vi utförligt talade om hur intervjuerna skulle gå till samt syftet med dem kan en osäkerhet ha 
infunnit sig hos eleverna när två främmande människor satt och antecknade vad de sade. 
Eftersom eleverna många gånger gav kortfattade svar vill vi påpeka att vi genom följdfrågor 
försökte leda dem i en viss riktning där vi ville få fram hur de såg på sitt lärande. En viss risk 
finns att detta kan ha påverkat elevernas svar till att de gav oss de svar de trodde vi ville ha.  
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Vad det gäller loggböckerna befann sig inte eleverna i en onaturlig situation. Varje elev fick i 
lugn och ro besvara frågorna men vi upplevde att de inte gav sig tid till att tänka igenom sina 
svar ordentligt. Svaren var många gånger kortfattade och vissa frågor besvarades inte alls trots 
att eleverna upprepade gånger uppmanades av oss att utveckla sina svar. I loggböckerna 
kunde vi se att eleverna vissa gånger talade mot sig själva. De skrev att de inte använt sig av 
sin inlärningsprofil men då de beskrev hur de gjorde sina läxor kunde vi, genom att gå tillbaka 
till profilen, se att de visst hade gjort det. Vi misstänker att eleverna inte alltid tänkt till 
ordentligt när de svarade på loggfrågorna och detta för med sig att vi ibland ifrågasätter om 
eleverna alla gånger varit uppriktiga i sina kommentarer. Detta gjorde det även svårt för oss 
att tolka om någon process startat hos en del av eleverna och hur långt den i sådant fall hade 
kommit. 
 
Vi bedömer även att tidsfaktorn spelat stor roll. Med mera tid hade eleverna, i högre grad, 
kunnat utveckla sitt reflektiva tänkande. Vi tror även att muntliga dialoger hade kunnat hjälpa 
de elever som hade svårt att uttrycka sina tankar skriftligt. Men också här talade tidsfaktorn 
emot oss. 
 
Giltighet 
 
När det gäller den generalisering vi gjorde på klassen gällande intervjuerna finner vi att den 
procentsats vi räknade ut stämmer någorlunda överens med det vi kunde tyda ur loggböckerna 
och de egna anteckningarna. Att generalisera de slumpmässigt utvalda eleverna över hela 
klassen fungerade därmed tämligen bra. Ett sätt att ytterligare öka tillförlitligheten kunde 
dock ha varit att intervjua varje enskild elev men tidsbegränsningen gjorde detta omöjligt.  
 
Resultatdiskussion 
 
Klassen i vilken projektet genomfördes ansågs på skolan som en orolig och problematisk 
klass som var beroende av tydlig struktur och fasta rutiner. Vid flertalet av lektionstillfällena 
hade många elever inte med sig material som behövdes för lektionen och de kom inte alltid i 
tid till lektionerna. Vi kom in i klassen i ett skede där föräldrasamtal och extra möten hölls för 
att komma till rätta med problemen. I klassen fanns en stark hierarkisk ordning där ett antal 
pojkar dominerade och ”lade ribban” för vad som var tillåtet och inte tillåtet. Eleverna vågade 
inte agera eller uttrycka sig som enskilda individer utan följde klassens ”ledare”. Eftersom det 
var så turbulent i klassen verkade det som att eleverna hade ett stort motstånd mot allt 
skolarbete och vi upplevde att de även såg vårt projekt som ytterligare ett skolämne som 
måste göras. 
 
I den kunskapssyn vi utgått ifrån är eleverna aktiva i sin inlärning och lär i samspel med sin 
omgivning, vilket inte var fallet i denna klass. Vi upplevde att eleverna i huvudsak var passiva 
i sin inlärning. De var vana vid och ville ha ett traditionellt arbetssätt. Detta traditionella 
arbetssätt som beskrivs av Freire (Andersson, 2000) ledde till utlärning istället för inlärning 
d.v.s. läraren lärde ut och eleverna lärde in. I detta fall blev det omgivningen, d.v.s. läraren 
och skolan som var aktiva , inte eleverna. Detta arbetssätt är tvärtemot vad Piaget , Vygotsky 
(Säljö, 2000) och Dewey (Dewey, 2004) förespråkar. Vad som dock inte får glömmas bort i 
pedagogiska sammanhang är att det som lärs ut inte alltid är det som lärs in vilket vi under 
projektets gång också upptäckte. Eleverna glömde ofta bort vilka arbetsuppgifter de hade 
gjort och syftet med dem så länge uppgifterna inte upplevdes intressanta och meningsfulla för 
eleverna (Andersson, 2000). 
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Eftersom en majoritet av eleverna mestadels var passiva i sin inlärning skapades ingen 
djupkunskap (Lärarförbundet, 1992) där eleverna kunde koppla sina nya kunskaper till de 
egna erfarenheterna och de kunskaper de hade sedan tidigare. När eleverna fick nya 
kunskaper till sig tappade de bort de gamla. Kunskaperna kunde inte, som Säljö (2000) 
framställer det, plockas fram närhelst de behövde användas. Eller som en elev uttryckte det, 
de ”fick ett litet virus”. Eleverna byggde inte på sina gamla kunskaper såsom både Piaget och 
Vygotsky beskriver (Säljö, 2000) och såg inte dessa i ett sammanhang utan lärde för lärarens 
skull och för studieresultaten. I och med detta såg eleverna inget bruksvärde och kände ingen 
mening med det som skulle läras in. Eleverna var väldigt beroende av en strikt yttre struktur 
där de ville veta exakt vad som skulle göras. Eleverna gjorde oftast endast det de blev 
tillsagda att göra och kunde inte själva skapa struktur i sitt eget lärande. Vi menar liksom 
Arfwedsson (1998) att om eleverna inte medvetet kunde reflektera kring vad och hur de lärde 
sig så kunde de inte heller organisera sina kunskaper på ett rationellt sätt vilket är viktigt för 
inlärningsprocessen. 
 
Endast ett fåtal elever var aktiva i sin inlärning. Dessa elever började också under projektets 
gång att forska och prova på olika arbetssätt för att komma underfund med hur de lärde bäst. 
Vi kunde konstatera att detta ledde till bättre resultat studiemässigt. Detta stämmer väl 
överens med vad Tornberg (2000) kommit fram till. När eleverna blev medvetna om hur de 
lärde sig bäst blev de hjälpta och styrkta i sitt individuella lärande. Här såg vi en tydlig 
koppling mellan reflektionen, medvetenheten om sitt lärande samt den egna aktiviteten 
betydelse. Eleverna hade granskat för – och nackdelar med de metoder de använt och blivit 
såsom Lendahls & Runesson (1995) skildrar, mer medvetna om sitt lärande. Likaså hade 
eleverna aktivt experimenterat, vilket Dewey (2004) uppmanar, med olika inlärningsstrategier 
och funnit vilket sätt som passade dem bäst. 
 
De flesta eleverna ansåg på ett tidigt stadium att de visste hur och när de lärde sig bäst både 
när det gäller den fysiska miljön och inlärningsstrategier. Åtskilliga elever upplevde inte 
heller att de hade några problem med sitt lärande trots att studieresultaten visade att flera 
elever inte nådde upp till målen i grundskolans kursplan för engelska. Många elever 
kommenterade i sina loggböcker att de inte lärde sig något men ändå såg de inte detta som ett 
problem. Endast ett fåtal elever upplevde under projektet att de stött på problem i sitt lärande 
och fick de problem visste de hur de kunde lösa dem. Vi tolkar detta som att ett stort antal 
elevers tänkande inte nått någon högre metakognitiv nivå. Enligt Lendahls & Runesson 
(1995) sid. 24 måste eleverna, för att nå ett metakognitivt tänkande, inse och förstå syftet 
”med den uppgift eller kunskap som ingår i processen för lärandet” samt vara medvetna om 
det egna ”lärande i relation till målet”. Genom att eleverna inte överhuvudtaget funderade 
över det faktum att de tyckte att de inte lärde sig något samt att det inte fanns någon vilja att 
sätta upp mål och förändra situationen för att nå dessa, står vi fast vid att majoriteten av 
klassen inte hunnit utveckla sitt tänkande mot en mer metakognitiv nivå. 
 
Enligt grundskolans kursplan i engelska skall skolan medvetet använda arbetssätt som främjar 
den egna inlärningen. Vad det gäller den individuella inlärningen kunde vi se att eleverna 
visserligen arbetade individuellt, för sig själv men med samma uppgifter, det var inte 
undervisningen som var anpassad efter varje enskild individs behov. Vi upplevde att eftersom 
eleverna var vana att arbeta på samma sätt med samma uppgifter fick de även svårigheter att 
ta till sig att det fanns individuella lösningar på olika problem. Enligt Dewey (2004) är 
kunskap i hög grad individuell och skolan måste därför anpassa sitt arbete efter varje individs 
behov. Under projektets gång tog 1/3 av klassen inte tillfälle att utveckla sitt lärande utan ville 
arbeta som de alltid gjort vare sig de visste om det fungerade eller inte. Även om resultaten 
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för dessa mindre framgångsrika elever inte förbättrades så ville de inte förändra sitt arbetssätt. 
Trots att vi under projektet försökte hjälpa eleverna att få syn på sitt eget tänkande samt att 
hjälpa dem lära sig lära (Lendahls & Runesson, 1995) nådde vi inte denna grupp. Vi upplevde 
att dessa elever inte reflekterade över sin inlärning eftersom de inte såg sambandet mellan 
inlärningssätt och studieresultat. Vi tror att detta kan ha berott på att eleverna inte var vana att 
reflektera över sitt lärande samt att de upplevde det jobbigt att frångå sina rutiner. 
 
När det gäller elevernas individuella inlärningsstilar fann vi att en majoritet av eleverna ville 
ha en helt annorlunda fysisk miljö än den skolan kunde erbjuda. När vi tolkade loggböckerna 
upptäckte vi att majoriteten av eleverna kommenterade att de lärde sig bäst hemma där de 
kunde påverka den yttre miljön. Vi fann att flertalet av eleverna ville sitta bekvämt, med 
dämpad belysning och med bakgrundsljud. Många elever ville dessutom småäta medan de 
studerade men på den skola där utvecklingsarbetet utfördes fanns en policy där eleverna inte 
tilläts detta. Då vi utgick från den definition Boström & Wallenberg (1997) gjort när det gäller 
analytiska respektive holistiska elever fann vi att majoriteten av eleverna i klassen var 
holistiska. Allt detta sammantaget ser vi som ett stort bekymmer för skolan. För att skolan 
skall kunna tillgodose alla elevers behov behöver skolmiljön förändras på ett drastiskt sätt så 
att den blir mer positiv för elevernas lärande. Detta ser vi dock inte som en omöjlighet och 
tror att det skulle kunna gå att genomföra med relativt små medel sett under ett längre 
tidsperspektiv. 
 
I klassrumssituationen är mångfalden en tillgång, elever kan i samarbete med varandra 
utnyttja de olika stilarna så att en utveckling sker. I skolan idag fokuseras undervisningen till 
att gynna ett fåtal elever, de fältoberoende. Vi anser, i samförstånd med Lazear (1996), att 
pedagoger i den framtida undervisningen måste tillåta eleverna få insikt i vilken inlärningsstil 
som är dominant samt vad de kan utveckla för att kunna använda sig av den lämpligaste stilen 
anpassat till situationens krav. 
 
Flertalet av de praktiska strategiövningarna syftade till att hjälpa eleverna framåt i deras 
inlärningsprocess. Vi noterade i vår dagbok att flertalet av eleverna trots att de hade tillfälle 
att arbeta med olika strategier för att utveckla sitt lärande inte tog till sig detta. Vid en, för 
eleverna individuell övning, där ord som hämtats från en tidigare läst text, skulle grupperas på 
olika sätt blev detta väldigt tydligt. De övningar som krävde ett mer aktivt tänkande (de 
kognitiva) var svåra att genomföra för många elever. Samtidigt såg vi att en mer mekanisk 
övning (sätta ord i alfabetisk ordning) inte innebar någon svårighet. När vi satte detta i 
samband med den klassificering Tornberg (2000) gjort gällande kognitiva, metakognitiva och 
socioaffektiva inlärningsstrategier uppmärksammade vi att eleverna endast använde sig av ett 
fåtal strategier ur varje kategori. 
 
Ur loggböckerna kan vi utläsa att eleverna på ett tydligare sätt kunnat redogöra för sin 
inlärningsstil än för vilka inlärningsstrategier de använde sig av. Trots att vi genom dialogerna 
i loggböckerna uppmanade eleverna att utförligare beskriva hur de gick tillväga då de lärde 
sig hade de svårigheter med det. Detta kan ha sin förklaring i att eleverna inte upplevde att de 
hade några problem i sitt lärande och därför inte var medvetna om sina egna steg och 
strategier vilket i sin tur ledde till att eleverna inte hade något behov av att reflektera, något 
som Lazear (1996) anser vara viktigt för lärandet. Vi tror också att detta kan ha sin orsak i att 
eleverna upplevde det som lättare och mer konkret att ordna sin miljö än att tänka på och 
kunna beskriva hur de gjort en viss sak. En elev uttryckte: ”Det är klart jag lär mig nåt men 
jag tänker inte på det”. En annan orsak till att eleverna i lägre grad kunde beskriva vilka 
strategier de använde sig av samt hur de fungerade var att begreppet inlärningsstrategier 
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introducerades senare än begreppet inlärningsstilar. Vi upplevde också att eleverna hade 
svårigheter med att koppla ihop de två begreppen med varandra. För att nå ett högre 
medvetande gällande inlärningsstrategierna hade mer tid behövts. 
 
Eftersom antalet skrivtillfällen var begränsade (5 skrivtillfällen/elev) var det svårt att kunna 
tyda om projektet startat en process hos alla elever. Eleverna var inte vana över att reflektera 
över sitt lärande och uttrycka detta i skrift. Trots detta kan vi i loggböckerna se att det hos 
några elever startat en process gällande medvetenheten om det egna lärandet, om än i 
varierande grad. Detta såg vi genom att en del elever under processens gång börjat utveckla 
sina kommentarer mer och mer. Från att från första skrivtillfället bara skrivit ja eller nej har 
kommentarerna utvecklats till att omfatta flera meningar. Några få mer framgångsrika elever 
kunde dessutom utförligt redogöra hur de lärde sig och varför de använde en viss strategi, 
vilket överensstämmer med den forskning Tornberg (2000) presenterar. 
 
I enighet med vad som beskrivs i Lärarförbundet (1992) visar vårt resultat att ett fåtal elever 
hade blivit mer medvetna om sin inlärningsprocess under projektets gång och därmed gått 
mot större självtillit för sitt lärande. En del elever har kommit längre än andra, några har 
endast inlett sin process medan en tredjedel av klassen inte alls startat någon process. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att alla är olika och behöver olika tid på sig. Loggboken som redskap för 
reflektion anser vi vara effektiv på så sätt att eleverna kan sätta ord på tankar, känslor, 
kunskaper och handlingar som ingår i inlärningsprocessen. Genom att sätta ord på 
processerna blir processerna medvetna (Tveiten, 2000). Både lärare och elever kan sedan gå 
tillbaka i loggboken och där tydligt kunna upptäcka utvecklingen i lärandeprocessen. Att lära 
sig reflektera är svårt och tar tid och vi menar att eleverna även i detta fall hade för kort tid till 
förfogande. 
 
Genom loggböckerna fick vi en djupare kunskap om elevernas syn på sitt lärande. 
Loggböckerna gav oss möjlighet att föra en dialog med varje elev. Vi tror på loggboken som 
redskap men vi anser att den borde döpas om. Som situationen var på den skola där 
utvecklingsarbetet genomfördes användes loggboken på flera olika sätt men med samma 
namn. I de loggböcker eleverna använde sig av då vi inledde vårt projekt varvades 
skrivuppgifter, läxförhör, utvärderingar och ibland reflektioner. Detta gjorde att eleverna blev 
förvirrade och hade svårt med att se syftet med vår loggbok. 
 
För att eleverna ska känna mening med ett reflektivt arbetssätt måste detta börja redan vid 
skolstarten. Eleverna behöver bygga upp en vana, en vilja samt en god självkännedom för att 
utveckla sitt reflektiva tänkande. Att förvänta sig att alla elever skulle ha nått detta under en 
period av sju veckor skulle vara att ha för högt uppsatta mål och vi ser därför vårt arbete med 
eleverna som en början på en längre process. Eleverna behöver även träning och uppmuntran 
till att våga prova på olika arbetssätt för att de ska veta vad som fungerar bäst för den enskilde 
eleven. 
 
Om ett projekt av denna art skall få full genomslagskraft behövs inte bara mera tid utan även 
att hela skolan involveras. Vi upplevde att eleverna hade svårt med att se helheten med vårt 
utvecklingsarbete och hade svårigheter med att koppla det till andra ämnen i skolan samt till 
lärande i allmänhet. Skolan måste förändras på flera plan bl. a. gällande den fysiska miljön 
och synen på lärandet där den enskilde elevens lärande sätts i fokus. 
 
Med vårt arbete ville vi att eleverna skulle bli medvetna om det egna lärandet genom att 
reflektera över detta i loggbok vilket i sin tur skulle leda till att stärka elevens förmåga att 
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lära. Ett led i detta var att låta eleverna bli medvetna om vilken inlärningsstil de hade och 
vilka inlärningsstrategier som de kunde använda sig av vid olika tillfällen. Efter att ha läst och 
tolkat elevernas loggböcker och egna anteckningar såg vi att detta var möjligt, men vi såg 
också att eleverna hade behövt få mycket mera tid för processen än de sju veckor vi hade till 
förfogande. I några enstaka fall såg vi dock att en tankeprocess startat där eleverna 
reflekterade över vad och hur de lärde sig. 
 
Fortsatt forskning 
 
Trots att vi valde att begränsa projektets omfång till endast en klass på 21 elever var arbetet 
med att läsa och tolka både intervjuerna och loggböckerna mycket tidskrävande. För att få en 
djupare insikt i elevernas inlärningsprocess skulle det vara önskvärt att kunna följa ett mindre 
antal elever under längre tid. I det arbetet skulle det även vara intressant att låta eleverna på 
djupet få utvecklas utifrån den individuella inlärningsstil eleverna har d.v.s. utgå från 
Gardners teori om de sju intelligenserna.  
 
Det skulle likaså vara önskvärt att hela skolan engagerades i projektet och att det skulle finnas 
möjligheter till att förändra den fysiska miljön. 
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 Bilaga 1 

 

Projektbeskrivning 
 
Elevens roll 
 
Intervjuer med öppna frågor gjordes i ett inledande och avslutande skede av projektet. 
Intervjuerna utfördes på ett slumpmässigt urval elever vilka sedan fick representera hela 
klassens tankar och åsikter kring det egna lärandet. Intervjuerna gjordes för att få en bild av 
hur eleverna såg på sitt individuella lärande innan samt efter avslutat arbete. Hade någon 
medvetenhet väckts hos eleverna?  
 
Efter första intervjutillfället fick eleverna fylla i en inlärningsprofil. Denna profil syftade 
främst till att starta en tankeprocess hos eleverna kring hur de ville ordna det runtomkring sig 
(i sin miljö) då de gjorde sina läxor hemma. Material och inspiration för detta hämtades ur 
Dunn (2001). 
 
Eleverna fick också tillsammans med oss efter praktiska övningar göra en lista på olika tips 
gällande inlärningsstrategier. Listan delades ut i klassen och fungerade sedan som en källa att 
gå tillbaka till för att prova sig fram i sitt lärande.  
 
Eleverna fick under hela utvecklingsarbetet, en gång i veckan, reflektera över sitt lärande i 
loggbok. Syftet var att via skrivande, där tankar görs synliga, försöka medvetandegöra 
eleverna om vad och hur de lär sig. Frågorna var öppna vilket gav eleverna möjlighet till att 
själva fundera över sitt individuella lärande.  
 
 
 
 
Vår roll 
 
Vi förde diskussioner och samtal med klassen kring inlärningsstilar och inlärningsstrategier.  
 
Varje vecka läste vi elevernas loggböcker där vi deltog i processen genom att kommentera 
elevernas tankar och på så sätt försöka ledsaga dem vidare mot en ökad medvetenhet rörande 
vad och hur de lärde sig.  
 
Under hela projektets gång förde vi kontinuerligt egna dagboksanteckningar där vi 
reflekterade kring händelser medan vi hade dem i färskt minne. 



 Bilaga 2 

 

Intervjufrågor angående inlärningsstil/strategi 
 
Tillfälle 1 
 
Vad vet du om olika sätt att lära in saker på? 

Har du fått några tips, hemifrån eller från skolan, på olika sätt att lära? 

Vilka egna trick för att lära eller komma ihåg nya saker använder du dig av? 

Beskriv hur du gör när du gör läxor hemma. 

Beskriv hur du gör när du lär dig saker i skolan. 

Arbetar du på samma sätt i alla skolämnen?  

Är det något sätt som fungerar bättre för dig? 

När och hur lär du dig bäst? 

Vad tycker du är lättast att lära? Varför? 

Tycker du att det är viktigt att veta hur du lär dig bäst? Varför? 

 
 
 
Tillfälle 2 
 
Vad vet du om olika sätt att lära in saker på? 

Nu när du fått lite tips, tänker du på hur du lär dig bäst? 

Beskriv hur du gör när du gör läxor hemma. 

Beskriv hur du gör när du lär dig saker i skolan. 

Arbetar du på samma sätt som förut, hemma och i skolan? 

Vet du nu vad som fungerar bäst för dig? 

När och hur lär du dig bäst? 

Har du börjat använda dig av nya sätt att lära dig saker på? 

På vilket sätt tror du att den information du fått kan hjälpa dig även i andra situationer då du 

ska lära dig något nytt? 

Tycker du att det är viktigt att veta hur du lär dig bäst? Varför? 
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Loggboksfrågor 
 
1. Beskriv hur du har gjort läxorna denna vecka. 

2. Vad har du lärt dig i engelska denna vecka? 

3. Hur lärde du dig det? 

4. Har du stött på några problem i ditt lärande? I så fall, hur löste du dem? 

5. Har du använt dig av din inlärningsprofil när du lärt dig? 

6. Om du svarat ja, var det ett bättre sätt att lära sig på? Varför? 

7. Om du svarat nej, varför inte? 
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Inlärningsprofil 
 
När koncentrerar du dig bäst? 
 
Ljud Sant Falskt 
 
Jag har lättast för att studera när det är tyst och lugnt. _____ _____ 
 
Jag kan studera eller arbeta med de flesta sorters ljud i  _____ _____ 
bakgrunden. 
 
Jag tycker om att studera med en viss typ av musik i bakgrunden. _____ _____ 
 
Ljus 
 
Jag tycker om att ha det mycket ljust omkring mig när jag  _____ _____ 
studerar. 
 
Jag studerar bäst i svag belysning. _____ _____ 
 
Temperatur 
 
Jag kan koncentrera mig när jag är varm. _____ _____ 
 
Jag kan koncentrera mig när jag är sval. _____ _____ 
 
Jag tycker varken om stark värme eller sträng kyla. _____ _____ 
 
Sittställning 
 
När jag studerar tycker jag om att ligga eller sitta på golvet. _____ _____ 
 
När jag studerar tycker jag om att sitta i en fåtölj eller soffa. _____ _____ 
 
När jag studerar blir jag sömnig om jag inte sitter på en hård _____ _____ 
stol. 
 
Jag studerar bäst hemma, där jag kan slappna av. _____ _____ 
 
Jag tycker det är svårt att koncentrera mig eller studera hemma. _____ _____ 
 
Jag tycker om att sitta eller ligga i sängen när jag studerar. _____ _____ 
 
Jag kan studera nästan var som helst. _____ _____ 
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Mat och dryck Sant Falskt 
 
Jag koncentrerar mig bättre och kommer ihåg mer om jag äter 
medan jag lär mig något. _____ _____ 
 
Jag blir störd av att dricka eller tugga på något medan jag _____ _____ 
lär mig. 
 
Ibland kommer jag på mig själv med att tugga på en penna  _____ _____ 
medan jag koncentrerar mig. 
 
Tid på dygnet 
 
Jag kommer lättast ihåg saker om jag lär in dem: 
 
a. på morgonen eller förmiddagen. _____ _____ 
 
b. mitt på dagen. _____ _____ 
 
c. på eftermiddagen. _____ _____ 
 
d. på kvällen. _____ _____ 
 
e. sent på kvällen eller natten. _____ _____ 
 
 
När lär du dig bäst? 
 
När jag ska lära mig något nytt eller minnas saker gör jag det bäst genom att först: 
 
a. läsa om det. _____ _____ 
 
b. lyssna på någon som berättar för mig om det. _____ _____ 
 
c. låta någon visa det för mig. _____ _____ 
 
d. röra på mig medan jag lär mig om det. _____ _____ 
 
e. få se på bilder samtidigt som jag lär mig om det. _____ _____ 
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När arbetar du bäst? 
 
Arbetssätt Sant Falskt 
 
Innan jag börjar på en uppgift vill jag alltid helst veta exakt  _____ _____ 
vad som ska göras. 
 
Jag föredrar att göra saker på mitt eget sätt. _____ _____ 
 
Jag vill att andra ska säga åt mig hur jag ska göra saker och ting. _____ _____ 
 
Jag tycker om att få välja mellan olika sätt att göra saker och ting. _____ _____ 
 
Jag föredrar att oftast arbeta: 
 
a. ensam. _____ _____ 
 
b. tillsammans med en kompis. _____ _____ 
 
c. i en liten grupp. _____ _____ 
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Lektionsplanering 
 
Eleverna hade engelska 3 lektioner i veckan, måndagar, onsdagar och torsdagar. Varje lektion 
var 40 minuter. Måndagar och onsdagar avsattes till övningar och diskussioner. Torsdagarna 
var avsatta till loggboksskrivande och läxförhör. 
 
Vecka 42:  Arbetet inleddes med att vi presenterade oss och vårt arbete. Resten av veckan 

gick åt till intervjuerna. 
 
Vecka 43:  Måndag: Diskussioner om inlärningsstilar fördes och eleverna fick en inblick om 

att alla lär på olika sätt. 
 
 Onsdag: Eleverna fick göra sin inlärningsprofil i övrigt fortsatte lektionen med 

att arbeta i Text book. och Work book  
 
 Torsdag: Loggboksskrivande och läxförhör 
 
Vecka 44: Måndag: Arbete med engelska texter från Text book och uppgifter i Work book. 
 
 Onsdag: Arbete med engelska texter från Text book och uppgifter i Work book 
 
 Torsdag: Loggboksskrivande och läxförhör. 
 
Vecka 45: Lov 
 
Vecka 46: Måndag: Diskussioner om inlärningsstrategier fördes och eleverna berättade om 

vilka strategier de kände till och använde sig av. Sedan fick eleverna se en OH 
under 30 sekunder där olika bilder visades. Eleverna skulle sedan para ihop 
bilderna på det sätt de tyckte passade bäst. Sedan berättade eleverna vilka bilder 
de kom ihåg och varför de parat ihop dem som de gjort. En lista på strategier 
uppfördes, kopierades och delades ut. 

 
Onsdag: Högläsning och översättning av veckans text.  

 
Torsdag: Loggboksskrivande och läxförhör där inlärningsstrategin var att sätta 
ord i ett sammanhang. Eleverna bildade egna meningar av orden de valt ut själva 
från veckans glosläxa. 

 
Vecka 47: Måndag: Eleverna fick arbeta i grupp med olika inlärningsstrategiövningar. 

Orden vi arbetade med var hämtade ur Work book, alltså det textmaterial vi 
arbetade med under veckan, och sammanställdes till ett arbetshäfte. Övningarna 
gick ut på att eleverna skulle gruppera ord på olika sätt: 

 
• Efter innehåll t.ex. djur, växter, verktyg, teknik och musik. 
• Gruppera i alfabetisk ordning 
• Gruppera i ”lätta” och ”svåra” ord 
• Gruppera i antal, t.ex. parvis eller tre och tre 
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Onsdag: Arbetet med inlärningsstrategier fortsatte. Lektionen startade med 
högläsning av veckans text. Sedan fick eleverna arbeta enskilt med engelska ord 
genom att: 
 
• Rita bilder till orden 
• Färglägga ord som de tyckte ”passade ihop” och på så sätt para ihop dem 
• Associera till andra ord 
• Slutligen fick eleverna beskriva varför de gått tillväga som de gjort 

 
Torsdag: Loggboksskrivande och läxförhör där eleverna bildade egna meningar  
med ord de själva valt ut ur veckans text från Work book. 

 
Vecka 48: Måndag: Lektionen startade med att vi lyssnade på en sång som förekom i texten 

från förra veckan. Eleverna fick sedan arbeta med att översätta sångtexten från 
engelska till svenska. Meningen var inte att översätta sångtexten så att det skulle 
gå att sjunga melodin utan att det skulle bli en text som gick att förstå och ha ett 
bra flyt på svenska. 

 
 Onsdag: Översättningsarbetet fortsatte. Avslutande intervjuer påbörjades. 
 
 Torsdag: Loggboksskrivande och läxförhör. Intervjuerna avslutades. 
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Inlärningstips - Inlärningsstrategier 
 
Hur kan man göra för att lära sig nya ord i engelska? 
 
Skapa en egen berättelse av orden. 

Koppla till egna erfarenheter och redan kända saker. 

Skriva orden. 

Gruppera i antal, t.ex. parvis eller tre och tre. 

Gruppera i alfabetisk ordning. 

Gruppera efter ordens längd. 

Gruppera i ”lätta” och ”svåra” ord. 

Gruppera efter innehåll, t.ex. djur, växter, verktyg etc. 

Göra egna bilder: tänka i bilder eller rita bilder. 

Skriva egna meningar, sätta i sammanhang. 

Använda sig av datorn som hjälpmedel. 

Repetera. 

Översätta. 

Färglägga och använda överstrykningspenna. 

Associera, tänka på redan kända saker, t.ex. en bild, ett svenskt ord som låter likt, en plats, en 

motsats, en synonym etc. 

Läsa högt för sig själv. 

Läsa tyst. 

Ta en paus. 

Röra på sig samtidigt som man läser, tänker, talar högt etc. 




