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Förord 

 

Med detta arbete har jag kommit en bit på väg vad gäller mitt egna lärande. Många timmar har 

jag funderat och diskuterat mig mot hållbara argument och lösningar vad avser goda lärprocesser, 

om jag funnit dem? Nej, de bästa lösningarna hoppas jag återfinna i framtiden, men jag har 

identifierat verktygen och håller på att lära mig använda dem. Under arbetets gång har jag haft 

förmånen att ha tillgång till två mycket goda mentorer. Min handledare Steffan Lind och min 

sambo Marita Forsgren. Tack för Er enastående klokhet och visdom.   

 

 

Jan-Erik Backman 

Boden, maj 2005. 
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Abstrakt 

 

Den moderna pedagogiken handlar om att ha en helhetssyn där fokus på inlärningssituationen 

inte enbart avser att en lärare med breda kunskaper, eller tillgång till fina läromedel innebär goda 

lärprocesser. Motivationen, miljön, individen, kunskapen är alla lika viktiga pedagogiska 

pusselbitar för att förmedla och befästa kunskap. I dagens gymnasieskola finns förutom de rent 

teoretiska programmen, vilka i sak är en förberedande utbildning för elever som ämnar läsa 

vidare vid universitetet också de yrkesförberedande programmen där målare, elektriker, snickare 

etc. erhåller en yrkesutbildning. Gymnasieskolans yrkesförberedande utbildningar har i första 

hand fokus på det efterkommande yrkeslivet, där huvuddelen av utbildningstiden består av 

karaktärsämnesundervisning. Det huvudsakliga syftet till detta är att eleverna på dessa 

utbildningar under sin skolgång skall lära sig ett yrke och efter avslutad gymnasieutbildning 

kunna stå direkt till arbetsmarknadens förfogande. På dessa utbildningar tenderar kärnämnena att 

komma i andra hand medan karaktärsämnena får elevens verkliga fokus. Att använda sig av en 

metod som infärgning av ett karaktärsämne är bland annat enligt skolverket en mycket god 

motivator för elever som i första hand läser på de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna. 

Kärnämnena används som en viktig beståndsdel i karaktärsämnena, därav uttrycket infärgning, 

och tvärt om, karaktärsämnena lånar viktiga beståndsdelar till kärnämnesundervisningen. 

Infärgning av ett ämne, oavsett om detta handlar om samhällskunskap, matematik eller svenska 

bör genomföras utifrån kriterierna �hur kan jag använda detta� eller �till vilken nytta....� Syftet 

med detta arbete har varit att genom en integrerad undervisning kunna undersöka om elevernas 

förståelse, och således motivationen ökar om ämnet kan göras intressant för dem. Men även ur ett 

metakognitivt perspektiv undersöka om den nämnda metoden kan bidra till realisationsvinster för 

elevernas framtida lärprocesser. I arbetet påvisas det att elever som har klara och tydliga 

definitioner om mål och metod för det som skall läras också intresserar sig mer för uppgiften.  
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�Kommer man inte upp ur startblocken, 

Kommer man inte i mål� 
(Swärd 1993:43) 

 

1 Bakgrund 
 

 

 

Funderingar kring förmågan att på ett bra sätt vidareförmedla sina kunskaper till andra individer 

har funnits allt sedan tidernas begynnelse. Ju mer upplyst människan har blivit desto mer har 

tankarna kring förmedling av kunskap kommit att hamna i fokus. I vårt moderna samhälle talar vi 

idag om pedagogik och pedagogiska förhållningssätt. Den moderna skolan uppkom i samband 

med att människan lärde sig att använda skriftspråket. Skolan av idag är uppbyggd på 

generationers samlade erfarenheter av att förmedla kunskap. Pedagogiken i utbildningsväsendet 

är i ständig omvandling, det handlar inte i första hand om att den som har mest kunskaper också 

är den som är bäst lämpad att lära ut denna. Den moderna pedagogiken handlar om att ha en 

helhetssyn där fokus på inlärningssituationen inte enbart avser att en lärare med breda kunskaper, 

eller tillgång till fina läromedel innebär goda lärprocesser. Motivationen, miljön, individen, 

kunskapen är alla lika viktiga pedagogiska pusselbitar för att förmedla och befästa kunskap. I 

dagens gymnasieskola finns förutom de rent teoretiska programmen, som i sak är en 

förberedande utbildning för elever som ämnar läsa vidare vid universitetet också de 

yrkesförberedande programmen som utbildar målare, elektriker, snickare etc. Gymnasieskolans 

yrkesförberedande utbildningar har i första hand fokus på det efterkommande yrkeslivet, där 

huvuddelen av utbildningstiden består av karaktärsämnesundervisning. Det huvudsakliga syftet 

till detta är att eleverna på dessa utbildningar under sin skolgång skall lära sig ett yrke och efter 

avslutad gymnasieutbildning kunna stå direkt till arbetsmarknadens förfogande. På dessa 

utbildningar tenderar kärnämnena att komma i andra hand medan karaktärsämnena får elevens 

verkliga fokus. Redan i antikens grekland startade funderingar om hur broar skulle kunna byggas 

mellan empiri och teori. Platon (i Lewin 1998) menade att skolans huvudsyfte var medborgerlig 

fostran, antingen genom yrkesutbildning eller genom teoretisk bildning. John Dewy (1998) menar 

att även den moderna pedagogikens dilemma är att kunna finna en hållbar och vedertagen väg 
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mellan teori och empiri. I detta resonemang innebär Deweys (1998) dilemma att finna en 

pedagogisk �bro� mellan kärnämnen och karaktärsämnen vid yrkesutbildningar. Alltså att få 

eleverna att förstå värdet av att en god teoretisk kunskapsgrund också innebär att det praktiska 

kunnandet ges ytterligare en dimension. Dagens samhälle kräver dock oavsett utbildning, att 

varje individ har en gedigen kunskap om samhällets funktioner. Detta krav på kompetens 

kommer inte att minska i vårt framtida Sverige eller för den delen i det enade Europa. Att 

använda sig av en metod som infärgning av ett karaktärsämne är bland annat enligt skolverket1 en 

mycket god motivator för elever som i första hand läser på de yrkesinriktade 

gymnasieutbildningarna. Kärnämnena används som en viktig beståndsdel i karaktärsämnena, 

därav uttrycket infärgning, och tvärt om, karaktärsämnena lånar viktiga beståndsdelar till 

kärnämnesundervisningen. Infärgning av ett ämne, oavsett om detta handlar om 

samhällskunskap, matematik eller svenska bör genomföras utifrån kriterierna �hur kan jag 

använda detta� eller �till vilken nytta....� Det är inte alltid en självklarhet att kunna se kopplingar 

mellan praktiska och teoretiska kunskaper. Infärgning bör först och främst handla om att bygga 

broar med hjälp av pedagogiska förhållningssätt mellan dels kärnämnen och karaktärsämnen men 

i lika hög grad mellan undervisande lärare och elever i de olika ämnena.  

 

Hur bygger då de nationella styrdokumenten dessa broar? Skolverket skriver �Genom samverkan 

mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att praktiska och teoretiska inslag förs 

samman och integreras i olika ämnen och kurser bildas en helhet i utbildningen och utvecklas 

den kompetens som krävs i arbetslivet....�2 Intentionerna från skolverket kan tydas så att den 

första samverkan som innebär att ämnen integreras styrs utifrån den egna kommunens skol- och 

utbildningsplaner och i andra hand att samverkan sker på de undervisande lärarnas initiativ. Att 

en sådan samverkan sanktioneras från skolverket till kommunerna återfinns i skolverkets 

styrdokument för gymnasieskolan. Under rubriken specialutformade dokument kan man läsa 

�Genom att kombinera karaktärsämnen från olika program kan en kommun inrätta 

specialutformade program... Ett specialutformat program innefattar även de åtta kärnämnena 

och projektarbete motsvarar ett nationellt program i fråga om utbildningens nivå och 

omfattningen i timmar�3. Således återfinns viljan att från skolverket främja samverkan mellan 

                                                
1 http://www.skolverket.se/pdf/rap190.pdf (040217) 
2 http://www3.skolverket.se/ki03/info (040421) 
3 ibid 

http://www.skolverket.se/pdf/rap190.pdf
http://www3.skolverket.se/ki03/info
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såväl utbildningslinjer som ämneskategorier för att en integrering ska ske. Från regeringshåll kom 

den 22 april 2004 en proposition, Kunskap och kvalitet � elva steg för utvecklingen av 

gymnasieskolan.4 I denna nämns olika förbättringar till dagens gymnasieskola, allt för att 

underlätta och stödja samverkan men också för att kunna fånga upp de elever som väljer 

yrkesinriktade utbildningar men riskerar underkänt i kärnämnena.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur väl integrerad undervisning mellan kärnämnen 

och karaktärsämnen ökar den egna förståelsen, det vill säga kan eleven uppnå en metakognitiv 

medvetenhet i sin lärprocess?  

1.3 Metod 

När forskarna talar om kunskapssyn brukar de ofta skilja mellan två teoretiska synsätt, nämligen 

positivism och hermeneutik. Dessa synsätt innebär olika uppfattningar om hur världen 

�presenteras� (Månsson, 1995). Enkelt uttryckt kan man säga att positivism förespråkar 

avbildning och hermeneutiken tolkning av omvärlden. Hur en person ser på saker och ting och 

hur hon uppfattar sin omgivning och verklighet skiljer sig av naturliga skäl från person till 

person. Det kan bero på allt ifrån skillnader i personlighet, uppfostran, utbildning och 

erfarenheter till mer djupgående kulturella faktorer. Synen på verkligheten, kunskapen och 

problemen påverkar i sin tur hur personen handlar i olika situationer, och ligger till grund när 

man sedan försöker lösa dem. När en eller flera personer gör en studie är det därför naturligt att 

dessa personers synsätt ligger till grund för hur studien utformas. Detta genom att alla medvetna 

aktioner som val av perspektiv, insamlandet av empiri men kanske framförallt att tolkningen av 

datamaterialet hela tiden präglas av personen bakom arbetet. Individernas agerande och 

uppfattningar styrs av hur samhället och dess olika system ser ut. Foucault (i Månsson 1995) 

menar att människan är relativt låst i sin handlingsfrihet genom att hon blir påtvingad en viss 

given kunskap som är sanktionerad av samhället (Månsson 1995). Detta kanske är en något långt 

gående åsikt men miljön i människans omgivning påverkar. Från barnsben får vi lära oss vad som 

är rätt och fel. Detta präglar naturligtvis individen i hennes fortsatta liv (Berger & Luckmann, 

                                                
4 Prop. 2003/04:140 
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1967). Det får alltså betecknas som en rimlig slutsats att människan inte är opåverkad av 

samhället, trots att den enskilde individen i samhället ofta ser sina egna värderingar och 

uppfattningar som livets egna facit (Berger & Luckmann, 1967). Som läsare av en 

forskningsrapport har jag konstaterat att det är viktigt att vara medveten om att forskarens 

personlighet medför att en total objektivitet inte kan garanteras. Vetenskap och det som skall 

anses som vetenskapligt styrs av hur samhällsstrukturen i övrigt ter sig. Men även den attityd och 

maktstruktur som finns inom ämnet för forskningen påverkar. I jämförelse med Popper som 

hävdar att vetenskap är fristående från samhällets påverkan är således detta resonemang inte 

särskilt Popperianskt (Selander 1986). En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och 

komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är, för mig en metod.  

 

För att säkerställa den egna förförståelsen för hur infärgning av ett karaktärsämne sker kommer 

litteraturstudier och tidigare forskning ligga till grund för min teoribildning. Litteraturstudier om 

pedagogiska förhållningssätt och metoder i lärprocesser har utgjort grunden i mitt teorikapitel. 

För att förstå hur infärgning sker bör således stor vikt läggas vid att studera olika pedagogiska 

förhållningssätt och metoder. För att få den förförståelse som krävs för att göra ett arbete om 

metoder och förhållningssätt i lärandet anser jag att det är viktigt att förstå den filosofiska, och 

även den historiska synen på pedagogik, för att förstå nutiden måste man också känna till 

historien. Därför ägnas ett stycke i min teoriredovisning om den filosofiska bildningen i ämnet.  

 

Det empiriska materialet kommer att undersöka om det sker några förändringar i de undersökta 

elevernas lärprocess. Följaktligen innebär detta om en pedagogisk metod som stimulerar 

elevernas deltagande och tydliggör målsättningarna för det som skall läras i förlängningen först 

och främst förbättrar den egna förståelsen för hur man lär men också vad som sker med 

studieresultaten hos de undersökta eleverna. Den empiriska delen av arbetet kommer att bestå av 

ett tvåveckorsblock i ämnet samhällskunskap där eleverna kommer att arbeta projektorienterat i 

undervisningen. Ämnesvalen skall relatera till elevernas kommande yrkesliv. Med denna 

inriktning bör eleverna ha den första, och kanske den viktigaste biten för att arbeta med en 

infärgad/integrerad metodik nämligen motivationen. Läsblocket kommer att vara utformat så att 

undervisningen sker genom ett problembaserat lärande där fokus läggs på att identifiera, tolka 

och genom handling finna lösning. Lärarens roll blir då att fungera som en mentor, spindeln i 
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nätet, eller med moderna termer, som en projektledare. Examinering kommer att utgöras av en 

muntlig redovisning samt av en enklare rapport. Initialt var avsikten att välja ut ett antal elever 

och lärare slumpmässigt för en kvalitativ intervju efter projektarbetet, främst för att få en 

personlig respons på den i försöket använda pedagogiska metoden. Dock ansåg jag vartefter 

arbetet pågick att en kvantitativ metodansats med ostrukturerade observationer mycket väl skulle 

kunna ersätta det från början kvalitativa sidospåret med intervjuer. Bilden nedan illustrerar 

läraren som spindeln i nätet vid en integrerad undervisning.  

 

 
Figur 1 Projektorienterad problemlösning 
Eget upphov 
 
Som syftet anger bygger uppsatsen på två viktiga frågeställningar, hur man kan/bör stimulera 

inlärning för elever vid gymnasieskolans yrkesförberedande program. Valet av tänkbar lärprocess 

för att kunna mäta något så abstrakt som ökad förståelse var inte från början självklar, denna 

växte fram i takt med litteraturstudiernas fortskridande till att framstå som det enda tänkbara 

alternativet, ett projektarbete med tydlig inriktning på det kommande arbetslivet. Mätmetoden är 

således ett lektionsupplägg som dels ska innehålla ett tydligt spår av integreringstänkande och 

dels något som i feedback med eleverna, kan återskapa lärprocessen i ett metakognitivt 

perspektiv. Provgruppen har bestått av en klass från ett yrkesförberedande utbildningsprogram i 

en gymnasieskola; 

- Bp25, Byggprogrammet årskurs 2 

                                                
5 Följande förkortning kommer hädanefter att användas för Byggprogrammet årskurs 2.  

Tolka 

Problem-
lösning 
genom 

handling

Identifiera

Läraren
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Det första steget är att med den ordinarie läraren inventera såväl elever som lärare hur 

undervisningen sker i de olika ämneskategorierna med fokus på samhällskunskap och de 

yrkesrelaterade ämnena. De viktiga frågeställningarna var att ta reda på om och i så fall hur 

elevernas lärprocesser kartlagts från skolans håll, alltså har det från skolan skett några 

återkopplingar till den enskilde elevens inlärningsprocesser, alltså reflektioner på metakognitivt 

tänkande i undervisningen. Allt detta i enighet med skolverkets intentioner om hur utbildning 

skall ske i dagens gymnasieskola (Prop. 2003/04:140). 

 

 Denna typ av studier är i sig egentligen inte särskilt formaliserade men för den empiriska delen 

av arbetet kändes den kvantitativa metodansatsen som den enda rätta. Främst för att valet av det 

kvantitativa synsättet kommer att präglas av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka 

förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning jag valt. Metoden avgör också 

vilka svar som är tänkbara. Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i 

förhållande till informationskällan. Allt detta är nödvändigt för att kunna göra de jämförelser och 

undersöka om det resultat som framkommit gäller (Holm & Solvang 1997). Eftersom en 

kvantitativ ansats medger mig att självvådligt avgöra vilka resultat som är av vikt för min 

empiriska undersökning har jag självfallet också använd denna metod, trots att den kvantitativa 

metoden i sig är formaliserad och strukturerad. Att använda sig av ostrukturerade observationer 

istället för intervjuer kännetecknar ytterligare min kvantitativa ansats. Ostrukturerade 

observationer innebär inte som man kanske kan tro att observationerna görs utan någon större 

tanke (Patel & Tebelius 1987). Är avsikten att använda observationerna i ett utforskande syfte 

måste såväl den teoretiska som den empiriska kunskapen om den föreliggande observationen vara 

grundligt förankrad hos observatören. Finns inte denna kommer inte heller observationerna att 

kunna användas i ett forskande syfte. Under den tvåveckorsperiod som elevernas, och givetvis 

mitt projektarbete pågick skedde också observationerna. Oavsett om det var med eleverna i 

klassrummet eller om det var vid de enskilda handledningstillfällena. Eftersom jag var en del i 

projektarbetet innebär också detta att jag hade rollen som känd, deltagande observatör. Denne tar 

aktiv del i de situationer som skall observeras (Patel & Tebelius 1987:99). Som projektledare, 

eller spindeln i nätet är givetvis jag en mycket viktig och märkbar del i den situation som skall 

observeras, alltså är det inte, enligt Patel & Tebelius (1987) praktiskt genomförbart att använda 

sig av någon annan observationsmetod. 
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Som framgår i det inledande kapitlet under rubriken metod är upplägget utformat som ett 

tvåveckorsblock i ämnet samhällskunskap med en tydlig inriktning mot elevernas respektive 

karaktärsämne. Undersökningsklassen, Bp2 arbetade med ämnesvalet påverkan svartarbetskraft i 

byggbranschen och Vad EU:s utvidgning kan komma att få för konsekvenser för byggbranschen.  

 

1.4 Disposition 

Arbetet innehåller fyra delar. Den första delen innehåller en bakgrundsbeskrivning 

metoddiskussion där det vetenskapliga förhållningssättet redovisas. Kapitel två är teoridelen i 

arbetet, här presenteras olika pedagogiska förhållningssätt och diskussioner om utveckling av den 

egna lärprocessen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Kapitel tre innehåller arbetets 

empiriska redovisning, här presenteras utfallet av projektarbetet. Kapitel fyra innehåller den 

avslutande diskussionen och tankar om framtida forskning i ämnet. 

 

1.5 Avgränsningar 

I tid och rum utgörs avgränsningarna av den praktikperiod som jag genomfört vid en 

gymnasieskola vårterminen 2004. Vidare avgränsningar är dels ämnesvalet. Undersökningen 

kommer endast att fokusera på hur resultatet kommer att falla ut i ämnet samhällskunskap samt 

valet av utbildningsprogram, byggprogrammet åk 2. Förutom författaren kommer inga personer 

att namnges i uppsatsen. 
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�För att blicka framåt krävs ofta perspektiv bakåt.� 

(Swärd 1993:82) 
 

2 De pedagogiska metoderna � från filosofi till empiri 

 
 

 

2.1 Den filosofiska synen 
 
Skolans värld är en mycket viktig social institution. Som nämndes i bakgrundsförklaringen så har 

sedan tidernas begynnelse det alltid funnits behov av att förmedla kunskap vidare. Enkelt 

förklarat så har denna förmedling av kunskap varit mycket prioriterad, utan detta kunskapsutbyte 

så hade mänskligheten troligtvis inte blivit särskilt långlivad. Men denna kunskap var i första 

hand kanske förmedling av den kunskap det innebar att gräva en bra fångstgrop eller att hålla 

elden vid liv. Skolans tillkomst sammanfaller enligt antikens Grekland med skriftspråket. Det var 

även antikens greker som uppfann namnet skola, vilket betyder �frihet från fysiskt arbete�. 

Alltsedan denna tid fram till i dag har diskussioner förts på den offentliga arenan om vad som 

egentligen är det viktiga innehållet i skolan. Platon och Aristoteles angav huvudsyftet som en 

medborgerlig fostran medan andra menade att det huvudsakliga syftet var yrkesutbildning, 

allmänbildning eller personlig utveckling (Stensmo 1994, Lewin 1998).  

 

Skolans födelse innebar dock att teori och empiri skildes åt. Man läste sig till om hur olika 

verksamheter fungerade istället för att vara en del i denna verksamhet och lära sig utifrån 

empirin. Ett av den moderna pedagogikens dilemma har varit att försöka bygga broar mellan 

dessa två åtskilda öar, teori och empiri. Den pedagogiska filosofin är en del av detta och filosofer 

som John Dewey (1998) anser att varje praktiserande pedagog alltid bör reflektera över frågor 

som rör etik, moral, samhällssyn, människosyn, metodik. Att skolan inte dekontextualiserar 

lärandet utan strävar efter att det finns ett nära samband mellan det man lärde sig och hur det man 

lärde sig kan användas, kontextualisering. Relationen mellan lärande och tillämpning skall sträva 

efter en gemensam harmoni i utbildningen. Det anses av bland annat Stensmo (1994) och Dewey 
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(1998) att det finns sju punkter som varje praktiserande pedagog bör reflektera över när denna 

formar sin egna pedagogiska metodik, dessa redovisas i figuren nedan. 

 
 
 
Figur 2 Pedagogens sju reflektionspunkter 
Eget upphov 
 

�Vad är� då egentligen? Redan antikens greker sysselsatte sig med frågeställningar om 

verkligheten. Var denna något som uppfattades i sinnevärlden eller var det något annat? Det finns 

traditionellt två svar på dessa ontologiska6 frågor (Lewin 1998); 

- Tillvaron är i grunden materiell, förståelsen får vi via våra sinnen 

- Tillvaron är i grunden andlig, dess beskaffenhet kan vi inte förstå helheten av trots våra sinnen 

(Stensmo 1994). 

  

Resonemanget om att tillvaron i grunden är materiell innebar att Aristoteles (384-322 fkr) bröt 

med sin lärare Platon (427-347 fkr) (Lewin 1998). Aristoteles utgångspunkt var att omvärldens 

yttre realitet utgörs av människor och ting som existerar oavsett om människan är medveten om 

                                                
6 Ontologi, efter grekiskans �to on� vilket betyder det varande 

Hur ska 
det läras?

Vad skall 
läras? 

Vad är 
ett 

samhälle

Vad är 
en  

människa

Gott 
eller  
Ont 

Sant 
eller  

Falskt 

 
Vad är?

 
Pedagogik



 14

detta eller ej (Stensmo 1994). Dock så kan individen bli medveten om denna 

verklighetsuppfattning genom upprepade observationer och genom att reflektera över detta. 

Aristoteles menade att verklighetens uppfattning delges människan via sina sinnen genom att alla 

intryck bearbetas och analyseras. Platon å sin sida menade att verkligheten är andlig och att 

tillvaron består av två olika skikt, idévärlden och sinnevärlden. I den första finns de eviga idéerna 

om vad som är sanningen, skönheten och godheten. Sinnevärlden är bara en form av återspegling 

av idévärlden, sinnet ger endast en ofullständig bild av verkligheten. Den sanna kunskapen om 

verkligheten nås enligt Platon bara genom att vända sig in i sin egen själ och där söka svaret på 

verkligheten (Ozmon & Carver 1995, Stensmo 1994).  

 

�Sant eller falskt?� Medvetenheten om vad som sker och uppfattningen om företeelser kommer 

människan till godo antingen genom rationalism eller empirism. Rationalismen hämtar sitt 

resonemang utifrån vad som är förnuftigt eller logiskt. Ordet i sig härstammar från grekiskans 

ratio som betyder just förnuft (Lewin 1998). Den pedagogik som utgår utifrån kunskapsteorin 

fokuserar på att kunskapen är en inre mental process där analys av centrala begrepp och logiska 

prövningar i det utredande samtalet är vägen till sanningen (Ozmon & Carver 1995). 

Empirismen7 menar att all kunskap kommer till människans medvetenhet genom sinnena. 

Kunskap får man genom att observera den yttre världen. Varseblivning och reflektion utgör 

kunskapens källa (Stensmo 1994). Ett sådant pedagogiskt resonemang avser en aktiv 

sysselsättning med att se och förstå omvärlden, gärna genom att i omvärlden pröva sina teoretiska 

frågeställningar genom enkäter, intervjuer, observation eller experiment (Ozmon & Carver 1995).  

 

�Det goda eller onda�, all pedagogisk verksamhet måste ha en synlig värdegrund. Det vill säga 

hur och på vilket sätt en utbildning utformas. I skolan ställs man som lärare ofta inför olika val 

om hur och om man skall agera i en specifik situation. Hur man agerar bottnar i vilken etisk8 syn 

man har, alltså den egna synen på vad som är rätt eller fel, gott eller ont (Stensmo 1994). 

Filosofin skiljer enligt Stensmo (1994) på två olika former av etik, nämligen om det etiska 

handlandet är avsiktligt eller om det sker utifrån ett konsekvenstänkande (Lewin 1998). Den 

                                                
7 Kommer från grekiskans empiria och betyder erfarenhet. 
8 Etik kommer från grekiskans Ethos som betyder sed. 
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första utgår från förpliktelser eller levnadsregler, till exempel att komma i tid till sitt arbete, göra 

sina läxor eller inte vara otrogen.  

 

�Vad är en människa?� Synen på människan handlar i grund och botten om motivation, det vill 

säga vad som driver individen att nå eller sträva mot ett visst mål. Till exempel en lärarkandidat 

som under studietiden kämpar mot målet att en dag vara examinerad lärare, det kan också vara en 

elitidrottsman som under många år tränar för att vinna en enda tävling som OS. Man kan särskilja 

på två olika sorters motivation, den inre och den yttre motivationen. Inre motivation är behov 

som rör fysisk och psykisk överlevnad, det egna beteendet som hela tiden utvecklas och egna 

resurser att utveckla. Den yttre motivationen är till exempel lön för utfört arbete, ett mycket väl 

godkänt prov etc. Dewey (1998) har utformat en teori om den lärande människan där lärandet 

grundlägger vanor. Det innebär att individen lär sig en metod att närma sig nya problem, till 

exempel i skolan eller arbetet.  

 

�Vad är samhället?� All pedagogisk verksamhet sker tillsammans med andra individer, alltså är 

det ett socialt sammanhang vilket i förlängningen gör det till ett samhällsuppdrag. Följaktligen är 

det en del i vårt samhälle. Vårt ansvar att föra kunskaper från historien vidare till yngre 

generationer som i sin tur tar vid där vi slutar är att säkerställa vårt kulturarv. Samhörigheten med 

historien vävs samman med nutid och det samhälleliga värderingarna förs på detta sätt vidare i 

generationerna. Frihet, jämlikhet och demokrati är tre viktiga hörnstenar för att pedagogiken 

alltid skall få vara en utvecklande verksamhet (Stensmo 1994).  

 

All pedagogisk verksamhet styrs av någon form av läroplanering (Läroboken 2003). En läroplan 

kan vara strukturerad utifrån de ämnen som skall läras. En ämnesfokuserad läroplan skapar 

vattentäta skott mellan de ämnen som eleven skall lära, allt utifrån de vetenskapliga traditioner 

som styr ämnena i grunden. Till exempel när den schemalagda tiden anger att det är 

samhällskunskap som skall behandlas, då görs detta och inget annat. En elevfokuserad läroplan 

tar sitt avstamp i elevens aktuella problem och de problem som de kan förväntas möta i 

framtiden. Ett problem kan formuleras på många olika sätt men eleven möter alltid ett problem 

som en kännande, tänkande och handlande varelse. Alla problem som en elev möter kan 

formuleras som teman eller projekt. En elev vid en yrkesförberedande utbildning kan ha problem 
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i ett kärnämne, till exempel samhällskunskap. Det karaktärsämne som denna elev studerar ger 

inga problem, låt oss säga att det handlar om en elev vid naturbruksutbildningen. En 

ämnesfokuserad läroplan skulle inte erbjuda denna elev någon möjlighet att se ämnet 

samhällskunskap utifrån några andra perspektiv än det som läroboken kan erbjuda. En 

elevfokuserad läroplan skulle å andra sidan kunna mixa ihop kärnämnet och karaktärsämnet och 

utvecklas i ett gemensamt ämnesprojekt. En projektorienterad undervisning skapar goda 

förutsättningar för att fokusera på viktiga delar i skolan.  

 

�Hur ska det läras?� Metodik avser hur läraren och eleven bör handla i lärsituationen. Metoden 

för att lära ut och lära in skiljer sig åt rent tekniskt. I utlärning förmedlar läraren sina kunskaper 

och värderingar, avstampet sker utifrån läromedlens information och undervisningen följer den 

väg som läroboken anger. Metoder som fokuserar på inlärning ger en stor frihet för såväl lärare 

som elever att söka och använda den information som finns i omvärldens olika 

informationskällor, till exempel Internet, dagstidningar, radio och tv, mm. Läraren fungerar i 

detta sammanhang som en �vägvisare� eller handledare och den främsta uppgiften är att hjälpa 

eleverna med problemformuleringar, informationssökning, värdering av information och 

problemlösningar. I modern pedagogik anges ofta denna metod som �Learning by doing�, eller 

analytiskt översatt till svenska �Det vi gör tillsammans i dag kan jag på egen hand göra i 

morgon� (Dewey 1998). 
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�Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer � 

Utan att överge gamla.� 

(Swärd 1993:113) 

2.2 Lärandet i fokus 

 
Utbildning handlar i första hand om att skapa bättre betingelser för individers lärande. Skolfs 

1994:29 tydliggörs skolans uppdrag, att förmedla kunskaper samt att möjliggöra utbytet av 

kunskaper. Det framgår också att det inte endast kommer an på skolan att förmedla alla de 

kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling Detta gäller för såväl 

elever som lärare. För att kunna lära elever måste också en lärare kunna lära sig själv, denne 

måste också vara mycket medveten om hur det egna lärandet bäst ger en utveckling i lärandet 

(Ellström 1992). Detta innebär att läraren måste hitta den bästa individuella ordningen för sitt 

lärande och på så vis kunna skapa bättre betingelser för sina elevers lärande. Fokus i lärarens 

lärande bör ligga på hur eleverna lär, men också på hur läraren själv lär. Detta är ett exempel på 

vad man idag kallar för parallellprocesser i lärandet. Den som organiserar och leder utbildning 

måste också organisera goda betingelser för sitt eget lärande. Planering och genomförande av den 

utbildning som man tillgodoser sig själv får aldrig bli ett självändamål, utan ses som ett medel för 

att befrämja elevernas lärande (Ellström 1992).  

 

Att skapa och utveckla en organisation vars främsta uppgift är lärande innebär att individen i 

organisationen måste ges rätten att handla utifrån egna initiativ. Det självständiga tänkandet är 

den viktigaste länken i denna typ av organisation, detta är lika viktigt för såväl läraren som 

eleven. Medvetenheten och förståelsen för det man gör samt rätten till eget handlande är nyckeln 

till en framgångsrik utveckling (Ellström 1992). Lärarkollektivet måste således också aktivt tolka 

och förhålla sig till målen för verksamheten. En viktig aspekt på en lärande kultur är att den är 

aktiv � det vill säga att organisationen och dess medarbetare själva tar initiativ till förändringar � 

och inte enbart reaktiv, så att man agerar först när utomstående påkallar förändringar (Ellström 

1992). 

 
                                                
9 Lpf 94, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
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�Den framgångsrike vet vad har är bra på�. 

(Swärd 1993:124) 

2.3 Det utvecklande lärandet  
 
Det talas i dag ofta om kompetens och kompetensutveckling, synen på vad som egentligen är 

kompetens och utveckling av denna går ofta isär. Å ena sidan kan uttrycket kompetensutveckling 

ofta användas som ett helhetsbegrepp för en organisations utveckling utan att för den delen avse 

eller mena just utveckling av enskilda individers lärande. När forskare idag talar om kompetens 

och kompetensutveckling ser man idag allt oftare kompetensens karaktär som en holistisk10 

förmåga, med en situationsberoende påverkan. Kompetens handlar i första hand om individens 

förmåga att lösa ett problem i ett specifikt sammanhang (Sandberg 1994). En holistisk 

uppfattning innebär att man ser kompetens som något som främst är sammanknippat till 

utvecklande lärande och en levande organisation som stimulerar en positiv förändring i själva 

verksamheten. Utveckling av den egna kompetensen handlar i ett holistiskt perspektiv om att 

lärare som ökar sin förmåga att lösa olika typer av problem i sina respektive ämnen också 

utvecklar sina elever. Kompetensutveckling och lärande är därmed mycket nära relaterade som 

begrepp, om man i lärande också avser förmågan att omforma och tillämpa ny kunskap i 

handling. 

 

För en lärare handlar kompetensutvecklingen i själva lärarrollen främst om att utveckla nya sätt 

att organisera inlärningssituationer för eleverna. Idag betonas allt mer den kompetensutveckling 

som främst bygger på ett erfarenhetsbaserat lärande i själva arbetet. Detta lärande skall helst vara 

utvecklingsinriktat och inte bara anpassningsinriktat (Ellström 1992). Det utvecklingsinriktade 

lärandet bör för att leda den enskilde individen framåt i kompetensutvecklingen innehålla de 

komponenter som bilden på nästa sida visar. 

       

                                                
10 Holism, teori som utgår från att helheten är större än summan av delarna. I stället för att undersöka enskilda delar 
för att dra slutsatser om helheten, måste delarna först förstås utifrån denna helhet (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). 
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Figur 3 Lärandets komponenter  
Eget upphov 
 

När lärande och tänkande inte betraktas som två, av varandra fristående företeelser har man nått 

en lärprocess som enligt Ellström (1992) är utvecklingsorienterad. Helhetens betydelse för en god 

inlärningssituation är mycket viktig för att förstå just helheten, exempelvis vid infärgning av 

kärnämnen i karaktärsämnesundervisningen. Allt oftare lyfts också det sociala sammanhangets 

betydelse för tänkandet fram i forskningen (SOU 1992:94). Allt detta innebär ett starkt 

ifrågasättande av den modell som kan sägas ligga under hela det traditionella utbildnings och 

kompetensutvecklingstänkandet. I detta förutsätts nämligen att generella principer och färdigheter 

kan läras in i ett sammanhang, som ligger utanför själva problemsituationen, och att kunskaperna 

sedan automatiskt kan överföras och tillämpas i olika konkreta situationer (Mattson 1995). I 

stället betonas nu att generaliserbar kompetens bäst utvecklas genom att man, tillsammans med 

andra, metodiskt reflekterar över sina erfarenheter från skilda problemlösningssituationer. Med 

dessa erfarenheter som bas kan man sedan bygga egna, mentala modeller av hur allt hänger 

samman. Våra handlingar styrs ofta utifrån sådana praktiska teorier, som utvecklas ur reflektion 

över vårt tidigare handlande och de konsekvenser som vårt handlande medfört (Molander 1993). 

Erfarenheter från forskning om lärande är ett viktigt redskap för att ifrågasätta det som tas för 

givet i en välbekant situation. Modern forskning framhåller ofta att människor utvecklar nya 

lösningarna genom en ny mental inramning, det vill säga genom att man uppfattar det tidigare 
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problemet på ett nytt sätt eller genom att man upptäcker delvis nya problem i den gamla 

problemsituationen (Ellström 1996). Även manuella förmågor har djupare sett en mental 

inramning, i form av föreställningar om vad det hela går ut på och hur handlingar skall utföras 

(Säljö 1992). Problemlösningsförmågan kan i det sammanhanget analytiskt delas upp i förmågan 

att;  

 

   
 

Figur 4 Problemlösandets cirkel 
Eget upphov 
 

Ur ett lärande perspektiv kan man också lägga till förmågan att lära av det nya sättet att lösa 

problemet, till exempel genom att man försöker ge allmän tillämpning åt lösningen eller 

angreppssättet. Alltså handlar det utvecklingsinriktade lärandet främst om en ny mental 

inramning (Ellström 1996). Förhållandet mellan ny kunskap och kompetensutveckling handlar 

inte enbart om att ny kunskap tillhandahåller nya lösningstekniker, utan också om att den kan 

bidra till nya tolkningar av tidigare observerade problem eller att man identifierar nya aspekter, 

som man tidigare inte uppfattade som problem (Säljö 1992). För läraren är det i 

utbildningsinstitution inte alltid det svåra att lära sig hantera ny teknik eller ny materiel, utan att 

lära sig att tänka på ett nytt sätt om det som är verksamhetens kärna � själva lärandet. Nya tankar 

om dess natur är nämligen ofta en förutsättning för att man som lärare också skall lyckas skapa 

nya och bättre betingelser för sina elevers lärande, till exempel genom infärgning (Säljö 1992).  
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�Att lyssna inåt kan vara nyttigare än att lyssna utåt.� 

(Swärd 1993:23) 

2.4 Hur vi lär om hur vi lär 

 
En kognitiv medvetenhet innebär att individen har en förståelse för vad som händer och hur saker 

i omgivningen sker, varseblivning. Metakognition betyder då kognition om kognition. Med andra 

ord hur vi lär om hur vi lär och hur vi tänker om hur vi tänker (Hägglund & Madsen 1997). 

Metakognition som begrepp har sedan början av 1970-talet fått en allt större uppmärksamhet 

inom lärandeforskningen. Vad man egentligen avser är det som ligger �bakom� eller �under� 

tänkandet och lärandet och i hög grad påverkar processerna. Modern forskning om lärande i 

utbildningsinstitutioner betonar allt oftare innehållsfrågorna som avgörande för lärandets kvalitet 

(Pramling 1988, 2003). Många forskare skiljer mellan lärandets teknikfrågor respektive 

innehållsfrågor, men de menar ofta att de senare är de viktigaste, om man vill utveckla kvaliteten 

i lärandet. Eleverna måste se en mening i det som skall läras (Madsen 1994). Forskningen om yt- 

och djupinriktat läsande är ett bra exempel på detta. Ytinriktat läsande innebär att individen tar 

fasta på textens yta och inriktar sig på att återge innehållet, istället för att tolka och analysera 

budskapet och relatera det till de egna erfarenheterna, något som är en förutsättning för djupare 

förståelse. Forskning har visat att en avgörande faktor bakom individers tendens att ytläsa 

respektive djupläsa är deras uppfattning om kunskap och lärande. Den som tror att lärande 

handlar om att kunna återge fakta tenderar också i större utsträckning att ytläsa en faktatext 

(Madsen 1994). 

 

Elevens syn på hur kunskap och lärande bäst gagnar det egna lärandet är således mycket viktigt 

till exempel vid textläsning. Samma förhållande gäller vid utveckling av praktiska färdigheter, 

exempelvis vid karaktärsämnesundervisning vid yrkesförberedande program vid gymnasieskolan. 

Antingen sker inlärningen av att man �härmar� eller så försöker man uppnå en helhetsförståelse 

för hur saker sker (Pramling 2003)S. Ofta är strategierna inte särskilt effektiva, om målet är 

självständig problemlösning och förståelse. Wistedt (1987), som djupstuderat hur gymnasieelever 

hanterar sin studiesituation, säger att eleverna ofta själva kan beskriva två olika slags lärande som 

kan förekomma i en studiesituation. Ett mer eller mindre mekaniskt reproducerande ställs mot ett 
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aktivt konstruerande av det personliga kunnandet. Eleverna använder ord som plugga respektive 

lära för att skilja de två sätten åt. Samma elev tycks således behärska bägge strategierna.  

Wistedt (1987) menar, liksom många andra forskare, att en avgörande faktor för vilket sätt som 

dominerar är elevens intresse och förståelse i förhållande till innehållet � tolkningen av uppgiften 

(Wistedt 1987). 

 
�Ämnesrelaterade och intresserelaterade problem ger utrymme för genuint lärande i den meningen att valet av vad 

som skall läras in görs intentionellt. Enskildheter i form av fakta och exempel fogas in i ett för eleven meningsfullt 

sammanhang. 

� 

När eleverna inte lyckas formulera ämnesrelaterade problem tycks de förlita sig på sina tidigare erfarenheter av att 

ha löst problem i skolan. Efter nio år i grundskolan har de etablerade 

uppfattningar av vad som krävs av dem inom ramen för uppgifter som redovisningar, läxor och prov och de har 

utvecklat strategier för att hantera skilda slag av skoluppgifter. 

Eleverna kan därför, med hjälp av formella lösningar, hålla fast vid ambitionen att fullgöra uppgiften även om de 

inte ser på vad sätt stoffet kan utnyttjas för personligt lärande. 

� 

Procedurerna ger emellertid inte alltid nyckeln till innehållet. Ett bekymmer med de invanda studiestrategierna är 

att de har sin grund i erfarenheter från tidigare skolstadier och från 

uppgifter som förekom där. 

... 

Möjligen har eleverna en alltför begränsad repertoar av procedurer när de kommer till gymnasiet.� 

(Wistedt 1987:132-140) 

 

Wistedts (1987) resonemang leder till slutsatsen att lärare alltid bör fundera över hur innehållet i 

det som skall läras kan göras meningsfullt för eleverna, bland annat utveckla effektivare 

inlärningsstrategier. Nästa steg är då rimligen att fundera över vilka faktorer som förstärker 

respektive bevarar elevers �dåliga� inlärningsbeteenden, för att se om dessa faktorer kan 

avlägsnas. Ytläsning är, liksom andra ineffektiva strategier, ett inlärt förhållningssätt. 

Utbildningssituationer med korta lektioner utan sammanhang, kombinerad med en stor mängd 

fakta och prov av återgivningskaraktär, är en mycket stark styrfaktor på elevernas beteende. 

Läraren bör, enligt Pramling (2003) utveckla utbildningsstrategier, som kan få eleverna att lämna 

sina invanda inlärningsmönster och den passiva underordningen som den traditionella 

inlärningssituationen har skapat till förmån för aktiva och medvetna ställningstaganden till det 
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egna lärandet. Om en elev skall kunna lära sig att använda nya metoder för inlärning krävs det att 

läraren aktivt utvecklar sina pedagogiska färdigheter (Hägglund & Madsen 1997). Många 

forskare varnar uttryckligen för en pedagogik, som främst bygger på att man undervisar eleverna 

om hur man bäst lär. Risken är då stor att man mekaniserar lärandet. När eleverna får lära sig 

specifika tekniker, är risken stor att dessa sätts i fokus, i stället för innehållet i det som skall läras 

(Madsen 1994). Man bör i stället styra eleverna mot ett medvetet lärande där en viktig pusselbit 

är förståelse för innehållet. Läraren måste därför, när han vill utveckla elevernas lärande, starta i 

en egen reflektion över vad och hur det är han vill hjälpa eleverna att förstå men också i 

funderingar om hur eleverna tänker om och förhåller sig till det som skall förstås (Pramling 

2003). Vad det går ut på är således att undervisa metakognitivt, inte att undervisa om 

metakognition (Pramling 2003). Den praktiska slutsatsen blir att man bäst befrämjar kvalitativt 

lärande om man både är uppmärksam på innehållet � hur urvalet görs och hur problemen 

presenteras � och på en metanivå i elevernas tänkande � hur de tolkar uppgiften och vad det är 

som gör att deras tolkning ser ut som den gör (Hägglund & Madsén 1997).  
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 �Läraren kan öppna dörrar, men du måste själv 

gå in� 

(fritt efter Swärd 1993) 

2.5 Aspekter på inlärningssituationer 

 
Lärare bör alltid sträva efter att utveckla effektiva lärstrategier, en sådan utveckling gagnar inte 

bara kvalitén på utbildningen utan också elevens förmåga att tillgodogöra sig utbildning. Den 

konstruktivistiska synen på lärande är att man menar att det alltid är eleven som gör själva arbetet 

med lärandet � det är faktiskt ingen annan som lär eleven någonting. Elevens förståelse för vad 

lärandet handlar om och hur det kan gå till, blir då rimligtvis också avgörande för kvaliteten i 

själva lärandet (Pramling 2003). Att leda utbildning och organisera lärprocesser handlar i hög 

grad om komplexa sociala processer, en mycket stor mängd inverkande faktorer och ständiga, 

blixtsnabba överväganden, för att uppnå de eftersträvade resultaten (Madsén 1994).  

 

När det gäller undervisning i skolsituationer, har forskarna på senare år blivit helt klara över att 

arbetet är oerhört komplext, och att det innebär att massor av komplicerade beslut hela tiden 

måste fattas baserade på, i många fall, ett otillräckligt beslutsunderlag (Arfwedson 1994). För att 

klara av att undervisa måste alla lärare utveckla olika rutiner, på gott och ont. Den erfarne läraren 

har en bred repertoar av sådana rutiner som brukar fungera � åtminstone i den betydelsen att man 

klarar av att hantera den yttre situationen, utan att direkt förlora kontrollen. Det är både ett 

vågspel och ett mödosamt arbete att utveckla nya rutiner, eftersom dessa dels måste prövas ut 

successivt, dels innebär att läraren riskerar att förlora en del av sina tidigare 

�rationaliseringsvinster�. 

 

 En erfaren lärare som prövar något helt nytt blir nämligen delvis nybörjare igen � och måste 

utveckla nya rutiner och erfarenheter. Detta visar hur viktigt det är med långsiktighet, uthållighet 

och ett stödjande klimat, om någon djupare förändring och utveckling av en utbildning skall 

komma till stånd. Det är annars svårt att undvika att man återfaller i rutinerna. En analytisk 

strukturering av inlärningssituationen kan utifrån detta resonemang ha den struktur som figuren 

på nästa sida illustrerar. 
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Figur 5 Lärandets pusselbitar 
Eget upphov 
 

Dessa faktorer samverkar i ett komplicerat samspel, som i sin tur bestämmer kvaliteten i 

lärprocessen. En elev som inte har förstått syftet med hela utbildningen får svårt att se meningen 

med enskilda uppgifter. Tolkningen av uppgifterna blir då gärna att det hela går ut på att prestera 

ett resultat, som gör att man slipper ifrån uppgiften med godkänt resultat. Tillvägagångssättet blir 

då att räkna ut vad läraren är ute efter och sedan försöka visa upp detta, utan ett djupare eget 

engagemang (Molander 1997). Om ramarna för uppgiften är så snävt satta att eleven saknar 

egentligt handlingsutrymme, kommer han troligen inte heller att lägga ner någon större energi på 

att utveckla nya lösningsstrategier. Om inte själva lärsituationen premierar självvärdering hos 

eleverna, blir också förutsättningarna för att utveckla det egna lärandet sämre. En lärare, som hela 
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tiden tydligt markerar att han själv sitter inne med det rätta svaret på varje fråga eller situation, 

stimulerar inte eleverna till att själva söka svaren, något som ofta förutsätter nya tillvägagångssätt 

i sökandet efter kunskap. Om läraren ger eleverna prov som enbart mäter deras förmåga att återge 

fakta, blir det också naturligt för eleverna att inrikta sig på att mer eller mindre mekaniskt 

memorera kunskaperna till exempel vid glosförhör i språkundervisningen. Läraren bör istället 

medvetet använda dessa styrfaktorer för att befrämja de önskvärda kvaliteterna i lärandet 

(Molander 1997). Läraren måste därför, som tidigare påpekats, börja med att fundera över hur 

eleverna uppfattar det som skall läras, och vilka tillvägagångssätt de då väljer att använda sig av 

för att finna rätt kunskap. Det gäller också att utforma uppgifter och situationer så att dessa leder 

till tankar om hur det egna lärandet sker (Nisbet & Shucksmith 1986).  

 

Om en elev skall kunna lära sig nya metoder för att lära och förstå måste mål och metod vara väl 

avvägda i undervisningen. Är målet med vad som skall läras otydliga kommer inte heller någon 

metakognitiv erfarenhet att göras. Att ge elever skriftliga prov som de kan lösa med hjälp av till 

exempel formelsamlingar, bidrar till att undergräva deras tidigare föreställning att lärande handlar 

om att lära sig att återge fakta utantill. Enligt Molander (1997) kan skillnaden mellan elever med 

goda resultat och de eleverna med sämre resultat i studierna första hand relateras till deras 

medvetna och omedvetna studieteknik (Molander 1997). Elever som försöker att förstå och se 

helheterna i vad som skall läras är också de som lyckas bäst i skolan. De modifierar aktivt 

innehållet i vad som skall läras för att finna en förståelse och se helheterna. Mindre 

framgångsrika elever är mera ytinriktade, de tar istället fasta på själva procedurerna i lärandet och 

söker inte heller medvetet efter den innehållsliga strukturen. Dessa elever tar fasta på isolerade 

fakta, till exempel vilka svar läraren verkar vara ute efter eller vilket beteende som läraren tycker 

är det rätta.  
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�Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har 

man en chans att få se sig själv� 

(Tomas Tranströmer i Axelsson & Thylefors 2004: 115) 

 

2.6 Den inre utvecklingen 

Pramling (2003) menar att metakognition är motorn i lärprocessen, med detta resonemang torde 

då reflektionen vara bränslet som håller lärprocessens motor i igång. Det brukar sägas att de 

viktigaste metoderna för att underlätta lärande är just reflektionen och dialogen i reflektionen. 

Denna kombination medger en dialog som har ett kollektivt inslag, vilket är själva kärnan i det 

kollektiva lärandet. Alla typer av erfarenheter som en person dragit i sitt liv påverkas i 

reflektionsprocesser, vem har väl inte tänkt att om jag bara vetat skulle jag ha gjort på ett annat 

sätt. Att lära sig innebär att man uppnår en kognitiv förändring i sina tidigare strukturer, detta 

sker genom reflektionsprocesser (Slavin 2000). En lärprocess som är utvecklande söker ständigt 

återkopplingar till tidigare erfarenheter, att kunna identifiera och synliggöra dessa innebär att en 

individ kan dra många viktiga fördelar i och av sitt lärande. För att leda elever till ett metalärande 

krävs det att de lärt sig att använda och se reflektionen som ett verktyg, utan detta verktyg 

kommer inte heller någon varseblivning kring det egna lärandet att nås. Att kunna se, och 

identifiera sitt lärande på en metanivå innebär att vad som lärts, och hur det lärts egentligen är två 

oskiljbara aspekter i sitt lärande. Kunskapen om hur jag lär om hur jag lär kan bara uppnås 

genom att reflektionsprocessen tydliggjort lärandet och att erfarenheten utnyttjas för framtida 

processer (Pramling 2003). Att tala och förstå sitt metaspråk innebär således att man avkodat sin 

förmåga att lära. Vägen mot detta är inte lika för alla eller generaliserbar men har sin grund i, och 

utgår från följande frågeställningar; 

• Erfarenheterna är grunden i lärandet � hur har jag lärt? 

• Reflektionen är motorn i lärandet � på vilket sätt har jag lärt? 

• Helhetens betydelse i lärandet � vad har jag lärt? 

• Känslan för lärandet � vad vill jag lära mig mer om? 

 

Dessa fyra aspekter kan sägas vara grunden i utvecklandet av ett metaspråk (Sandberg 1994). 
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Reflektionsprocessen bygger på att individen kan identifiera sin process mot lärandet, en 

reflektion skapar förändringar, likväl som förändringar skapar reflektioner. Frågeställningarna i 

reflektionsprocessen bör då ha sin utgångspunkt i vad som beskrevs på föregående sida. Kunskap 

erhålls när erfarenheter aktivt bearbetas, lärandet konkretiseras och värderas i en återkopplingsfas 

som i sin tur bejakar lärandet hos den enskilde individen.  

 
                                                   

 

Figur 6 Reflektionsprocessen 

Eget upphov 
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Det handlar egentligen om att pröva sina metoder för inlärning. Ett angreppssätt för att testa hur 

lärdom dragits och hur denna kan vara behjälplig i framtida lärprocesser är att se lärandet i ett 

induktivt perspektiv. Det vill säga att se hur de fakta som erhållits i den traditionella 

undervisningen medger en förståelse för sin lärprocess. Reflektionsprocessen som skapar 

förståelsen för lärandet kan då sägas vara motsatsen till det induktiva, deduktion. Med ett 

deduktivt angreppssätt testas reflektionens förklaringar och man kan göra förutsägelser om den 

egna lärprocessen. En förklaringsmodell som bygger på ett resonemang om deduktion och 

induktion innebär då att teorierna om lärandet i ett induktivt perspektiv är steget in i lärprocessen. 

Det deduktiva är då i detta resonemang metaspråket där förutsägelserna och förklaringarna om 

det egna lärandet har arbetats fram i en metareflekterande process (Chalmers 1995). Det finns 

olika nivåer i reflektionsprocessen, i resonemanget om induktion � deduktion skulle således de 

olika nivåerna kunna grupperas enligt följande; 

               

Induktion 

 
Nivå 1 � Grundläggande reflektionsnivå som sällan uppmärksammas. 

 

Nivå 2 � Avgränsande reflektion där metoder söks för att nå förståelse. 

 

Nivå 3 � Systematisk reflektion där erfarenheter vägs in för att nå en teoretisk förståelse 

. 

Nivå 4 � Metareflektion där reflektionen bidrar till en lösning eller utveckling. 

  
Deduktion 

 

Figur 7 Den induktiva � deduktiva reflektionsprocessen 

Eget upphov 
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�Den som vill lyckas kan inte ta sig över en klyfta med två små hopp.� 

(Swärd 1993:33) 

2.7 Den gemensamma utvecklingen 

 
I skolans värld har många forskare påpekat att lärare i regel lever under ett extremt 

handlingstvång, som försvårar både reflektion och lärande. Detta beror främst på att läraren under 

läsåret ofta är mycket pressad för att hinna med den aktuella kursens mål. Vikten av att kunna ta 

klivet från de invanda rutinerna och ifrågasätta den rådande arbetssituationen är mycket viktiga 

för att kunna utveckla lärprocesserna (Alexandersson 1994b, Swieringa & Wierdsma 1992). 

Utveckling av lärande organisationer förutsätter en organisering av parallella lärstrukturer 

(Dilschmann 1996). Det kan till exempel handla om att lärare, som normalt arbetar tillsammans i 

lag med att utbilda samma elever, också regelbundet får möta kolleger, som har likartade 

arbetsuppgifter, men som man inte arbetar tillsammans med varje dag. Inom skolan finns detta 

angreppssätt väl utvecklat och dokumenterat (Hägglund & Madsén 1997). Det kan innebära att 

lärare bildar grupper över de ordinarie arbetslagsgränserna, med syftet att tillsammans reflektera 

över hur eleverna lär och hur detta lärande är relaterat till de egna utbildningstrategierna, 

exempelvis att i projektform sammanfoga kärnämnen och karaktärsämnen i undervisningen. En 

parallell lärstruktur kan också handla om att lärarlagen återkommande får utrymme att dra sig 

tillbaka och reflektera djupare över sitt vardagsarbete. Dilschmann (1996) betonar vikten av att 

den parallella strukturen också utvecklar medvetna mekanismer för att återföra lärdomarna till 

den undervisande verksamheten. När lärare i �forskande cirklar� stegvis försöker förändra sin 

egen praktik, sker denna återföring delvis automatiskt, genom att utbildningen förändras. 
 

 
Figur 8 Forskande cirklar 
Eget upphov 

Utveckling 

Handling

Reflektion 
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Erfarenheterna från skolor som prövat detta angreppssätt tyder också på att det efter hand sker en 

påverkan på hela enhetens pedagogiska diskussion. När grupper av lärare, som för varandra skall 

våga avslöja sina överväganden, framsteg och brister, för att på detta sätt kunna lära tillsammans, 

är naturligtvis graden av förtroende i gruppen avgörande för resultatet. Alexandersson (1994b) 

har pläderat för att en fördjupad reflektion bara är möjlig i vad han kallar för �kunskapande 

allianser�, byggda på ömsesidigt förtroende (Alexandersson 1994b). Detta talar också för 

parallella lärstrukturer, som inte alltid sammanfaller med den ordinarie organiseringen av 

arbetslag. Dilschmann (1996) påpekar att den lärande processen förvisso förutsätter 

ifrågasättande, men att detta måste gälla det problemområde gruppen är engagerad i och inte den 

parallella strukturen i sig. Det är alltså upp till varje enskild individ att ställa frågor och söka svar, 

för att lärandet skall bli aktivt i en djupare mening. Frågeställandet måste få fritt flöde inom 

gruppen, läraren samlar in och strukturerar upp frågorna till den relevans som kan anses ligga i 

linje med vad som skall läras, behåller fokus på lärprocessen. 

 

 
Figur 9 Lärandets kanalisering 
Eget upphov 
 

Ellström (1996) betonar vikten av att man som medarbetare har ett handlingsutrymme för att 

pröva nya grepp � lärande innebär att byta och bryta rutiner. Men pekar också på motivationens 

betydelse för att uppnå en god utveckling av lärprocesser. 

 

 

     Relevant kunskap 



 32

�Att tänka � kan vara en skön avkoppling� 

(Swärd 1993:75) 

2.8 Sammanfattning  

 
Hur skulle en parallell lärstruktur kunna utvecklas inom gymnasieskolan � inom lärarlagen och 

mellan lärare och elever? Hur säkerställer man att vardagens erfarenhetslärande också utmanas 

och berikas genom nya tankemodeller, till exempel infärgning av kärn- och karaktärsämnen på de 

yrkesförberedande utbildningarna? Detta är en del av de intressanta frågeställningar som 

uppkommit i samband med skrivandet av mitt teorikapitel. Redan Platon och Aristoteles utbytte 

tankar om hur lärprocessen skall utformas. I grunden skiljer sig inte den filosofiska pedagogiken 

särskilt mycket från dagens moderna pedagogik. Skillnaden görs idag på att alla som befinner sig 

i processer av lärande, såväl lärare som elever, tillsammans formulerar mål och problem i det som 

man avser att lära eller studera. Vikten vid att bygga broar, parallelliteten, skapandet av goda 

miljöer och strukturen i utbildningssammanhang är de viktigaste fundamenten för att säkerställa 

en hög utbildningsnivå, hos elever och lärare. 

 
 
 
Figur 10 Lärprocessens brobygge 
Eget upphov 
 

Hur man uppfattar sig själv i lärandeprocessen och hur det egna lärandet genom reflektion skapar 

förståelse för hur den egna utvecklingen sker har sedan 1970-talet erhållit en stark förankring i 

lärandeprocesser. Kognitiva och metakognitiva uppfattningar är en mycket viktig del i all form av 

utveckling av kompetens, såväl den egna som andras. Den utvecklande lärprocessen styrs också 

idag alltmer av konstruktivistiska idéer, arbetet med lärandet sker utifrån elevens egna initiativ. 

Hur detta sedan förvaltas och utvecklas kommer an på hur skicklig läraren är. Det är denne som 
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för processen vidare, dagens lärare bör i första hand fungera som en projektledande mentor eller 

ett bollplank. Ett sådant tänkande skapar parallellprocesser, vilket innebär att både elev och lärare 

hela tiden. Det teoretiska �brobygget� mellan lärare och elever är mycket viktigt för att 

säkerställa att inlärningen sker utifrån de ställda förväntningar och måluppfyllnad som 

exempelvis en läroplan utgör. Men �brobygget� mellan olika ämneskombinationer är lika viktig, 

finns inte harmonin dessa emellan kommer inte heller en stabil läroprocess att kunna ske. 

Avslutningsvis anser jag att ett utvecklande lärande måste innehålla följande komponenter för att 

just kunna sägas vara utvecklande; 

• En stabil värdegrund där synen på individ och lärande har en god moralisk grund. 

• Motivation och inspiration, att mål och metod är relevanta och tydliga för såväl elev som 

lärare. 

• Kreativ utveckling, tillåtelsen att tänka i nya banor och utveckla personliga lösningar för 

lärprocessen. 

 

I det utvecklande lärandet är den viktigaste komponenten uppfattningen om den egna förståelsen 

för sin inlärning, alltså talar vi här om den metakognitiva uppfattningen om det egna lärandet. 

Hur och på vilket sätt lärde jag mig bäst, vad gick sämre och hur tar jag detta med mig till 

kommande lärprocesser? Ingrid Pramling (1988) talar om tre olika metakognitiva ansatser som är 

av avgörande betydelse för den egna inlärningen; 

1. Kunskap om sin egen kognition 

2. Kontroll av den egna kognitionen 

3. Uppfattning och perspektiv om kognition 

 

Hur en person ser på saker och ting och hur hon uppfattar sin omgivning och verklighet skiljer sig 

av naturliga skäl från person till person. Meningen är hämtad från min metodbeskrivning och, 

anser jag, talar ett för mig mycket tydligt (meta) kognitivt språk. Detta teorikapitel har varit en 

metakognitiv resa för mig. Och liksom positivisten som förespråkar avbildning av omvärlden och 

hermeneunektikern som tolkar omvärlden har jag, som nämndes i metodbeskrivningen, blandat 

friskt och nått en ny insikt i mitt egna lärande. 
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�Ingenting blir gjort om alla vänta på att någon annan skall ta initiativet� 

(Swärd 1993:80) 
 

3 Empiri 
 

 

 

3.1 Empiridiskussion � från tanke till handling 
 
Som syftet med uppsatsen anger - att undersöka om integrerad undervisning mellan kärnämnen 

och karaktärsämnen ökar förståelsen, det vill säga kan eleven nå en metakognitiv mognad. Ett 

underliggande syfte blir då att ta reda på om eleverna kan se ett metakognitivt mönster i sina 

lärprocesser � gav detta initialt många idéer på hur infärgning/integrering kan göras. Men 

vartefter litteraturstudierna pågick fann jag att det egentliga intresset var att utifrån den 

metakognitiva teorin undersöka om förståelsen för lärprocesserna underlättas av infärgning. Men 

hur mäta förståelse? I detta skede fick jag börja med ett återtåg från min egen skolgång. Hur har 

jag själv lärt? Vilka metakognitiva erfarenheter kan jag finna i mina lärprocesser, alltså hur jag 

lärt om hur jag lärt? Med dessa tankar startade processen på utformningen av min empiri. Som 

anges under metodrubriken bygger empirin på att låta eleverna arbeta projektorienterat, med ett 

av läraren fastställt ämnesområde inom samhällskunskapen. Uppgiften för eleverna i 

undersökningsgruppen, Bp 2 var att skriva en rapport om antingen svartarbete i byggbranschen 

eller huruvida EU:s utvidgning kan komma att påverka byggbranschen.  

 

3.1.2 Arbetsform  

En viktig del i en grupp eller organisation som är samlade för att lära och utbilda är att den är 

aktiv, det vill säga att initiativen till aktivitet sker inifrån gruppen. En god utbildningsmiljö 

handlar i första hand om att som lärare kunna skapa och underlätta för att detta sker (Ellström 

1992). Med utgångspunkt i detta, konstruktivistiska resonemang på lärande arbetades riktlinjerna 

fram för den arbetsform som var tänkt att användas. Undervisningen utgick från att vara 

projektorienterad, under det tvåveckorsblock som projektarbetet pågick hade eleverna fyra 80 
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minuterspass planerad lektionstid. I förutsättningarna angavs vidare att det inte skulle vara 

möjligt att klara av att slutföra projektarbetet under ordinarie lektionstid, således innebar detta att 

delar av fritiden skulle behöva avsättas för att kunna slutföra arbetet. Arbetsformen var 

följaktligen inte vad dessa elever vanligtvis var vana vid. Som Madsén (1994) anser är det ingen 

annan än eleven själv som kan och måste göra själva arbetet med lärandet. Hur eleven själv 

uppfattar och förstår lärandet och hur detta skall gå till är självklart avgörande för kvalitén i det 

aktuella utbildningsmomentet. Att leda lärprocesser handlar enligt Madsén (1994) om komplexa 

sociala processer, där snabba beslut från läraren ofta anger vägen mot det tänkta målet. Med 

grund i Madséns resonemang fick eleverna därför en kort ämnespresentation där det kortfattat 

angavs vad som var syftet med arbetet, alltså att i projektform arbeta med de ovan nämnda 

ämneskategorierna.  

 

3.1.3 Arbete mot metakognition 

Som nämndes ovan fick eleverna en kortare presentation där mål och syfte med det kommande 

arbetet angavs. Eleverna fick här välja inriktning på sitt arbete, tolv elever valde då att arbeta med 

svartarbete i byggbranschen och en elev med EU:s utvidgning och dess påverkan på 

byggbranschen. Nästa steg i arbetet var att ge eleverna en kort genomgång hur arbetsprocessen 

skulle se ut samt att fastställa hur arbetet sedermera skulle redovisas. Att utföra och presentera ett 

arbete i rapportform innebar för eleverna ett nytt perspektiv på arbetsmetod. Säljö (1992) menar 

att lära sig tänka på ett nytt sätt är kärnan i den egna lärprocessen, att identifiera sin 

kompetensutveckling innebär också att tolkningen av problemet visar sig ur andra, okända 

synvinklar. I sin helhet ger detta en ökad förståelse för det observerade och det som kan anses 

vara kärnan i det studerade, i detta fall elevernas ämneskategori. En lyckad inlärningsprocess 

följer alltid ett bestämt mönster. En helhet byggs utifrån flera mindre pusselbitar. För att då nå en 

metakognitiv erfarenhet i den kommande lärprocessen måste eleverna vara helt införstådda med 

mål, syfte och metod, har inte eleven detta helt klart för sig kommer inte heller den metakognitiva 

lärdomen att dras. Molander (1997) menar att de elever som lyckas bäst i skolan är de som har 

klart för sig vad målet med lärandet är, vilket det övergripande syftet är och vilken metod som 

bäst är lämpad för detta. En elev som har nått detta kommer, enligt Molander (1997) att aktivt 

pröva och modifiera information för att kunna nå en egen kontroll lärprocessen. 
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Steget in i den problemlösande cirkeln (se figur 9) torde enligt detta teoretiska resonemang te sig 

mycket naturlig och, i detta fall var inte eleverna själva medvetna om att de redan under 

presentationen av arbetet inträtt i denna teoretiska cirkel.  

 

 
Figur 11 Problemlösandets cirkel                        3 

Eget upphov 

 

3.1.4 Identifiering 

Det första steget i den teoretiska problemlösningscirkeln var tämligen omärkbart för eleverna. 

Redan under det första passet hade samtliga elever nått identifieringsfasen, vad som skulle göras 

var alltså redan klart för eleverna. Att kunna ta klivet från den traditionella undervisningen och 

finna nya metoder för inlärning är mycket viktigt för att kunna utveckla det egna lärandet 

(Dilschmann 1996). En identifiering av ett problem innebär också en form av ifrågasättande där 

redan befintlig, egen kunskap prövas och värderas. Samhällskunskapsundervisningen i klassen 

har följt det traditionella mönstret där läraren gått igenom vad som läroplanen förespråkat utan att 

eleverna haft någon större möjlighet att påverka vad som skall läras. En undervisningsform som i 

huvudsak är uppbyggd på att lärare och elever har en envägsdialog inbjuder inte heller till den 

kritiska granskningen av den kunskap som är avsedd att läras. Med ett projektarbete gynnas 

istället denna kritiska granskning. Det aktiva lärandet bygger på den parallellprocess som skapas, 

där varken lärare eller elev har det fullständiga svaret klart. Problemidentifiering innebär också 

att de egna ramarna och förutsättningarna ställs samman med det klarlagda syftet med arbetet. 
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Elever som inte förstått syftet och inte heller har klart för sig vilka ramarna och förutsättningarna 

är kommer inte heller att se helheten i uppgiften. Molander (1997) menar att de elever som lyckas 

bäst i skolan är också de elever som kan se helheterna, alltså att de har syfte, mål och metod klart 

för sig. I denna typ av arbete innebär det att man stimulerar djupinlärning, alltså att eleven genom 

uppgiften stimuleras att verkligen ta reda på vad som är viktigt och inte. Vidare anser jag att 

denna typ av arbete inte medger såkallad ytinlärning.  

 

3.1.5 Tolkning 

När eleverna hade identifierat uppgiften måste de för att kunna skapa de egna förutsättningarna 

för att lösa uppgiften aktivt tolka denna. Detta skedde under aningen okontrollerade former, 

främst anser jag för att arbetssättet var något nytt och att de inte heller kunde fråga läraren om 

vilket som är rätt eller fel. Ett underbyggt och omedvetet krav var att lärarnärvaron i denna fas 

hade stor betydelse för eleverna, dels för att fungera som mentor men också för att styra in 

tänkandet i rätt bana. Med kravet på eleverna att själva finna och värdera den information som är 

relevant för uppgiften används Wistedts (1987) resonemang om att utveckla effektiva 

inlärningsstrategier. Hur  inlärningen fungerat tidigare i den traditionella undervisningen var klart 

för eleverna men vilka inlärningsmetoder blir effektiva i denna typ av lärprocess för den enskilda 

eleven? Wistedt (1987) menar att elevens engagemang är avgörande för intresse och förståelse 

för vad som skall läras, intresse och förståelse i sig är likställt med att tolkningen av uppgiften 

också underlättas. Problem som är ämnes och intresserelaterad, integrerade, ger utrymme för 

genuint lärande, valet av vad som skall läras sker mer på känsla än på direktiv (Molander 1997). 

Eleverna använder därför öppna och klarsynta lösningar för att nå målet med uppgiften även om 

det under processens gång stundtals kan vara svårt att se helheten. Tolkningsfasen i ett arbete av 

denna typ är en fortgående process där all ny kunskap kan innebära omtolkningar, antingen av 

den orsaken att man inte hittar aktuell information men också att andra intressanta synvinklar 

skapas under lärprocessen (Dilschmann 1996). Intresset för uppgiften fanns hela tiden närvarande 

hos eleverna, främst för att den är riktad till det kommande inträdet på arbetsmarknaden. I denna 

typ av utvecklande lärande är den viktigaste komponenten uppfattningen om den egna förståelsen 

för sin inlärning, den metakognitiva uppfattningen om det egna lärandet (Pramling 1988). För att 

belysa detta för eleverna avslutades denna fas med att de fick enskilt reflektera på fyra punkter 

som återkopplade till vad de hittills gjort; 
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- Vad har du lärt dig? 

- Hur har du lärt dig det? 

- Vad vill/behöver du lära dig mer om? 

- Hur skall du lära dig det? 

 

Alla elever fick också egen handledningstid där jag träffade dem enskilt. Vid dessa möten gick vi 

tillsammans igenom deras svar. Med hjälp av detta planerades det fortsatta arbetet. Denna typ av 

metakognitiva feedback vänder sig direkt till eleven och för samtliga i undersökningsgruppen var 

denna feedback mycket uppskattad.  

 

3.1.6 Problemlösning genom varseblivning 

Eleverna hade under tvåveckorsperioden projektarbetet genomfördes fyra lektionstillfällen varav 

det första användes till att starta upp arbetet och den sista till redovisning. Utöver lektionstiden 

hade eleverna enskild handledning vid två tillfällen var, några elever träffade jag fler gånger på 

deras egen begäran. Problemlösningsfasen är den del som präglas av stort engagemang. 

Informationsinhämtning, analys och förståelse för innehållet är de viktiga pusselbitarna. Madsén 

(1994) menar att denna fas i en lärprocess kan styra om elevens fokus. Istället för att fokusera på 

det som skall läras läggs vikten vid tekniken för inlärning. Den metakognitiva feedback som 

eleverna erhållit måste fokusera på hur jag lärde mig, alltså vilken studieteknik passade mig bäst. 

Men detta fokus är endast av sekundär betydelse, fortfarande är det viktiga vilken kunskap och 

förståelse tekniken tillförde (Pramling 2003). Av tretton elever i klassen var det bara tre elever 

som hittills inte hittat �rätt�. Dessa elever fick extra handledning och stor vikt lades vid att kunna 

använda feedback som ett instrument att återta det egna initiativet på lärprocessen, dock utan 

framgång. Det visade sig att dessa elever hade haft stora problem genom hela skolgången med att 

�producera� egen lärdom. Sedermera hoppade dessa elever av projektet. Av de återstående tio 

hade samtliga hittat en teknik som de själva ansåg gagna deras lärprocess, förståelsen den egna 

metakognitiva vetskapen sporrade dessa elever vilket i sin tur innebar att de presterade långt över 

sin, hitintills kända förmåga. Av de lösryckta pusselbitarna fanns vecka två tio klara pussel. I det 

egna metalärandet hade eleverna utfört tolkningar, skapat och värderat lösningar, bildat 

helhetsuppfattningar med tydliga ramar och förutsättningar för arbetet, förstått syftet med vad 

som är relevant kunskap. Detta skapar i sin tur en mycket tydlig målbild för vad som skall läras.  
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�Vetgirighet får livet att blomma� 

(Swärd 1993: 114) 

 

4 Avslutande diskussion 
 

 

 

Om en människa skall lära sig nya metoder för att lära måste mål och metod vara mycket 

väldefinierade i undervisningen. Jag nämner i min bakgrundsbeskrivning om vad är nyttan för en 

elev vid bygg- eller fordonsprogrammet att lära sig derivata. Givetvis så är detta nyttigt, det 

förstår jag som lärare men det är inte alltid som vi lärare kan förmedla detta vidare till eleverna. 

Oavsett vad jag skall göra, om det är att byta däck på min bil eller om det är att kliva upp på 

morgonen för att gå till arbetet så måsta målet vara kristallklart. Är det inte så kommer jag 

antagligen att köra bil med olagliga eller trafikfarliga däck eller inte att komma i tid till min 

arbetsplats. Ramar och förutsättningar skapar vi under hela vår vakna tid, tillvaron styrs av detta 

och hur vi skapar dessa är våra metoder för att nå målet med det vi avser att göra. Om en lärare 

ger elever för litet utrymme, alltså skapar för snäva ramar kommer inte eleven att skapa några 

egna större förutsättningar för att lära och förstå. Men en lärare som ger eleven fritt utrymme att 

nå målet med vad som skall läras kommer denna elev att utveckla nya lösningsstrategier för att 

lära och förstå.  

 

I det projektarbete som eleverna i Bp 2 fick göra lades stor vikt vid att presentera vad som skulle 

göras, hur detta skulle göras och vilka metoder som bäst var lämpade. Alltså ett tydligt fokus på 

mål och metod. De ramar som angavs var att arbetet skulle redovisas både skriftlig och muntligt, 

en kortare muntlig del där ämne och resultat kort angavs. Den skriftliga delen skulle skrivas i 

enklare rapportform om minst två sidor. Eleverna hade inte under gymnasietiden i 

samhällskunskap arbetat med ett integrerat syfte vilket i sig gav mig goda förutsättningar för att 

arbetet skulle bli lyckat. Tillsammans med ämnesvalet och den tydliga formuleringen att arbeta 

integrerat fanns det ett stort intresse från elevernas sida att ta sig an arbetet. Att skapa goda 

förutsättningar för individers lärande har jag diskuterat tidigare i arbetet, detta gäller självklart 
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såväl elever som lärare. De goda betingelser som skapats för detta arbete gjordes utifrån att kunna 

ge eleverna en självklar koppling till det kommande arbetslivet i ämnet samhällskunskap, alltså 

något konkret att ta på. I sig skapade detta en nyfikenhet hos eleverna vilket i förlängningen 

ingav eleverna ett intresse för ämnet. Nyfikenheten kom från detta för eleverna nya sätt att lära 

på. Intresset av att de själva kunde se en tydlig koppling till karaktärsämne och kärnämne, 

arbetsliv och samhälle.  

 

Att reflektera över sitt eget lärande innebär att man alltid strävar efter att förstå. Såväl elever som 

lärare bör alltid ha denna medvetna reflektion över sina respektive lärprocesser. Skapandet av 

parallellprocesser är en mycket viktig del i dagens skola, utan dessa riskerar lärandet att ätas upp 

inifrån. Främst för att det inte gynnar den enskilde individen att själv komponera och driva sitt 

lärande. För tio av de totalt tretton eleverna innebar detta projektarbete en metakognitiv resa där 

förståelsen för alla de små men viktiga pusselbitarna i en lärprocess tydliggjordes. Som lärare vill 

jag utveckla elevernas lärprocess, detta startar i en egen reflektion där mål och metod på hur jag 

vill hjälpa eleverna att förstå skapas. Hur eleverna sedan förhåller sig till vad som skall läras och 

hur de tänker om detta är en undervisningsform som skapar förståelse, alltså en metakognitiv 

undervisningsmetod (Hägglund & Madsén 1997).  

 

De tre eleverna som inte slutförde projektarbetet ville inte heller redogöra närmare för de 

bakomliggande orsakerna till detta. Här är en svårighet i att jag som kandidat kommit in i klassen 

under slutfasen av vårterminen i nio veckor. Under dessa veckor har eleverna vid Bp 2 

kärnämnesundervisning två veckor och karaktärsämnesundervisning två veckor var för sig på två 

olika skolor. Denna typ av �hattande� för eleverna innebär att det på kort tid är mycket svårt att 

skapa en god relation till eleverna, är denna relation bristfällig eller obefintlig är det mycket svårt 

att få eleverna med sig. 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna anges vikten vid att underbygga och stimulera 

elevernas medvetenhet om sitt lärande, och följaktligen sin förståelse. Vidare trycks på vikten vid 

att kunna arbeta gränsöverskridande, det vill säga att redan i gymnasieskolan skall integrering ske 

över ämnesblocken. På den observerade gymnasieskolan sker inte denna integrering i någon 

större omfattning för eleverna vid de yrkesförberedande programmen. Varför så är fallet beror 
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nog på många olika faktorer men en del är att det inte, enligt lärare jag talat med finns resurser i 

form av tid och planering för att genomföra detta. Hur man då skall uppnå syftet i läroplanen blir 

följaktligen mycket svårt. Att skapa förutsättningar för goda lärprocesser bör inte få brista på 

grund av detta.  

 

Huruvida den formen av lärprocess jag använt mig av för att tydliggöra den egna förståelsen hos 

eleverna är den bästa eller inte är svårt att säga. Men, en arbetsform där inga givna svar kan fås 

initialt bör vara en god motivator för att söka svaren. En lärare som �kan allt� riskerar att 

undergräva sin undervisning i form av att eleverna inte aktivt söker kunskap, lärandet blir således 

selektivt. I det projektarbete som Bp 2 eleverna gjorde skedde hela tiden ett aktivt sökande efter 

ny och användbar information. All ny kunskap värderades och systematiserades för att kunna 

användas i arbetet. Den bidragande orsaken till det lyckade resultatet anser jag ligga i att eleverna 

själva styrde sina läroprocesser och avgjorde vad som var relevant kunskap. Den praktiska 

slutsatsen blir att skapandet av kvalitativt lärande sker utifrån följande förutsättningar; 

 

• Motivation och inspiration, att mål och metod är relevanta och tydliga för såväl elev som 

lärare. 

• Kreativ utveckling, tillåtelsen att tänka i nya banor och utveckla personliga lösningar för 

lärprocessen. 

 

Av de tio elever som slutförde arbetet var alla mycket positiva till arbetsformen. Överlag ansåg 

de alla att detta var en helt ny metod att arbeta efter i samhällskunskap. I matematik hade de 

tidigare under terminen fått arbeta integrerat med karaktärsämnet. Eleverna hade då fått räkna ut 

virkesåtgång för byggandet av en boda. I svenska hade de fått göra en broschyr för boden. Detta 

var deras första möte med infärgning. Så, trots skolverkets intentioner och de nationella 

styrdokument som anger riktlinjerna för hur utbildning skall genomföras har inte detta fått någon 

större genomslagskraft � ännu. Men trots bristen på gränsöverskridande undervisning har ändå 

eleverna fått en viss inblick i hur infärgning sker och med detta hur de teoretiska ämnena kan på 

ett mycket enkelt sätt konkretiseras för eleverna.  
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I en artikel hämtad från tidningen Skolvärlden från maj 2004 menar Nils-Erik Nilsson att 

elevarbeten som utgår från att �forska�, söka information om något för att sedan skriftligt återge 

detta i rapportform är förkastligt om inte tydliga ramar, ämnesval och mål tydliggörs. Finns inte 

detta menar Nilsson att de lärdomar som är avsedda att dras inte görs. I ett metakognitivt 

resonemang innebär det att eleverna endast återger fakta utan att för den skull tagit till sig 

lärdomen, i slutändan har inte heller någon ökad förståelse för över hur man lär ha gjorts. Jag 

delar inte helt denna uppfattning men helt säkert ställs stora krav på läraren om det är denna typ 

av lärprocess man avser att använda, detta insåg inte minst jag under detta arbete. Redan under 

antiken diskuterades om hur man lär och hur man lär ut, i dag drygt två tusen år senare fortsätter 

diskussionen. Hur långt vi kommit är en ytterst filosofisk frågeställning och åsikterna är troligtvis 

lika många som antalet tillfrågade. Jag kan konstatera att vi aldrig får luta oss tillbaka och tro att 

nu är det klart, vi har funnit den optimala undervisningsformen. Detta kommer aldrig att ske utan 

utvecklingen fortgår så länge vi har någon kvar att lära. Vid de yrkesförberedande programmen 

vid gymnasieskolan finns fortfarande väldigt mycket att göra för att stimulera elever att även 

satsa på kärnämnena. Först och främst måste skapandet av logiska kopplingar göras 

ämnesöverskridande, det vill säga mellan karaktärs- och kärnämnena göras, med detta underlättas 

intresseskapandet hos eleverna. Och ett intresse innebär, som jag nämnt tidigare att en god 

förutsättning för ett livslångt lärande har skapats.  
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�Det är inte det man tänker utan det man gör som förändrar tillvaron� 

(Swärd 1988:78) 

4.2 Hur arbeta med infärgning 

 
Mitt uppdrag som lärare är medge mina elever möjligheter att finna lärprocesser som gynnar och 

bidrar till att se samband och sammanhang i såväl vad de lär som hur de lär. Att utgå från att det 

bara finns ett sätt att nå en hållbar och utvecklande metod för att säkerställa goda lärprocesser 

vore tämligen överilat att framhålla. Vi är alla olika individer som lär på olika sätt och ser olika 

möjligheter i det som skall läras, således tar vi också till oss information på olika sätt. 

Styrdokumenten för den frivilliga skolformen säger �Elever skall få möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper�, vidare framhålls vikten vid att skolan skapar de 

bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling (Läroboken 

2003). I min roll som lärare är jag en del i lärprocessen, min främsta uppgift är att skapa och 

tillhandahålla en miljö som är hållbar vad gäller lärandet. Att kunna kontextualisera lärandet är en 

del i den infärgade undervisningen. Jag har under skrivandet av detta examensarbete själv kunnat 

se sambanden mellan reflektion och lärande, hur viktigt det är att förstå och se helheten i det som 

skall läras. Den traditionella lärarrollen ger visserligen möjligheter att skapa och utveckla 

lärandet men tenderar att glömma dialogen, och också då reflektionen som en viktig beståndsdel i 

lärandet. �Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 

personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att 

återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter� (Lärarboken 2003:50). 

Med att arbeta ämnesövergripande i undervisningen uppnås en skola där, som framgår i 

styrdokumenten elevens personliga utveckling har en viktig roll. Negativa erfarenheter kan i 

många fall undvikas om den enskilde eleven tillhandahålls verktyg för ett utvecklande lärande, 

som jag tidigare nämnt så är just reflektionen ett av dessa viktiga verktyg. I styrdokumenten 

framgår också vikten vid att skolan skall sträva mot att varje elev bland annat utvecklar en god 

insikt om sitt eget lärande samt förmågan att utvärdera sitt lärande. För att kvalitetssäkra 

undervisningen så medger det infärgade förhållningssättet en möjlighet att lära eleverna att 

identifiera hur de lär om hur de lär, alltså en metakognitiv förståelse om sitt lärande.  
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Ingrid Pramling (2003) menar att skapandet av metakognitiva lärprocesser är en viktig del i 

förskolans verksamhet. Det har visat sig att lärprocesser som syftar till att kunna förstå och 

förklara sitt lärande är lika viktigt oavsett vilken nivå du är verksam i. Skapandet av lärprocesser 

som syftar till att förstå helheter i lärandet ställer krav på läraren. Som jag återkommit till i detta 

arbete så anser jag att lärarens roll förändras från den traditionella, förmedlande rollen till att vara 

en del i gruppen. Detta innebär att också min roll som lärare blir projektorienterad, således krävs 

en öppenhet gentemot eleverna där inte den redan befintliga kunskapen är det viktiga utan hur 

man finner kunskapen. Läraren skall, i enighet med styrdokumenten verka för att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga. Styrdokumenten anger riktningen på lärandet men som lärare är det upp till mig att 

verka för att målen uppnås. Läraren skall planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta 

dem aktivt pröva olika arbetssätt för att underlätta för dem att själv finna vägar till lärandet 

(Läroboken 2003). Det är egentligen anmärkningsvärt att fokus på ett aktivt och utvecklande 

lärande inte framhålls mer i styrdokumenten. En lärare som är osäker i sin yrkesroll kan inte finna 

stöd i styrdokumenten vad gäller sitt förhållningssätt gentemot eleverna, återfinns osäkerheten 

också i den egna vetskapen om sitt lärande riskerar såväl läraren som eleverna att fastna i en 

lärprocess som inte är utvecklande. Studierna mot den hägrande lärarexamen har medgivit en 

lång och tidvis jobbig resa, men å andra sidan har den hela tiden medgivit en tydlig fokusering på 

lärande och lärprocesser.  

 

Det är för mig självklart att som en del i utvecklandet av lärprocesser alltid söka efter hållbara 

och bärkraftiga metoder i jakten på det fulländade lärandet. Ett tänkande som syftar till att alla 

och en var skall finna och identifiera sin förmåga att lära är applicerbart på alla, oavsett ålder 

eller nivå på lärandet. Därför kommer också jag stimulera det fria tänkandet och inte ange någon 

universell lösning på hur lärandet skall utföras, jag kommer däremot alltid att vara en god mentor 

för mina elever och alltid skall fokusera på det utvecklande lärandet.  
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�En maskin kan göra femtio vanliga människors arbete � men ingen maskin kan göra en ovanlig 
människas arbete� 
(Swärd 1988:51) 

4.3 Validitet och reliabilitet  

 
I min metodbeskrivning diskuterar jag valet av vetenskapligt förhållningssätt. Mitt val av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt innebär att jag är mycket medveten om att en total objektivitet inte 

kan garanteras. Månsson (1995) menar att hur en person ser och uppfattar sin omgivning har sin 

grund individens uppväxt. Synen på etik och moral präglar individens sätt att förhålla sig till det 

som observeras, likväl som den kognitiva uppfattningen om det som sker. Berger & Luckmann 

(1967) anser att oavsett vetenskapligt förhållningssätt kan det anses rimligt att likväl som 

individens bakgrund påverkar så sker också en påverkan från samhället. Det är således viktigt att 

som läsare av en vetenskaplig rapport vara medveten om att forskarens personlighet, synen på 

etik och moral samt den samhälleliga debatten har påverkat. I detta arbete har jag självklart 

påverkats av den omgivning jag befunnit mig i. Jag har under arbetes gång ställt mig själv frågan 

om den information jag fått verkligen överensstämmer med verkligheten. En viktig förutsättning 

för att i detta arbete påtala trovärdigheten i de resultat som framkommit är att det finns en klar 

koppling mellan teori och empiri. Patel & Tebelius (1987) menar att en förutsättning för tolkning 

är att det finns en överensstämmelse mellan ord och handling, samt att uppgiftslämnaren � i detta 

fallet jag själv � har en tydlig definierad motivation och ser en relevans i det observerade. Hur 

detta arbetes vetenskaplighet bedöms beror på hur jag i slutändan kan presentera intressanta och, 

av läsarna accepterade analyser som är relevanta för arbetet (Patel & Tebelius 1987:81). 
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�Lämna gärna efter dig fotspår i tidens sand � såvida de pekar i rätt riktning� 

(Swärd 1988:43) 

4.4 Fortsatt forskning  

 
Detta arbete har präglats av ett mycket djupgående teoriavsnitt där olika pedagogiska 

förhållningssätt presenterats, allt för att finna en hållbar lärprocess där tydligheten i vad som 

avses att läras är klar för såväl lärare som elever. Att integrera ämnen innebär just detta, 

byggandet av broar mellan kärnämnen och karaktärsämnen innebär att man lånar de viktiga 

beståndsdelarna i respektive kategori och skapar en �slutprodukt� vilken ligger i linje med 

skolverkets intentioner om det livslånga lärandet. Att få vara en av brobyggarna i det livslånga 

lärandet, där fokus dels ligger på individens förståelse för sin lärprocess men också utvecklandet 

av nya hållbara undervisningsmetoder, vore för mig en mycket viktig del i min metakognitiva 

resa. Jag vill avsluta med Swärds kloka ord i inledningen av detta kapitel � Vetgirigheten får livet 

att blomma (1993: 114), vilket är ett gott signum i sammanhanget. 
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