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Titel 
”Jag kan om jag vill, typ...” 

En kvalitativ studie om hur elever förstår sitt lärande och hur undervisningen förebyggande kan 

stödja eleverna i lärprocessen. 

 

English title 
“I can if I want to”... 

A qualitative study of how students understand their learning and how teaching prevention can 

support students in the learning process. 

 

Abstrakt 
Studiens syfte är att med utgångspunkt i elevernas förståelse för sitt lärande öka förståelsen för 

hur lärare i ett förebyggande arbete, utifrån hur undervisningen struktureras och organiseras, 

kan stödja elevernas lärande. Hur kan eleverna ges stöd men även möjlighet till att kunna vara 

delaktiga och ta ansvar i sin lärprocess? Kunskap om hur lärandet ser ut från elevperspektivet 

är viktigt för lärare att veta, så de kan planera en undervisning som möter elevernas behov. 

Kvalitativ metodansats har använts i observationer och intervjuer. Den proximala 

utvecklingszonen är den teori som tillsammans med formativ bedömning, entreprenöriellt 

lärande och metakognition samspelar i en analysmodell (figur 4:5) där elevens inre motivation, 

delaktighet och ansvar är central.  

 

Det mönster som framträder i resultatet är att de elever som i sina tidigare skolor getts 

möjlighet att bli medvetna om hur de lär sig också är de elever som beskriver att de når de 

högre kunskapskraven. Deras utsagor visar på ett samspel mellan förmågan att arbeta 

självständigt och lära nytt. De har en större tillit till sin egen förmåga att lära. 

När ett tydligt varför framträder ur elevens livsvärld ökar deras motivation, delaktighet och 

ansvar. 
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1. Inledning 

Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det bäst att lära det att 

lära sig själv (Brooks Adams, 1879, ref i Gärdenfors 2010, s. 116).  

 

Att lära att lära menar Skolverket (2010) är att ha makten över sitt lärande vilket är 

betydelsebärande i entreprenöriellt lärande. Lära att lära, menar Gärdenfors (2010) är en 

metakognitiv förmåga. Tankeprocesser som handlar om ens eget tänkande där reflektion 

kan synliggöra mönster, vilket kan bidra till att tankar blir medvetna och tyst kunskap 

synlig.  

 

Skolans uppdrag är inte att förvalta en potential utan att skapa en potential som inte skulle 

ha utvecklats hos eleven utan skolan poängterar Partanen (2007) utifrån en tolkning av 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Teorin utgår från att störst möjlighet 

till att lära finns då individen befinner sig i sin proximala utvecklingszon, precis ovanför 

sin förmåga, och får av omgivningen det stöd som de behöver. Enligt Skollagen ska skolan 

verka kompensatoriskt och ”ge varje elev den ledning och stimulans de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skollagen, 3 kap. 3§ s. 12). I 

1800-talets borgarhem skedde undervisning och fostran i hemmet med ambitionen att 

”tränga in i det inre” och inte bara fästa sig vid det yttre beteendet, enligt Herbart (Broady, 

2007 s. 127). I motsats till den allmänna skolan där fokus låg på att kontrollera beteende 

(Broady, 2007). Det kan symbolisera skillnaden mellan att lära sig något rutinmässigt eller 

genom förståelse. Föräldrars utbildningsnivå och lärandemiljön i hemmet är av avgörande 

betydelse för ungdomarnas möjlighet till att nå framgång i dagens skola (Broady, 2007; 

Håkansson & Sundberg, 2012). Hemmets påverkan kan därför ses som mer betydelsefull 

för elevens lärande än skolan trots att skollag (SFS 2010:800) ,läroplan (Skolverket, 

2011b) och Skolverkets allmänna råd  gällande ”Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram” (Skolverket, 2014) trycker på att skolan ska verka 

kompensatoriskt och ge det stöd eller den utmaning som behövs.  

 

Läraren är den största påverkansfaktorn på elevers lärande i skolan (Stigmar, 2002; Hattie, 

2012; Håkansson & Sundberg, 2012). Hur lärare tolkar styrdokument, strukturerar och 

organiserar undervisningen påverkar elever och det påverkar dessutom eleverna olika 

beroende på vilka tidigare erfarenheter de har av exempelvis lärande och skola. Vi lär oss 
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hela tiden. Vad vi lär oss kan dock variera beroende av tidigare erfarenheter men också av 

hur undervisningen struktureras och organiseras. Att lära handlar om att se och förstå 

mönster (Scherp, 2003).  

 

Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt kan eleven ges möjlighet att arbeta med sina 

personliga egenskaper, det egna jaget, i skolan (Skolverket, 2010). Jag kom i kontakt med 

entreprenöriellt lärande när det gymnasieprogram som jag tjänstgjorde på var referensskola 

till Skolverket inför Gy 11. Jag hade under många år undervisat utifrån ett formativt 

förhållningssätt och då upptäckt att en del elever inte försökte förbättra det som 

synliggjordes i den framåtsyftande återkopplingen.  

 

Entreprenöriellt lärande ger eleven möjlighet att utveckla kreativitet, initiativförmåga, 

självständighet, samarbete och en vilja att ta eget ansvar. Dessa förmågor menar 

Skolverket (2010) behövs för att kunna vara delaktig i morgondagens samhälle. Samhället 

förändras snabbt och förmågan att anpassa sig kommer dessutom vara det viktigaste 

konkurrensmedlet på arbetsmarknaden framöver, viktigare än intelligens, enligt en artikel i 

DN (Urisman Otto, 2016). Ett produktivt lärande, där kunskap transformeras till nya 

sammanhang känns i det sammanhanget mer framgångsrikt än reproduktivt lärande, där 

kunskap återges. Genom att låta entreprenöriellt lärande löpa som en röd tråd genom hela 

skolgången tränas eleverna i att se möjligheter men också till att ha tillit till sin förmåga att 

kunna lösa problem som uppkommer (Skolverket, 2010). Genom metakognition kan 

eleverna tränas i att reflektera och bli medvetna över sina tankar och mönster för att på ett 

mer medvetet sätt kunna styra sitt lärande. Lära eleverna att lära förbereder dem för ett 

livslångt lärande för att kunna möta en föränderlig värld. 

 

Centrala delar i lärprocessen är delaktighet, motivation och ansvar. Dessa samspelar med 

varandra, så att det som främjar motivation även främjar delaktighet och ansvar 

(Skolverket, 2015). En förutsättning för att kunna vara delaktig och ta ansvar i sin 

lärprocess kan tyckas vara att veta vad som ska läras, hur det ska läras och varför, vilket i 

sin tur kan påverka motivationen. Motivation kan beskrivas som individens vilja till 

förändring och är viktig för att lärande ska ske (Jenner, 2004).  

 

Genom att arbeta förebyggande, med utveckling av hur undervisningen struktureras och 

organiseras för att möta varje elev i skolan, skulle den specialpedagogiska 
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kategoriseringen i vissa fall kunna undvikas helt och i andra minskas. Det skulle gynna 

individens identitetsskapande positivt (Thornberg, 2013). Generellt goda pedagogiska 

förutsättningar gynnar dessutom alla elever och i synnerhet de som är i behov av stöd 

(Asp-Onsjö, 2008). I Samling för skolan (SOU 2017:35) betonas också att det 

förebyggande arbetet bör prioriteras för att förhindra åtgärder senare i elevens skolgång 

när skadan redan skett eftersom undervisningen oftast inriktas på en medelnivå. Bladini 

(2004) menar att specialpedagoger behöver knytas närmare skolans ledning och arbeta 

förebyggande med att undanröja hinder i lärmiljön. Hinder kan vara att eleven inte förstår, 

vad, hur eller varför de ska lära sig det?  Ur ett stödjande perspektiv kan det handla om att, 

i enlighet med Vygotskijs teori den proximala utvecklingszonen, använda elevernas 

samlade kraft för att tänka högt tillsammans kring vad-, hur- och varför- frågorna, för att 

de senare enskilt ska kunna tänka tyst, arbeta självständigt.  

 

Hattie (2012) poängterar att läraren behöver förstå hur lärandet ser ut ur elevperspektivet. 

Det är eleverna och deras lärprocesser som undervisningen ska möta. För produktiva 

ömsesidiga lärprocesser kan det vara viktigt att förstå, hur elever förstår sitt lärande, sin 

delaktighet och sitt ansvar i lärprocessen, för att kunna strukturera och organisera 

undervisningen så att eleven stöds i sitt lärande. Finns det någon skillnad i förståelsen av 

det egna lärandet hos de elever som lyckas väl i skolan mot dem som inte lyckas lika väl?  

  



7 

2. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att med utgångspunkt i elevernas förståelse för sitt lärande öka kunskapen 

om hur lärare i ett förebyggande specialpedagogiskt arbete kan stödja elevernas lärande.  

 

Frågeställning: 

 

● Hur förstår och beskriver elever på gymnasiet sitt lärande utifrån delaktighet och 

ansvar i sin lärprocess? 

● Hur kan undervisningen struktureras och organiseras för att ge eleverna möjlighet 

till att vara delaktig och kunna ta ansvar i sin lärprocess? 

● Hur kan undervisningen struktureras och organiseras för att ge eleverna stöd i att 

utveckla delaktighet och ansvar för sin lärprocess? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

När det gäller entreprenöriellt lärande utgår OECD från två begrepp, “snäv entreprenöriell 

ansats” som är kopplad till att starta företag och “bred entreprenöriell ansats” som personlig 

utveckling (Lelinge & Widén 2014 s. 8) . Entreprenöriellt lärande utifrån ett bredare perspektiv 

än att starta och driva företag, Ung Företagande (UF), är relativt nytt i den svenska 

gymnasieskolan (Lindster Norberg, 2016). Lelinge och Widén (2014) menar dessutom att det 

finns alltför få studier i entreprenöriellt lärande utifrån en bredare ansats. I ett inledande skede i 

studien utgick jag därför från entreprenöriellt lärande ur den bredare ansatsen, personlig 

utveckling, och sökte tidigare forskning inom detta område och liknande områden som 

självstyrt lärande och tyst kunskap. I arbetets process framträdde efterhand ett mönster mellan 

formativ bedömning, entreprenöriellt lärande och metakognition som blev en analysmodell  

(figur 4:5). Därför finns entreprenöriellt lärande med både i ”Bakgrund och tidigare forskning” 

och i ”Teoretisk ram och analysmodell”.  

 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Vari ligger skillnaden mellan specialpedagogik och pedagogik? Hur varje enskild individ 

ser på olika vetenskapstraditioner kan skilja mycket, vilket i sin tur kan påverka hur vi ser 

på specialpedagogik. Persson (2013) menar att specialpedagogik sätts in då den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Att specialpedagogiska behov skapas i samspelet mellan 

individ, närmiljö och samhälle är dock många forskare överens om (Björk-Åkesson & 

Nilholm, 2007). Min egen tolkning är likt Asp-Onsjö (2008) att generellt goda 

pedagogiska förutsättningar gynnar alla elever och speciellt de som är i behov av stöd. 

Håkansson och Sundbergs (2012) forskningsöversikt visar att skolor borde ha mer att 

vinna på att utveckla undervisningen så den gynnar alla elever eftersom det är en större 

påverkansfaktor på elevers lärande än differentiering. Det skulle i sin tur påverka den 

specialpedagogiska kategoriseringen. Specialpedagoger behöver knytas närmare skolans 

ledning och arbeta förebyggande med att undanröja hinder i lärmiljön (Bladini, 2004). 

Förebyggande arbete nämns dessutom både i målen för specialpedagogexamen (SFS, 

2007:638 s. 5), samt i Skolkommissionens rapport, Samling för skolan (SOU 2017:35). I 

rapporten lyfts att det förebyggande arbetet bör prioriteras för att förhindra åtgärder senare 

i elevens skolgång, när skadan redan skett. Eftersom undervisningen många gånger ligger 

på en medelnivå missas de elever som behöver mer ledning och stimulans eller utmaning.  
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3.1.1 Stöd och insatser 

Det ligger i skolans uppdrag enligt skollagen att ge alla elever ”ledning och stimulans” i 

deras lärande och personliga utveckling utifrån individens förutsättningar för att utvecklas 

så långt som möjligt (Skollagen, 3 kap. 3§ s. 12). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 

och ska ta hänsyn till elevers olika behov. Det kan förstås som att varje elev ska mötas där 

den befinner sig för att upptäcka sin proximala utvecklingszon. Det fordrar dock att 

undervisningen struktureras och organiseras så att eleverna får förutsättning att utvecklas 

så långt som möjligt. Ibland behöver en elev stöd utöver det vanliga och det kan ske i form 

av extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt 

stöd. Dessutom ska de elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås stödjas 

för att nå ännu längre i sitt lärande (Skolverket, 2014). 

 

Jakobsson och Nilsson (2011 s. 272) beskriver begreppen ”hjälp” och ”stöd” utifrån om 

det inriktas mot resultatet eller hela lärprocessen.  Med ”stöd ”menas att eleven ska 

utveckla kompetens för att lära sig att lära och ”hjälp” är att nå ett bra resultat. Lära att lära 

förklaras som ”stöd” att göra eleverna delaktiga och ta ansvar för sitt eget lärande i motsats 

till ”hjälp” som är inriktat mot att eleven ska bli klar med uppgiften i tid och att den har ett 

godtagbart resultat. Dock handlar det om att noga avväga när eleven behöver ”stöd” eller 

”hjälp”, eftersom för mycket hjälp kan hämma eleven och skapa en intränad hjälplöshet 

som påverkar deras tro på sig själv. För lite hjälp när det behövs kan leda till att eleven 

upplever misslyckande (Jakobsson & Nilsson, 2011). Däri ligger det komplexa att veta vad 

som behövs och när det behövs. Dock borde det diskuteras om det är fel att låta eleven 

misslyckas? Är det inte av misstag vi lär oss mest? Enligt Scherp (2003) lär vi oss hela 

tiden men vad vi lär beror på hur lärandet struktureras och ordnas samt vilka våra tidigare 

erfarenheter är. Handlar det då inte om att skapa en miljö som ser misslyckanden som ett 

lärande? Och att syftet med undervisningsaktiviteten och agerandet från skolans personal 

är tydligt så att eleverna förstår vad, hur och varför det ska läras. Utan de förutsättningarna 

finns en risk för ett dolt lärande som inriktas mot att produkten ska bli fin eller rätt 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). Lärare och resurspersonalens olika perspektiv i form av 

kunskaps- och omsorgsperspektivet kan bidra till detta dolda lärande (Jakobsson & 

Nilsson , 2011).  

 

Lundgren och von Schantz Lundgren (2012) har liknande resonemang, de menar att det råder 

olika uppfattningar om hur elever bör stödjas i autentiska uppgifter ut mot exempelvis kunder. 
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Dilemmat som uppträder handlar om huruvida läraren ska hjälpa och rädda situationen eller lär 

sig eleven mer genom att själv få möta verkligheten. Lundgren och von Schantz Lundgren 

(2012) menar att eleverna behöver lära sig att omsätta teori till praktik genom att öva. 

  

Otterborgs (2011) studie, också den genomförd i en autentisk miljö på företag, visar att 

eleverna behöver olika stöd för att komma igång med sitt arbete. Stödbehovet sträcker sig från 

de elever som vill veta hur företaget har tänkt sig lösningen, hur uppgiften ska bli rätt gjord, till 

dem som på egen hand tar ansvar och tar reda på hur tidigare liknande problem lösts. De elever 

som i sitt projektarbete på  företaget vill veta det rätta svaret vill det av vana från skolans 

uppgifter. Projektarbetets process på företaget är dessutom viktigare än genomförandet för 

elevernas lärande (Otterborg, 2011), då de lär sig tillsammans med handledaren i ett 

entreprenöriellt lärande.  

 

Broady (2007) beskriver begreppet lotsa som att läraren lotsar eleven mot det rätta svaret. 

Effekterna av lotsningen kan då bli att eleven inte lär sig det som var meningen utan istället 

genom metainlärning lär sig något om sin egen förmåga att lära. Det kan ses som ett dolt 

lärande vilket kanske skulle kunna motverkas genom att det förväntade lärandet synliggjordes. 

Lotsning kan också leda till att läraren genomför aktiviteten. “Att få andra att göra jobbet är 

ytterligare en färdighet man kan förvärva i skolan” (Broady, 2007 s. 63). Broady menar att 

välutbildade och högavlönade föräldrar är det säkraste sättet att skaffa sig framgång i skolan. 

En förklaring till detta kan vara att det som förväntas läras samt vilka strategier som kan vara 

användbara är dolt. De elever med välutbildade föräldrar som förstår hur skolan fungerar, får 

nödvändig stöttning hemifrån. 

 

3.1.2 Norm och kultur 

Normen och kulturen på en skola är avgörande för vilka möjligheter som finns och ges 

(Bladini, 2004; Blossing, 2013; Liljenberg, 2013). Det kan förstås som vilka rutiner eller 

ritualer som gäller i det sociala samspelet. Perssons (2012 s. 71-75) beskriver Goffmans 

begrepp ”tillfällig fungerande konsensus” som ett jämviktsläge mellan ritualisering och 

sårbarhet likt en boll på en gungbräda där bollen symboliserar och kan förstås som normen i 

situationen. Vad som påverkar utgången av ”tillfällig fungerande konsensus” kan vara mycket, 

exempelvis tiden, tolkning, förväntning, grupptryck och makt. Dock är det individer som gör 

tolkningar och val som i sin tur påverkar normen (Persson, 2012). Hur väl vi förstår oss själva 

och våra känslor är därför en central påverkansfaktor för hur vi interagerar med andra (Nilsson, 
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2017). Förståelse av oss själva är dessutom en metakognitiv förmåga som tränas och utvecklas 

i entreprenöriellt lärande. 

 

Otterborg (2011) menar att elevernas vana från skoluppgifter påverkar hur de angriper sina 

autentiska uppgifter på företaget. Det kan handla om hur eleverna förstår, identifierar och 

avgränsar sitt arbete men också vilket stöd de behöver. Hon menar att de olika lärandeformer 

eleven har kommit i kontakt med under sin skoltid påverkar hur de förstår och vilket ansvar de 

tar i sitt lärande. Exempelvis kan den reproduktiva lärandeformen, där läraren är den aktiva, ge 

mindre möjlighet till eget ansvar för eleven än vad den projektorienterade, där eleven är aktiv, 

gör. Om elever ges förtroende att själv pröva och argumentera för sina val kan det leda till 

motivation och vilja till att ta eget ansvar (Otterborg, 2011).  

 

Eleverna i Otterborgs (2011) studie nämner en skillnad i norm mellan arbetsliv och skola och 

det är när en uppgift måste vara klar. I skolan går det att omförhandla vilket det inte gör i 

arbetslivet eftersom många andra är beroende av resultatet (Otterborg, 2011). Eleverna behöver 

förberedas och tränas genom att skolan ställer samma krav som yrkeslivet (Lundgren & von 

Schantz Lundgren, 2012). 

 

Det är svårt att påverka skolans norm enlig Stigmar (2002). Trots det menar Stigmar att 

traditioner och lärarrollen behöver utmanas för att påverka elevernas reproducerande hållning 

till skoluppgifter. Mål behöver kommuniceras med eleverna för att ge dem möjlighet till att ta 

eget ansvar. I samarbetet med eleverna tvingas då lärarna att reflektera och förhålla sig till 

kunskap, inte bara reproducera. Lärarens förmåga att interagera med eleverna är viktigt för 

elevernas lärande. Liksom i vilken grad lärmiljöerna som lärarna skapar stimulerar och 

utmanar den reproducerande hållningen. Stigmar (2002) menar att lärarna bör träna eleverna i 

att ställa reflekterande frågor. Det skulle kunna påverka och utveckla traditionell undervisning 

där eleven sitter tyst och lyssnar för att minnas vad läraren säger (Stigmar, 2002). Det är inte 

viktigt bara för enskilda elevers lärande utan för förändring av traditionen, normen, för hur vi 

ser på skola och lärande.  

 

Föreställningen om den ideala medborgaren och vilka förmågor som önskas och värdesätts 

förändras över tid, vilket också hur vi bäst fostrar dessa medborgare gör (Lindster Norberg, 

2016). Grunden till det ligger i förväntningar på vilket samhälle vi önskar. Lindster Norberg 
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(2016) poängterar dessutom att det omgivande samhällets norm påverkar eleverna och är ett 

viktigt perspektiv att ta med. 

 

3.2 Delaktighet, motivation och ansvar 

Delaktighet, motivation och ansvar är centrala delar av en lärandeprocess och 

påverkar varandra ömsesidigt (Skolverket, 2015). 

 

I motivationskapandet måste det finnas en vilja till förändring (Jenner, 2004). Skolverket 

(2015) menar att det måste finnas en vilja men även förutsättningar och kompetens för att 

eleven ska kunna göra egna val. I Otterborgs (2011) studie väljer eleverna att utveckla områden 

som de är mindre bekväma med. Utifrån Jenners (2004) resonemang kan det tyda på att de är 

medvetna om vad de behöver utveckla och vill nå en förändring och däri skapas motivationen. 

 

Yttre motivation beskriver Jenner (2004) som belöningar och inre motivation som 

kunskapssökande och självförverkligande. I skolan har vi yttre motivation i form av 

styrdokument, mål och kunskapskrav. Det finns också många uppgifter i skolan som inte 

motiverar eleverna såsom autentiska uppgifter utanför skolan gör (Otterborg, 2011). Det är 

uppgifter som är bestämda av läraren och tillhör den reproducerande lärandeformen. När 

uppgifter är tillrättalagda utan dilemman engageras inte eleverna som då de själva ingående får 

bestämma omfattningen av arbetet (Otterborg, 2011). Sannolikt beror det på i vilken grad 

uppgiften ger eleven möjlighet till delaktighet som genererar motivation och ansvar.   

 

Rättigheter och skyldigheter: /.../Elevernas möjligheter att utöva inflytande på 

utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan 

klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter 

och skyldigheter eleverna har. (Skolverket, 2011b s. 6) 

 

I citatet syns ett tydligt ansvar både vad gäller skolans ansvar mot eleven att klargöra mål, 

innehåll och arbetsformer men även en förväntning på att eleven tar ansvar för sin 

lärprocess. Hur arbetar skolan förebyggande med att stödja eleverna i att kunna bli 

delaktiga i sitt lärande och ta ansvar? Hur stödjer och utmanar skolan eleven i att skapa 

motivation utifrån styrdokumenten?  

 

Gärdenfors (2010) menar att skolan inte tar tillvara det han kallar det informella lärandet 

som sker utanför skolan. Det kan handla om att försöka behärska dataspelet, skateboarden 
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eller ett filmredigeringsprogram. Då lär individen sig saker för att de vill och inte för att 

någon säger till dem. Det är förståelsekunskaper som är viktiga och inte 

informationsinhämtning. De som skapar dataspel är duktiga på att motivera elever till att 

befinna sig i sin proximala utvecklingszon, då de ihärdigt tränar för att nå en högre ”level”. 

Ett gemensamt lärande gynnas också av dataspel då individer kommunicerar för att lära sig 

en färdighet som någon annan redan bemästrar. Skolan däremot bygger på tradition istället 

för vetenskapen om hur vi lär oss något (Gärdenfors, 2010). Gärdenfors (2010) menar 

vidare att skolan behöver studera detta informella lärande där den inre motivationen driver 

lärandet mot djupare förståelse. Han menar att skolan bör skilja mellan inre och yttre 

motivation, låta eleven känna kontroll och delaktighet över sitt lärande samt satsa på 

förståelse inte bara faktakunskaper. 

 

Metakognition är de tankeprocesser som handlar om det egna tänkandet (Gärdenfors, 

2010). Stigmar (2002) menar att troligtvis är det inre motivation istället för metakognition 

som behövs för att få eleverna att överge sina invanda strategier. Eleverna behöver ha en 

förståelse över vilken nytta de kan ha av sitt lärande. Vad de kan använda sina 

studieresultat till. Eleverna i Stigmars (2002) interventionsstudie agerade inte 

ansvarstagande bara genom att de uppmuntrats att säga sin mening. Reflektionen över det 

egna lärandet drevs av en yttre motivation, trots att försök gjorts i att göra eleverna 

delaktiga. När dessutom studiens metafrågor innebar ett merarbete för eleverna 

försvagades deras motivation ytterligare. De långsiktiga vinsterna för det egna lärandet i 

form av en ökad kvalitet var inte tillräckligt motiverande. Stigmar tolkar resultatet som att 

metaövningarna inte påverkade eleverna till att överge sina invanda och välfungerande 

strategier. Dock poängterar Stigmar (2002) att det finns ett tydligt samband mellan 

metakognitiv kompetens och motivationsnivå.  

 

Elever behöver känna tillit till sig själv för att kunna ta eget ansvar (Otterborg, 2011). Om 

lärarledda interaktioner tar emot elevernas svar som värdefulla bidrag och stöttar eleverna i att 

utveckla sina tankar främjas deras lärande i motsats till om deras svar snävt värderas 

(Lindberg, 2015). Det kan göras genom att eleverna får motivera sina ställningstaganden och 

göra kopplingar till tidigare erfarenheter. Vi lever dessutom i en föränderlig värld som vi 

behöver förhålla oss till och då hjälper inte “rätta svarets pedagogik” (Kupferberg, 2014 s. 74 ). 

Istället behöver förmågor utvecklas som känner igen problem och som sedan kan lösas i 

transformatoriska processer från tidigare lärdomar (Kupferberg, 2014). 
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3.3 Lärande 

En god kultur för lärande kan beskrivas som “att eleverna ska lära sig att lära” (Jakobsson & 

Nilsson, 2011. s. 272). Men vad innebär det? Inom hjärnforskning menas att det är nervceller 

som lär sig men inom skolan är det vanligtvis den enskilda individen som menas lära sig. Det 

kan även betyda att organisationen skolan lär sig (Gärdenfors, 2010).  

 

Lärande är förmågor som är sammanlänkade med minnesprocesser (Gärdenfors, 2010). 

Gärdenfors nämner också kulturellt lärande och menar det som är bestämt av samhället och  

utbildningssystemet. Det finns två ideal i den västerländska världen. Det ena är att kunskapen 

ska vara nyttig för samhället och det andra är att individen ska ges möjlighet att utvecklas så 

långt som möjligt. Enligt Gärdenfors (2010) kan lärande som ger förståelse förena de båda 

idealen.  

 

Läraren är den viktigaste påverkansfaktorn på elevers lärande i skolan (Hattie, 2012; 

Stigmar, 2002). Utifrån ett traditionellt synsätt är det läraren som tolkar styrdokument, 

väljer vad som ska läras och kanske också i stor utsträckning hur det ska göras, genom 

vilken undervisningsaktivitet som erbjuds. Skillnaden är dock stor mellan olika lärares 

förmågor (Hattie, 2012). Skillnaden kan bero på lärarnas erfarenhetsbaserade lärande som 

påverkar deras ledarskap (Scherp, 2003). Att läraren skapar gynnsamma lärandemiljöer, 

som utmanar elevens inre motivation är viktig för att utmana ett reproducerat lärande och 

nå ett produktivt förståelsebaserat lärande (Stigmar, 2002).  

 

Vad vi ser eller upplever i en situation kan skilja från individ till individ. En expert ser 

exempelvis fler detaljer än en amatör på ett område gör. Vad vi ser beror på våra tidigare 

erfarenheter och hur vi lärt oss strukturera världen, skapa vår kognitiva karta (Gärdenfors, 

2010). Utbildning, vana och andra kulturella faktorer kan påverka utfallet av vad vi ser och 

kommer att se framöver (Gärdenfors, 2010; Lundgren & von Schantz Lundgren, 2012; 

Otterborg, 2011). Enligt Gärdenfors (2010) är den djupaste formen av lärande, att lära för att 

förstå. Det är inte möjligt att nå genom att enbart lära in fakta utan vi behöver på ett djupare 

plan se hur kunskapsområden hänger samman, se mönster. Undervisning ska ge förutsättningar 

för att se mönster inte bara svara rätt på frågan. Lärande handlar om att kunna se mönster som 

vi individuellt skapar till en inre kognitiv karta (Gärdenfors, 2010).  
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Förståelsen bidrar till en produktiv kunskap och inte bara en reproduktiv. Ju djupare förståelsen 

är desto större är förmågan att generalisera sin kunskap i form av principer och teorier. En elev 

som har förstått kan förklara för andra, kan undervisa. Produktiv kunskap innebär att vi kan 

tillämpa vårt lärande på nya problem, skapa nytt kunnande (Gärdenfors, 2010; Håkansson & 

Sundbergs, 2012). Gärdenfors (2010) menar att förståelse är inget mystiskt, dock är 

kunskapsluckan stor i vetenskapen kring hur den uppstår.  

 

Bilda betyder omforma och en människa som blivit bildad har förändrats av det hen lärt sig 

(Gärdenfors, 2010). Information bli inte kunskap av sig själv utan den behöver tolkas, värderas 

och relateras till annan kunskap.  

 

Själva lärprocessen bygger på att materialet gör motstånd och att man tar det 

till sig genom att strukturera om det och koppla det till annan kunskap. 

Kunskap är information som har tolkats, värderats och satts in i ett 

sammanhang (Gärdenfors, 2010, s .31) 

 

Gärdenfors menar att den lärande måste vara aktiv i processen och konstruera sin kunskap. 

Bildning kan ses som en livslång process och förstås som ”livslånga lärande” i skollagen 

(Skollagen 1 kap. 4§ s. 2). Det lärandet sker inte bara i skolan. Bildning kräver att individen är 

nyfiken och inte sätter gränser för sig själv, samt har möjlighet att själv välja sina 

kunskapsvägar (Liedman via Gärdenfors, 2010). Det är en definition som samstämmer väl med 

entreprenöriellt lärande. 

 

3.3.1 Tyst kunskap 

Kunskap är inte alltid explicit utan mycket av vardagskunskapen är implicit eller tyst 

(Gärdenfors, 2010). Intuitiv kunskap kan förklaras som inte medveten kunskap. Det kan handla 

om ett omedvetet lärande av mönster i vår vardag. Det går dock att göra implicit (tyst) kunskap 

explicit. Cykla eller köra bil är tyst kunskap. Vi utför aktiviteten utan att tänka på hur vi gör. 

När vi ska lära någon att cykla eller köra bil behöver vi fundera över  hur vi gör för att kunna 

kommunicera det (Lundgren & von Schantz Lundgren, 2012). Lundgren och von Schantz 

Lundgren (2012) definierar ”tyst kunskap som  kunskap som sitter i kroppen och som 

manifesterar sig i handling i relation till varje specifik yrkeskultur” (Lundgren & von Schantz 

Lundgren, 2012, s.10). De vill öka förståelsen för hur lärare omsätter tyst kunskap till 

undervisning i gymnasieskolans yrkesutbildningar. Till skillnad mot Lundgren och von 
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Schantz Lundgren (2012) ser jag dock inte tyst kunskap som något som bara skulle finnas i 

yrkesutbildningars praktiska moment utan jag menar att det lika gärna kan handla om att skriva 

en text eller lösa ett matematiskt problem. Min tolkning av tyst kunskap innefattar vilka 

strategier, metoder vi väljer för att genomföra en aktivitet, uppgift eller problem och kan vara 

av antingen teoretisk eller praktisk art. Tyst kunskap kan lika gärna handla om att träna elever i 

att reflektera över hur de exempelvis gör när de väljer fakta ur en text. Tyst kunskap kan 

genom metakognition, reflektion över tankar och mönster, medvetandegöras.  

 

Det är viktigt att eleverna får pröva olika sätt att göra en sak på, samt att de får träna i en 

realistisk miljö (Lundgren & von Schantz Lundgren, 2012). Eleverna omsätter då teori till 

praktik genom övning. Den tysta kunskapen behöver synliggöras under elevens utbildning 

annars är risken stor att kunskapen fortsätter vara osynlig. Det är viktigt att individen är 

medveten om hur den agerar och varför. Läraren behöver också reflektera över vad eleven 

förstår och kan (Lundgren & von Schantz Lundgren, 2012). 

 

von Schantz Lundgren, Lundgren, Svensson (2013) beskriver att eleverna ofta i mentors- eller 

betygssamtal nämner att de vill nå de högre betygskriterierna1. Elevernas ambition står dock 

inte i relation till deras agerande eller motivation under lektionstid. Agerandet som de har kan 

istället tolkas som att de inte är medvetna om vad som kommer att krävas av dem. Lärarna 

möter trötta elever med jackan på som surfar på mobiler eller datorer istället för att arbeta med 

det som lärarens undervisning initierar (von Schantz Lundgren, Lundgren, Svensson, 2013). 

Det är viktigt att eleverna förstår vilka kunskaper, förmågor och kompetens de behöver 

utveckla. Skolan behöver förbereda eleverna genom att ställa samma krav som yrkeslivet. När 

lärarna genom ett rollspel gestaltar det som de uppfattat som tyst kunskap, synliggörs de 

kritiska aspekterna för eleverna. När de såg klassrumsmiljön i det perspektivet uttryckte de: 

“Vi har inte tänkt på det sättet”,” Det är ju bara skola” (Lundgren & von Schantz Lundgren, 

2012 s. 10). 

 

3.3.2 Självreglerat lärande 

Att kunna ta ansvar för sitt eget lärande innebär självreglerat lärande (SRL) såsom att 

upprätthålla motivationen, sätta egna mål och följa dem samt att reflektera kring processen 

(English & Kitsantas, 2013). Självreglerat lärande har vissa beröringspunkter med 

                                                 
1
 I Gy94 används begreppet betygskriterier from Gy11 används begreppet kunskapskrav. Då författarna använder 

begreppet betygskriterier gör jag det också. 
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entreprenöriellt lärande (Otterborg, 2011). Självreglerat lärande är inget som är naturligt eller 

lätt för de flesta elever därför behöver lärmiljön struktureras och organiseras så att den stödjer 

eleverna till att ta ett eget ansvar för sitt lärande (English & Kitsantas, 2013). Självreglerat 

lärande utvecklas dessutom gradvis i en sådan strukturerad miljö som ger möjlighet till 

självständighet. Läraren kan stödja eleverna genom att göra deras tänkande synligt. English och 

Kitsantas (2013) menar att avsaknaden av SRL-färdighet utgör ett hinder för inlärning. De 

menar att lärare behöver utveckla sitt kunnande mot en sådan undervisning/lärmiljö. De menar 

dessutom att genom att kommunicera  förväntningarna på elevernas prestationer effektiviseras 

inlärningen ytterligare (English & Kitsantas, 2013).  

 

 3.3.3 Entreprenöriellt lärande 

Entreprenörskap ingår i samtliga gymnasieprograms examensmål. 

 

Alla examensmål betonar entreprenörskap i någon form utifrån programmets 

karaktär. Entreprenörskap kan vara både att starta och driva företag, och att 

vara kreativ, ta initiativ, se möjligheter och lösa problem (Skolverket, 2011a 

s.15). 

 

Det finns som tidigare nämnts två ansatser inom entreprenörskap, en snäv som är kopplad 

till kunskapen att starta företag och en bred ansats som är inriktad på personlig utveckling 

(Lelinger & Widén 2014). Undervisningen i entreprenörskap ska främja kreativitet, 

initiativförmåga, självständighet och en vilja till att ta eget ansvar. Lärandet bör ske i 

sammanhängande aktiva former av inlärning och gärna i autentiska uppgifter (Skolverket, 

2010). Entreprenöriellt lärande tolkas och definieras som en lärandeform som gynnar 

elevers samspel genom verklighetsanknutna uppgifter (Otterborg, 2011).  

 

Eleverna i Otterborgs (2011) studie är inte bekanta med begreppet entreprenöriellt lärande och 

därför används det inte, men elevernas berättelser tolkas utifrån begreppet. I elevernas 

berättelser handlar entreprenöriellt lärande om att förstå uppgiften och målet med den. Det är 

först när de förstått uppgiften som de kan avgöra hur uppgiften kan lösas. Företagens uppgifter 

uppkommer efter behov och ingen har den rätta lösningen till skillnad från skoluppgifter. 

Eleverna anser att det är skillnad på skoluppgifter och företagsuppgifter. I skoluppgifter är mål 

redan formulerat och anpassat efter eleven istället för ett verkligt behov. Skoluppgifter kräver 

inte någon planering av eleven eftersom läraren gjort den. Företagsuppgifter däremot är mer 
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komplicerade eftersom det är många människor inblandade och dilemman uppstår, men de är 

också mer spännande. Eleverna saknar dessa utmaningar i skoluppgifterna. En färdig 

skoluppgift har heller ingen påverkan på någon annan eller berör någon annan än eleven och 

läraren (Otterborg, 2011). Det är viktigt att någon annan kommer att ha nytta av det de gör. 

 

Otterborgs (2011) studie visar på att elever tänker skolkunskaper. Att det som lärs i skolan inte 

är samma kunskaper som behövs i arbetslivet. En elev beskrev att i skolan ska saker göras efter 

en mall, det bara är så. Eleverna uppfattar entreprenöriellt lärande som att ta ansvar för 

uppgiften och genom den skaffa sig erfarenheter. Eleverna påverkas dock av hur de vants 

genom skoluppgifterna, i form av vilket stöd de är i behov av på företaget (Otterborg, 2011).  

 

Eleverna i studien lär genom att få ta del av varandras kompetenser, vilket gynnas av teamwork 

och inställningen att inte själv utföra alla moment. I gruppen behöver en kompetensöversikt 

göras för att veta vad som kan lösas inom gruppen och vad gruppen behöver stöd med utifrån. 

Lärandet berikas av olika kontexter och att eleven förstår och kan anpassa sig efter vilken 

kontext de befinner sig i. Eleverna skapar möjligheter för både sig själv och andra. “De håller 

inte tillbaka sig själva utan vågar anta utmaningar” (Otterborg, 2011 s. 161). Likt en 

entreprenör förstår eleven att det inte bara finns en modell utan det gäller att vara kreativ och 

initiativrik för att komma på innovativa lösningar. Dock kan mod och uthållighet behövas i 

processen. När samhället förändras behöver sannolikt skolan lämna en pedagogik där läraren 

har haft ett kunskapsövertag (Otterborg, 2011). 

 

Det kanske inte är möjligt att undervisa fram all kunskap. Eleverna behöver istället vara med 

och skapa sina uppgifter som ger värde för dem själva och andra (Otterborg, 2011).  

“Hur utvecklar skolan elevernas kreativa förmåga” (Kupferberg, 2014, s.73)?  Ett 

entreprenöriellt förhållningssätt innebär att kunna se möjligheter (Kupferberg, 2014). 

Kreativitet är en nödvändighet för att kunna se nya möjligheter istället för att reproducera 

enligt Vygotskij (Kupferberg, 2014, Partanen, 2010). Alla individer kan vara kreativa om 

de får vara det på sitt eget sätt. Vi måste inse att det finns många olika sätt att lära sig på, 

inte bara ett. Förutom att vara kreativ i sitt tänkande behövs också en blick för vad som 

fungerar i stunden (Kupferberg, 2014).  
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4. Teoretiskt ramverk och analysmodell 

Studien bygger på den proximala utvecklingszonens teori. I samspel med begreppen formativ 

bedömning, entreprenöriellt lärande och metakognition har en analysmodell skapats (figur 4:5). 

Analysmodellen kommer att användas för att analysera det empiriska materialet.  

 

4.1 Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskijs teori, den proximala utvecklingszonen, bygger samman den sociala miljön med 

individens inre och är sprungen ur ett sociokulturellt perspektiv och intresse i hur vi kan förstå 

lärande och utveckling (Partanen, 2007). Av varje händelse skapar vi en egen inre bild ur 

vilken vi konstruerar vår förståelse. Vi är själva aktiva i förståelseprocessen som 

meningsskapande individer (Partanen, 2007). 

 

När elever har förmåga att självständigt lösa uppgifter av en viss svårighetsgrad, använder de 

den självständiga kompetensen som sker i samspel med det inre tänkandet (Partanen, 2007) . 

Vygotskij upptäckte att eleven har ett utrymme ovanför vad de självständigt klarar av, där 

eleven med stöd från kamrat eller vuxen klarar av uppgifter med en högre svårighetsgrad 

(Lindberg, 2015; Partanen, 2007). Lärande sker genom att eleverna utmanas att tänka och 

handla utanför sin förmåga, den proximala utvecklingszonen (Lindberg, 2015; Partanen, 2007; 

Stensmo, 2007).  

 

När eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen är en färdighet på gång. Genom 

social och språklig dialog, vägledning och pedagogiskt stöd går lärandet från yttre aktivitet till 

inre kognitiv utveckling (Partanen, 2007). Om undervisningen struktureras och organiseras så 

att eleverna får möjlighet att tänka högt tillsammans elev-elev, lärare-elev eller en grupp elever 

tillsammans med läraren så stöds (medieras) de i att så småningom kunna tänka tyst och arbeta 

självständigt (Partanen, 2007). Utifrån begreppen lärande och utveckling behöver begreppet 

proximal utvecklingszon problematiseras enligt Partanen (2007). Begreppet lärande står för 

yttre aktiviteter och begreppet utveckling innebär de inre mentala processer som blir till genom 

lärandet. Utveckling kan jämställas med de förmågor som eleven enligt styrdokumenten 

förväntas utveckla genom undervisningsaktiviteten. Dock visar eleverna att de har dessa 

förmågor genom att självständigt klara av undervisningaktiviteter. 
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Vygotskij (2013) menar att kreativitet är en förutsättning för att förflytta sig från reproducerat 

lärande till produktivt lärande. Den klassiska bilden av lärande är elever som arbetar tyst i sitt 

språk. Medierat lärande däremot är ett gemensamt resonerande som vägleder och stimulerar 

lärandets kognitiva utmaning och utvecklar den inre dialogen som används i det självständiga 

lärandet (Partanen, 2007).  

 

Ett produktivt lärande utgår från att kunskap inte är statisk eller absolut, utan något som 

gradvis kan öka och därmed hanteras mer och mer självständigt (Partanen, 2007). Vilka 

möjligheter eleven har kan påverka deras grad av självständighet. Enligt Vygotskij är 

framgångsrika elever aktiva. Det är vad de gör när de kommer till skolan som är avgörande, 

eftersom det krävs många timmars arbete att erövra kunskap för att flytta sig från kan inte till 

kan (Partanen, 2007). Vygotskij problematiserar Piagets mognadsteori och menar att det kan 

lura oss pedagoger till att vänta, istället för att påverka genom att vara steget före (Strandberg, 

2014; Partanen, 2007).  

 

Utmaningen ligger i att hitta elevens utvecklingsområde. Om eleven enbart rör sig inom det 

som de redan behärskar är det repetition, vilket inte ger samma utmaning eller utveckling och 

upplevs oftast som tråkigt (Partanen, 2007). Om eleven däremot tvingas befinna sig för mycket 

ovanför sin utvecklingszon, kan det ses som överkrav som oftast leder till att eleven tappar sin 

motor. Passivitet utvecklas eftersom någon annan driver lärandet åt eleven i strävan att eleven 

ska jobba ikapp (Jakobsson och Nilsson, 2011; Partanen, 2007). Eleven får i det läget inte 

heller möjlighet att göra kunskapen till sin, vilket leder till en känsla av meningslöshet 

(Partanen, 2007). När eleven däremot befinner sig i sin proximala utvecklingszon kännetecknas 

det av engagemang, intresse och meningsfullhet ur elevens perspektiv. Det kan förklaras med 

att elevens inre motivation startas som i sin tur leder till delaktighet och ansvar. Eleven kan då 

formulera en målsättning med den lärande aktiviteten (Partanen, 2007). 

 

Vad eleven vill göra med en uppgift, är en så mycket viktigare fråga för skolan att ställa än att 

ge feedback på utförd uppgift (Partanen, 2007) och att läraren är nyfiken på hur eleven tänker 

så att de kan vägleda för nästa steg. Vygotskij menar att utvecklingsområdet kan variera på 

elever som kommit lika långt i sin självständiga kompetens. Det kan innebära att elever är i 

behov av olika vägledning för att nå nästa steg. Om inte det tas i beaktande finns en risk att 

ingen av eleverna får det stöd som de är i behov av för att gradvis, steg för steg utvecklas till 

självständiga ansvarstagande elever (Partanen, 2007).  
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Eleven kan stödjas av såväl klasskamrater som av läraren (Partanen, 2007). Dock innebär det 

inte alltid att de kunniga hjälper de mindre kunniga utan det kan handla om att se saker ur olika 

perspektiv och föra en dialog i lärandet (Lindberg, 2015; Partanen, 2007). Undervisningen och 

lärandemiljön behöver struktureras och organiseras så att eleverna får möjlighet till dessa 

perspektivmöten genom pararbeten och grupparbeten. Att eleverna har kunskap om hur sociala 

processer fungerar är viktigt ur ett lärandeperspektiv. Lärarens roll blir inte oviktig bara 

annorlunda i jämförelse med traditionell undervisning där läraren är den aktiva (Partanen, 

2007).   

 

Den proximala utvecklingszonen handlar inte bara om svårighetsgrad på uppgifter eller 

ämnesrelaterade färdigheter (Partanen, 2007). Gå i skolan och lära sig saker handlar om att 

förvalta en potential som inte skulle utvecklas hos eleven utan skolans påverkan. Den 

proximala utvecklingszonen är ett mångtydigt begrepp och kan inte placeras antingen inuti 

eller utanför individen. Det handlar om de mentala processer som mognar och utvecklas i 

samspelet undervisningsaktivitet och det stöd eller vägledningen som andra kan ge samt de 

verktyg som kan användas för att stimulera och förstärka tänkandet och lärandet.  

 

Utvecklingszonens största fara i den pedagogiska praktiken är förväntningar (Partanen, 2007). 

Utveckling kan hämmas av våra förväntningar dock gäller även det motsatta (Partanen, 2007; 

Jenner, 2004) Om en elev har en diagnos påverkar det kanske lärarens förväntningar genom att 

kraven sänks, vilket i sin tur hämmar elevens utveckling. Om lärare däremot är nyfikna och 

antar att alla elever har ett utvecklingsområde, även om de har en diagnos eller 

inlärningssvårighet, gynnar det lärandet. Därför bör vi vara försiktiga med att göra prognoser 

om elevers framtida utveckling i form av kartläggningar och utredningar av elevers förmågor 

och färdigheter (Partanen, 2007). 

 

Om det finns 25 elever i varje klass och varje elev har olika stora utvecklingszoner. Hur ska då 

läraren skapa möjligheter till att hitta dem? Undervisningen och lärandemiljön bör struktureras 

och organiseras så att den stimulerar och tar tillvara elevernas möjligheter till att skapa sin egen 

utvecklingszon i samspel med viktiga andra (Partanen, 2007). När eleven skapar sin egen 

utvecklingszon leder det till aktivitet och engagemang, vilket kan förstås som inre motivation, 

delaktighet och ansvar. Det handlar dock inte bara om metoderna i klassrummet, utan det 
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handlar också om hur vi ser på lärarens roll och vad lärande innebär och kräver (Partanen, 

2007). 

 

4.2 Formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett samlingsnamn för olika sorters framåtsyftande återkoppling på 

elevers studieresultat (Hattie, 2012). Den återkoppling som främjar elevernas studieprestationer 

är de återkopplingar som tar hänsyn till elevernas erfarenheter av sitt lärande. De bidrar då till 

elevens delaktighet som leder till att eleven blir engagerad i sitt lärande och sin utveckling i 

metakognitiva förmågor (Hattie, 2012). Det kan förstås som att elevens inre motivation nås, 

vilket i sin tur leder till delaktighet och ansvar för det egna lärandet. Hattie (2012) menar att 

frågorna: Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad är nästa steg? är viktiga att ställa för 

både lärare och elev.  

 

I ett formativt förhållningssätt blir det därför viktigt att kommunicera tydliga mål över de 

förmågor som förväntas utvecklas genom undervisningsaktiviteten (Håkansson, 2015). Utifrån 

begreppen lärande och utveckling kan det förstås som utveckling av de kognitiva processer 

eller förmågor som förväntas ske genom lärandet, aktiviteten (Partanen, 2007). Håkansson 

(2015) menar att skollag, kursmål och kunskapskrav behöver konkretiseras så att det tydligt 

framgå för eleven hur det ser ut när målet för lärandet är uppfyllt. Vanligt är att målen för 

undervisningen förväxlas med arbetsuppgifterna. Det kan visa sig som att veckans mål är att 

göra färdigt kapitel 4 i matteboken (Håkansson, 2015; Gärdenfors, 2010). Aktiviteten på 

lektionen, görandet, är inte oväsentligt och Håkansson (2015 s. 30) nämner ”produktmål” som 

ett begrepp. ”Produktmål” kan dock inte vara tillräckligt för enskilda elever och grupper 

eftersom de inte säger något om nivån eller vad vi förväntar oss att aktiviteten ska leda till hos 

individen. Gjorda uppgifter kan inte heller vara en garanti för att önskad kognitiv utveckling av 

förmågor, har skett (Håkansson, 2015). Holmgren (2010) använder begreppet bedömning för 

lärande (BFL) och beskriver genom Sadler tre aspekter som behöver klargöras för eleven i 

bedömning för lärande (BFL): 

 

1. Det avsedda målet, eller den ideala kvaliteten, för arbetet. 

2. Beviset på elevens läge i förhållande till målet/kvaliteten. 

3. Hur eleven ska krympa avståndet mellan nuvarande läge och 

målet/kvaliteten (Holmgren, 2010, s. 167) 
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Nummer ett i listan ovan, innebär att med eleven kommunicera utvecklingen av de förväntade 

förmågorna. Dock visas kvaliteten på förmågorna genom ett görande eller en produkt, vilket 

kan, om inte tydlighet råder, misstolkas som det enda viktiga. Jakobsson och Nilsson (2011) 

poängterar vikten av att tydliggöra hela processen och inte bara målet med undervisningen för 

eleven så att de har möjlighet att träna sig i självständighet.  

 

Nummer två i listan ovan, är att eleven ska kunna se bevis på sin kvalitet utifrån 

målet/kvaliteten. Holmgren (2010) beskriver varför det är viktigt och gör en jämförelse 

med fjällvandring. Om vi är vilse så är det tryggt att ha någon som visar vägen. Vi blir 

dock beroende av denna färdledare om vi inte lär oss att navigera själv i naturen med hjälp 

av kartan. På samma vis behöver lärare ge eleven stöd i att se sin kvalitet så de kan äga sitt 

lärande och se vad som bör vara nästa steg. Undervisningen bör struktureras och 

organiseras så att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågor att se denna kvalitet men 

också hur de självständigt ska kunna genomföra det önskade. 

 

Vygotskijs mediering, att tänka högt tillsammans för att sedan kunna tänka tyst och arbeta 

självständigt kan vara en framkomlig väg (Partanen, 2007). Då kan nummer tre i samma 

lista, hur eleven ska krympa avståndet mellan nuvarande läge och målet/kvaliteten visa sig 

för eleven, eftersom det är elevens uppfattning om kvaliteter som är avgörande för 

utvecklingen av deras kognitiva förmågor. I enlighet med den proximala 

utvecklingszonens teori kan eleverna vara varandras resurser och lära av varandra om 

undervisningen struktureras och organiseras för det (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det kan 

innebära att inte bara läraren kan värdera elevers prestationer utan eleverna kan 

självbedöma eller kamratbedöma. Genom att medvetandegöra och träna elever i att se sina 

prestationers kvalitet i förhållande till målen, samt stödja dem i utvecklandet av 

kompetenser för att kunna ta ansvar för sitt lärande visar lärare eleven en tilltro. Det 

påverkar i sin tur eleven till att utveckla en hög tilltro till sin egen förmåga att lära 

(Thornberg, 2013). Självtillit är en entreprenöriell förmåga som dessutom inte är oviktig 

för lärandet.  

 

Om undervisningen struktureras och organiseras så att den yttre motivationen i form av mål 

och kunskapskrav synliggörs för eleverna ges de möjlighet till att starta sin inre motivation 

(Holmgren, 2010; Jenner, 2004). Målen, de förväntade förmågorna, behöver dessutom 

synliggöras för eleverna utifrån kunskapskravens tre olika nivåer. Det kan göras med hjälp av 
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en matris, där ämnets syftespunker synliggörs i relation till kunskapskravens tre 

kvalitetsnivåer. Om eleverna förstår matrisen förstår de också vad som ska läras, hur det kan 

göras och varför det är viktigt.   

 

Formativ bedömning kan också ses som ett redskap för lärarens återkoppling och analys på var 

eleverna befinner sig, vilket kan användas för att planera nästa lektion i samstämmighet med 

elevernas nästa steg. Elevernas nästa steg kan dock variera på individnivå (Hattie, 2012; 

Håkansson & Sundberg, 2012;  Holmgren, 2010).  

 

4.3 Entreprenöriellt lärande 

Snabba samhällsförändringar påverkar våra liv och leder fram till att vi behöver kunna 

vara entreprenör i vårt eget liv (Skolverket, 2010). OECD definierar entreprenörskap som 

ett förhållningssätt till lärande. Ett lärande som ”stimulerar elevers självtillit, 

självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbets- och kommunikationsförmåga” 

(Skolverket, 2010, s. 15) 

 

Enligt Tillväxtverket kan ett entreprenöriellt fokus i skolan innebära att eleven erbjuds 

undervisning efter “dennes specifika förutsättningar, erfarenheter och sätt att inhämta 

kunskaper” (Skolverket, 2010, s. 16). Elever stöds i ett ökat eget ansvar och lärarens roll är 

mer handledande än kunskapsförmedlande. Det är ett lärande där lära av varandra eller 

med varandra utifrån vars och ens kompetenser är centralt. Undervisningen utgår från 

autentiska problem som präglas av att lära genom att göra men också genom reflektion 

över de lärdomar som gjorts (Skolverket, 2010). Det kan vara projekt eller uppgifter med 

längre sammanhängande karaktär, som i samarbete med närsamhället kan ge värde för 

andra och som syftar till att “lära eleverna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete och 

göra dem medvetna om sitt eget tänkande och lärande” (Skolverket, 2010, s.16).  

 

Att kunna gå från idé till handling och se möjligheter istället för problem är en central 

förmåga i ett entreprenöriellt förhållningssätt och behövs både i arbetslivet och på fritiden. 

Det handlar för eleven om att kunna skapa det liv som känns meningsfullt för dem. Tanken 

är att elever ska “få arbeta med det egna jaget, sina personliga egenskaper och attityder” 

(Skolverket, 2010, s.21). Att vara företagsam eller handlingskraftig är en aktiv process 

som handlar om att ta tillvara på möjligheter. Undervisningen bör struktureras och 
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organiseras så att eleven utvecklar detta. De entreprenöriella förmågorna handlar mer om 

hur man lär än vad man lär sig och kan förstås som att lära att lära (Skolverket, 2010).  

 

En lärare som arbetar entreprenöriellt har mod att gå utanför traditionell undervisning, 

eftersom den anses som ett hinder. Med traditionell undervisning menas här en 

undervisning med ett lärarfokus och envägskommunikation, vilket kan ses som en 

reproducerande lärandeform (Skolverket, 2010; Otterborg, 2011). Kreativitet är central i 

entreprenöriellt lärande och dessutom en förutsättning för att förflytta sig från reproducerat 

lärande till produktivt lärande enligt Vygotskij (2013). Kreativitet är förmågan att skapa 

något nytt.  

 

Att ha makten över sitt eget lärande genom att lära sig att lära lyfts som en viktig aspekt i 

entreprenöriellt lärande (Skolverket, 2010). Skolan behöver stödja och utveckla elevernas 

entreprenöriella förmågor så att både elev och skola är rustade för samhällets och 

framtidens behov. 

 

Elever behöver därför tro på sig själv och veta hur man söker kunskap och lär 

sig nya saker. I kunskapssökandet ska det ges utrymme för elevers kreativitet. 

vilja och självständighet så att möjligheter öppnas och nya egna lösningar på 

problem tas till vara. Arbetsuppgifterna ska därför vara verklighetsanknutna 

och bygga på elevers fria vilja och motivation. Detta sker med hänvisning till 

vad samhället idag behöver, nämligen kreativa, ansvarstagande, 

initiativkraftiga människor (Skolverket, 2010, s. 35-36). 

 

Entreprenöriellt lärande anses vara en aktiv process där eleverna har ett individuellt 

inflytande och ansvar för det egna lärandet (Skolverket, 2010). Det förutsätter dock att 

undervisningen ger eleven möjlighet till delaktighet och ansvar samt stödjer eleven i 

processen. Undervisningen utgår från elevens livsvärld och skapar värde för andra än 

eleven och läraren (Otterborg, 2011) Miljön bör utgå från en experimentell ansats med ett 

tillåtande dialogiskt klimat där många tankar kan mötas och bekräftas. Elev och lärare lär 

tillsammans.  

 

4.4 Metakognition 

Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens eget tänkande, vilket påverkar 

medvetenheten om de egna tankarna och mönstren (Gärdenfors, 2010). Gärdenfors (2010) 
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menar att metakognition kan ses som att lära att lära eftersom det kan ge en förståelse för de 

tankar, agerande och handlingar som den lärande har. Undervisningen behöver struktureras och 

organiseras för att ge eleven möjlighet till metakognition över mönster i lärandet, vilket i sin 

tur kräver möjlighet till reflektion. Eleverna skulle exempelvis kunna bli medvetna om sitt 

lärande om de regelbundet fick reflektera såväl enskilt som tillsammans med andra över vad de 

lärt sig, hur det gått till och varför det är viktigt att kunna. Stigmar (2002) menar dessutom att 

det finns ett tydligt samband mellan metakognitiv kompetens och motivationsnivå. Hög 

metakognitiv kompetens höjer med andra ord motivationen som i sin tur leder till delaktighet 

och ansvar. Metakognition finns dessutom som en central del i både formativ bedömning och 

entreprenöriellt lärande. 

 

4.5 Analysmodell 

Analysmodellen (figur 4:5) är en illustration av den proximala utvecklingszonens teori i 

samspel med formativ bedömning, entreprenöriellt lärande och metakognition för att undersöka 

om elevens inre motivation, delaktighet och ansvar kan nås. Intentionen med modellen är likt 

Platons citat nedan. 

 

“Syftet med utbildning är att få individen att vilja göra det han måste göra” 

 (Platon ref. i Gärdenfors 2010, s. 78).  

 

När ämnets syftesmål och kunskapskrav i enlighet med formativ bedömning synliggörs och 

kommuniceras med eleverna ges de förutsättningar utifrån ett entreprenöriellt lärande att kunna 

utgå från sin livsvärld. Synliggörandet av de förmågor som förväntas utvecklas genom 

undervisningsaktiviteterna ger eleverna möjlighet att göra val i hur de planerar, genomför och 

utvärderar. uppgifter eller aktiviteter. Val som kan nyanseras om kunskapskravens olika 

kvalitetsnivåer bearbetas och görs förståeliga för eleven. Autentiskt problem som har ett värde 

för någon annan än eleven och läraren kännetecknar ett entreprenöriellt lärande. När yttre 

motivation görs synlig ges dessutom eleven möjlighet att starta sin inre motivation. Att befinna 

sig i sin proximala utvecklingszon kan ses som elevens inre motivationen som leder till 

delaktighet och ansvar. Om dessutom undervisningen struktureras och organiseras för 

möjlighet till pararbete eller grupparbete ges eleverna tillfälle till att få stöd (mediering) av 

varandra genom att få ta del av olika perspektiv. Rutiner i att kunna tänka högt tillsammans ger 

förutsättningar för att kunna tänka tyst så småningom och arbeta självständigt. Metakognition i 

undervisningen ger elever chans till att få syn på sina tankar och mönster och utifrån ett 
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entreprenöriellt förhållningssätt handlar det om att få syn på sina styrkor men också sina 

utvecklingsområden genom spegling av hur du uppfattas av andra. Modellens samspel kan 

tydliggöra vad som behöver läras, hur det kan läras och varför det behöver läras. Stödpilarna 

ska förstås som det stöd eleven behöver för att förstå sitt lärande men också den återkoppling 

som läraren behöver för att strukturera och organisera undervisning som möter elevernas 

behov. Pilarna mellan teorierna visar just på samspelet dem emellan. Modellen ska ses som ett 

analysverktyg då empirin ska tolkas och förstås. 

 

 

(Nilsson, 2017) 

 

Figur 4.5 Illustration av analysmodellen som empirin ska tolkas och förstås mot. Utifrån litteratur och tidigare forskning har modellen vuxit 

fram för att illustrera tankarna kring det stödjande förebyggande samspelet mellan formativ bedömning, entreprenöriellt lärande, och 

metakognition för att nå elevens inre motivation, delaktighet och ansvar. Den proximala utvecklingszonen ska  ses som elevens inre 

motivation, delaktighet och ansvar då lärandet känns meningsfullt och engagerande utifrån elevens perspektiv (Nilsson, 2017). 
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5. Design, metod och etik 

5.1 Metod 

Studiens syfte är att med utgångspunkt i elevernas förståelse för sitt lärande öka kunskapen 

om hur lärare i ett förebyggande specialpedagogiskt arbete kan stödja elevernas lärande.  

Hur kan undervisningen struktureras och organiseras för att ge eleverna stöd och möjlighet i att 

utveckla delaktighet och ansvar i sin lärprocess? 

 

En hermeneutisk kvalitativ studie skulle kunna ge möjlighet till ökad kunskap, utifrån 

elevernas förståelse av sitt lärande, genom att tolka datan utifrån analysmodellen (figur 4:5). 

Observationer kan ge en förförståelse av kontexten som eleverna befinner sig i. 

Inifrånförståelse skapas genom att befinna sig på fältet, dock behövs tillåtelse till att få göra det 

(Lalander, 2016). Observationer bygger på frivillighet och Lalander (2016) föreslår deltagande 

observation, eftersom de ger en möjlighet till att leva sig in i den andres värld i motsats till en 

passiv observatör som endast kan registrera. Graden av deltagandet kan dock skilja. Syftet med 

studiens observationer var att få syn på normen och kulturen i undervisningen. 

 

Normen, kulturen i elevens nuvarande skolkontext eller tidigare skolkontext, vad de är vana 

vid, påverkar dem i vad de förväntar sig av skolan (Otterborg, 2011). Det bidrar till en 

komplexitet i studien. Om exempelvis inte eleven är van vid eller har kommit i kontakt med 

formativ bedömning är det kanske inte något eleven efterfrågar eller ser nyttan med. 

Observationer skulle kunna ge kontextuell förståelse av den norm och kultur som råder i 

undervisningen för att skapa en intervjuguide som möter eleven där de befinner sig. Flera olika 

metoder, triangulering, bidrar dessutom till studiens trovärdighet, eftersom det ses som att en 

mer korrekt eller sann beskrivning fångas om det studeras genom mer än en metod (Svensson 

& Ahrne, 2016). 

 

Intervju är den kvalitativa metod som skulle kunna ge svar på frågeställningen trots 

komplexiteten. Fokusgrupp är även det en möjlig metod som ger både en bred åsiktskarta och 

ett djup i analysen av människors förståelse, åsikter och erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, 2016; 

Wibeck, 2011). Dock kan det finnas risk för grupptryck eftersom människor interagerar med 

varandra.. Därför föll valet på enskilda intervjuer. Intervjuer ger dessutom en större möjlighet 

till att nå den enskilda individen där den befinner sig. Tolkning och analys av det sagda kan 

kommuniceras direkt med informanterna, vilket påverkar trovärdigheten.  
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Att jämföra resultatet av intervjuerna med elevens betyg, hämtat från administrativt 

dataregister, skulle kunna ge resultatet en dimension till och därmed öka trovärdigheten 

ytterligare. Eleverna kommer dock i studien endast genom självskattning få beskriva hur det 

går i skolan. 

 

5.2 Urval  

Urvalet i studien bygger på vilket fält som fanns tillgängligt där informanterna gav sin tillåtelse 

(Lalander, 2016). Det är på inget vis ett slumpmässigt urval. Det empiriska materialets urval är 

en gymnasieklass årskurs 1 samt intervjuer med två lärare som undervisar klassen.  

 

5.3 Genomförande 

Klassens två lärare och jag träffades för att planera studien tidsmässigt. Tillgången till fältet var 

dock begränsad av schemat, planeringar och av att skolavslutningen inför sommarlovet endast 

låg några veckor bort. Eleverna introducerade för studien av lärarna som agerade ”portvakt” 

eller ”dörröppnare” för att informanterna skulle acceptera mig och undersökningen, eftersom 

de litar på dessa personers omdöme (Fangen, 2011 s. 54; Lalander, 2016 s. 102).  De frågade 

även eleverna om godkännande och samtycke inför observationerna. Eleverna meddelade även 

intresse angående intervjuerna till lärarna. 

  

Sommarlovets antågande påverkade studien eftersom empirin samlades in under tiden som 

tidigare forskning och litteratur bearbetades. Det kan enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2016) både ses som en fördel och en nackdel. Fördelen består i att kunna få kreativa uppslag, 

som ibland kan behövas för att komma vidare, då litteraturen bearbetas samtidigt som 

intervjuerna genomförs. Nackdelen består i att de menar att studenter behöver ha skrivit sin 

inledning, litteraturöversikten och inleda metodreflektionerna innan de genomför intervjuerna, 

för att de ska veta vad de behöver fråga om. Dock påbörjades studiens tankar redan i en 

tidigare kurs där examinationsuppgiften innebar att reflektera och resonera över studiens ämne, 

tidigare forskning och metodval. Dessutom, som nämnts tidigare fanns redan i början av 

processen ett synligt stödjande mönster mellan entreprenöriellt lärande, formativ bedömning 

och metakognition.  

 

För att närma mig mitt empiriska material observerades lektioner. Att prata om formativ 

bedömning, metakognition och entreprenöriellt lärande om elevens undervisning inte 
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innehåller dessa delar kan vara svårt. Det som eleven är van vid nu eller från tidigare skolor är 

det som eleven vanligtvis förväntar sig från skolan (Otterborg, 2011). Att då försöka skaffa 

mig en överblick över hur den kultur och norm som eleverna möter i undervisningen på skolan 

skulle dels ge mig något att relatera till i elevsamtalen och dels vara en hjälp för att nå det som 

inte är vanligt i elevens undervisning. 

  

Deltagande observation genomfördes på två lektioner i ett ämne och en heldag i ett annat ämne 

för att förbättra förståelsen och tolkningen av fältet (Fangen, 2011). Trots deltagande 

observationer försökte jag hålla en låg profil och inte påverka lektionen. Eleverna kändes lugna 

och fördelen med deltagande observation är att de observerade inte känner sig lika stressade av 

ens närvaro som i ren passiv observation (Fangen, 2011). Eleverna hade frihet att förflytta sig 

till lämplig lokal i det ena ämnet och jag följde läraren när hen gick runt till eleverna. 

Heldagslektionen genomfördes tillsammans med deras parallellklass och eftersom vädret var 

varmt och soligt den dagen genomfördes vissa delar ute. Jag försökte vara öppen för vad som 

visade sig under observationerna och förde anteckningar fritt utan observationsprotokoll. Dock 

var den teoretiska ramen närvarande i tolkning och analys av vad jag såg men också valde att 

anteckna.  

 

Lärarna som ansvarade för undervisningen intervjuades. Frågeguiden till lärarintervjuerna 

konstruerades utifrån vad som synts under observationerna i relation till analysmodellen (figur 

4:5). Frågeguiden (bilaga 1) innehåller många frågor eftersom jag ville undvika att förbise 

något viktigt. För att säkerställa att jag uppfattat svaret så som läraren menade kommunicerade 

jag min tolkning med dem, så att de hade möjlighet att  bekräfta eller justera svaret. 

Lärarintervjuerna genomfördes efter varandra, var en timme långa och spelades in på telefon.  

 

Till elevernas intervjufrågeguide användes observationsmaterialet, lärarintervjuerna samt 

analysmodellen (figur 4:5). Elevfrågeguiden (bilaga 2) innehåller även den många frågor av 

samma anledning som lärarintervjuerna, att jag ville undvika att förbise något viktigt. För att 

även under elevintervjuerna säkerställa att jag uppfattat svaret så som eleven menade 

kommunicerade jag min tolkning med dem, så att de hade möjlighet att  bekräfta eller justera 

svaret. Elevintervjuerna, fem till antalet, genomfördes under två dagar och spelades in på 

telefon. Vi höll till i ett litet grupprum. Ljud utifrån ett gemensamt område hördes ganska 

tydligt in i rummet men eleverna verkade inte bli störda. Elevintervjuerna tog mellan 30 

minuter och upp till lite mer än en timme. När intervjun var klar hämtade jag nästa elev i 
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klassrummet. Dock blev en elev sjuk dag två men då erbjöd sig spontant en annan elev från 

parallellklassen som de hade mycket undervisning tillsammans med. Lektionen som jag 

observerade var eleven med på så jag tog beslutet att det var bättre att få en elevintervju till än 

en mindre.  

 

5.4 Bearbetnings- och analysmetod 

Teorin och analysmodellen (figur 4:5) samt dess samspel har följt som en röd tråd genom hela 

arbetet från planeringsfasen, frågeguiden till analysen under insamlingen av empirin och 

kommer även vara ett viktigt verktyg i analysarbetet av resultatet för att skapa förståelse utifrån 

studiens syfte. 

  

Jag har transkriberat varje intervju ordagrant från inspelningarna med några enstaka undantag 

då talspråket blivit utdraget och svårfångat. De gånger jag sammanställt innebörden är det 

markerat i transkriberingen. Den transkriberade texten har lästs flera gånger och tolkats, 

analyserats, sorterats och reducerats utifrån syftets frågeställningar och analysmodellen (figur 

4:5) genom att delar i den transkriberade texten markerats i olika färg. Rennstam och 

Wästerfors (2016) menar att det kan vara av värde att bryta upp den sortering som ligger 

närmast till hands. Det gäller dock att bli förtrogen med sitt material utifrån ett analytiskt 

perspektiv. Vilket betyder att materialet behöver läsas om och om igen för att försöka se 

mönster utifrån det sorterade materialet. Dock kan det som bryter mönstret vara det som bör 

betonas istället för det som återkommer i materialet (Rennstam och Wästerfors, 2016)  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Eleverna introducerades för studien och Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer, som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet av lärarna. Innan observationerna och intervjuerna påbörjades presenterade 

jag mig och försäkrade mig om att de fått informationen. Intervjuinformanterna 

tillfrågades om det var ok att spela in intervjun. Jag intygade att uppgifterna som samlades 

in inte kommer att användas i något annat syfte än till min undersökning. Datan kommer 

att hanteras efter största möjliga konfidentialitet och ingen annan än jag, min handledare 

och min examinator kommer ha tillgång till det insamlade materialet. Jag kommer inte då 

jag redovisar min studie att ange vilken skola, program eller ämnen det gäller. Helt enligt 

hur jag har uppfattat Vetenskapsrådets (2011) direktiv. Jag intygar däremot inte 



32 

anonymitet eftersom det kan finnas risk att någon på skolan räknar ut vilka som är 

informanter i min studie. Självklart kommer namnen att vara fingerade. Informanterna är 

dessutom hänvisade till min tolkning av empirin, vilket gör att jag har ett maktövertag. 

Intentionen var att erbjuda informanterna att få ta del av det transkriberade materialet med 

rätt att ändra för att jämna ut makten. Trots den goda tanken var det på grund av 

tidsperspektivet inte möjligt att genomföra. För att säkerställa tolkning och analys av 

intervjusvaren kommunicerade jag dessa med informanterna, så att de hade möjlighet att 

bekräfta eller justera svaret.  

 

Utifrån maktperspektivet har jag i resultatredogörelsen ständigt funderat på det etiska 

perspektivet. Jag vill undvika att informanten ska känna sig utlämnad när de läser min 

rapport. Samtidigt vill jag redogöra för ett relevant resultat. 
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6. Resultat och analys 

I kapitlet presenteras resultatet utifrån syftets frågeställningar. Analys, sortering och 

reducering av resultatet utgår från analysmodellen (figur 4:5) i samspel med Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen.  

 

6.1 Elevens förståelse av sitt lärande utifrån delaktighet och ansvar i sin 

lärprocess 

6.1.1 Motivation delaktighet och ansvar 

I elevernas utsagor framkom hur de upplever och förstår skola och sitt lärande. Det syns en 

tydlig spegling från deras tidigare skola eller stadie i hur de upplever och förväntar att 

skola ska vara.  

 

Vi jobbade mycket med det på högstadiet, vilken metod man lär sig bäst. Jag 

kommer inte ihåg på vilken lektion det var men vi jobbade mycket med det att 

du, man ska lära på ett visst sätt och så ska man komma på sitt eget sätt. Och 

då märkte jag själv att det är så här jag lär mig bäst och så har jag fortsatt 

med det (Kim). 

 

Nuvarande och tidigare skolors norm påverkar eleverna, hur de upplever sig som elev, hur 

de trivs i skolan och hur de förstår sitt lärande, utifrån vilka tidigare möjligheter de haft i 

att bli medvetna över sitt lärande. Min tolkning utifrån analysmodellen är att elevernas 

medvetenhet kring sitt lärande påverkar deras möjligheter till delaktighet och ansvar i 

lärprocessen. Hur undervisning organiseras och struktureras kan påverka hur elever förstår 

sitt lärande samt vilket stöd och möjligheter de har till delaktighet och ansvar. 

 

De sociala aspekterna lyftes först, av alla informanter, när de beskrev hur det har varit att 

börja gymnasiet. Skolmiljön i form av den sociala interaktionen mellan eleverna kommer 

upp genomgående i alla intervjuer.  

 

Linjen trivs jag med men skolan har varit lite kaosig i början så det är lite 

förståeligt. Det är ju nya människor man möter. Och man får anpassa sig 

efter alla (Nike). 
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Den kunskapsmässiga aspekten på hur det varit att börja gymnasiet nämnde de först då jag 

specifikt frågar efter den. Några elever upplevde dessutom att det är enklare på gymnasiet 

än i nian. Det blev inte så svårt som de förväntade sig.  

 

Jag tycker att jag var väl förberedd och det var inte så stor skillnad, kändes 

mycket som repetition. Det är typ så att jag fått bättre betyg nu än vad jag 

hade i nian (Nike). 

 

De flesta eleverna kände sig förberedda kunskapsmässigt. Att eleverna nämner de sociala 

aspekterna framför de kunskapsmässiga kan utifrån analysmodellens del entreprenöriellt 

lärande där elevernas livsvärld poängteras tolkas som att den sociala interaktionen ses som 

viktigare än de kunskapsmässiga aspekterna. Att eleverna beskriver det som enklare på 

gymnasiet än i nian kan förstås som att de är förberedda men det kan även ses som att de 

inte befinner sig i sin proximala utvecklingszon, vilket i sin tur kan visa att de inte är 

delaktiga eller förstår sitt ansvar. 

 

Eleverna beskrev i sina utsagor att de upplever att de lär sig bäst när det är tyst, de sitter 

själva eller lyssnar på musik. Endast en elev nämnde att det är när man fokuserar på det 

som ska läras som man lär sig bäst.  

 

Man lär sig ju nya saker hela tiden. Så jag lär mig bäst, man lär sig bäst när 

man fokuserar på saken. För då vet du att det är det du gör om du bara går 

runt och försöker lära dig nåt så är det ju inte samma sak (Sam). 

 

Det kan tolkas som att de flesta elever ser en fysisk miljö som viktigast framför en 

kognitiv, vilket kan förstås som att de flesta elever lägger sitt lärande utanför sitt inre. En 

annan tolkning kan vara att eleverna inte är medvetna om de kognitiva processerna utan 

deras medvetande stannar vi den fysiska miljön som behövs för att kunna fokusera på de 

omedvetna kognitiva processerna.  

 

Eleverna såg inget tydligt lärande i exempelvis det de gör på sin fritid. Det kan tolkas som 

att  lärande är något som sker i skolan enligt eleverna. När eleverna beskrev sin 

fritidssysselsättning och i samtalet kring den går det att utläsa utifrån analysmodellen 

(figur 4:5) att det finns ett engagemang, delaktighet och ansvar för det som görs och lärs på 

fritiden eftersom de själva valt vad de vill göra.  
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Jag blir mer engagerad i det. Jag vill ta reda på mer, fördjupa mig i det, 

kanske titta på, såhär Youtube videos om hur man gör// (Nike). 

 

Det påverkade till fördjupning och ansvar i lärandet. På fritiden sker ett informellt 

omedvetet lärande som genom att eleverna själva väljer troligtvis utgår från deras 

proximala utvecklingszon. Eleverna sätter då i enlighet med analysmodellens formativ 

bedömning (Figur 4:5) egna mål för sitt lärande och är därmed delaktiga utifrån sin inre 

motivation, vilket i sin tur påverkar deras ansvar (Skolverket, 2015). Dock menade någon 

elev att när det blir svårt och upplevs som omöjligt kan man låta bli.  

 

/…/ på fritiden kan jag välja att lägga av med det om jag inte vill liksom (Kim). 

 

På fritiden beskrev dessutom någon elev att aktiviteter görs tillsammans med andra, vilket 

kan tolkas som ett gemensamt lärande eller ett lärande i en gemensam social kontext. Det 

kan innebära enligt den proximala utvecklingszonen, möjlighet till mediering genom att 

tänka högt tillsammans för att senare kunna tänka tyst, arbeta självständigt. 

 

Ingen av eleverna visade någon medvetenhet om hur de styr eller kan styra sin motivation. 

Två elever menade att om de inte är motiverade så kanske det tar lite längre tid men det är 

bara att göra det. Eleverna menade att det är det framtida yrket som motiverar och då 

inbegriper det att genomföra dessa ämnen, kurser och uppgifter.  

 

Så det är mitt yrke, det som jag vill jobba med som motiverar mig som mest 

inte själva ämnet X, fniss (Kim). 

 

Det kan tolkas som att de anpassat sig helt och fullt efter skolans tradition, norm och 

system och att de får tillräcklig motivation genom den yttre motivationen i form av mål 

och kunskapskrav. Det kan då antingen förstås som att eleverna saknar inre motivation för 

skolarbetet och bara drivs av yttre eller så kan det förstås som att det handlar om att 

eleverna kan se och förstå långsiktiga mål, vad som är bra för dem på lång sikt. En annan 

förklaring kan vara att de tränat sig i att motivera sig själva men de är inte medvetna om 

det. Det kan då förstås som en intuitiv kunskap eller tyst kunskap (Gärdenfors, 2010). 
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Två elever ger uttryck för att känslan för ämnet samt hur viktigt det som ska läras ses ur 

elevens perspektiv, påverkar om de vill eller inte vill lära sig.  

 

För att jag ska förstå något behöver jag vara intresserad eller veta detta 

behöver jag. Som om jag nu inte är intresserad av att lära mig någonting så 

kommer jag inte vilja lära mig, då kommer jag inte lära mig heller. Det är 

bara mitt eget intresse som kommer kunna göra så jag vill (Sam). 

 

Känslan för ämnet kan förstås som något som skapats under hela elevens skolgång och inte 

bara under gymnasiet. Viljan som behövs beskrev en elev som när hen genom ett 

autentiskt problem utanför skolkontexten förstått vilken nytta hen skulle ha av att lära sig 

just det.  

 

Asså, jag måste uppleva saker för att fatta egentligen hur viktigt något är /… /du kan om du 

vill typ (Alex). 

 

Eleven menade att då nyttan blir tydlig påverkas viljan och då kan hen lära sig. Det kan 

förstås utifrån analysmodellen som att när ett tydligt varför finns höjs motivationen hos 

eleven. Ett tydligt varför ur elevens livsvärld kan nå elevens inre motivation. En elev 

menade att det är läraren som styr motivationen och om inte läraren gör det intressant är 

det svårt att göra det själv. De flesta eleverna menade dock att det är de som ansvarar för 

att de lär sig i skolan. Och menar då oftast att ansvar kan handla om att lyssna, göra det de 

ska och lämna in uppgifter i tid. 

 

Jag måste ju vara den som tar ansvaret själv och vill ta emot/…/ Om jag inte 

gör det är det ju inte lönt att de (lärarna, min kommentar) står och babblar 

(Conny). 

 

I motivation behöver det enligt Jenner (2004) finnas en vilja till förändring. Utifrån 

analysmodellen (figur 4:5) kan det förstås som en medvetenhet över vad som behöver 

utvecklas. Då viljan finns att förflytta sig från kan inte till kan då finns också 

förutsättningar för att efterfråga det stöd eller mediering som behövs för att kunna förflytta 

sig i sin proximala utvecklingszon.  

 

Vem har ansvar för att du lär dig i skolan? 
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Det är nog jag själv. Lärarna är ju här för att lära ut men sen är ju frågan 

om jag vill lära mig./…/ Läraren ska göra sitt bästa för att alla ska förstå och 

försöka få alla att vara delaktiga men vill man inte va delaktig så har läraren 

inte så mycket mer (Nike). 

 

6.1.1 Formativ bedömning 

En elev beskrev att ibland är det svårt att förstå vad de ska göra men också varför de gör 

vissa undervisningsaktiviteter.  

 

Ibland gör vi saker och jag fattar inte varför vi gör det (Alex). 

 

På de lektioner som jag observerade går inte heller läraren igenom några lärandemål för 

lektionen. Det synliggörs inga förmågor eller kognitiva processer som förväntas utvecklas 

genom undervisningsaktiviteten (Partanen, 2007). Det nämns däremot innehåll och det 

Håkansson (2015) benämner som produktmål. Ett vad förekommer men inte i form av vad 

som förväntas läras utan i form av vad som ska göras. Inte heller varför det som förväntas 

läras, eller varför lektionens innehåll, är viktig lyfts på de lektioner jag observerade. Inte 

mer än att det var viktigt för kommande lektioner eller prov. Det kan förstås som att 

lärarna endast vänder sig till det som Jenner (2004) benämner som yttre motivation och det 

är då betyg och resultat blir det viktiga istället för utveckling av kognitiva 

processer/förmågor. Inre motivation kan liknas vid att befinna sig i sin proximala 

utvecklingszon som genererar engagemang, delaktighet och ansvar i lärandet. 

 

Eleverna beskrev att de har tillgång till matriser som visar kunskapskravens olika 

kvalitetsnivåer och de finns på en digital lärplattform. Där hittar eleverna även målen för 

undervisningen. Målen för kursen gås igenom när kursen startar. Ibland när de får en 

uppgift finns en matris med. Ingen av eleverna läser dock hela matrisen.  

 

Man kan gå in och titta, det finns matriser på hur man ska klara det. /.. / Jag vill bara klara 

det. (Sam). 

 

Matriserna är svåra att förstå tycker eleverna och endast en elev läser vad som står under 

kunskapskravet A.  
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Jag läser inte hela (matrisen, min parentes) utan jag brukar bara läsa A 

delen (Nike). 

 

Någon elev beskrev att hen inte läser matrisen alls utan frågar läraren istället vad som ska 

göras. Elevernas utsagor kan tolkas som att de saknar stöd i att förstå mål och 

kunskapskrav. 

 

En elevs utsaga visade att det finns en känsla för hur det går, vilket betyg en 

uppgift eller kurs leder till. Eleven grundade känslan i vilket engagemang och tid hen lagt 

ner på uppgiften. En annan elev menade att om det handlar om F-varning så får de reda på 

var de ligger men inte om de ligger på E, C eller A nivå enligt kunskapskraven. Dock 

framkom det några enkla riktlinjer som eleven följer. För högre betyg än E måste deras 

text kopplas mot boken och om de vill nå ännu högre måste texten utvecklas mer. 

  

Självbedömning eller kamratbedömning visade elevernas utsagor att de endast hade gjort 

någon enstaka gång. Några elever mindes det från gymnasiet andra från grundskolan.  

 

Jag ser vad andra har tänkt, tyckt och så går jag genom mig själv varför 

tänkte jag så, varför tänkte hon så. Lite så (Conny). 

 

Eleverna tyckte att det är svårt att själv bedöma och dessutom pinsamt om de skulle lägga 

sig högre än läraren. En elev förstod inte varför de bedömer själva när det är lärarna som 

sätter betyg.  

 

Asså jag förstod inte varför vi gjorde det faktiskt. För det är ändå läraren 

som kommer bestämma vad de få för betyg (Alex). 

 

Att ge feedback till kompisar känns också svårt eftersom de inte vill vara taskiga. Eleverna 

förstod inte vilken nytta de kan ha av att veta vad som förväntas för kunskapskravens olika 

kvalitetsnivåer. Det förstod inte heller hur de kan vara varandras resurser. 

 

En elev menade att hen vet “vad lärarna vill ha utav en” och menade att alla ämnen är 

uppbyggda på liknande sätt så hen vet vad som krävs. Högstadiet har tränat och förberett 

för “tänket som man har på gymnasiet”, hur man ska tänka i de olika uppgifterna. Det har 

också känts lättare än förväntat att börja gymnasiet, menade eleven. Det eleven beskrev 
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kan förstås som en omedveten, tyst kunskap, som kan ha påverkat så att det känts lättare än 

förväntat att börja gymnasiet. Dock kan det också förstås som att eleven inte fått möjlighet 

att befinna sig i sin proximala utvecklingszon. 

 

6.3.2 Metakognition 

Ett mönster framträdde i resultatet att de elever som självskattade sig högre också var de 

elever som på sina tidigare skolor tränat och blivit medvetna om hur de lär sig bäst. 

Resultatet visade att de eleverna når högre studieresultat än deras klasskamrater som inte 

har samma medvetenhet kring sitt lärande. Dessa elever upplevde också att gymnasiet var 

lättare än vad de förväntade sig. 

 

Alla elever uttryckte olika tillvägagångsätt, strategier, som de använder i sitt lärande. Dock inte 

alltid med en tydlig medvetenhet utan för vissa elever är de mer på en intuitiv nivå. I något fall 

är inte strategin någon som vanligtvis skulle ses som en god strategi för lärande utan kan mer 

tolkas som en strategi som handlar om att klara sig från situationen. Det som däremot tydligt 

framgår är att den uppkommit ur ett tidigare lärande i den förra skolkontexten. De elever som 

har en medvetenhet kring sina strategival har på sin tidigare skola arbetat med metoder eller 

förhållningssätt för ett gott lärande. Där eleverna har fått testa sig fram för vad som passar dem 

bäst, vilket också säkert har innehållet någon form av reflektion och metakognition. Dock sker 

inget regelbundet reflekterande över vad eleverna lärt sig, eller hur de lärt sig  nu på gymnasiet. 

 

Det kanske hade varit bra egentligen för då hade man ju fått in det ännu mer. 

Om man snackat mer om det (vad man lärt sig, min parentes) så i slutet av 

veckan (Kim). 

 

Eleverna reflekterar inte heller på egen hand, i alla fall inte på någon medveten nivå. Dock kan 

det förekomma omedvetet. Den enda gången som de nämner att frågan; vad de lärt sig? 

kommer upp är när kursen är slut och ska utvärderas.  

 

Tolkningen av elevernas utsagor visar att deras förståelse av lärande har ett tydligt 

skolfokus eftersom de inte såg ett medvetet lärande utanför skolan på exempelvis fritiden. 

Trots det såg och beskrev en elev att hen använde kunskap som hen lärt i skolan på 

fritiden. Däremot var det inget hen brukade reflektera över. Det kan förstås som en 

omedveten, tyst kunskap, som blev synligt under vårt samtal.  
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Jag tänker inte på det så när jag pratar, shit detta har jag tagit från skolan, 

utan det kommer automatiskt liksom…(Connie). 

 

Endast en elev uttryckte tydligt att hen planerar sina studier. Övriga elever sa att de inte 

planerar. Eleven som planerade är också en av de elever som på sin tidigare skola har fått 

träna och testa sig fram för vad som leder till ett gott lärande. 

 

Man måste ju ifall man pluggar till ett prov, så måste man ju plugga i alla fall 

någon vecka innan så att man inte pluggar dan innan för då fastnar det inte i 

min hjärna i alla fall. Det kan funka för vissa men inte för mig. Och sen att jag 

pluggar i typ en halvtimme sen tar jag en halvtimmes paus. Och sen pluggar 

jag en halvtimme till så att jag måste ha lite paus för att det ska komma in för 

annars kommer det bara liksom åka ut igen om jag tar allt i ett svep (Kim). 

 

Mobilen och dess notiser används för att komma ihåg saker av alla elever. De ställer in i 

hur god tid de behöver bli påminda. Dock handlar det om att komma ihåg när något måste 

göras eller inlärning av fakta. Utifrån analysmodellen (figur 4:5) kan det förstås som en 

medvetenhet över förmågan minnet och att eleverna tar ansvar och kompenserar genom att 

använda mobilen. 

 

Det framträdde tydligt i elevernas beskrivningar att de vet att det är okej att vara olika. Elever 

är olika och lärare är olika. De upplevde att det fanns möjlighet i undervisningen att få lära på 

det sätt som dessa olikheter behöver. Eleverna menade att det handlar om att fysiskt få sätta sig 

var de vill och att kunna lyssna på musik. Dock menade en elev att eleverna anpassar sig efter 

lärarens sätt att lära ut.  

 

Lärarna gör på sina olika sätt. Fast jag ser det som att de försöker lära ut på sitt sätt. Så de 

gör olika. /… / Jag får anpassa mig efter läraren. (Sam). 

 

6.4.2 Entreprenöriellt lärande 

Ingen av eleverna beskrev att de vet vad ordet entreprenöriellt lärande i analysmodellen (figur 

4:5) innebär. De upplevde inte heller att uppgifterna i skolan utgår från deras livsvärld. Det 

som är centralt i entreprenöriellt lärande. Dock upplevde de flesta att de har möjlighet att vara 

kreativa i skolan men då utifrån olika redovisningsformer. Film till exempel har de möjlighet 
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att använda istället för att skriva en text. Dock tar film mycket mer tid att göra än att skriva en 

text menade eleverna. De måste dessutom ha kunskap om hur man skapar en film. En elev 

menade att vara kreativ handlar om att göra saker lite utanför planen, hur exempelvis uppgiften 

var tänkt, men säger samtidigt att det inte går i skolan. Något stöd i att lära sig att vara kreativa 

upplevde inte eleverna sig få av skolan. Inför frågan “Hur ser du på din förmåga att lära nytt”? 

blir först en elev helt tyst, men säger efter en stund: 

 

Det har jag aldrig tänkt på faktiskt, när du säger det så. Jag är bara här för att 

ta studenten och ha ett jobb. Jag tänker liksom inte riktigt på det (Connie). 

 

I analysen av det empiriska materialet syntes ett mönster i hur eleverna tänkte om förmågan att 

arbeta självständigt samt förmågan att lära nytt och hur de genom självskattning beskrev sina 

studieresultat. De elever som har högre studieresultat upplevde sig också i högre utsträckning 

har förmåga att arbeta självständigt, samt lära nytt. Det är dessutom de elever som i sina 

tidigare skolor har tränat och blivit medvetna om hur de lär sig bäst. Min tolkning är att veta 

hur jag lär mig kan förstås som en framgångsfaktor i lärandet. Det bidrar till en tilltro till sin 

egen förmåga som är en viktig del i lärandet. Det var också dessa elever som upplevde att 

gymnasiet var lättare än vad de förväntat sig. 

 

Utifrån analysmodellen (figur 4:5) framstår problemlösning och kreativitet som viktigt ur 

ett produktivt lärande. Eleverna svarade med denna variation när de fick frågan om de 

kunde använda tidigare kunskap för att lösa nya problem. 

 

Ja, det är ju det som hela grundskolan har förberett oss på att vi ska kunna 

klara gymnasiet. Och sen har gymnasiet förberett oss på högskolan och 

högskolan förbereder oss till jobblivet. Annars hade det varit rätt onödigt att 

gå i skolan om det inte var så (Nike). 

 

Om du har, asså om du har haft, du har haft liksom, du har varit med om innan 

att tex att vänner, du har bråkat med vänner och sånt. Då kan du ta asså från 

dina misstag och göra bättre. Istället för att jag skriker och sånt så, visst jag 

vet ju att det inte är bra till slut om jag sitter och skriker, det blir bara värre. 

Så man kan ta det lugnt och snacka istället. Och höra liksom vad den personen 

har att säga och hur jag själv upplever det och så (Alex). 
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Nike förklarade varför hen går till skolan varje dag. Däremot är det ingen garanti för att 

eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang. Däremot framträder ett varför i 

svaret. Alex däremot beskrev hur hen lärt sig av erfarenheter från sin förra skola dock inte 

ämnesanknuten kunskap utan social. Min tolkning utifrån analysmodellen (figur 4:5) är att 

lärandet som beskrevs innehåller ett möte av olika perspektiv och är kommen ur autentisk 

erfarenhet som förutsätts ha berört elevens inre motivation. Ett viktigt och kanske 

nödvändigt lärande ur elevens livsvärld som genererat både delaktighet och ansvar.  

 

6.2 Hur undervisningen kan ge eleven möjlighet och stöd till delaktighet 

och ansvar i lärprocessen  

6.2.1 Motivation, delaktighet och ansvar 

Ingen av eleverna beskrev att de upplever att de får möjlighet eller stöd i att reflektera, 

lära sig vara kreativa eller förstå mål och kunskapskrav. Min tolkning är att det är inget 

som eleverna heller förväntade sig. Normen för skola verkade vara utifrån elevernas 

perspektiv, att det är okej att inte förstå. En lärare beskrev också något liknande och 

menade att eleverna inte har så stor tillit till sin egen förmåga och använder begreppet 

”skolskadad” och menade att eleverna blivit intränade i en slags hjälplöshet. 

 

 Dels handlar det om att våra elever är lite av det jag kallar skolskadade. De 

är vana att bli servade. De är vana att allting ska gå så lätt. Det ska vara 

lustfyllt. Det ska gå fort. När får vi sluta, lite det tänket. Och det är inget de 

kommit på själva. utan de har lärt sig det under nio år innan de kom till oss. 

Och vi är inte så bra på att vända det. Men sen har vi ju också varje år ett 

gäng elever som verkligen försöker att lära sig och hitta nya vägar och ta reda 

på mer. Det har vi ju. I årets 1:a har vi en handfull som lägger ner så sjukt 

mycket tid, så tom vi får säga till dem att gå hem liksom. Ta lite ledigt nu 

(Lärare). 

 

Båda lärarna beskrev att de försöker arbeta bort hjälplösheten hos de elever som är i behov av 

det genom att bekräfta och förstärka det positiva. Trots det tog inte eleverna sitt ansvar för sitt 

lärande när de under en av de observerade lektionerna fick friheten att placera sig vart de ville 

och arbeta med det de behövde inför det nationella provet. Ungefär hälften av eleverna 

fokuserade inte på ämnet under den lektionen. Dock kan ju det vara så att de inte hade behov 

av det utan var förberedda tillräckligt. 
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Utifrån analysmodellen kan stöd för lärande vara att kommunicera och synliggöra vad som ska 

läras in och ge eleverna möjlighet att fundera och resonera kring vad de vill göra med en 

uppgift. Det kan handla om vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på eller annat som 

intresserar dem från deras livsvärld. Genom metakognition och mediering kan eleverna vara 

varandras resurser och tillsammans reflektera högt för att senare kunna tänka tyst, arbeta 

självständigt, om förutsättningar ges i undervisningen. Det skulle kunna vara en möjlighet till 

att stödja och träna bort hjälplösheten som läraren beskriver. Om lärare och elever på ett 

genuint sätt dessutom låter sina olika perspektiv mötas för ett gemensamt lärande där ingen 

sitter inne med facit skulle med säkerhet ett annat engagemang nås. Varken lärare eller elever 

kan med säkerhet veta hur framtiden kommer att se ut.  

 

För om du ska skriva ett brev i svenskan. Jag kommer ju inte att skriva brev i 

framtiden. Inte på det sättet jag kommer att skriva meddelande. Jag kommer 

inte att skriva långa brev…(Sam). 

 

Om elever likt Sam, inte förstår varför något kan vara viktigt att lära sig utifrån sin 

livsvärld är det inte förvånande om både motivation, delaktighet och ansvar brister.  

 

En lärare menade att eleverna tar ansvar då de är på sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

trots att de enligt läraren inte tar ansvar i skolan. Det händer något i skolmiljön som gör att 

de återtar en roll som de haft tidigare menade läraren. Tolkningen som kan göras utifrån ett 

entreprenöriellt lärande är att på APL:en handlar det om autentiska problem som ofta har 

värde för någon annan. Eleverna har dessutom en handledare som stöd på APL:en, vilket 

kan förstås som det stöd som finns i den proximala utvecklingszonen. Att tänka högt 

tillsammans med sin handledare för att sedan kunna tänka tyst själv, arbeta självständigt. 

 

En elev berättade att hen hade stöd i hela grundskolan men känner att det är lättare på 

gymnasiet, så nu behövs inget stöd. Att ha fått testa olika sätt att minnas och komma ihåg 

olika saker på sin tidigare skola har gjort eleven medveten om att skriva gör det lättare att 

“få in saker i minnet”. Eleven är en av dem som uttryckte att de på sin tidigare skola fått 

möjlighet att bli medvetna om hur de lär sig bäst. I motsats till det berättade en annan elev 

att hen behövt stöd i en kurs men läraren ansåg inte att det behövdes. Ännu en elev beskrev 

att hen också har varit i behov av stöd hela sin skolgång i ett ämne men inte fått det. På 

gymnasiet finns fortfarande behovet men eleven upplevde sig inte få det stöd som 
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behövdes. Oftast erbjuds hjälpen i form av en person som inte är kunnig i ämnet och 

tillsammans med andra elever som också är i behov av stöd men som inte är i behov av 

samma form av stöd. Eleven upplever att hen skulle behöva 1:1 stöd med att utveckla 

rutiner i hur ämnet kan hanteras, men det har inte erbjudits någon gång under skolgången. 

Däremot valde eleven bort möjligheten som ett resurscentrum på skolan kan ge eftersom 

hen vill ha hjälp under skoltid. Resurscentrum erbjuder stöd efter den ordinarie skoldagens 

slut. Utifrån analysmodellens (figur 4:5) motivation, delaktighet och ansvar kan det tolkas 

som att elevens inre motivation inte nåtts någon gång under skoltiden. Utifrån stöd 

(mediering) kan det tolkas som att eleven borde få tänka högt tillsammans med någon för 

att få syn på både vad:et och hur:et för att kunna tänka tyst så småningom och då kunna 

arbeta självständigt. Utifrån metakognition kan det tolkas som att eleven behöver stödjas i 

att se sina egna mönster i lärandet och få möjlighet att kommunicera dem med andra. Ur 

ett entreprenöriellt perspektiv kan det handla om att förstå ur den egna livsvärlden varför 

det är viktigt att lära men också att ur metakognitiva mönster se vad som behöver göras. 

 

Lärarens engagemang, om de gillar det de gör, påverkar motivation, menade eleverna. Ur 

det perspektivet kan engagemang förstås som stöd för elevens motivation. Lärarna som 

undervisade på de observerade lektionerna var engagerade. Det är ett relationellt arbete 

som görs i att entusiasmera, inspirera och bekräfta elevernas positiva sidor som får dem 

att själv vilja driva vidare menade en lärare. Läraren fortsätter med att poängtera att tro, 

tillit och förtroende är viktigt. Även om eleven egentligen inte vill göra det som ska 

göras så gör de det eftersom de vet att läraren vill deras bästa. Trots det menade samma 

lärare: 

 

Den enda sanna motivationen är ju den inre allt annat är ju bara luftslott och 

bluff . För att det ska funka för stunden (lärare). 

 

Sammanhang och meningsfullhet är viktigt i fråga om inre motivation menade läraren. 

Eleverna brukar fråga “x vad f-n har jag för nytta av det i mitt liv?” Ibland har dock läraren 

svårt att säga vad de har för nytta av just det momentet. Om eleverna fick möjlighet att 

identifiera sina drömmar skulle vi kunna arbeta mot dem resonerade läraren. “Vad har du för 

drömmar och mål i ditt liv?” Annars kan lätt arbetet på lektionerna bli snuttifierat och man vet 

inte riktigt varför man gör det.  
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6.2.2 Formativ bedömning 

Lärarna kommunicerade inte mål och kunskapskrav med eleverna mer än när kursen 

startar visade lärarnas utsagor. Dock menade en lärare att vissa elever är duktiga på att 

själv söka informationen. Och eftersom alla kursers kunskapskrav är uppbyggda på 

liknande vis med en progression så finns där en känsla hos eleverna för vad som krävs 

trots allt, menade läraren. Samma lärare vill inte att eleven kodar av vad som ska göras och 

sen inte gör mer än det. Dynamiken i klassrummet går då förlorad menade läraren som vill 

att eleverna lär sig så mycket som möjligt. Den andra läraren resonerade utifrån skillnaden 

i sitt sätt att arbeta på gymnasiet mot när hen undervisade på grundskolan. Läraren menade 

att hen inte är där att eleverna själva kan bedöma sin kvalitet eller se när de uppnått önskad 

kvalitet här på gymnasiet men att hens elever i grundskolan kunde det. Min tolkning 

utifrån analysmodellen är att elevernas fördjupning i ämnet hade kunnat öka om mål och 

kunskapskrav kommunicerats och de hade fått möjlighet att sätta egna mål utifrån vad de 

skulle vilja göra med uppgiften. De hade då från den yttre motivationen startat sin inre, 

vilket i sin tur genererar delaktighet och ansvar eftersom de då befunnit sig i sin proximala 

utvecklingszon. 

 

Eleverna hade sparsamma möjligheter till självbedömning och  kamratbedömning visade 

både elevernas och lärarna utsagor. Mål och kunskapskrav synliggjordes och 

kommunicerades inte kontinuerligt med eleverna. Eleverna läste knappt matriserna, 

några tyckte att de var svåra att förstå. Ur elevernas perspektiv och analysmodellen (figur 

4:5) kan det tolkas som att eleverna behöver stöd i att förstå mål och kunskapskrav. Det 

skulle behöva vara mer levande i undervisningen. Stöd i att förstå matrisens innehåll och 

de olika nivåerna skulle kunna ges i form av tänka högt tillsammans med eleverna kring 

tolkning och förståelse av matrisen för att de senare ska kunna tänka tyst, arbeta 

självständigt. Om kamratbedömning och självbedömning ska ge förväntade effekter 

behöver mål och kunskapskrav kommuniceras återkommande och på ett förståeligt vis 

för eleverna annars blir det tveksamt mot vilka mål och kunskapskrav bedömningarna 

görs.  

 

Enligt analysmodellen (figur 4:5) skulle kamratbedömning kunna vara en aktivitet som 

utmanar eleverna att tänka och handla utanför sin förmåga likt den proximala 

utvecklingszonen. Varje elev gör först på egen hand en tolkning och bedömning utifrån 

mål och kunskapskrav som sedan kommuniceras i par eller grupp. Det skulle då öka 
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elevernas individuella förståelse eftersom de möter olika perspektiv, förståelse av 

exempelvis samma text. Utifrån teorin om den proximala utvecklingszonen tolkas först 

den sociala omvärlden som sedan kommuniceras med densamma för att kognitiva 

processer i den inre mentala världen ska kunna utvecklas. Tillsammans med 

återkommande rutiner i metakognition skulle det kunna generera stöd (mediering) i att 

tänka högt tillsammans för att senare kunna tänka tyst, arbeta självständigt. 

 

6.2.3 Metakognition 

En lärare menade att eleverna är medvetna om vad de behöver göra, problemet är att de inte 

orkar. Läraren resonerade att det inte räcker med att vara medveten och gör sen en liknelse med 

att det inte räcker med att ha kunskap du måste också veta vad du ska göra med eller använda 

kunskapen till. Generellt menade läraren att eleverna vet vad de borde göra i varje situation 

men de orkar inte ta steget. Dock finns det många elever som också gör det, menade läraren. 

Medvetenheten är stor till exempel till hur man bör hantera sin mobiltelefon men om det sen 

görs är en annan fråga. De har tydliga regler angående den. Min tolkning är att eleverna kanske 

inte långsiktigt på samma vis som lärarna kan se varför de behöver agera på ett visst sätt. Det 

är först när de får den medvetenheten som de också gör det. Att ge eleverna möjligheter i 

undervisningsaktiviteter till metakognition men också till att tänka högt tillsammans, vad som 

ska läras, hur det kan göras och varför, skulle kunna öka motivation, delaktighet och ansvar. 

Eleverna skulle också stödjas i att lära sig att lära och förstå sina egna mönster genom att få ta 

del av andras. 

 

Läraren reflekterade utifrån de lektionerna som jag observerade och menar att de inte var 

jättebra. Trots att läraren var medveten om sitt ansvar så valde hen att inte gå in och 

åtgärda. Det var de två första veckorna som eleverna inte hade en tydlig plan och läraren 

funderade kring om det var hen som strukturerat fram eleverna för hårt. Plötsligt när det 

blev fritt så tog de sin chans och gjorde annat än skolarbete. Läraren hade aldrig ställts 

inför någon elev som kommit och föreslagit hur eleven skulle vilja göra för att lära sig. 

Dock får frågan igång lärarens tankar om att det är viktigt att presentera olika strategier för 

att nå samma mål. 

  

Reflekterar menade den ena läraren är “en sån grej tror jag i alla fall, att jag är för dålig på, 

eller jag tycker är svårt”. Hur det skulle påverka om eleverna fick möjlighet till att 

reflektera verkade inte vara något som läraren funderat nämnvärt på men resonemanget 
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fortsätter i riktning mot att de duktigaste eleverna och de eleverna som har svårast i skolan 

får nog det stöd som de behöver men de i mitten blir förlorarna.   

 

Den andra lärarens eget lärande handlade om att medvetandegöra för sig själv vad som 

händer i klassrummet genom någon minuts reflektion då och då. Dock inget systematiskt. 

På frågan om hen tror att eleverna skulle behöva något liknande svarar läraren: “Absolut!” 

Däremot menade samma lärare att det är ett förhållningssätt som ska in redan när de är 

yngre.  

I gymnasiet vet jag inte riktigt vad man kan göra //men det är nog en av de 

viktigare frågorna (Lärare). 

 

6.2.4 Entreprenöriellt lärande 

Lärarna ansåg att de entreprenöriella förmågorna är viktiga förmågor för att eleven ska vara 

rustad för att möta framtiden. Även om en av lärarna inte använde begreppet. 

 

Jag får lite så här floskelvarning när jag hör det. Jag förstår tanken. Jag 

tycker om tanken och jag tycker att vi behöver ha folk som kan tänka själv. 

Som inte då om vi tar skolan pluggar för betygen eller lär sig saker utantill 

som man gjorde på min tid. Vi behöver folk som kan tänka utanför lådan och 

gå sin egen väg. Om det är entreprenöriellt lärande så köper jag det. Äh, så  

det finns ju med och jag försöker att skapa uppgifter som är lite annorlunda 

(Lärare).  

 

Den andra läraren menade att entreprenöriellt lärande kan ses som livskunskap och 

innehålla att eleverna förstår att de gör det för sig själv och att de behöver ett driv. Det kan 

exempelvis handla om att förstå hur viktigt ett första intryck kan vara. Och hur de då 

exempelvis bör hantera sin mobil på en anställningsintervju. En av lärarna hade en känsla 

av att hen får vara någon slags startmotor för att vissa elever ska börja jobba. Det visade 

sig också på observationerna då läraren bokstavligen fick öppna boken till någon elev.  

 

Att ha ett eget driv tolkades som en entreprenöriell förmåga av en lärare som gör en 

liknelse, att eleven ser sig själv som sitt eget lilla företag. Det är viktigt att dels vårda sitt 

företag men också att utveckla. Drivet handlar om ett inre driv. Det kan dock behövas 

några “yttre morötter” som stimuli för det inre drivet. Egentligen är det helt fel, fortsatte 

läraren, att elever styrs och informeras om var det är störst chans till jobb i framtiden och 
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väljer utbildning efter det. Eleverna borde istället få identifiera sina drömmar och hitta 

något som de trivs med.  

 

Det är en viktig  grej att faktiskt identifiera drömmarna och sedan också även 

prata om vad man ska göra för att ta sig dit. Lyssna inåt. Det är ju 

superviktigt! Få dem att göra det, för idag så lyssnar de ju aldrig inåt. De 

lyssnar ju alltid utåt. Vart ska jag gå? Syven säger så, mamma och pappa 

så...men vad vill jag (Lärare). 

 

Det gäller att stödja eleven att bygga upp en tro på sig själv och sin förmåga menade lärarna. 

För det stödet fanns det sex coacher på skolan som jobbade i klassrummen tillsammans med 

lärarna. Uppdraget är att stötta, inte lotsa. Trots det blir det ibland att elever lotsas för mycket 

menade lärarna. Det kan tolkas som att eleverna inte ges möjlighet att hitta sin proximala 

utvecklingszon och därmed inte heller delaktighet och ansvar.  

 

En lärare resonerade kring hens ledarskap och menar att det är viktigt att aldrig dissa en elevs 

svar som fel, eftersom då kan eleven tänka att “ oj, jag var dum i huvudet och då bli tyst igen”. 

Istället gäller det att leda eleven i tankarna lite så de behåller modet att våga prata, vilket kan 

förstås som mediering att tänka högt tillsammans för att senare kunna tänka tyst, arbeta 

självständigt.  

 

En lärare resonerade kring att få till uppgifter som utgår från elevens perspektiv och är mer 

autentiska. Eleverna få då inga riktlinjer utan behöver själv fatta beslut utifrån att kunna tänka 

konsekvenser. Då blir det kaos. De vill ha riktlinjer så de vet hur de ska göra för att göra rätt. 

Styrningen måste minskas successivt, menade läraren. Min tolkning utifrån analysmodellen 

(figur 4:5) är att om den förväntade utvecklingen av kognitiva processer/förmågor synliggörs 

för eleverna kan de sätta egna mål genom hur uppgiften planeras, genomförs och utvärderas. 

Genom metakognition och mediering kan eleverna vara varandras resurser och tänka och 

reflektera högt tillsammans för att senare kunna tänka tyst, arbeta självständigt, om 

förutsättningar ges i undervisningen. 

 

Temaarbete skulle kunna ge eleverna den där känslan av mening med en röd tråd mot 

verkligheten, menade en lärare. Dock är det inget som hör till det normala på skolan utan 

här har man sin kurs och det är rätt så isolerat. Utifrån studiens analysmodell (figur 4:5) 

kan temaarbete ses som entreprenöriellt lärande med helhet och mening. Lärarens 
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fundering skulle kunna tolkas som medvetenhet kring vad eleverna skulle behöva för att nå 

sin inre motivation och därmed delaktighet och ansvar. Det saknades däremot en norm på 

skolan som tillåter det.  
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7. Diskussion 

Diskussionen disponeras med en start i studiens syfte och frågeställning följt av en 

sammanfattning av resultat och analys för att sedan övergå i resultatdiskussionen. Kapitlet 

avslutas med metoddiskussion, pedagogiska implikationer samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Studiens syfte är att med utgångspunkt i elevernas förståelse för sitt lärande öka kunskapen 

om hur lärare i ett förebyggande specialpedagogiskt arbete kan stödja elevernas lärande.  

  

Frågeställning: 

● Hur förstår och beskriver elever på gymnasiet sitt lärande utifrån delaktighet och 

ansvar i sin lärprocess? 

● Hur kan undervisningen struktureras och organiseras för att ge eleverna möjlighet 

till att vara delaktig och kunna ta ansvar i sin lärprocess? 

● Hur kan undervisningen struktureras och organiseras för att ge eleverna stöd i att 

utveckla delaktighet och ansvar för sin lärprocess?  

 

7.1 Sammanfattning resultat och analys 

Det mönster som framträder i resultatet är att de elever som i sina tidigare skolor getts 

möjlighet att bli medvetna om hur de lär sig är också de elever som beskriver att de når de 

högre kunskapskraven. Deras utsagor visar på ett samspel mellan förmågan att arbeta 

självständigt och lära nytt. De har en större tillit till sin egen förmåga att lära. De eleverna kan 

om de inte är så motiverade på ett omedvetet plan motivera sig, även om uppgiften då tar lite 

längre tid. Dessa elever har också någon form av känsla för vad som förväntas av dem i 

skolarbetet. Trots att lärande mål, de kognitiva processer som förväntas utvecklas i 

undervisningsaktiviteten, inte synliggörs. Kunskapskravens olika kvaliteter synliggörs i en 

matris. Dock är det ingen elev som uttrycker att de ser någon nytta med matrisen. Den är svår 

att förstå och ingen elev läser hela. Eleverna som inte är medvetna om hur de lär behöver 

tydligt förstå varför något ska läras. Det visar sig enligt elevernas utsagor att ju mer angeläget 

det är utifrån elevernas livsvärld desto mer motiverad blir de och då kan de lära sig. Eleverna 

anser att det är de som har ansvaret för att lära sig. De menar att ansvar handlar om att lyssna, 

göra vad de ska och lämna in uppgifter i tid. 
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Lära är något som sker i skolan och inte på fritiden. Lärandet i skolan sker utan möjlighet att 

tänka utanför planen och vara kreativ. Dock finns möjlighet att redovisa uppgifter via olika 

medier där text och film nämns. Eleverna upplever ingen möjlighet till reflektion eller att 

utveckla sin kreativitet i skolan. Någon medveten reflektion sker inte heller på egen hand.  

 

Lärarnas beskrivning av skolskadade elever som tränats in i en hjälplöshet av tidigare stadier 

samt skolan oförmåga att vända det, visar på en medvetenhet. Lärarna arbetar också medvetet 

på ett relationellt plan genom att skapa goda relationer. Utifrån ett entreprenöriellt perspektiv 

konstruera en lärare uppgifter som utmanar eleverna att fatta egna beslut och förstå vilka 

konsekvenser de kan få. Det brukar dock bli kaos eftersom eleverna vill ha riktlinjer hur 

uppgiften ska göras rätt. Beroende av vilka uppgifter eleverna är vana vid tidigare i skolan 

behöver de gradvis stöd för att nå den självständighet som uppgiften kräver.  

 

Synliga lärandemål, de kognitiva förmågor som förväntas utvecklas genom undervisning 

aktiviteten synliggörs inte i undervisningen. Det gör inte kunskapskravens olika kvalitetsnivåer 

heller. Eleverna får inte möjlighet att sätta sig in i kunskapskravens olika nivåer, vilket skulle 

kunna göras genom självbedömning eller kamratbedömning. Inte heller ges eleverna möjlighet 

att fundera på vad de vill göra med en uppgift och sätta egna mål utifrån var de befinner sig i 

sin proximala utvecklingszon. Eleverna ges inte heller återkommande möjlighet till 

metakognition, reflektion över tankar och mönster. Varken enskilt, i par eller i grupp 

tillsammans med läraren.  

 

En lärare reflekterade kring att låta eleverna få identifiera sina drömmar och lära sig lyssna inåt  

under intervjun. Enligt analysmodellen (figur 4:5), som resultatets tolkning och analys grundar 

sig på, skulle det kunna ge eleverna möjlighet till att få syn på sin proximala utvecklingszon. 

Undervisningen kan stödja eleverna genom att synliggöra de förmågor som förväntas utvecklas 

genom aktiviteterna och kunskapskravens olika kvalitetsnivåer. Stöd eleverna i  att hitta sin 

inre motivation, sätta egna personliga mål, utifrån denna yttre motivation. Eleverna kan också 

stödjas genom att undervisningen strukturera och organiseras för återkommande metakognition 

enskilt, i par eller i grupp tillsammans med läraren, så att de ges möjlighet att förstå vilka 

resurser som finns i klassen. Eleverna behöver förstå hur de kan lära sig genom att möta olika 

perspektiv. Det skulle bland annat kunna synliggöra olika strategier (hur) att nå samma 

lärande, utveckling av de kognitiva inre processerna. Det skulle innebära att eleverna inte bara 

har lärt sig lära utan också lärt sig lära av varandra. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet ger en bild av hur elever på gymnasiet kan tänka och förstå sitt lärande. Tillsammans 

med studiens analysmodell synliggörs en möjlighet i hur elever skulle kunna stödjas för 

delaktighet och ansvar i sin lärprocess och hur eleverna kan vara varandras resurser. Syftets 

frågeställningar har därmed fått svar.  

 

Studiens resultat visar att de elever som har en större tillit till sin egen förmåga att lära, har 

tidigare tränats i att bli medvetna om hur de lär sig och det är också de elever som beskriver att 

de når de högre kunskapskraven. Det finns ett samspel mellan förmågan att arbeta självständigt 

och lära nytt. Stigmar (2002) menar att det är inre motivation mer än metakognition som krävs 

för att elever ska bli delaktiga i sitt lärande. Resultatet i min studie tyder på det, att när eleverna 

förstod utifrån sin livsvärld varför något var viktigt då kunde de också lära sig. Elevernas 

utsagor visade på, likt Jenners (2004) resonemang kring viljans betydelse, att det handlar om 

de vill eller inte vill lära sig. I arbetet med viljan menar jag att metakognitionen kommer in 

ihop med mediering att tänka högt tillsamman för att så småningom kunna tänka tyst, arbeta 

självständigt. För precis som eleverna beskrev i det omedvetna lärandet på fritiden så kunde de 

sluta om det blev för svårt. Jag tänker att det är det som händer när de inte förstår hur de kan nå 

ett förväntat lärande. Om då de kognitiva förmågor som förväntas utvecklas genom 

undervisningsaktiviteten är dolda blir endast aktiviteten synlig. Utifrån Jakobsson och Nilssons 

(2011) begrepp ”hjälp” är det inte så svårt att förstå att det som är synligt som det viktiga för 

eleven är att produkten ska bli klar i tid och med ett godtagbart resultat. Om istället 

undervisningen struktureras och organiseras för att synliggöra vad som förväntas läras, hur det 

kan göras och varför det behöver läras, stödjs eleven i sin lärprocess till att kunna vara delaktig 

och ta ansvar. 

 

Om eleverna inte ges möjlighet till delaktighet i sitt lärande utan rutinmässigt lär sig beteende 

och fakta, nås inte förståelse och därmed inte heller ansvar för det egna lärandet. Starka 

undervisningsstrukturer utan förståelse kan därför leda till oansvar när tillfälle ges. Individen 

behöver vara medveten om hur den agerar och varför (Lundgren & von Schantz Lundgrens, 

2012). Lundgren och von Schantz Lundgren (2012) menar att om inte tyst kunskap görs synlig 

genom metakognition under utbildning är risken stor att den fortsätter att vara tyst. Är det 

därför det inte hör till det vanliga i skolan att reflektera? I den reproducerande lärandeformen 

var det endast viktigt att kunna återge. Det är också så som traditionen, normen för skola har 
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sett ut. Lärare som i sin utbildning inte har fått reflektera, synliggöra tyst kunskap, har de 

tillräckligt med kompetens att lära eleverna att reflektera? När nu produktiv kunskap behövs 

eftersom förutsättningarna i samhället förändras fort krävs förståelse över hur mönster hänger 

samman och hur kunskap kan sättas över i ett annat sammanhang. Det ställer också andra krav 

på lärarna. De ska nu inte bara reproducera sin egen skolgång på eleverna utan förstå vad de 

behöver inför framtiden. 

 

Enligt Skollagen ska skolan ”ge varje elev den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skollagen, 3 kap. 3§ s. 12). Ibland kan en elev 

behöva stöd utöver det vanliga och det kan ske i form av extra anpassning inom ramen för den 

ordinarie undervisning eller i form av särskilt stöd (Skolverket, 2014). Om extra anpassning 

görs inom ramen för ordinarie undervisning och är tillgänglig för alla elever är det väl inte 

extra anpassning längre utan generellt goda pedagogiska förutsättningar. Asp-Onsjö (2008), 

Håkansson och Sundberg (2012) poängterar vikten av att utveckla undervisningen så att den 

gynnar alla elever då det är en högre påverkansfaktor på elevers lärande än differentiering. Ur 

det perspektivet skulle inte begreppet extra anpassning behövas. Medvetenhet bör dock finnas 

ur ett stödjande perspektiv att alla elever inte är i behov av samma stöd i den proximala 

utvecklingszonen. Det är en av anledningarna till varför det är så viktigt att eleven blir 

medveten om och delaktig i sin lärprocess. Undervisningen behöver därför struktureras och 

organiseras för att träna och möta medvetna delaktiga elever som tar ansvar för sitt lärande 

utifrån sina personliga förutsättningar och behov. De eleverna vet hur de kan få stöd för vilka  

strategier som är möjliga om de inte besitter kunskapen själv. Då först ges eleverna 

förutsättningar och kompetens för att kunna skapa sig det liv som de önskar sig. Förmågor och 

kompetens i att kunna omsätta tidigare kunskaper till nya sammanhang kan behövas i ett 

samhälle med hög förändringstakt. 

 

Vilka samhällsmedborgare behöver vi i samhället framöver? Vilket samhälle vill vi ha? 

Lindster Norberg (20016) menar att det är dessa frågor som är avgörande för hur skolan och 

undervisningen behöver struktureras och organiseras. Jag ställer mig frågan hur ofta det 

diskuteras i skolan, lärare emellan? Läraren är den viktigaste påverkansfaktorn på elevers 

lärande i skolan (Stigmar, 2002; Hattie, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012). Och hur elever i 

skolan tränas in i rutiner av dessa lärare påverkar hur elever kommer att se på skolan normativt. 

Komplexiteten ligger i att lärare som är fostrade ur en annan tid ska utveckla elever för 
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framtiden. Det kräver att det finns en medvetenhet från lärarens sida. Hur tolkar de 

styrdokument? Varför tolkar de så? Vad är viktigt för eleverna att lära? Varför är det viktigt för 

eleverna att lära sig det? Hur lär de sig det? Hur behöver då undervisningen struktureras och 

organiseras för att detta lärande ska bli möjligt? 

 

Partanen (2007) menar dessutom att i skolans uppdrag ligger att utveckla en potential som inte 

skulle utvecklats utan skolan. I organisationen skola finns en stor utvecklingspotential genom 

alla de olika perspektiv som möts där varje dag, i form av elever. Min fråga blir då hur tas 

denna potential tillvara? Struktureras och organiseras undervisning så att alla dessa perspektiv 

får en chans att mötas? Så att verkligt lärande sker. 

 

Många är de studier som påvisar hur avgörande normen på en skola är för vilka möjligheter 

som finns och ges (Bladini, 2004; Blossing, 2013; Liljenberg, 2013). Vad utgör då en norm på 

en skola? Att läraren utmanar den reproducerande undervisningen genom att ställa 

reflekterande frågor till eleverna betonar Stigmar (2002) som viktigt för den enskilda elevens 

lärande men också för normen hur vi tänker om lärande och skola. Det är viktigt hur läraren 

möter eleven och stöttar för att utveckla deras tankar istället för att snävt värdera dem 

(Lindberg, 2015). Det är också viktigt tänker jag att låta eleverna bli medvetna över vilka de är. 

Vad som anses som norm är enligt Goffmans begrepp ”Tillfällig fungerande konsensus” 

sårbart och påverkas av vilka val var och en av oss gör. För att utveckla denna medvetenhet 

över sig själv men också händelsers utfall kan göras genom entreprenöriellt lärande och 

metakognition. Det är då lärandet når den inre förståelsen istället för fakta eller rutininlärning.  

Gärdenfors (2010) anser att det är då kulturellt lärande som är bestämt av samhället och 

utbildningssystemet förenas med idealet att individen ska ges möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt. Det lärandet påverkar inte bara normen i skola utan i hela samhället. 

Medvetna samhällsmedborgare vet att det är viktigt att reflektera över sig själv och sina 

val och hur de påverkar andra. Ett föränderligt samhälle är i behov av medvetna individer 

som kan se och omsätta tidigare kunskaper till nya sammanhang.  

 

Dessutom är det vi alla tillsammans som skapar vårt samhälle. Våra tidigare erfarenheter 

påverkar vad vi ser och tror är möjligt. Jag tänker att eleverna är närmare den framtid som vi 

inte vet hur den kommer att visa sig. Behöver då inte lärare interagera med dem och låta dem 

vara med i utformningen av uppgifter. En elevs utsaga visade på ett tvivel över det som läraren 

ansåg vara viktigt att lära mot elevens egen övertygelse. I ett verkligt lärande möts dessa 
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perspektiv i ett ömsesidigt lärande för båda parter. Jag tror att elever måste få en större plats i 

utformningen av uppgifter så att de inte bara planeras av läraren. Uppgifter behöver utgå från 

elevers livsvärld, engagera på riktigt och få ett värde för fler än lärare och elev. Där krävs mod 

för lärare att gå utanför gängse norm och lära tillsammans med eleverna i ett produktivt lärande 

som ingen har facit till. 

 

7.3 Metoddiskussion 

En styrka i designen är att det efterfrågas forskning kring entreprenöriellt lärande utifrån den 

breda ansatsen av entreprenörskap, personlig utveckling. En annan styrka är att studien vänder 

sig till eleverna och inte lärarna. Det är elevernas förståelse av sitt lärande som lärarna behöver 

förstå menar Hattie (2012).  

 

Redan i ett inledande skede av studien fanns ett stödjande mönster synligt som illustreras i 

analysmodellen (figur 4:5). En aktionsstudie eller interventionsstudie hade haft stort 

förklaringsvärde för vilken påverkan undervisning som struktureras och organiseras efter 

dessa förhållningssätt skulle haft på elevens förståelse av sitt lärande utifrån delaktighet 

och ansvar i sin lärprocess. Det behövs dock tillgång och tillåtelse till fältet (Lalander, 

2016). Tyvärr saknades det för denna form av studie.  

 

Önskat urval var elever på en gymnasieskola som undervisades i entreprenörskap mot den 

bredare ansatsen, personlig utveckling. Tyvärr fanns inte heller det fältet tillgängligt. Urvalets 

elever hade inte kursen entreprenörskap i sin studieplan.  

 

Observationer tillsammans med intervjuer bidrar till trovärdighet eftersom flera olika metoder, 

triangulering, ses som att en mer korrekt eller sann beskrivning fångas då det studeras genom 

mer än en metod (Svensson & Ahrne, 2016). Dock hade det varit önskvärt att bakgrund och 

tidigare forskning hade bearbetat mer innan insamlandet av empirin startade. Då hade nog en 

större noggrannhet uppnåtts eftersom en bättre struktur på tidigare kunskap leder till en mer 

förfinad definition som hade påverkat frågeguiderna.  

 

Lärarna som introducerade studien för eleverna beskriver Fangen (2011 s. 54) och Lalander 

(2016 s. 102) som ”portvakt” eller ”dörröppnare” för att informanterna skulle acceptera mig 

och undersökningen, eftersom de litar på dessa personers omdöme. Min upplevelse var att 
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eleverna accepterade min närvaro och gärna ville prata med mig, vilket med säkerhet berodde 

på lärarna. Det påverkade också studien positivt då informanterna gärna delade med sig. 

 

Jag gick in i intervjuerna med en förståelse som likt Vygotskijs teori behövdes kommuniceras 

med den sociala omvärlden, informantens förståelse. Därför kommunicerade jag min tolkning 

och analys av informantens svar för att ge dem möjlighet till att bekräfta eller justera. I det 

finns det en risk för styrningen av svaret. Min upplevelse är dock tvärtom att informanten lät 

mig veta när tolkningen inte stämde.  

 

Under transkriberingen hörde jag hur jag anpassade mitt språk till elevernas, vilket enlig 

Lalander (2016) är en fördel för att få respondenten att öppna sig. Dock skedde denna 

anpassning utan någon medvetenhet från min sida. Däremot var mitt intresse stort av att 

försöka förstå hur eleverna förstår sitt lärande, vilket Lalander (2016) lyfter som en viktig del i 

processen. Informanterna var viktiga för mig och jag försökte anpassa mig till deras rytm 

(Lalander, 2016) vilket gjorde att tiden som elevintervjuerna tog i anspråk blev olika lång. 

  

Generaliserbarheten tolkar jag som låg i min studie eftersom antalet intervjuer är få och urvalet 

av informanter bygger på frivillighet och inte ett slumpmässigt urval. Intervjuerna är dessutom 

genomförda på endast en skola. Studiens giltighet gäller de elever som ingår i min 

undersökning och kan eventuellt utsträckas till elever i liknande miljö. Dock tolkas och 

analyseras resultatet genom mina erfarenheter. Det förebyggande stödet i form av formativ 

bedömning, metakognition och entreprenöriellt lärande för att nå elevens inre motivation och 

därmed deras delaktighet och ansvar som illustreras i analysmodellen (figur 4:5) bör dock 

kunna gälla generellt.  

 

7.4 Specialpedagogiska implikationer 

Studien bidrar med kunskap om hur gymnasieelever förstår sitt lärande utifrån delaktighet 

och ansvar i sin lärprocess. Genom studiens analysmodell (figur 4:5) synliggörs en 

möjlighet i hur elever kan stödjas för delaktighet och ansvar i sin lärprocess och hur 

eleverna kan vara varandras resurser. Ett lärande som stämmer överens med ett lärande i 

arbetslivet och på fritiden. 
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Att utveckla generellt god undervisning som ger eleverna möjlighet till delaktighet och 

ansvar är betydelsefullt för den enskilda elevens lärande men också för samhällets 

utveckling. Att kunna lära sig själv ger elever förutsättningar till ett produktivt lärande. 

Det innebär att de har möjlighet att omsätta tidigare förvärvad kunskap till nya 

sammanhang. Ur det perspektivet ter sig att lära sig att lära som en generell och 

ämnesövergripande kunskap som behöver prioriteras i skolan. I ett förebyggande 

specialpedagogiskt arbete som gynnar alla elever och i synnerhet de elever som är i behov 

av stöd. Förebyggande specialpedagogik blir då pedagogik. 

 

7.5 Framtida forskning 

Som jag nämnde under metoddiskussionen skulle en aktionsstudie eller interventionsstudie 

utifrån analysmodellen (figur 4:5) vara intressant. Då hade det gått att mäta effekterna av 

aktionen genom att eleverna genomfört en enkätstudie eller intervju före aktionen och en 

efter. Interventionsstudie hade via kontrollgrupp kunna visa på effekterna. Det hade också 

i det sammanhanget varit intressant att undersöka i vilken grad extra anpassningar eller 

särskilt stöd hade behövts när undervisningen organiseras utifrån analysmodellen (figur 

4:5). 

 

Studien genomfördes endast på en skola, ett program och ett fåtal elever intervjuades. Det gör 

giltigheten för resultatet lågt. Det hade varit intressant att intervjua ett flertal elever på olika 

skolor och program för att se om resultatet ser likadant ut då. 

 

Det hade också varit intressant att jämföra resultatet av intervjuerna utifrån hur medvetna 

eleverna är över sitt eget lärande i jämförelse med elevens betyg, hämtat från  administrativt 

dataregister. I min studie låter jag endast eleverna självskatta sig.  

 

En annan intressant studie kunde vara att följa lärare som kollegialt arbetar fram undervisning 

enligt analysmodellen (figur 4:5). 
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Bilaga 1 
Intervjuguide lärare 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på skolan? 

I vilka ämnen undervisar du i (kompetens)? 

 

1. Hur ser du på (tolkar) ditt uppdrag som lärare? 

 

2. Hur skulle du vilja beskriva dig som lärare? 

 

3. Hur skulle du vilja beskriva elevernas medvetenhet kring sitt lärande? 

Hur ser du på elevens ansvar i sitt lärande? 

Hur ser du på motivationens roll i elevens lärande? Yttre och inre motivation? 

Vilka förmågor anser du att elever bör utveckla för att vara rustade för framtiden? För 

ett livslångt lärande? 

 

4. Hur och vad kan du som lärare påverka i elevens lärande? 

Hur stödjer du eleven i sitt lärande? För att kunna ta ansvar för sitt lärande? 

Hur ser du på ditt ansvar för elevens livslånga lärande? 

 

5. Vad är att kunna? 

6. Vad är att förstå? 

 

7. Din analys av elevernas tidigare skolerfarenhet hur ser den ut? 

Är det ok att intressera sig för skolan och att lära sig? 

Hur kan du påverka, stödja klassrumsklimatet? 

Hur kan du påverka, stödja lärande kulturen? 

Hur ser det ut med extra anpassning och särskilt stöd i klassen? 

 

8. Hur ser du bevis på att eleven/eleverna har lärt sig det som var målet? 

 

9. Hur skulle du vilja beskriva elevers förmåga att själv bedöma sin kvalitet och vet de när 

de uppnått målet för undervisningen? 

Hur stödjer du eleven i den processen? 

Synliggör du målen med undervisningen, de förväntade effekterna av aktiviteten? 

Använder du dig av självbedömning? Vad anser du självbedömning ger eleven? 

Använder du dig av kamratbedömning? Vad anser du att kamratbedömning ger 

eleverna? 

 

10. Ges eleverna möjlighet och stöd i att reflektera över sitt lärande? Hur? 

11. Hur ser du på pedagogisk mångfald? 

12. Har eleverna möjlighet att lära på olika sätt i ditt klassrum? 

 

13. Hur lär du dig själv? 

 

14. Hur tolkar du innebörden av entreprenöriellt lärande? 

Hur kan det stödja elevens lärande? Medvetenhet? 

 

15. Övrigt, något jag glömt att fråga som du vill lägga till?  
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Bilaga 2 
Intervjuguide elev 

 

Inledande frågor 

Hur trivs du på Xskolan? 

Hur har det varit att börja gymnasiet till skillnad mot att gå i grundskolan? 

 

1. När upplever du att du lär dig bäst? Vad? Hur? Tid? Rum? 

När upplever du att du lär dig sämst? Vad? Hur? Tid? Rum? 

Lär du dig på olika sätt för olika saker?                                     

Vilka förutsättningar behövs? 

Planerar du dina studier? Hur? 

 

2. Vad gör du på din fritid?Instrument? Dataspel? Filmredigeringsprogram? mm. 

Finns där något lärande kopplat till din fritidsaktivitet?  

Är det någon skillnad på att lära sig på fritiden och i skolan? Vad? Hur lär du dig det? 

  

3. Vad är att lära? 

4. Vad är att förstå? 

5. Vad är att kunna? 

6. Hur kommer du ihåg?  

7. Hur löser du problem? 

8. Kan du använda tidigare kunskap för att lösa nya problem? ge exempel... 

 

9. Behöver du stöd i ditt lärande i skolan? 

Om du behöver stöd i ditt lärande i skolan får du det då? 

Vad kan det handla om för stöd? 

Hur ser stödet ut? 

Skulle du behöva/vilja ha mer stöd? Med vad? Hur? 

 

10. Vem har ansvar för att du lär dig? i skolan? Fritid?  

Hur är ansvaret fördelat mellan dig och din lärare? 

Vad betyder ansvar kopplat till lärande för dig? 

Får du stöd i att lära dig ta ansvar för ditt lärande? 

 

11. Hur skulle du vilja beskriva dina studieresultat? Betyg? 

Vet du vad du behöver förbättra för att nå ett högre kunskapskrav? 

 

12. Påverkas du av vad dina klasskompisar tycker?  

Är det tillåtet att vara engagerad i skolarbetet, koncentrerad, anteckna, plugga mm.? 

Är det studiero i klassrummet? 

Pluggar ni ihop? 

 

13. Hur vet du vad som ska läras? Ex observerad lektion med samtal? 

Hur vet du att du lärt dig det som förväntas? och med vilken kvalitet? 

Vet du målen med undervisningen? Vad du förväntas lära dig av lektionsaktiviteten? 

Synliggör (berättar) läraren kunskapskravens olika nivåer? Förstår du de olika 

nivåerna? 

Förklarar läraren varför det är viktigt att lära just det? 

Upplever du att lärarna kopplar lärandet till din livsvärld? 
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Självbedömning? Vad lär du dig genom det? 

Kamratbedömning? Vad lär du dig genom det? 

 

14. Får du möjlighet till att reflektera i skolan över vad du lärt dig? Tänka… 

Hur gör du då du reflekterar? 

Får du stöd i att reflektera? Hur ser det ut? 

  

15. Får du möjlighet att vara kreativ i skolan? 

Vad betyder kreativitet för dig? 

Får du stöd i att utveckla kreativitet? Hur ser det ut? 

  

16. Får du möjlighet till att ta initiativ i skolan? 

Vad betyder att ta initiativ för dig? 

Får du stöd i att utveckla initiativtagande i skolan? Hur ser det ut? 

 

17. Hur ser du på dina möjligheter att lära (nytt)? 

Kan du arbeta självständigt i skolan? Hur gör du då? 

Om något inte är så intressant kan du motivera dig då? Hur gör du då? 

 

18. Lär alla på samma vis i skolan? 

Är det okej att göra olika, lära sig på olika vis i skolan 

Vilken pedagogisk mångfald har du tillgång till? 

 

19. Om jag säger entreprenöriellt lärande vad tänker du då? 

 

20. Övrigt, något jag glömt att fråga som du vill lägga till? 

 


