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Abstract
Stigmar, Martin. 2002 Metakognition och Internet. En undersökning om gymna-
sieelevers informationsanvändning. (Metacognition and the Internet. A study of
high-school students’ use of information.) Acta Wexionesia No 15/2002. ISSN:
1404-4307 ISBN: 91-7636-312-0. Written in Swedish with a summary in Eng-
lish

This thesis describes what happens when a group of high-school students prac-
tice their ability to reflect upon their learning (metacognitive training) and then
solve tasks with information collected on the Internet. The overall aim of the the-
sis is to make an explorative investigation to find out if exercises of metacogni-
tive type can support the use of information for high-school students in their
work with the Internet. The dissertation also aims at making clear what signifi-
cance certain pre-requisites have for metacognitive training, ie if the students at-
tend vocationally or theoretically oriented programmes and the attitude of the
teacher towards metacognitive exercises. There are a number of reasons why I
have chosen to investigate the field of learning and information and communica-
tion technology (ICT). The use of the Internet to search for information in school
work has increased. An important reason to investigate these issues is that the
use of ICT in itself doesn´t seem to mean improved learning, according to exist-
ing research. A central question to study is where the pedagogical surplus value
lies in the use of the Internet in school work? In the thesis it is argued that it is
not enough to provide schools with computers and Internet connections, but that
something more is needed in order to achieve a development in teaching with
ICT. During one year 40 students in theoretically and vocationally oriented pro-
grammes are being monitored together with their English teachers, in four differ-
ent actions. The collection of data was done exploratively by interviews, logbook
notes, observations and the SOLO-taxonomy. The result is accounted for in four
case studies. During the action the professionalism of the teacher in creating
beneficial teaching environments, by contextualizing the metacognitive exercises
to things that challenge the students’ internal motivation, turned out to be central.
Furthermore it was shown that the students in the vocationally oriented pro-
grammes had most use of developing their reflective ability.
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Förord

Att skriva en doktorsavhandling är en utmaning i sig. Att dessutom välja att skri-
va om ett så dynamiskt och föränderligt område som relationen lärande och in-
formations- och kommunikationsteknik (IKT) kan tyckas vara en än större utma-
ning. Mitt intresse för området väcktes ursprungligen när jag såg hur mycket re-
surser som satsades på att datorisera skolan och på de höga förväntningar som
den moderna informationstekniken medförde. En av de frågor som jag brottades
med kontinuerligt var vad man egentligen vann rent pedagogiskt på satsningarna,
och bland annat detta har jag undersökt i avhandlingen. 

Jag påbörjade forskarutbildningen 1996 och det är en rad personer som jag
önskar tacka för den hjälp de bidragit med under arbetets gång. Först och främst
vill jag rikta att stort tack till Per Gerrevall som varit min huvudhandledare. Per
har läst mitt avhandlingsmanus fler gånger än någon annan. Han har outtröttligt
läst mina utkast och därefter klokt och analytiskt kommit med konstruktiv kritik,
detta beundrar jag verkligen honom för. Tack för alla dina kreativa förslag på
lösningar och alla dina lästips. 

Jag vill också tacka min biträdande handledare Christer Fritzell som kommit
in lite senare i avhandlingsprocessen. Christer har bidragit med utmanande frågor
och har sett olika möjligheter i arbetet. 

Kollegorna vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet har varit till
stor hjälp och jag vill tacka er alla för inspirerande seminarier och givande sam-
tal. 

Det känns vidare angeläget för mig att rikta ett tack till er lärare som tillsam-
mans med era elever bidragit till att göra avhandlingen möjlig. Ni har ställt upp
för intervjuer, fört loggböcker och inte minst försökt entusiasmera eleverna. 

Slutligen kan jag konstatera att det vore omöjligt att skriva en avhandling om
man inte hade stöd av sin familj. Därför vill jag tacka Kjerstin som visat prov på
stort tålamod och förståelse men som också varit en god samtalspartner. Sofia
och Axel har bara genom att finnas till utgjort såväl längtan som förevändning
för mig att varva arbete med fritid.

Växjö i november 2001

Martin Stigmar
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Del I: Introduktion och syfte 
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1. Introduktion av
forskningsområdet,

kunskapsbristen och
problemet

1.1 Inledning
I denna avhandling ska jag undersöka och beskriva vad som händer när en grupp
gymnasieelever tränar sin förmåga att reflektera över sitt lärande (metakognitiv
träning) och därefter löser uppgifter med information hämtad från Internet. Av-
handlingsarbetet genomförs genom en praktisk studie och jag ska undersöka om
metakognitiv träning kan leda till en ökad medvetenhet om den egna läroproces-
sen och en utvecklad användning av informationen som finns på Internet. Vidare
skall jag utreda vilken betydelse elevers studieinriktning (studie- respektive yr-
kesförberedande program) samt lärares förhållningssätt har för metakognitiv trä-
ning? 

En väsentlig orsak till att jag valt att undersöka detta område har varit att det
runt om i landet sitter elever vid datorer och söker information på Internet som
de sedan använder sig av i skolarbetet. Lär de sig något av detta? En viktig an-
ledning att undersöka dessa frågor är att den ökade användningen av informa-
tions- och kommunikationstekniken (IKT) inte i sig själv verkar innebära ett för-
bättrat lärande, enligt den forskning som finns. 

Samtidigt vet vi att samhällsintresset för IKT och dess användning har varit
mycket stort (Jedeskog, 1998; Riis & Jedeskog, 1997; Riis, 1998). Som en kon-
sekvens av det stora intresset har betydande ekonomiska satsningar gjorts inom
området under de senaste åren. Satsningarna som har gjorts har i sin tur medfört
ett naturligt behov av ökad forskning på området. 

Den datorstödda undervisningen i skolundervisningen består av flera olika
delar, till exempel undervisningsprogram på CD-rom, verktygsprogram (eller
skalprogram) i form av ordbehandling eller kalkyl, kommunikation, informa-
tionssökning och informationsanvändning. Denna avhandling är inriktad på det
sistnämnda, nämligen hur man kan utveckla elevernas informationsanvändning
vid arbete med Internet. 
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Pedersen (1998) konstaterar i en forskningsöversikt att Internet och dess an-
vändning knappast ännu berörts i forskningen (se även Gustafsson, 1998; Jo-
hansson mfl, 1998; Söderlund, 2000). Det kan även konstateras att lågutbildade
släpar efter i användningen av Internet, medan högutbildade utgör en större andel
av användarna. Här har skolan en viktig kompensatorisk roll att fylla. Till följd
av det ovanstående uttrycks explicit i regeringspropositionen En förnyad lärar-
utbildning (1999/2000:135) behovet av att stimulera forskning kring pedagogisk
utveckling utifrån informationsteknikens roll i lärandet. 

Det är en alltför teknikdeterministisk uppfattning att tro, att undervisningen
automatiskt utvecklas till följd av att skolan förses med datorer och Internetupp-
kopplingar. Vilket pedagogiskt mervärde har datoriseringen av skolan egentli-
gen? Min utgångspunkt är att det måste till något mer än att enbart tillföra dato-
rer, för att informationshanteringen ska förändras och utvecklas i skolarbetet. 

Metakognitiv träning har tidigare i pedagogiska sammanhang visat sig vara
framgångsrik för utveckling av inlärningen (Barth-Nordström, 1991; Biggs,
1985; Pramling, 1987, 1997; Prawat, 1989; Reeve & Brown, 1985; White &
Mitchell, 1994). I föreliggande avhandling undersöks till följd därav huruvida
övningar av så kallad metakognitiv karaktär även kan stödja informationshante-
ring vid arbete med Internet. Det är elevens lärande som är i fokus, inte Internet
som ett nätverk av datornät. Mot bakgrund av min erfarenhet som gymnasielära-
re och nu som lärarutbildare har jag noterat att lärarens agerande, dennes val av
till exempel undervisningsmetod och medium varit alltför fokuserade i tidigare
forskning kring undervisning (en fördjupad diskussion om detta förs i avsnitten
om Överföring, mottagande, ansvar och IKT samt Medium och metod i debatten
om IKT). 

Hittills är det framför allt två olika synsätt som varit vanligt förekommande i
debatten som pågått om den moderna informationsteknikens roll i skolan. Det
ena är att vi har datorer och Internet och därför måste hitta sätt att använda dem i
undervisningen. Det andra synsättet innebär att vi har ett ständigt behov av att
utveckla kunskapsprocessen och att vi borde fundera över om datorn kan bidra
till denna utveckling och i så fall hur utvecklingen ska ske. Det första synsättet
tar alltså sin utgångspunkt i tekniken och det andra i de olika sätt vi kan betrakta
kunskap på. För mig som pedagog är den andra utgångspunkten av störst intres-
se. Jag delar därmed flera av de utgångspunkter som Riis mfl (Skolverket,
2000a) redogör för i IT i skolan mellan vision och praktik – en forskningsöver-
sikt. En sådan utgångspunkt är till exempel behovet av att IKT ställs mot ett stort
antal av de eviga pedagogiska frågorna. Att förlita sig till att de ständigt närva-
rande skolproblemen löses och övervinns genom IKT saknar reson:

Vi bör därför vara försiktiga så att det stora intresset för IKT som tekniskt
fenomen inte får oss att tro att det finns en ensidig teknisk-vetenskaplig
lösning på pedagogikens problem. (Skolverket, 2000a, s 31)

I avhandlingen eftersträvar jag därför i första hand att studera eleven och dennes
lärande, tekniken i sig är av sekundärt intresse. I Figur 1 nedan sammanfattas
problemområdet.
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Figur 1. Faktorer som påverkat forskningsproblemet.

Jones varnar för risken att man som författare utgår från att alla läsare har insikt i
ett problemområde:

Research often starts in the middle without stating that middle. The per-
ception is, ’I think we all know what we are talking about’. Usually, the
reality is I think I know something and assume that this is shared by all
readers. (Jones, 1999, s xviii)

Mot bakgrund av citatet ovan kommer jag i det följande att i tur och ordning för-
djupa avhandlingens inledande delar:

Forskningsområdet och varför det överhuvudtaget är angeläget att undersöka
gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet, 

kunskapsbristen inom området och vilken kunskap som behövs för att gymnasie-
elever ska kunna utveckla användningen av den information som finns på Inter-
net, samt 

forskningsproblemet och att undersöka om övningar av metakognitiv karaktär
kan stödja gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet.

Stora sats-
ningar på IKT

Intresset för lärandet har
ökat i takt med satsningar
på datorstödd undervisning

Ökat pedagogiskt forsk-
ningsintresse för Internet och
dess användning

Metakognitiv träning
har tidigare varit
framgångsrikt för
lärandet

Risk för
segregation

Vad händer när gymnasieele-
ver erbjuds metakognitiv trä-
ning innan de använder in-
formation från Internet?
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Innan dessa fördjupningar påbörjas, presenteras dock avhandlingens disposition i
sin helhet.

1.2 Avhandlingens disposition
Avhandlingsarbetet kan delas in i fyra övergripande delar: i den första (I) delen
redogörs för problemområdet och syftet. I den andra (II) delen redovisas de teo-
retiska utgångspunkterna kring lärande och metakognition. Del tre (III) innefattar
metodöverväganden samt genomförandet av aktionen. Den sista fjärde (IV) de-
len av avhandlingen omfattar resultat, diskussion och didaktiska konsekvenser. 

I kapitel 1 introduceras forskningsområdet, kunskapsbristen och problemet.
Därefter presenteras syftet i kapitel 2. I kapitel 3 redovisas perspektiv- och teori
samt tidigare forskning som behandlar lärande, metakognition samt relationen
till IKT. De metodologiska övervägandena som gjorts redogörs för i kapitel 4
och i kapitlet som följer därpå (5) fördjupas mina metodval. Där presenteras SO-
LO-taxonomin, intervjumetoden samt loggboksmodellen. I kapitel 6 redovisas
utformningen av den empiriska studien i form av fyra fallbeskrivningar. Ak-
tionsdeltagarna och mina empiriska data presenteras. Resultatet i form av fyra
fallbeskrivningar redogörs för i kapitel 7. I det näst sista kapitlet (8) sker en åter-
koppling till syftet. Avslutningsvis diskuteras resultatet i kapitel 9 med utgångs-
punkt i en utvärderingsmodell.

1.3 Forskningsområdet - varför är området
lärande och Internet värt att utforska?
I texten som följer kommer jag, efter en inledande begreppspresentation, att be-
skriva varför det är angeläget att utforska om gymnasieelevers informationsan-
vändning vid arbete med Internet kan utvecklas. Först behandlas de ekonomiska
satsningar som gjorts inom området samt de förväntningar som funnits. Därefter
diskuteras risken för att all information som finns tillgänglig på Internet ytterli-
gare kommer att förstärka elevernas reproducerande arbete samt resultera i ett
mållöst surfande. Avslutningsvis resoneras kring relationen teknik och pedago-
gik samt risken för en segregering mellan låg- och högutbildade. 

1.3.1 Begreppspresentation
I avhandlingen används ett antal begrepp, till exempel IKT, Internet, World Wi-
de Web (vanligtvis benämnt WWW eller webben), hypertext som kan ha bety-
delse för förståelsen av det fortsatta arbetet. Det är därför på sin plats med ett par
preciseringar av vad jag avser med dessa begrepp.

Enligt Jedeskog (2000) var det i mitten på 1990-talet som begreppet informa-
tionsteknik (IT) blev vanligt förekommande till följd av att datatekniken koppla-
des ihop med teletekniken. Begreppet IKT beskriver hon emellertid på följande
sätt:
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I slutet av 1990-talet dök ytterligare ett begrepp upp, IKT, vilket används
då man särskilt vill betona de kommunikationsmöjligheter som den nya
tekniken erbjuder. (Jedeskog, 2000, s 32)

Enligt Johansson och Nissen (2001) har begreppet IKT kommit att ersätta det
som tidigare benämndes datorer. Jag har valt att använda begreppet IKT i av-
handlingen, därför att Internet kan betraktas som en plats som möjliggör kom-
munikativa möten. En avsändare kan lägga ut information på Internet och en
mottagare kan sedan söka, finna och använda den. I begreppet IKT inkluderas
därför såväl datorer som Internet. (För en mer utförlig diskussion om termer med
anknytning till datateknik och kommunikation, se Söderlund, 2000, s 7f).

Det är enligt Jones (1999) omöjligt att ge en korrekt bild av vad Internet re-
presenterar. Internet är under ständig utveckling. Följaktligen är det också svårt
att entydigt och klart definiera vad man avser med termer som är kopplade till
Internetforskning. En vanlig beskrivning av Internet är av fysisk karaktär och ger
vid handen att Internet är ett världsomspännande nät av datorer och kommunika-
tionslänkar. Det finns dock alternativa sätt att beskriva Internet på. Bland annat
Laurillard (1993) och Owston (1997) framställer Internet på ett annorlunda sätt,
nämligen som ett medium eftersom det bland annat möjliggör informationsöver-
föring. Eftersom jag är intresserad av de kommunikativa aspekterna, ansluter jag
mig till Laurillards och Owstons vidare syn på Internet, det vill säga att Internet
inte bara är ett nätverk utan också ett medium. 

Ett antal tjänster finns tillgängliga på Internet, varav WWW är den tjänst som
gjorde Internet känt för allmänheten. Inte sällan framställs webben som om detta
vore hela Internet (Häger & Strömblad, 1997). Uppfattningen är dock felaktig
och webben är en av flera tjänster på Internet. Utöver webben, som kan sägas va-
ra ett gigantiskt dynamiskt uppslagsverk, erbjuder Internet till exempel e-post,
Usenet (offentliga anslagstavlor), filöverföring och chat. Castells (1999) beskri-
ver WWW som ett flexibelt nät av nätverk inom Internet där olika intressenter
kan skapa sina egna webbplatser. I såväl vetenskapliga som vardagliga samman-
hang växlas det mellan begreppen Internet och webben och därför gör jag i av-
handlingen ingen systematisk skillnad på dessa. Det centrala i min framställning
är snarare att jag betraktar Internet som ett medium som bland annat möjliggör
informationsöverföring. 

Webben är i sin tur baserad på hypertext och länkar till hypertext. Hypertext
är ett begrepp för framför allt text och bilder som är sammanlänkade på ett sätt
som gör det möjligt för användaren att bläddra igenom dem utan att vara bunden
till något formellt system. Kännetecknande för hypertext är att informationen
inte är linjärt lagrad i någon särskild ordningsföljd. Användarens egen kompe-
tens att navigera samt tillgodogöra sig informationen är istället avgörande (se
även avsnitt 1.3.7). 

Jones (1999) sammanfattar i tre punkter vad som är utmärkande för webben
och dess hypertext:

1. texten är icke-linjär,
2. den är av global karaktär, samt
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3. den har lånat särdrag från flera olika medier (tex rörliga bilder, text och ljud). 

Innan jag i nästa avsnitt klargör varför min datainsamling skedde på gymnasie-
skolan, vill jag avslutningsvis beröra hur jag behandlar begreppen inlärning och
lärande i avhandlingen. I Martongruppens numera klassiska framställning Inlär-
ning och omvärldsuppfattning (1977) används begreppet inlärning frekvent. På
senare tid har emellertid begreppet lärande blivit allt vanligare (se SOU 1992: 94
för en närmare presentation av utvecklingen kring termerna kunskap och läran-
de).Vanligtvis används begreppen omväxlande och i denna avhandling brukas
begreppen därför utan åtskillnad.

1.3.2 Gymnasieskolans program
Det var framför allt tre orsaker till att undersökningen (aktionsforskningsprojek-
tet beskrivs mer utförligt i kapitel 6) genomfördes på gymnasieskolan. För det
första var tillgången till Internet god ute på gymnasieskolorna och arbetssättet att
eleverna själva söker information för att sedan lösa arbetsuppgifter vanligt före-
kommande. För det andra har jag tidigare själv varit verksam inom framför allt
gymnasieskolan och har därför ett intresse av att studera vad som sker i just den
verksamheten. För det tredje så är det förhållandevis lite forskning om gymna-
sieskolan som finns till hands. Här följer en kort presentation av gymnasieskolan,
(för en fördjupad diskussion kring fakta om gymnasieskolan rekommenderas
skolverksrapporten Reformeringen av gymnasieskolan- en sammanfattande
analys, 2000b).

I den svenska gymnasieskolan finns sjutton nationella program. Alla de sjut-
ton programmen ger en bred basutbildning och grundläggande behörighet att
studera på universitet. Kärnämnen är ämnen som ingår i alla nationella program
(dvs engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap,
religionskunskap, samhällskunskap samt svenska, www.skolverket.se/010123).
Karaktärsämnen är de ämnen genom vilka programmet får sin karaktär. 

De två program som främst förbereder för vidare studier är naturveten-
skapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. En av tankarna med den
reformerade gymnasieskolan var dock att få en ökad flexibilitet där gamla grän-
ser mellan studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar kunde över-
bryggas och att övergången till högre studier därmed skulle underlättas (Sjögren,
1994). 

Av vilka skäl är det då viktigt att undersöka om användningen av informatio-
nen som finns på webben kan utvecklas pedagogiskt?

1.3.3 Ekonomiska satsningar på IKT
De stora satsningar och prioriteringar som gjorts inom området IKT och lärande
ska ses mot bakgrund av de höga förväntningar som har funnits på IKT som för-
ändringsagent av skolan och undervisningen. Enligt Skolnytt 5:98/99 är den
miljard Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) för
några år sedan fick att fördela till undervisningsprojekt snart slut. ”Medlen skulle
användas för skolutveckling med hjälp av IT-användning.” (Riis & Jedeskog,
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1997, s 2) Ungefär hälften av landets kommuner formulerade en ansökan eller en
intresseanmälan för att få del av medlen. Utöver KK-stiftelsens satsningar har
kommunerna i Sverige uppskattningsvis investerat ett par tre miljarder inom IKT
under åren 1996 och fram till milleniumskiftet (Riis, 1998). I sammanhanget är
det värt att notera att svenska skolor aldrig tidigare haft så stora belopp till sitt
förfogande för utveckling av verksamheten. Med vetskap om bland annat dessa
stora ekonomiska satsningar är det förståeligt att mycket av skoldebatten kretsat
kring IKT. Det är också begripligt att förväntningarna på IKT, till exempel da-
torstödd undervisning och Internet, vuxit sig höga och ibland fått för stora pro-
portioner.

Pedersen (1998, s 9) framhåller, att forskningsresultat på temat informations-
teknik snabbt föråldras. Dessutom är det naturligt att det behövs argument, fram-
för allt för beslutsfattare, som motiverar de stora ekonomiska satsningarna som
redan gjorts. Däremot är det ”…anmärkningsvärt att man i så liten utsträckning
baserar argumenten på tillgänglig forskning”, menar Höglund och Karlsson
(1998, s 12). Även Healy (1999) framhåller att det saknas forskning om och rikt-
linjer för hur den nya tekniken ska användas på ett uppbyggligt sätt för att sti-
mulera lärande i alla åldrar. I regeringens skrivelse förs ett resonemang kring re-
lationen ekonomiska satsningar på IKT och eventuella effekter:

Den samlade nationella och internationella kunskapen om informations-
teknikens effekter på undervisningen är liten, vilket bla beror på att ef-
fekterna är svåra att mäta och att det finns relativt lite forskning på om-
rådet. Det är ett besvärande faktum med tanke på de stora materiella och
immateriella satsningar på informationsteknik som görs i skolan i prak-
tiskt taget alla kommuner. Det är viktigt att ha ambitionen att samla kun-
skap om informationsteknikens effekter på skola och undervisning från
utvärdering och forskning. Genom att sprida exempel på hur informa-
tionsteknik kan användas i undervisningen skapas successivt en pedago-
gisk utveckling inom området. (Regeringens skrivelse, 1997/98:19, s 32)

Riis (1998) ansluter sig till den grupp som åberopar behovet av forskning med
studieobjektet IKT och skolan och Riis skriver: ”...än i många år är det ett spän-
nande forskningsfält.” (Riis, 1998, s 302)

Vidare anser Lundqvist (1998), att såväl datorleverantörer som lärome-
delsproducenter och ivriga IKT-debattörer har propagerat för hur viktigt det är
för skolan att snabbt bli datoriserad och vilka positiva konsekvenser detta kom-
mer att få. Tillgängliga forskningsresultat om hur datorer och Internet kan an-
vändas för att förbättra utbildningen har däremot inte alltid varit i linje med in-
vesteringar och IKT-satsningar. Här ringar med andra ord Lundqvist in ett pro-
blemområde kring avvikelsen mellan å ena sidan de förväntningar som finns om
hur Internet kan användas för förbättringar och å andra sidan effekterna av de
satsningar som gjorts.
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1.3.4 Förväntningar på IKT kontra realitet 
Förväntningarna på IKT som förändringsagent i skolsammanhang har varit högt
ställda. En av orsakerna till detta är att datorerna och den möjlighet till kommu-
nikation som de medför väsentligt har bidragit till framväxandet av en ny sam-
hällsform, informationssamhället. Eftersom den moderna informationstekniken
medfört genomgripande samhällsförändringar har också förväntningarna ställts
höga inom undervisningsområdet. Hur är det då egentligen ställt med relationen
förväntningar kontra realitet vad avser IKT? Laurillard beskriver Internet och
förväntningarna på mediet på följande sätt:

As an information storage and retrieval system it is a very well-designed
medium. But as an educational medium, enabling the student to develop
their academic understanding, it has little to offer. The claims made for
its potential in education should be examined with care, because on the
other hand it is nothing more than a small but beautifully connected lib-
rary...//... and reduces knowledge to fragments of information. (Lauril-
lard, 1993, s 122)

I citatet ovan tydliggörs skillnaden mellan hypertext som å ena sidan en infor-
mationslagringsplats och å andra sidan som undervisningsmedium. Laurillard
understryker att Internet är ett utmärkt sätt att lagra information på men att det
som undervisningsmedium inte har mycket att erbjuda. Övertron på Internet som
en lösning på skolans många problem har enligt min uppfattning ofta berott på
att dessa båda roller sammanblandats. 

While it is clear that students will need to know how to manipulate data-
bases, word processors, and other computer applications if they are to be
competitive in the labor and undergraduate markets, what is less clear is
how effective computers are as teaching tools… . (Laurillard, 1993, s 26)

Konsekvensen av denna sammanblandning har bland annat resulterat i en stund-
tals förvirrad och onyanserad diskussion om IKT och dess roll i skolan. Det är
därför väsentligt att forskning på området syftar till att klargöra skillnaden mel-
lan att ha tillgång till information och att kunna använda den (och konsekven-
serna av denna skillnad). 

Det är varken möjligt eller önskvärt att välja bort datorn eller tillgången till in-
formation via Internet i skolan. Datorn ”...är ingen kortlivad, modebetonad peda-
gogisk företeelse”, påpekar Bjessmo (1997, s 69). IKT har med andra ord en gi-
ven plats i samhället, och i flera sammanhang diskuteras också skolans roll och
möjligheten till pedagogisk förnyelse tack vare den nya tekniken.

Intresset för lärandet har, som påpekades tidigare, ökat i takt med utveckling-
en av datorstödd undervisning. Det är lätt att bli hänförd och imponerad av dato-
rers kapacitet och de möjligheter de medför. Men förändras egentligen vår för-
härskande syn och samlade kunskap kring lärandeprocessen till följd av att da-
torn introduceras i undervisningen? Bolander (1998, s 7) menar att: ”Trots alla
nya upptäckter, uppfinningar och landvinningar fungerar människan i stort sett
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som förr.” Det finns alltså en risk för sammanblandning av förväntningar och ut-
fall. Liedman (2001) bejakar Bolanders argumentation: 

Datorn underlättar sökandet, håller ordning på anteckningar, gör hela
processen överskådligare. Men den förändrar inte själva det arbete som
det innebär för en människa att lära sig något nytt. (Liedman, 2001, s
254)

Även Nordfors mfl (1999) redovisar snarlika tankegångar och beskriver i fyra
framtidsscenarier hur våra liv kan komma att förändras till följd av Internet. Ge-
mensamt för alla fyra scenarierna är löftet om stora framsteg vad avser hand-
lingsfrihet och levnadsstandard. ”Internet bär sålunda på löftet om nya möjlig-
heter, om chansen för fler att göra sådant som tidigare var dem omöjligt.” (aa, s
179) Men är dessa förhoppningar kopplade till lärandet? 

Enligt Karlbergs (1998) beskrivning var den formella starten för Internet i det
svenska skolväsendet ett uppdrag som regeringen gav till Skolverket 1994 (Ut-
bildningsdepartementet, 1994b). I uppdraget angavs att svenska skolor skulle er-
bjudas möjlighet att ansluta sig till Internet till rimliga kostnader. Därigenom
fick skolorna bland annat möjlighet till informationssökning men även till kom-
munikation (aa). I sammanhanget är det värt att notera att satsningen var av
kvantitativ karaktär med inriktning på informationssökning. Några direktiv för
informationsanvändning gavs inte. 

I Skolverksrapporten Verktyg som förändrar (1999a) som bygger på iakttagel-
ser vid 48 skolor under läsåren 1996-97 och 1997-98, framhålls att införandet av
modern informationsteknik säkerligen inte riktigt gav vad man hoppats på efter
det att den första stora entusiasmen avtagit. Istället framhöll lärarna i rapporten
att det mest värdefulla med IKT var tillgången till färskare information. Att ställa
sin förhoppning till att tekniken i sig, till exempel webben, ska förändra skolun-
dervisningen är det som beskrivs som teknikdeterminism (Castells, 1999; Lud-
vigsen, 1999; Lundgren, 1998; Pedersen, 1998). Ska undervisningen förändras så
blir det pedagogerna som får förverkliga dessa förändringar, inte tekniken. 

En påtaglig teknisk utveckling har skett inom IKT-området under perioden
1996-1998. Bland annat handlar det om ökad tillgång till Internet. Ur denna av-
handlings perspektiv, är det intressant att det i den ovan nämnda skolverks rap-
porten (1999a) fastslås att det är komplicerat att beskriva vilken inverkan den
tekniska utvecklingen har på undervisningen. Orsaken till detta problem är att
”…det inte finns något självklart och entydigt samband mellan tillgång på teknik
och förändrad undervisning.” (aa, s 7) Det är först i framtiden som vi kommer att
se om informationstekniken verkligen kommer att medföra en genomgripande
utveckling ute på skolorna. 

Tre forskare med anknytning till forskningsprogrammet MITS (Människan,
Informationstekniken, Samhället) har i en rapport skärskådat:

…lödigheten i och avsikterna bakom de löften och myter som omger IT
och som de vill kalla ’IT-ism’. (Johansson mfl, 1998, s 1)
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Forskargruppen menar att det målats upp en bild av att informationstekniken är
mycket viktig för framtiden och att det på senare tid har varit Internet som gjorts
till föremål för stora annonskampanjer. En av gruppens iakttagelser har varit att
introduktionen av IKT medfört betydligt blygsammare förändringar jämfört med
ofta mycket långtgående förväntningar. Det har följaktligen förelegat en diskre-
pans mellan förväntningar och praktik menar forskarna i gruppen:

Det främsta uttrycket för IT-ismen är idag, ’hypen’ (det hysteriska pratet)
kring Internet. (Johansson, mfl 1998, s 8)

Bland annat framhålls ”…att IT:s bidrag beträffande förändringar av innehåll,
arbetssätt och effektivitet hittills varit marginellt.” (Johansson, Nissen & Stures-
son, 1998, s 28) Som förändringsfaktorer nämns istället till exempel: decentrali-
seringen av skolan; de nya läroplanerna; skolors förändrade organisation; skolors
profilering; friskolor; det nya arbetstidsavtalet och besparingskrav inom skolan.
Forskargruppen har alltså iakttagit stora klyftor mellan visioner och realitet. Om
man kan tala om produktivitetsförbättringar i skolsammanhang så anses de vara
svåra att bedöma. Men mätproblemet är inte skäl nog till diskrepansen mellan
förväntningar och utfall menar forskarna i rapporten. Istället, menar de, är det
mer troligt att det tar mycket lång tid innan det går att se förändringar till följd av
”…en så socialt omvälvande teknik som informationstekniken är.” (Johansson,
mfl, 1998, s 36) 

När det gäller ungdomsskolan menar forskarna att det är alldeles uppenbart att
IKT väckt mycket stora förhoppningar om en positiv utveckling. Det gruppen
däremot registrerat genom sin forskning är istället en stor klyfta mellan å ena si-
dan de visioner, mål och effekter som förs fram i olika sammanhang och å andra
sidan erfarenheter från undervisningspraktiken. Notabelt är att denna klyfta inte
minskat utan snarare ökat under den tid utvecklingen pågått. Orsaken till detta
framhåller forskarna är inte minst de högt uppskruvade förväntningarna kring
IKT och framför allt Internet.

Fortfarande är det alltså svårt att klart uttala vad den moderna informations-
tekniken bidrar med till undervisningen i form av pedagogiskt mervärde. 

1.3.5 Ett nytt medium men samma arbetssätt
Limberg (1998) konstaterar i sin avhandling Att söka information för att lära (se
även Skolverket, 1999a) att de elevaktiva arbetssätten, till exempel problemori-
enterade undervisningsformer fått ett ökat utrymme inom skolan. I Lärarutbild-
ningskommitténs slutbetänkande, ”Att lära och leda” (SOU, 1999:63) får Lim-
berg stöd för att detta är riktigt. På flera ställen i betänkandet resoneras nämligen
kring att man som individ i det framtida samhället måste ha förmågan att hantera
information, söka kunskap och lösa problem (aa). De elevaktiva arbetssätten för-
utsätter, menar Limberg, att eleverna själva kan söka information, och sedan be-
arbeta, sammanställa, analysera, bedöma och dra slutsatser från denna. Limberg
påpekar att den förändrade undervisningsmetodiken också är föreskriven i mål-
dokumenten för skolan, i till exempel läroplanerna. Behovet av förändrade un-
dervisningsmetoder, hävdar hon, bygger på samhällsförändringarna och det så
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kallade informationssamhället. I samband med dessa ”nya” elevaktiva arbetssätt
har datorn visat sig passa väldigt bra. I många klassrum använder sig eleverna
flitigt av datorn för att leta information från Internet (Skolverket, 1999a). Groth
och Olausson har gjort samma iakttagelse:

Mellan 1994 och 1998 har användningen av informationstekniken (IT),
och i synnerhet Internet, skjutit i höjden i den svenska skolan. (Groth &
Olausson, 1998, s 7)

I en undersökning av Edström och Grönbladh (Skolverket, 1999b) jämförs en lä-
gesbild av användningen av datorer och Internet i den svenska ungdomsskolan
från hösten 1996 med våren 1998. Studien bekräftar Groth och Olaussons kon-
staterande att användningen av Internet verkligen har ökat i den svenska skolan.
Den snabba utbredningen av Internet har gett näring åt ståndpunkten att under-
visningen skulle kunna revolutioneras helt (Bolander, 1998). 

Det kan vara många orsaker till att användningen av Internet i skolan har ökat,
menar Groth och Olausson. Den orsak som de båda tillskriver högst förklarings-
värde är att datorer och Internet låter elever och lärare arbeta på nya och, kanske,
bättre sätt (vad bättre här avser anges inte i källan). Överhuvudtaget har det star-
kaste motivet för att använda IKT i undervisningen varit att denna nya teknik
”…en gång för alla ska lösa gamla och kanske eviga pedagogiska problem.”
(Skolverket, 1999b, s 48) Men det finns anledning att ifrågasätta om det verkli-
gen är så att undervisningen revolutioneras och om nya och bättre arbetssätt
växer fram tack vare IKT och då i synnerhet Internet.

När nu tidigare forskning inte kunnat fastslå att datorstödd undervisning för-
bättrar elevers lärande- vad är då som talar för att användningen av information
hämtad från Internet skulle göra det? Miller och Olson (1994) har visat, att lärare
inte överger sina gamla arbetsmetoder bara för att ny teknik i form av datorer
och till exempel Internet introduceras i undervisningen. Tvärtom menar de att lä-
rarnas tidigare undervisningsrutiner även påverkar den datorstödda undervis-
ningen i stor utsträckning.

I rapporten Verktyg som förändrar (1999a), aktualiseras frågan om IKT leder
till förändring? Författarna till rapporten menar att det egentligen bara är verkty-
get som är nytt. ”Pedagogiken och undervisningens innehåll är fortfarande det-
samma.” (aa, s 72) Riis (Riis och Jedeskog mfl, 1997) framhåller att ju högre upp
man kommer i den kommunala skolhierarkin desto större är teknikoptimismen.
Argumentationen bygger ofta på en förväntning om hur skolan bör förändras
som sådan och inte på empirisk forskning. I rapporten fastslås att observationer-
na under projekttiden inte ger några egentliga belägg för påståendet att IKT i sig
åstadkommer några förändringar av lärarrollen. Trots detta menar observatörerna
och författarna av rapporten, att det vore oklokt att utesluta möjligheten att an-
vändningen av IKT kan komma att påverka lärarrollen i något avseende (Skol-
verket, 1999a). Föreställningen att IKT är en revolutionerande teknik för under-
visningen återfinns praktiskt taget enbart på den kommunövergripande nivån.
Lärarna däremot intar en mer återhållsam attityd. De ser möjligheterna med tek-
niken men tror knappast att skolan och dess förutsättningar för undervisning och
inlärning kommer att omskapas (aa). Höglund och Karlsson (1998) ansluter sig
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till beskrivningen ovan och menar att det är beslutsfattarna som har förhoppning-
ar om IKT som en revolutionär kraft i skolan. De faktiska resultaten hittills ger
emellertid inte anledning till dessa högt ställda förväntningar. 

Owston (1997) i sin tur menar att användandet av webben bara är en förläng-
ning av vad som tidigare gjorts med mer etablerade medier. Enligt Owston har vi
med andra ord tillgång till ett relativt nytt medium i undervisningssammanhang i
form av webben, men arbetssätten är traditionella. 

Skolan har länge kritiserats för att vara rigid och föråldrad. Förhoppningen har
ställts till att den datorstödda undervisningen ska leda till den pedagogiska för-
nyelse som så länge har efterlysts. Mot denna förväntan kan man ställa Riis
(1998) påpekande att datorer nu har funnits i den svenska skolan i cirka tjugo år
men att de hittills inte betytt särskilt mycket för själva skolarbetet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det råder brist på överensstämmelse
mellan många av förväntningarna på IKT som förändringsagent i skolan och det
faktiska utfallet. IKT är tämligen nyintroducerad i skolan och pedagogik och in-
nehåll är fortfarande relativt opåverkade. Det är inte tillräckligt att kvantitativt
förse skolan med datorer och Internetuppkopplingar, det behövs något mer om
en kvalitativ utveckling ska ske när information hämtad från Internet används i
undervisningen. Mot bakgrund av internationell forskning för Jedeskog (2000)
liknande resonemang kring förväntningarna av effekterna av datorintroduktionen
i skolan och de höga förväntningar som ställts på lärare genom åren (se även Pe-
dersen, 1998 för en internationell översikt). 

Det är inte heller självklart att en spridning av exempel på hur IKT och Inter-
net kan användas i undervisningen automatiskt leder till pedagogisk utveckling. I
det följande avsnittet ska vi tvärtom se att användandet av Internet riskerar för-
stärka det reproducerande elevbeteendet i skolan.

1.3.6 Risken för reproduktivt arbete
Janlert (1995) berör risken för negativa konsekvenser med de stora mängder av
information som vi möter i olika former. Han beskriver texter som har genererats
av datorer eller satts samman ur olika databaser för ”…kollektiva klipp-och-
klistra-skapelser.” (Janlert, 1995, s 28) Även Dysthe (1996) berör ämnet och
menar att det är av stor betydelse vilken typ av uppgifter som ges eleverna. Hon
menar att om uppgiften kräver reflektion av eleverna, så försöker de tänka efter.
Om den aktuella uppgiften enbart kräver reproduktion nöjer sig eleverna också
med detta. I sin licentiatuppsats framhåller Bergman (1999) att de elever hon
studerade på högstadiet, på ett mekaniskt sätt använde Internet för att lösa
skoluppgifter. Därför ledde arbetet sällan till analys eller bearbetning av den in-
formation man fann. Eleverna var mer inriktade på att färdigställa produkter än
att utveckla några högre mentala processer (senare i avhandlingen benämnt inre
aktivitet). I sina resultat visar Bergman att eleverna hon undersökt använde in-
formationen från nätet som en lärobok, det handlade om att ladda ner fakta. 

Det reproducerande Internetarbetet riskerar alltså att karaktäriseras av obear-
betat, icke-analyserat ordagrant återgivande av information och i värsta fall av
direkta kopieringar (det vill säga inklistringar). Även Nissen mfl (2000) har be-
rört risken för avskrivning i samband med Internetarbete:
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Att många uppgifter på Internet är på engelska (eller annat språk) bidrar
också till elevernas svårigheter att bedöma värdet av de uppgifter som
finns tillgängliga via Internet. Som i allt annat ’forskande’ arbetssätt
finns det också här risk för att elevernas arbete stannar vid ren avskriv-
ning, något som lärare nämner. (Nissen mfl, 2000, s 79) 

Mancall mfl (1986) framför att endast en procent av tiden då lärare och elev hade
kontakt med varandra krävde mer av eleven än enbart reproduktion. Hur kan vi
pedagoger förhålla oss till denna icke-önskvärda utveckling och istället stimulera
ett kritiskt, kreativt och analytiskt förhållningssätt hos eleverna vid användandet
av Internet? 

1.3.7 Risken att förvilla sig i all information på Internet
Med datoriseringen tilltar också informationsflödet. I det ökade flödet av infor-
mation menar Svingby mfl (1989) att elevens förmåga att handskas med, skaffa
fram och använda (min kursivering) information blir en väsentlig färdighet om
eleven ska kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Laurillard har engagerat sig i
samma debatt:

...the whole point of new technology is to improve the quality of teaching
and learning, not just to open up access to new information and experien-
ces. (Laurillard, 1993, s 217)

Det finns en risk för att det icke-linjära surfandet på Internet leder till att elever-
na förvirrar sig i informationsflödet som erbjuds via webben. Det är därför an-
geläget att granska hur informationen som återfinns på Internet används bland
eleverna i skolan. Det finns en enorm mängd med information på Internet och
samtidigt som detta är en av förtjänsterna med Internet, så är det också ett av
dess största problem. Det är svårt att hitta det man är ute efter, trots att man ge-
nomfört en organiserad sökning. Forskargruppen kring Riis (Skolverket, 2000a, s
64) har gjort liknande iakttagelser kring elever som ”…’surfar omkring’ på In-
ternet utan att stanna upp och begrunda den information de hittar.” Även Berg-
man konstaterar att eleverna väljer bort att tillgodogöra sig innehållet på textsi-
dorna på Internet och att en del elever istället söker information som inte relate-
ras till skoluppgifterna (1999). Eftersom det inte finns något register eller katalog
för allt som finns på Internet, är det därför viktigt att man innan man påbörjar sin
sökning vid datorn, tänker igenom vad man egentligen eftersöker (Lindgren,
1998). En liknande beskrivning ges av ett antal intervjuade lärare i en rapport av
Skolverket (1999a), där lärarna understryker att det både kunde ta lång tid och
vara svårt att hitta relevant information på Internet. Därför anger flera av lärarna
att Internet är ett komplement till andra informationskällor (böcker, cd-rom, osv).
Det webben kan erbjuda som inte andra medier har samma möjlighet till, är till-
gängligheten till omedelbar och i regel aktuell information, hämtad från hela
världen och ofta presenterad i en form som kan motivera elever i skolan att ut-
forska. 
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Användaren navigerar i informationen via hypertext, länkar som för använda-
ren vidare till andra sidor och annan information (Groth & Olausson, 1998). Hy-
pertext möjliggör att man som användare inte nödvändigtvis måste läsa linjärt
utan man får en frihet att läsa dokument kors och tvärs. I böcker eller artiklar
däremot läser man traditionellt linjärt från början till slutet på en text (Janlert,
1995; Lindgren, 1998). I detta avseende skiljer sig hypertext från vanlig text. I
Landow beskrivs det på följande sätt: ”By ’hypertext’ I mean non-sequential
writing - text that branches and allows choices to the reader...” (Landow, 1997, s
3). Vad som vidare särskiljer hypertext från så kallad traditionell litteratur är att
hypertexten saknar ett självklart centrum: 

One of the fundamental characteristics of hypertext is that it is composed
of bodies of linked texts that have no primary axis of organization. In ot-
her words, the metatext or document set- the entity that describes what in
print technology is the book, work, or single text- has no center. (Landow,
1997, s 36)

Det faktum att det inte finns något centrum i hypertexten medför också att det
inte finns någon given början eller givet slut. Man kan alltså påbörja sin läsning
och avsluta densamma på många ställen i hypertexten. En fördel med hypertext
är att man som användare inte är begränsad av någon särskild struktur eller hie-
rarkisk ordning. 

Lärarens möjlighet att i efterhand följa elevens kunskapsprocess i arbetet på
webben är däremot begränsad. Tidigare, när elever använde sig av linjära texter i
böcker och artiklar, gavs läraren möjlighet att förstå elevens tankeprocess genom
att undersöka det använda stoffet, som i regel lästs från början till slutet. Förfat-
taren som arbetar med hypertext befrias från en rad struktureringsbekymmer: 

Författarens traditionella ansvar att organisera och på bästa sätt pre-
sentera, skjuts över till användaren. Användaren kan inte längre räkna
med att där ’finns’ en diskurs,… . (Janlert, 1995, s 53) (Med diskurs avses
här en struktur som utgår ifrån och utnyttjar att dokumentet ska läsas i en
(bestämd) sekvens, Janlerts anm) 

På ett tydligt sätt ringar Aarseth (1997) in problematiken med det han har valt att
benämna cybertext. Han menar att problemet med valmöjligheten är att du som
läsare aldrig vet vad du valt bort i surfandet från länk till länk. Det problemet har
du aldrig när du läser en bok. Som bokläsare menar Aarseth att du är säker men
kraftlös. (”Safe, but impotent”, aa, s 4) Med det menar han att man som läsare
inte kan påverka det faktiska innehållet eller utvecklingen i en traditionellt skri-
ven text. På Internet däremot kan du som användare göra ett antal mer eller
mindre medvetna val och sålunda påverka vad du tar del av men även vad du
väljer bort. 

Aarseth ifrågasätter med andra ord vem som egentligen har kontroll över lä-
sandet av informationen som återfinns på Internet, i och med att man som an-
vändare på egen hand navigerar med hjälp av hypertext (aa, se även Landow,
1997). Är det egentligen författaren som fortfarande styr läsaren? Eller är det
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snarare så att det är just på denna punkt som den icke-linjära hypertexten avviker
från den mer linjärt uppbyggda boken? Konsekvensen blir att läsaren själv kan
påverka hur läsandet ska ske och på så sätt i något avseende bli författare till sin
egen text (en neologism för detta fenomen är wreader, som står för writer-
reader).

För att förtydliga sitt resonemang jämför Aarseth (1997) den traditionella
bokläsarrollen med en åskådare på en fotbollsmatch. Åskådaren kan leva sig in i
spelet på olika sätt - men inte själv delta och påverka utgången. Ett annat exem-
pel är tågresenären som kan drömma sig bort och låta tanken flyga iväg under re-
sandet - men han kan inte lägga om dragningen av spåren. Däremot skiljer sig
cybertexten på följande sätt:

The cybertext reader, on the other hand, is not safe, and therefore, it can
be argued, she is not a reader. The cybertext puts its would-be reader at
risk... . (Aarseth, 1997, s 4)

En slutsats av ovanstående blir att det är angeläget att lärare besitter kompeten-
sen att hjälpa eleverna att inte villa bort sig i informationsmängden på Internet.
Lärarna bör därför träna eleverna i att tänka igenom och ställa relevanta frågor
för att därigenom finna vad de är ute efter.

1.3.8 Teknik kontra pedagogik
Vi kan inte förvänta oss någon större generell påverkan på undervisning och
skola om gamla traditionella övningar utförs i skolan, dock med den förändring-
en att de sker något snabbare och enklare med hjälp av datorer och med tillgång
till en obegränsad informationsmängd på Internet. Det är utformandet av skolak-
tiviteterna, det vill säga pedagogiken som måste förändras. Den centrala frågan
att ställa när det gäller lärande och IKT är enligt Lewis (1993, s 174): ”…what is
it that computers do well?” Lewis fortsätter:

The answer must include the fact that humans understand humans quite
well and that computers are good at computation and searching. (Lewis,
1993, s 174)

Därför är det den mänskliga interaktionen som bör vara i fokus när IKT används
i undervisningssyfte och inte tekniken, menar Lewis. Även Lang (1992) och
Macmillan mfl (1997) har tidigare hävdat att det som behövs för att förändra un-
dervisningen är att ge lärarna tid och möjlighet att reflektera kring undervisning-
en.

Fokus för debatten om relationen mellan IKT och skola måste alltså förskjutas
från tekniken till pedagogiken, annars blir både teknologin och skolan lidande
(Jedeskog, 1996; Papert 1995; Regeringens skrivelse, 1997/98:176). Behovet av
denna förskjutning tycks redan vara identifierad i skolverksrapporten
”…utvecklingen beror då inte på användningen av datorer” (1999b). I rapporten
konstateras nämligen att när intresset för datorerna och tekniken i sig sjunker, fö-
refaller de pedagogiska frågorna ges större utrymme. Laurillard (1993) menar att
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vi under de senaste tjugo åren ökat vår användning av datorer men vår förståelse
av dem har inte ökat i samma takt. Detta beror på att tyngden har legat på ut-
veckling snarare än på forskning och utvärdering. Det är därför viktigt att datorns
roll i undervisningen beforskas och ifrågasätts av pedagoger ur ett didaktisk per-
spektiv. Debatten kring IKT och Internet domineras ofta av icke-pedagoger ex-
empelvis ekonomer, politiker och tekniker. I framtiden är det viktigt att pedago-
giken fokuseras i skolans IKT-debatt, inte tekniken.

En förutsättning för att IKT i skolan ska bli framgångsrikt är att den nya
kommunikativa tekniken kan visa sig leda till goda resultat när det gäller elevers
lärande, menar bland annat Bjessmo (1997). Men, fortsätter han, (Bjessmo,
1997, s 41): ”Förändring kommer till stånd först när den pedagogiska nyheten vi-
sar sig bättre än den rådande pedagogiken.” Lärarna har med andra ord ett stort
behov av att känna att vinster görs vad avser elevers studieresultat innan de för-
ändrar sin inställning till metoder och medier. Mot bakgrund av detta är elevens
lärande och resultat viktigare för läraren än dennes val av medium och metod. 

Ett nytt program eller verktyg kommer inte ensamt att lyckas förändra något i
skolan, menar Salomon mfl (1991). De höga förväntningarna på användningen
av datorer i skolan och deras förmåga att höja kvalitet och förbättra inlärningen
har inte heller infriats, sammanfattar Pedersen (1998). En anledningen till detta
är att tekniken varit i fokus på bekostnad av pedagogiken. Är det inte just detta
som många gånger varit utmärkande för Internetanvändningen i skolan, ny tek-
nik men gamla undervisningsmetoder? Lindgren har också synpunkter på den
pedagogiska tillämpningen av Internet i undervisningen:

Det finns anledning att med vaksamhet bevaka Internetsatsningar i skol-
väsendet. Ogenomtänkta och icke förankrade satsningar på IT som ge-
nomförs samtidigt som inköpen av traditionella läromedel skärs ned kan
allvarligt skada verksamheten. Om den ökade användningen av Internet i
skolan sker utan ordentlig fortbildning av lärarna och utan sakkunnig
ledning av eleverna riskerar den att försämra skolan. (Lindgren, 1998, s
150) 

I citatet ovan nämns behovet av en ordentlig fortbildning av lärarna. Mot slutet
av avhandlingen återkommer jag till behovet av lärarfortbildning inom området
lärande och IKT. Det framstår som viktigt att debatten om användningen av IKT
i skolundervisningen förs av lärare med pedagogiken i fokus snarare än tekniken. 

1.3.9 Segregerar Internetanvändningen låg- och 
högutbildade?
Ytterligare en väsentlig fråga är huruvida det förekommer socioekonomiska
skillnader i Internetanvändningen. I ”Internetanvändningen i Sveriges befolk-
ning” (Österman & Timander, 1997) framhåller författarna att det av flera olika
skäl ”…finns anledning att vänta sig ett påtagligt samband mellan utbildning och
Internetanvändning.” (s 18) De lågutbildade släpar efter i användningen av Inter-
net medan akademikerna utgör en större andel av användarna (aa). Liknande
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uppgifter presenterar Nordfors mfl (1999) när han lyfter fram att det är personer
med högre inkomster, högre utbildning och stadsboende som är överrepresente-
rade bland höganvändarna av Internet. En del har tolkat detta ”...som att vi upp-
lever en gryende klyfta i samhället.” (Castells, 1999, s 14) Även Castells resone-
rar kring problemet och hävdar att en social differentiering bland användarna
kommer att växa fram. Multimedias valfrihet, menar Castells, begränsas till dem
som har tid och råd. I framtiden kommer därför multimediavärlden att befolkas
av två i grunden skilda grupper: de interagerande och de interagerade. I den
förstnämnda gruppen återfinns de individer som har förmågan att aktivt själva
göra sina val bland olika medier. I den andra gruppen återfinns de individer som
mer passivt kommer att förses med förpacketerade alternativ (aa). 

Att utnyttja datorer som informationsstöd innebär en abstraktion, en tendens
som finns vid all användning av informationsteknologi, menar Ellström (1994)
med hänvisning till tidigare forskning. Det finns en risk att de som inte behärskar
tekniken kommer i ett underläge. Även Ingelstam är orolig för en ökad segrege-
ring av medborgarna i det framtida samhället:

Till ändrade villkor i såväl arbets- som samhällsliv hör också de nya krav
som framtiden ställer på medborgarna. Krav som hotar att skapa djupare
klassklyftor än de vi nu ser. Vem kommer att kunna hävda sig när det
gäller arbetsvillkor, inflytande och resurser i framtiden? Vi kan redan se
en början på en klassuppdelning mellan de som har kunskaper och de
som inte har. De som kan få ordning på informationen och bygga upp sitt
kunnande till system kan få ett enormt försteg. (SOU, 1997:31, s 61) 

Avslutningsvis framhåller Ingelstam att en högutvecklad informationskultur
”...bygger på att hela folket är med och att det inte bara är en elit som hänger
med i utvecklingen.” (SOU, 1997:31, s 62)

En sammanfattning av forskningsområdet ger vid handen att i tider med be-
gränsade medel inom skolan handlar mycket om prioriteringar. Det är viktigt att
göra genomtänkta val så att alla elever erbjuds bästa möjliga förutsättningar inför
framtiden. Har IKT, och framför allt informationsanvändningen vid arbete med
Internet blivit didaktiskt granskad av pedagoger? Är vision och realitet i sam-
klang? Vilken kunskap behöver lärare då för att utveckla gymnasieelevers in-
formationsanvändning vid arbete med Internet så att det inte enbart stannar vid
ett oreflekterat reproducerande och mållöst surfande?

1.4 Vilken kunskap behövs?
I detta stycke kommer jag att belysa behovet av ny kunskap och forskning inom
området informationsanvändning vid arbete med Internet. 

1.4.1 Leder informationen på Internet egentligen till kunskap? 
Datorn kan ses som ett medel som ska underlätta lärandet, men förenklar verkli-
gen Internet tillvaron för eleverna? Är det inte istället så att lärandet blir ytterst
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komplicerat med all information som finns tillgänglig via Internet? Gärdenfors
(1996) påpekar just det olyckliga i myten att ju mer information som finns till-
gänglig desto bättre är det. Istället påminner Gärdenfors oss om att våra kogniti-
va förmågor (dvs förmågan att mottaga, bearbeta, skapa och överföra informa-
tion och kunskap) har sina begränsningar. Resonemanget leder fram till den cent-
rala frågan om all information som kan hämtas in från Internet egentligen ger
mer kunskap?

Vad vi behöver är information som presenteras i det rätta formatet och
som är ’användbar’ för oss. (Gärdenfors, 1996, 27f)

Den tolkning som jag gör av Gärdenfors resonemang är att elever har ett behov
av stöd och vägledning i hur de ska använda sig av den information de finner på
Internet. 

Även Liedman (2001) diskuterar det olyckliga i att likställa information med
kunskap (för litteraturtips kring relationen information och kunskap, se Liedman,
aa, s 18) och han uttrycker det bland annat på följande sätt:

I kunskapens värld finns inga snabba klipp. Bredbanden öppnar vägen till
informationsmängder men inte automatiskt till kunskap. (Liedman, aa, s
237)

1.4.2 Informationsanvändning
Limberg (1998) för ett resonemang kring övervikten på studier som finns om in-
formationssökning och pekar på bristen på studier om hur informationen an-
vänds. Därför anser hon att det finns ett behov av forskningsbaserad kunskap om
hur information används i inlärningssammanhang. Det ligger en fara i att vi sö-
ker information på olika sätt (till exempel på Internet) och att vi vetenskapligt
beskriver denna process, men att vi glömmer bort att beforska vad som händer
efter vi funnit informationen, med andra ord hur informationen används. Kuhltau
ger följande beskrivning:

While there is no question that the difficulties of controlling increasing
quantities of information must continue to be creatively addressed, the in-
dividual’s process of using information is an integral aspect that cannot
be overlooked. //The difficulty of using information is of increasing con-
cern in information provision. (Kuhlthau, 1993, s 1)

Hur människor använder information är alltså avsevärt mindre utforskat än hur
de söker information, hävdar Limberg (1998). Men, påpekar hon, hur informa-
tionen används är av uppenbart intresse, ”…eftersom användningen ska leda till
ett inlärningsresultat.” (Limberg, 1998, s 51) Information är oftast i grunden ett
medel för något annat, till exempel att göra något, uppnå en viss effekt eller att få
en viss upplevelse eller insikt (Janlert, 1995). 
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Det är viktigt att här påpeka att det i föreliggande studie handlar om att under-
söka om gymnasieelevers informationsanvändning (se Figur 2 nedan) vid arbete
med Internet kan utvecklas med hjälp av metakognitiv träning. Att jämföra me-
diers grad av effektivitet är således inte intressant (se även avsnittet om Mediets
roll för lärandet). Av allt att döma är huvudfrågan för skolverksamheten inte om
elever lär sig mer, snabbare eller bättre med hjälp av informationen på Internet,
utan snarare om elever och lärare interaktivt kan utveckla användningen av in-
formationen på Internet. 

Elevers sökande och
insamlande av 
information 
på webben

Elektronisk lagring av
den funna 
informationen  

Hur använder elever-
na den funna webb-
informationen?

Figur 2. Från insamling till användning av information (Figuren är inspirerad av
Knowledge Management, Sveriges Tekniska Attachéer, 2000, s 15).

Knowledge mangement handlar om att på olika sätt förbättra styrningen av den
kompetens som finns i en organisation. Begreppet är framför allt kopplat till fö-
retagsvärlden, men det finns anledning att granska begreppet ur ett mer övergri-
pande informationshanteringsperspektiv. Även i skolan samlas information in,
den lagras och görs tillgänglig för andra (tex kamrater och lärare). Det finns dock
skillnader mellan hur jag i föreliggande avhandling ser på de olika faserna som
presenteras i figur 2 ovan, och hur man inom knowledge mangement traditionellt
betraktar dessa. Vad avser knowledge management ur ett informationshantering-
sperspektiv, så går det ut på att samla in och lagra de anställdas kunskaper för att
sedan göra denna information tillgänglig för andra inom organisationen. I denna
avhandling motsvaras faserna närmast av elevers insamlande av information på
webben, elektronisk lagring av informationen och slutligen av elevernas använd-
ning av informationen. En utgångspunkt i min undersökningen har varit att de
två första stegen i figur 2 ovan blivit alltför uppmärksammade på bekostnad av
det tredje. 

Det område som jag är intresserad av att undersöka i denna avhandling är det
sista steget i figuren, det vill säga hur informationen används. Fokus riktas alltså
mot själva lärandet och tänkandet om lärandet, men samtidigt gäller det att ha en
kritisk hållning till användningen av informationen. Det är också väsentligt att
granska det innehåll som elever hämtar från Internet, men det är inte det primära
för denna studie. Istället gäller det för eleven att först kunna identifiera ett infor-
mationsbehov och därefter samla in den information som behövs och med an-
vändningen av den så småningom lösa problem.
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1.4.3 Hur utnyttja informationen på Internet med pedagogiska
vinster? 
Owston (1997) ställer sig kritisk till att eleverna skulle lära sig bättre tack vare
webben jämfört med traditionell katederundervisning. Vi måste inse, menar
Owston, att mediet sannolikt inte påverkar lärandet när det används för att lever-
era ett innehåll (ett utförligare resonemang om detta förs senare under rubriken
Mediets roll för lärandet). Det är därför inte realistiskt att tro att webben auto-
matiskt leder till att eleverna utvecklar några unika färdigheter. Istället hävdar
Owston att:

The key to promoting improved learning with the Web appears to lie in
how effectively the medium is exploited in the teaching and learning situ-
ation. (Owston, 1997, s 29)

Om man ska nå framgång med webben i undervisningssammanhang, handlar det
med andra ord enligt Owston om hur lärare och elever utnyttjar mediet och inte
om mediet i sig självt. Resonemanget som Owston för får bland annat en viktig
konsekvens. Nämligen enbart det faktum att mediets roll ifrågasätts för lärande-
processen medför att det blir än viktigare att det utnyttjas på ett medvetet peda-
gogiskt sätt i undervisningssammanhang. 

 Internet erbjuder oss möjligheten att snabbt få tillgång till information, men
hur denna nyvunna information ska bearbetas och användas för att undervis-
ningen kvalitativt ska utvecklas har varit sekundärt att begrunda. Det har varit
svårt att få fram goda pedagogiska exempel med den moderna informationstek-
niken som övertygar lärarna om inlärningseffekterna, och så länge dessa uteblir
förändras inte lärarnas inställning och beteende. Papert menar att det är viktigt att
få fram goda exempel på tillämpningar:

 ...för ingenting är absurdare än att ställa in datorer i ett klassrum utan
att ändra något annat. Tvärtom gör datorerna bäst nytta om läraren
samtidigt är öppen för ’all slags förändring’. (Papert, 1995, s 128)

Jedeskog (2000) ger Papert stöd och framhåller att det inte är tillräckligt med att
införa datorer om man vill uppnå förändring, läraren måste också ändra på sitt
sätt att undervisa. Paperts och Jedeskogs argumentationen gör mig klar över att
det inte är tillräckligt att enbart förse skolan med datorer, därutöver behövs en
tolerant attityd bland lärarna för förändring över huvud taget. 

I den allmänna debatten har inte sällan förstärkt och effektiviserad inlärning
utlovats med hjälp av datorstödd undervisning. Men kan vi vara säkra på att lä-
randet förstärks och effektiviseras när vi använder datorer och Internet? Vilka
vetenskapliga resultat styrker dessa resonemang? Nordfors ringar in problemati-
ken kring de stora förväntningarna:

I tider av trendbrott och genuin osäkerhet, riskerar prognoser både att
slå fel och att låsa beslutsfattarnas sinnen vid en framtid som sedan inte
infinner sig. (Nordfors mfl, 1999, s 33)
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Så länge som denna osäkerhet består är det rimligt att vi beaktar Owstons påpe-
kande:

Before we introduce any new technology into our classrooms we must be
able to justify its contribution. The public expects no less from us.
(Owston, 1997, s 33)

Citatet ovan pekar på det viktiga i att användningen av modern informationstek-
nik motiveras av en pedagogisk idé. Detta förutsätter i sin tur att lärarna har goda
kunskaper om hur modern informationsteknik kan nyttiggöras i undervisningen.
Det kommer att bli svårare att se sammanhang och helheter i det framtida infor-
mationsflödet. Därför måste lärarna själva vara beredda på att hjälpa eleverna
med att placera in informationen i ett förståeligt sammanhang. Kraven ökar me-
nar Lindgren (1998) därmed inte bara på eleverna utan också på lärarna.

Eftersom det inte finns någon direkt huvudströmning inom tidigare resultat
kring hur informationen på Internet påverkar lärandet lämnas fältet öppet för
spekulationer och mer eller mindre välgrundade antaganden. Avsaknaden av ti-
digare forskningsresultat som anger hur informationen på Internet kan användas
och nyttiggöras i olika inlärningssammanhang visar på behovet av forskning
inom området. 

1.4.4 Elever på yrkes- och studieförberedande program 
Hur blir det då med användandet av informationen som eleverna hämtar på In-
ternet? Det finns en risk att Internet segregerar eleverna i ett A- respektive B-lag.
Skolans viktiga kompensatoriska uppgift har uppmärksammats i regeringens
skrivelse, Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan (ITiS,
1997/98:176). I skrivelsen påpekas att alla elever måste få goda kunskaper inom
IKT som en förberedelse för den framtida arbetsmarknaden. Satsningen på dato-
rer och Internet är med andra ord en viktig rättvisefråga: 

Det finns en risk att klyftorna vidgas i kunskapssamhället. De som inte
behärskar tekniken kommer i ett underläge. (Regeringens skrivelse,
1997/98:176, s 15)

Tanken är att alla elever, oavsett bakgrund och erfarenheter, i skolan ska ges lik-
värdiga förutsättningar att lyckas i det framtida samhället. Internet består till stor
del av texter, och min förförståelse ger vid handen att det i första hand är något
som attraherar teoretiskt intresserade elever som framför allt finns på de studie-
förberedande programmen. Säljö lyfter fram textens centrala roll på Internet:

 Vad vi ser i ordbehandlaren, datorns gränssnitt, e-post och Internet är
sätt att skapa, bearbeta och distribuera text och kombinationer av text
och bild.//Men det är alltjämt texten- den visuellt tillgängliga versionen
av ordet- som vi i stor utsträckning kommer att kommunicera med. (Säljö,
2000, s 240 ff)
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Kanhända blir i första hand praktiskt intresserade elever förfördelade när Internet
används i undervisningen, och det kan i sin tur leda fram till ännu större kun-
skapsklyftor mellan olika grupper av elever exempelvis mellan elever på studie-
förberedande och yrkesförberedande program. Även Johansson och Nissen för
ett resonemang kring risken med segregering:

Klassresan omöjliggörs, ett mer segregerat samhälle befästs. Koden som
talas tillhör de som redan har; de som inget har eller vill lära sig får
ånyo allt svårare att hävda sig menar kritikerna. Även detta har bäring
på undervisning om IT, men är framför allt av stor betydelse när det
kommer till att undervisa med IT. (Johansson & Nissen, 2001, s 104)

Det är därför viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla ett intresse och en
kompetens att utnyttja modern informationsteknik för att söka och framför allt
använda den information de påträffar. Även i regeringens proposition
(1995/96:125) uppmärksammas att skolan har ett särskilt ansvar för att motverka
en samhällsutveckling där en del av befolkningen blir invigd i och resten lämnas
utanför informations- och kunskapssamhället. Larsson (1996) påpekar vidare att
det finns ett samband mellan det arbetsliv man har och det sätt man använder
massmedia på. De som har föga kunskap att utvinna i arbetet vänder sig ofta till
en begränsad del av massmedia, deras tolkningar utmanas sällan och de lär alltså
mindre, framhåller Larsson (aa). Enligt Larsson växer med andra ord ständigt
kunskapsklyftan mellan de som redan har mycket kunskap och de som har be-
gränsade kunskaper. I föreliggande avhandling ingår därför också att undersöka
om elevernas programtillhörighet påverkar användningen av information hämtad
från Internet.

1.4.4.1 Modellstarka och modellsvaga individer
Aronsson och Sjögren (1994) hävdar att människor ofta bara tillgodogör sig en
bråkdel av den information de exponeras för. Den viktiga diskussionen för fram-
tiden borde därför gälla vilka konsekvenser överflödsinformationen medför: 

Förutsättningar för att skaffa sig kontroll och utnyttja överflödet på in-
formation ligger bl a i att individen har en väl genomtänkt teori om det
yttersta syftet med sina arbetsuppgifter, om sitt yrke. (Aronsson & Sjö-
gren, 1994, s 30)

En väl genomtänkt teori om syftet med ens arbetsuppgifter är inte alltid, kanske
rent av sällan, det som genereras av formell skolutbildning. Två grupper av indi-
vider nämns av Aronsson och Sjögren, de modellstarka och de modellsvaga. Den
förstnämnda gruppen tenderar generellt att gynnas av överflödsinformation. Mo-
dellstarka individer besitter tolkningsramar och teorier för att strukturera ny in-
formation till meningsfulla helheter, till förståelsekunskap. Vidare har de förmå-
gan att selektivt prioritera och använda informationen på ett kreativt sätt för sina
syften.

Den andra gruppen, de modellsvaga, har svårt att prioritera. Ett stort informa-
tionsflöde kan för dem leda till svårigheter att identifiera relevant information,
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och istället kan ett överflöd på meningslösa stimuli uppstå (aa). Nordfors mfl
(1999) menar att vinnarna i brusets Internet är de som kan orientera sig i mång-
falden och kreativt använda informationen. Förlorarna är de som inte har den
förmågan (aa). 

Efter skolan väntar arbetsmarknaden, och Castells (1999) hävdar att det
kommer att ske en grundläggande omvandling av hela arbetsmarknaden. Den
framväxande ekonomin, förutspår han, kommer att ha en kärnarbetskraft som
utgörs av informationsbaserade administratörer men också en umbärlig arbets-
kraft som snabbt kan bytas ut eller sparkas allt efter marknadens efterfråga. 

I enlighet med det ovanstående är det viktigt att skolundervisningen beaktar
och ger eleverna förutsättningar att hantera problematiken med överflödsinfor-
mation. Det är många frågor som väcks och som ännu är obesvarade. Här följer
några: Vad kan göras i skolan för att ge eleverna möjligheter att bli modellstarka,
att se helheter, att uppnå förståelse? Vad borde göras för att förhindra att överut-
budet av information leder till förvillade modellsvaga individer som mer eller
mindre enkelt är utbytbara? Har eleverna på de olika programmen olika förut-
sättningar att möta det framväxande samhället? Det är min avsikt att belysa dessa
frågor i avhandlingen.

1.4.5 Kan metaträning stödja gymnasieelevers informa-
tionsanvändning i arbetet med Internet?
Tidigare forskning visar att metakognitiv träning i olika pedagogiska samman-
hang kan utveckla elevers syn på kunskap och lärande. Vad avser den mer speci-
fika relationen mellan datoranvändning och kognitiv utveckling är forskningen
dock motsägelsefull (Pedersen, 1998). Det finns rapporter som pekar på att en
viss transfer (vilket innebär att kunna generalisera och nyttiggöra den existerande
kunskapen inom fler områden än där den lärdes in) av tankemässiga färdigheter
kan vara behjälpt av datoranvändning, till exempel att man kan lära sig pro-
blemlösning genom programmering. Men det finns även undersökningar som
pekar på svårigheten att finna belägg för att någon kognitiv transfer sker när da-
torer används i undervisningen (aa). Bortsett från hur det faktiskt förhåller sig,
konstaterar Pedersen (aa) att de rapporter som redovisar ett positivt resultat tycks
ha en sak gemensamt: ”De betonar lärarens roll och dennes interventioner för att
få eleverna medvetna om sitt tänkande, metakognition.” (Pedersen, 1998, s 42)
Ett exempel på en sådan rapport är Kellers (1990), där värdet av att eleven tränar
sin förmåga att tänka på inlärningsprocessen, snarare än på produkten, betonas. 

Pedersens konstaterande är betydelsefullt för mitt val av forskningsproblem.
Att tidigare forskningsresultat, i samband med datorstödd undervisning, pekar på
det positiva värdet av metakognitiv träning gör det intressant för mig att närmare
granska vad som händer när denna träning kopplas till nya forskningsområden.
Ett exempel är att vidareutveckla och fördjupa kunskapen om gymnasieelevers
användning av information hämtad från Internet. 

Även Svingby mfl (1989) redovisar tankar kring att det i ett komplext och
föränderligt samhälle blir än viktigare att kunna tänka. Med ”att tänka” avser
Svingby förmågan att till exempel kunna systematisera sina tankar, att kunna
formulera frågor och att kunna analysera och värdera information. Målet är att



40

utveckla elevernas tänkande till att bli alltmer reflekterat. Svingby redovisar vi-
dare några grundläggande idéer för hur hon anser att en undervisningsstrategi
kan utformas. Två bärande idéer i strategin är:

...att hjälpa eleverna att utveckla sin kunskap och sitt tänkande så att de
inte stannar vid ett enkelt faktainsamlande//...att reflektion över den egna
kunskapen och inlärningen är ett effektivt sätt att lära. (Svingby, 1989 s
45)

Mina utgångspunkter sammanfaller väl med de Svingby redogjort för ovan. 

1.4.6 Forskningsintresse
I detta avsnitt redogörs för orsakerna till att avhandlingen behandlar elevers lä-
rande och informationsanvändning och vad resultatet kan medföra. Min ut-
gångspunkt är, som jag tidigare fastslagit, att det måste till något mer än infor-
mationshantering i form av lagring, bearbetning eller distribution, för att an-
vändningen av Internet i skolan ska resultera i ett pedagogiskt mervärde.
Allwood (1998) menar att syftet med att använda datorer, förutom att lösa upp-
giften, ofta, kanske rent av oftast, handlar om att vilja öka kvaliteten på arbetsre-
sultatet. Ett alternativt sätt att uttrycka det hela på är att vi vill att datorn ska
hjälpa oss att höja vår produktivitet (aa). 

Som lärarutbildare och pedagog känns det naturligt att närma sig problemati-
ken kring IKT och lärande ur ett didaktiskt perspektiv. De didaktiska frågorna
anses allmänt beskriva läran om undervisningens varför, vad och hur. Vad avser
varför-frågan anser jag att Jedeskog tidigare har uttryckt det på ett lämpligt sätt:

Det är egentligen i dag meningslöst att diskutera datorers vara eller icke
vara i skolan. De finns där, de behövs och de kommer att behövas. (Je-
deskog, 1996, s 143)

Den omfattande spridningen av datorer i samhället och i skolan motiverar följ-
aktligen varför pedagogisk forskning skall ägna sig åt relationen lärande och
IKT. Vi kan då gå vidare till vad-frågan. Den frågan inbegriper att klargöra vil-
ket innehåll som är lämpligt att använda i en datorstödd undervisning. I detta av-
seende anser jag att det är pedagogens professionalitet som avgör vad som är ett
lämpligt innehåll eller inte. Därför är det svårt, i det närmaste omöjligt, att ange
några riktlinjer för vilket innehåll som kan anses vara lämpligt att hämta på In-
ternet och sedan använda i undervisningen. Följaktligen är det den tredje didak-
tiska frågan hur som jag vill utforska i denna undersökning. Det vill säga hur kan
användningen av information hämtad från Internet utvecklas? Jag vill i detta
sammanhang påpeka att det inte är enkelt att separera frågorna vad och hur. In-
nehåll (vad) och metod (hur) är ofta ömsesidigt sammanhängande (ytterligare re-
sonemang kring frågan förs i avsnittet om Metakognitionens fristående roll). 

Det är vidare väsentligt att man är medveten om att “hur-frågan” kan
återfinnas på flera olika nivåer. Mitt forskningsintresse återfinns på en
övergripande didaktiskt nivå, det vill säga att studera och dra lärdom av hur
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undervisningen kan utvecklas. Att mer specifikt granska hur till exempel
information överförs från en sändare till en mottagare, är en fråga som befinner
sig på en annan mer detaljerad nivå.

Eftersom jag tar som utgångspunkt att läraren och dennes val av undervis-
ningsmetod och medium har blivit alltför fokuserade i undervisningssamman-
hang, (en utgångspunkt som det ska visa sig att jag längre fram i arbetet får an-
ledning att ifrågasätta) står elevens användande av information hämtad från In-
ternet i centrum för denna avhandling, inte mediet i sig. Elever deltar ofta under
flera år i samma undervisning med samma lärare, men resultaten mellan eleverna
varierar. Det är alltså rimligt att utgå från att det är mottagandet, elevens lärande
och intresse som ger skillnader i resultaten, inte i första hand lärarens val av me-
dium eller metod. Det är den lärandes arbete i lärandeprocessen jag vill fokusera
och försöka förbättra. 

I flera sammanhang framhålls det snabbt föränderliga samhället som en orsak
till att elevernas behov av grundläggande kunskap ökar (se tex Regeringens skri-
velse 1997/98:176). Jag bejakar argumentationen som ger vid handen att kun-
skap och ett livslångt lärande medför att kunskap blir mer av ett förhållningssätt
i framtidens samhälle med stora informationsflöden. En konsekvens därav blir att
eleverna i framtidens skola och samhälle måste bemästra att själva kunna skaffa
ny kunskap när behov uppstår. Elevernas förmåga att reflektera över sitt eget lä-
rande är en bestående färdighet, när information och kunskap får en kortare var-
aktighet. Argumentationen ovan finner stöd i Lärarutbildningskommitténs slut-
betänkande kring direktiv för en ny lärarutbildning (SOU, 1999:63). I ett sam-
hälle där förändringstakten är hög och där informationsmängden ständigt ökar
blir möjligheterna att förutsäga vilka kunskaper som blir centrala och nödvändi-
ga allt svårare. Eftersom det blir allt svårare att peka ut vilken kunskap som blir
relevant för framtida elever, framhålls i betänkandet (aa) att lärarutbildningen
kommer att få nya uppgifter. Det nya uppdraget kommer bland annat att bestå i
att utbilda individer som mera självständigt ställer egna frågor, söker svar och
prövar olika tolkningar. Tidigare har Postman och Weingartner framfört likarta-
de åsikter:

När man väl har lärt sig att ställa frågor - relevanta och ändamålsenliga
och väsentliga frågor - har man lärt sig att lära, och ingen kan hindra en
från att lära det man vill eller behöver veta. (Postman & Weingartner,
1977, s 40)

För att undvika en IKT-debatt som har kvantitativa förtecken istället för kvalita-
tiva, vill jag undersöka hur informationen som återfinns på Internet kan nyttiggö-
ras i undervisningen. 

Den beskrivning som läraren Evy gör i Dysthe, illustrerar vad målet är med
forskningen som redovisas i denna avhandling:

Det är inte så viktigt att vi ger eleverna de rätta svaren idag; informatio-
nen är lättillgänglig. Men vi måste lära dem att ställa de riktiga frågorna
och bedöma den kunskap och de svar de får. När de läser en tidningsarti-
kel eller tittar på ett TV-program, behöver de ha en kritisk medvetenhet
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som kan hjälpa dem att bedöma all den information de bombarderas med.
För mig är det viktigt att de lär sig ställa sina egna frågor, diskutera och
ta ställning. Via skriftliga uppgifter är detta möjligt att uppnå. (läraren
Evy i Dysthe, 1996, s 170)

Genom att eleverna systematiskt tränas i att skriftligt besvara metakognitiva frå-
gor, bör de även själva kunna utveckla en känsla för vilka frågor som är rele-
vanta att formulera till den information de ställs inför. Limberg (2000) betonar
just hur viktigt det är att eleverna själva lär sig att ställa de rätta frågorna till ett
funnet material. Det är dessutom viktigt, menar hon, att lärarna kommer till in-
sikt om hur svårt det är för eleverna att söka och använda information. Eftersom
forskningsintresset i första hand är inriktat på att utveckla villkoren för elever
och lärare som är verksamma i praktiken, blir en central uppgift för mig att i av-
handlingen belysa samt kontextualisera de normativa konsekvenserna för just
dessa grupper. Sammanfattningsvis är min förhoppning att den forskning som
här presenteras skall ”…bidra till en ökad förståelse ’här och nu’, bla genom att
klargöra betingelser för ett utvecklingsarbete i en konkret situation.” (Svensson,
2001, s 7) 

1.5 Fördjupad presentation av forsknings-
problemet
Avsikten med detta avsnitt är att först fördjupa forskningsproblemet och därefter
visa hur föreliggande avhandling kan bidra till att klargöra om övningar av me-
takognitiv karaktär kan stödja gymnasieelevers användning av informationen
som finns tillgänglig på Internet. 

1.5.1 Metakognition- en reflektionsfrämjande komponent?
Internet beskrivs alltemellanåt som en bärare av information. Informationen kan
vara relevant och av god kvalitet, men inte sällan är den tom och meningslös.
Det är väsentligt, som Gärdenfors (1996) påpekar, att vi skiljer på att ha tillgång
till information, till exempel via Internet, samt att ha förmågan att använda den-
samma. Lundqvist (1998) för ett liknande resonemang som leder honom fram till
att efterlysa fler beståndsdelar. Han menar att tillgången till all världens fakta
och information blir meningsfull först när man vet vilka frågor man ska ställa: 

Utmaningen ligger därför i att utbilda elever som både kan ställa frågor,
kritiskt granska information och förhoppningsvis dessutom har någonting
att säga. Det är en utmaning som egentligen inte har så mycket med IT
och datorer att göra. (Lundquist, 1998, s 160)

Den beskrivning som görs i citatet ovan passar väl in i hur jag ser på problemet
Internet och överflödsinformation samt dikotomin tillgång och användning. Det
är framför allt två utgångspunkter som är intressanta: 
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För det första: behovet av att lära eleverna att formulera kritiska frågor till den
information de ställs inför i arbetet med Internet.

För det andra: att den moderna informationstekniken får en mer undanskymd roll
och pedagogiken en mer framträdande.

I enlighet med argumentationen ovan tillför jag i min undersökning så en ny be-
ståndsdel i form av metakognitiva övningar. De metakognitiva övningarna syftar
just till att göra informationen på Internet meningsfull och användbar genom att
de studerande lär sig att ställa de relevanta frågorna med avseende på det egna
lärandet. Och som Lundqvist också påpekar, den här utmaningen, till exempel i
form av metakognitiva övningar har egentligen inte så mycket med IKT att göra. 

I likhet med Lundqvist anser De Corte mfl att det inte är tillräckligt att bara
introducera datorer i undervisningen och sedan per automatik förvänta sig en
förändring:

...it also quickly became obvious that the mere ’add-on strategy’ of com-
puter use in schools cannot produce the improvements in the quality and
the outcomes of learning that were originally anticipated. By the early
1990s, it was accepted that the productive educational application of
computers requires that they be embedded in powerful teaching - learning
environments, that is, instructional settings that elicit from students the
acquisition processes necessary to attain worthwhile and desirable
educational objectives in different curriculum domains. Embedding me-
ans that the computer is not just an ’add-on...’.(De Corte mfl, 1996, s
699)

Internet och informationen som återfinns där kan alltså inte enbart betraktas som
”add-ons”, de måste integreras i undervisningen om de ska resultera i ett peda-
gogiskt mervärde. Att datorer med Internetuppkoppling integreras i lärandemil-
jön istället för att bara ställas in i klassrummen får som konsekvens att datorns
roll förändras. Datorn får en mindre auktoritativ och anvisande roll, istället för-
stärks informations- och kommunikationsteknikens understödjande roll. Såväl
elever som lärare förväntas att reflekterat hantera IKT i undervisningen. 

Avslutningsvis delar jag Lundqvists (1998) övertygelse, att om eleverna ska
kunna tillgodogöra sig de nya förutsättningar som IKT skapar är det nödvändigt
att IKT-satsningarna i skolan kombineras med en pedagogisk grundsyn som
stärker elevernas självständighet och inifrånstyrning. Att träna eleverna meta-
kognitivt är exempel på en sådan reflekterad pedagogisk grundsyn.

1.5.2 Avhandlingsfokus: metakognitiv träning och infor-
mationsanvändning 
Limberg kommer i sin avhandling bland annat fram till att alla elever som ingick
i hennes studie och som sökte information kom åt så mycket information de be-
dömde som tillräckligt. ”Det som särskiljer eleverna är hur de värderat, bearbetat
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och använt informationen och skapat helt olika meningar ur den.” (1998, s 171)
Det råder brist på överensstämmelse mellan sökfärdigheter och informationsan-
vändning hävdar Limberg (aa). Den bristande överensstämmelsen föranleder
henne att fråga om traditionell användarundervisning haft för stort fokus på sök-
färdigheter och för lite på att hjälpa användare att analysera och värdera infor-
mation? Med dessa forskningsresultat som bakgrund, ökar behovet av att granska
och klargöra vad som sker om elever tränas metakognitivt innan de hämtar in-
formation från Internet. Delar av mitt forskningsintresse sammanfaller (till ex-
empel: fokus på gymnasieelevers lärande, längden för projektet, den återkom-
mande intervjun som datainsamlingsinstrument) med Limbergs och därför har
jag låtit mig inspireras av en del av hennes utgångspunkter. 

Limberg (aa) framför vidare åsikten att bland annat ”…lärare och elever be-
höver bättre förståelse för samspelet mellan informationssökning, informa-
tionsanvändning och lärande.” (s 18) I föreliggande avhandling är bland annat
samspelet mellan de två sistnämnda faktorerna (dvs användning och lärande) vä-
sentligt. 

Vetenskapligt grundad kunskap om vilka och hurudana samband som
finns mellan informationsanvändning och kvalitet på inlärningsresultatet
är ytterst bristfällig. (Limberg, 1998, s 18) 

Forskningsproblemet för min avhandling är nu inringat, nämligen: att explorativt
utforska och beskriva vad som händer när gymnasieelever tränar sin metakogni-
tiva förmåga och sedan löser uppgifter med information hämtad från Internet. 

Efter denna introduktion av forskningsområdet, kunskapsbehovet och proble-
met, har vi så kommit fram till syftet för avhandlingen. 
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2. Syfte

Innan jag går vidare i min framställning vill jag här kort summera vad jag be-
traktar som essensen i det föregående kapitlet och som utmynnat i syftesformule-
ringen som följer nedan. Det stora samhällsintresset för IKT och de betydande
ekonomiska satsningar som har gjorts i skolan inom området har medfört ett na-
turligt behov av ökad forskning på området. Satsningarna har emellertid många
gånger präglats av teknikdeterminism och det pedagogiska mervärdet har sällan
varit i fokus. Det behövs mer kunskap om samspelet mellan informationsan-
vändning och lärande. Eftersom metakognitiv träning tidigare visat sig fram-
gångsrik för utvecklingen av lärandet, är avhandlingens övergripande syfte att
explorativt undersöka om övningar av metakognitiv karaktär kan stödja gymna-
sieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet. 

1  I syftet ingår att belysa om och i så fall hur metakognitiv träning kan:

-  leda till en ökad medvetenhet om den egna läroprocessen.

2 Avhandlingen syftar vidare till att klargöra vilken betydelse vissa förutsätt-
ningar har för metakognitiv träning, nämligen:

- elevers studieinriktning; om kontexten utgörs av studieförberedande eller yr-
kesförberedande program, samt

- lärares förhållningssätt. 

2.1 Avgränsningar
Avhandlingens fokus är på elevers lärande och informationsanvändning, det
sistnämnda begreppet definieras på följande sätt:

…en intellektuell aktivitet som kommer till uttryck genom en rad olika
tankar och handlingar: att läsa, att reflektera över inhämtad muntlig eller
skriftlig information, att jämföra olika källor, att analysera, granska och
värdera, att göra synteser, att skapa mening ur informationen. (Limberg,
1998, s 20)

Det är viktigt att poängtera att avhandlingen inte är inriktad på att identifiera och
förklara generaliserbara och direkta kausala samband. Det betyder emellertid inte
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att jag är ointresserad av relationen process och produkt och att reflektera kring
samspelet dem emellan. Syftet avgränsas istället till att beskriva och dra lärdom
av vad som händer under ett aktionsforskningsprojekt. Föreliggande avhandling
är därför inriktad på att undersöka och generera mer information om vad som är
möjligt att åstadkomma i pedagogiska sammanhang genom en didaktisk insats
(för en fördjupad diskussion om processinriktade utvärderingmodeller hänvisas
till Franke-Wikberg 1992a). 

Jedeskog (1998) har i sina undersökningar bland lärare med erfarenhet av da-
torstödd undervisning noterat, att dessa lärare ofta beskriver ett laborativt, under-
sökande arbetssätt och där datorns roll egentligen är perifer och där den tjänar
som ett kompletterande hjälpmedel. Den perifera roll som datorn har i Jedeskogs
beskrivning ovan, kan likställas med rollen som Internet har i denna avhandling.

Det är i ämnet engelska som de metakognitiva övningarna systematiskt ge-
nomförs. En orsak till denna ämnesavgränsning är att jag själv tidigare undervi-
sat i ämnet engelska på gymnasieskolan och därför har erfarenhet av och insikt i
arbetssätten i ämnet. Avsikten var dock att eleverna skulle utveckla ett kritiskt
tänkande och medvetande kring det egna lärandet i alla sammanhang, oavsett
ämne och kontext. Därför är metaträningen inte bunden till någon speciell inlär-
ningskontext (tex när Internet används). 

De intentioner som min undersökning vilar på, är i stor utsträckning förenliga
med de Castells uttrycker i citatet nedan:

Och de data, observationer och referenser som presenteras i boken syftar
egentligen inte till att demonstrera något utan till att föreslå hypoteser,
och idéerna håller sig till ett observationskomplex som förvisso är valt
utifrån mina forskningsfrågor men verkligen inte har organiserats kring
på förhand uttänkta svar. (Castells, 1999, s 39)

Wallén (1984) påpekar att forskarens syn på forskningsområdet och dennes pro-
blemuppfattning ofta ändras under ett projekts förlopp. Konsekvensen av detta är
att man som forskare inte bara kan göra en bedömning av måluppfyllelse, utan
man måste också redovisa problem- och målförskjutningar under ett projekts ut-
veckling. I metodkapitlet (se avsnittet En metodförskjutning under avhandlings-
arbetet) återkommer jag därför till förskjutningar som skett under forskningspro-
cessen.
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Del II: Teoretiska utgångspunkter
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3. Perspektiv och teori 

Detta kapitel inleds med en presentation av begreppen perspektiv och teori. Där-
efter följer först ett inledande resonemang kring lärande och sedan redogörs för
begreppet metakognition. Efter en beskrivning av skillnaderna mellan studiefär-
dighet och inlärningsfärdighet avslutas kapitlet med en argumentering kring den
moderna informationsteknikens möjligheter att påverka vår traditionella syn på
lärandet.

3.1 Perspektiv
Det är angeläget att man som forskare öppet redovisar ur vilket perspektiv, det
vill säga vilka verklighetsbilder man utgår från, och vilka erfarenheter och kun-
skaper man har, när man beskriver en forskningsprocess. I detta avsnitt försöker
jag därför klargöra hur jag ser på begreppen perspektiv och teori. I boken Forsk-
ningsetik och perspektivval påpekar Eliasson (1995) hur svårt det är för forskaren
att förhålla sig neutral inför det som beforskas. Vidare påpekar hon att vi aldrig
kan ta fram fullständiga avbildningar av den komplexa verkligheten såsom ex-
empelvis skolan är. När verkligheten återges och beskrivs i olika sammanhang är
dessa beskrivningar alltid baserade på olika tolkningar. Tolkningarna sker i sin
tur utifrån olika individers positioner och utgångspunkter. 

Eliasson framhåller också, att om man som forskare har ambitionen att skaffa
sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut ur olika positioner och perspektiv,
kan man stöta på praktiska problem som grundar sig i svårigheten att leva sig in i
och förstå olika parter. Forskaren kan, då personen har en position eller ett per-
spektiv som ligger nära det egna, ha svårt att etablera en nödvändig kritiskt di-
stans (aa). Vidare kan forskare vara mer eller mindre medvetna och tydliga i sina
ställningstaganden och perspektivval. Det är de omedvetna och eller outtalade
perspektivvalen man ska vara extra observant på (se även Larsson, 1994, s 166).
Eliasson menar vidare att: 

...vill vi göra klart för oss vad vi egentligen vill med vår forskning, kan vi
inte finna den väg vi vill vandra enbart genom att kolla in de teoretiska
huvudstråken och stickspåren. (Eliasson, 1995, s 50)

Med andra ord hävdar Eliasson att vi inte kan positionsbestämma oss enbart ge-
nom att ta ställning i förhållande till olika vetenskapliga paradigm och skolor. Vi
har också relationer till olika parter i den sociala verkligheten, till hand-
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lingspraktiken (aa). I denna undersökning motsvaras parterna bland annat av de
elever och lärare som jag möter och samarbetar med i den praktiska studien.
Därutöver påverkas jag av det forskningsseminarium som jag ingår i.

Säljö knyter an till Eliassons resonemang och gör gällande att kunskap inte är
något absolut ”…utan något relativt som är beroende av vilka utgångspunkter
och förutsättningar man utgår ifrån när man analyserar.” (Säljö, 1996, s 137)
Liknande tankegångar ger Larsson (1994) uttryck för och framhåller att sanning-
en är relativ och att det därför gömmer sig ett perspektiv bakom varje verklighet.
Det finns alltid en tolkning bakom varje meningsfullt tänkande, och fakta är där-
för alltid perspektivberoende, menar Larsson (aa). Konsekvensen för att garante-
ra kvalitet, menar Larsson, blir att öppet redovisa till exempel sin förförståelse,
sitt val av tolkningsteori eller sina personliga erfarenheter. 

Mitt perspektiv, relaterat till Starrin och Svenssons begrepp (1994), är varken
det så kallade enhetsvetenskapsideal, som hävdar att det finns en enda vetenskap,
eller den dualistiska vetenskapssyn, som gör en skarp distinktion mellan human-
och naturvetenskap. Snarare inbegriper mitt perspektiv flera olika perspektiv i
enlighet med den komplementaritetssyn, som hävdar att human- och naturveten-
skap kompletterar varandra. Ett problem bör bli bättre belyst om det beforskas ur
flera olika perspektiv som är komplementära snarare än varandra uteslutande
(Persson, 1994). Alvesson och Sköldberg uttrycker det på följande sätt:

Forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verklighe-
ten, där forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskade, dels ak-
tivt tolkande hela tiden skapar bilder för sig själv och för andra: bilder
vilka selektivt lyfter fram vissa bud på hur förhållanden - upplevelser, si-
tuationer, relationer - kan förstås, och (därmed) negligerar alternativa
tolkningar. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 13)

Som forskare kan man aldrig frigöra sig från sina tidigare erfarenheter, och där-
för är man alltid historiskt påverkad när man gör sina teoretiska val. I denna av-
handling tolkar jag verkligheten ur mitt perspektiv som pedagog och forskare
men också mot bakgrund av mina tidigare erfarenheter som gymnasielärare på
såväl studieförberedande som yrkesförberedande program. 

3.2 Teori
Enligt Wallén (1984) går det att följa två spår i den vetenskapsteoretiska diskus-
sionen kring hur teorier ska uppfattas. I den första uppfattningen beskrivs teorier
som ’sanna’ eller realistiska bilder av verkligheten. I den andra uppfattningen
betraktas istället teorier som redskap eller instrument för att systematisera data. I
denna avhandling, som vi ska se i nästa avsnitt, använder jag min teori kring lä-
rande och metakognition som just ett redskap för att kunna tolka mina observa-
tioner. 

Alvesson och Sköldberg (1994) anser det vara naivt att tro att forskaren fritt
kan välja teori, och att data enkelt kan avgöra teoriers användbarhet. Teori är
inget enkelt och avgränsbart som kan väljas fritt, utan är paradigmatiskt bestämd.
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Utan antaganden, begrepp och teori framträder överhuvudtaget ingenting som
meningsfullt eller som data. Lämplighet, förklaringskraft och vägledningsförmå-
ga kan inte fastställas ateoretiskt eller aparadigmatiskt med hänvisning till data
(aa). 

Mot bakgrund av att även jag tillhör dem som ifrågasätter den traditionella
förmedlingspedagogiken, där eleven ofta betraktas som ett passivt mottagande
objekt, är det följdriktigt att jag anslutet mig till den konstruktivistiska episte-
mologin enligt vilken kunskap anses vara ständigt föränderlig. Den lärande är
den som ska vara aktiv och medvetet konstruera sin egen kunskap. Min uppfatt-
ning om kunskapens väsen, uppkomst, giltighet och hur man tillägnar sig den
framträder i beskrivningen ovan. Resonemanget är av epistemologisk karaktär
och har klar pedagogisk relevans menar Stensmo (1994) och hävdar att den kun-
skapssyn man bär med sig direkt påverkar planering, genomförande och utvärde-
ring av utbildning. Jag betraktar kunskapsprocessen som en aktiv och kontinuer-
lig process. Kunskap kan därför inte anses vara färdig vid något tillfälle. 

3.2.1 Om lärandet
Här eftersträvar jag att klargöra varför det är viktigt för lärare och elever att vara
medvetna om hur man kan betrakta lärandet. Beskrivningen skall ses som en an-
sats att motivera mitt val av metakognition som teori. Endast mindre förbättring-
ar av lärandet i undervisningen går nämligen att uppnå genom nya undervis-
ningstekniker så länge läraren har kontroll och ansvar över lärandet. Reella för-
bättringar är beroende av en förflyttning av ansvar och kontroll för lärandet från
läraren till den studerande, anser Baird (1986). Det är viktigare att själv lära sig
upptäcka sina brister än att bli korrigerad utifrån. Vad eleven gör är därför vikti-
gare än vad läraren gör, hävdar Barth-Nordström (1991). Det är med andra ord
värdefullt att de studerande själva medvetandegörs om poängen att besitta för-
mågan att variera mellan olika inlärningsstrategier. Det var bland annat mot bak-
grund av detta som jag valde att fokusera elevens lärande och tona ner läraren
och dennes val av medium och metod. Det har tidigare uttryckts på följande sätt:

Föga har blivit känt om hur studerande svarar på undervisningen, hur de
angriper de vanliga kraven i inlärning och studier eller vad för slags svå-
righeter eller problem de möter. Kort sagt, studenternas erfarenheter och
upplevelser har tagits för givna snarare än blivit föremål för en systema-
tisk utforskning. (Marton, mfl, 1990, s 257)

För att kunna förstå och stimulera elevernas lärande i arbetet med Internet ville
jag utmana studenternas erfarenheter och upplevelser. 

Diskussionen kring studenters varierande inlärningsstrategier är alltså brist-
fällig, trots att forskningsresultat visar på att de existerar (Hounsell, 1979).
Många studerande antar inriktningar som är olämpliga för att uppnå förståelse,
och läraren borde ta mer aktiv del i att hjälpa sina studerande att lära sig lära, på-
pekar Marton mfl (1990). Pramling framhåller: ”För att ha möjlighet att välja
mellan olika inlärningssätt, måste man vara medveten om att de existerar.”
(Pramling, 1987, s 57)
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Traditionellt bedöms studerandeprestationer ofta utifrån hur mycket den lä-
rande förmår reproducera av ett givet stoff. Hur mycket svarar dock inte på vad
som skett under inlärningsprocessen. Att fokusera hur väl information hämtad
från Internet används, det vill säga att introducera ett kvalitativt tänkande i be-
dömningen av elevprestationer, är ett alternativ till det traditionella hur mycket.
Genom att fokusera kvaliteten ges läraren möjlighet att förändra inlärningspro-
cessen för den studerande och här igenom indirekt förändra utfallet, det vill säga
produkten.

Enligt Bergqvist (1990) har lärandet för eleverna ofta handlat om att med
minsta insats producera ett resultat som läraren godkänner, inte i första hand att
lära och förstå (se även Desforges mfl, 1985). Bergqvist exemplifierar med det
följande: ”... going to school is a question of finding out what the business is
about, bargain about work and settling demands.” (Bergquist, 1990, s 4) Läraren
är ofta aktiv i undervisningen genom att till exempel tala, ange gränser och ställa
frågor, medan eleverna ofta inte behöver engagera sig i samma utsträckning. Av-
saknaden av elevengagemang i undervisningen kan leda till att någon inre akti-
vitet (utvecklandet av de mentala processerna) inte uppnås. Baird (1986) kon-
staterade i en studie som han genomförde, att en majoritet av eleverna som in-
gick var missnöjda med sina studieinsatser och ville förbättra dem. Eleverna i
studien kände att de hade förmågan att förbättra sina studieinsatser, men visste
inte hur (se även White & Mitchell, 1994). Ett förslag på hur denna problematik
skulle kunna hanteras redovisar Gibbs:

If it were possible to help the student to articulate his own conception of
the purposes and processes of his own studying, this might enable him to
see inconsistences and weaknesses...//Such an experience of self-
discovered learning could encourage in the student a habit of examining
and questioning his own studying, and a continuing process of change
and development. (Gibbs, 1977, s 113)

Genom att öka vår förståelse för hur man lär sig något så får vi också ökad möj-
lighet att påverka elevers lärande. Av resonemanget följer att en central lä-
raruppgift borde vara att öka sin egen förståelse för hur elever lär, för att därefter
förbättra sina förutsättningar för att kunna bistå de studerande i processen att lära
sig lära. 

I nästa avsnitt redovisas tidigare forskning av bland annat Marton om den stu-
derande människan. 

3.2.2 Olika strategier för att lära
Elevers inställning till lärandeprocessen har redovisats i ett flertal andra studier
(Biggs, 1985; Marton mfl, 1990; Molander, 1997; Prawat, 1989; Säljö, 1982).
Gemensamt för undersökningarna är resultaten kring de strategier eleverna an-
vänder sig av i relation till det som studeras. Strategier är, enligt Arfwedson
(1994), de handlingar som uppstår till följd av elevens inställning till stoffet.

En grupp forskare på Pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet har
sedan början av 1970-talet fokuserat frågor om inlärning och omvärldsuppfatt-
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ning (Marton mfl, 1977). Gruppens deltagare har i flera rapporter resonerat kring
sambandet mellan inriktning (approach) till lärandet och utfallet (outcome). 

In order to arrive at a certain outcome you must have approached the le-
arning task in a certain way. (Marton & Booth, 1997, s 23)

Två olika inriktningar till ett lärostoff har identifierats. Den första benämns ytin-
riktad och innebär kortfattat att den studerande fokuserar orden, det vill säga
texten i sig och att memorera innehållet. Den andra kallas djupinriktad och ut-
märks av att den studerande fokuserar textens mening och dess budskap. Fors-
karna hävdar att utfallet av det inlärda är beroende av vilken inställning den stu-
derande har till uppgiften. Tidigare forskningsresultat pekar vidare på problemet
med att författarens poäng kan uppfattas på flera olika sätt: 

...there are indeed qualitative differences in the messages that students
get from their studies of text; ... Furthermore, the message can be totally
misunderstood compared with that intended by the author; the reader can
quite simply get it wrong. (Marton & Booth, 1997, s 18)

Samma problem torde vara kopplat till elevers nyttjande av information hämtad
från Internet. Det är inte säkert att mottagaren uppfattar författarens budskap i
texten på Internet. Frågor som väckts i tidigare forskning är relevanta även för
min undersökning:

What is happening while they read the text must vary. How otherwise
could the outcome vary? What is it that varies in their way of going about
the learning task? (Marton & Booth, 1997, s 20)

Säljö ger (1982) ett belysande exempel på hur en elev (Dora) blir medveten om
möjligheten att närma sig en text på olika sätt. Den förändrade medvetenheten
hos Dora leder till en förändring från yt- till djupinriktning. Säljös forskningsre-
sultat kan kopplas till textläsning och informationsanvändning på Internet. Kan
elever som tränar sin förmåga att reflektera över sitt eget lärande förmås ändra
sin inriktning till texterna på Internet, från yt- till djupinriktning? Marton och
Booth (2000, s 61) presenterar vidare sex olika uppfattningar av lärande, där de
tre första (A - C) i första hand motsvarar att återge och de tre sista (D - E) i
första hand att söka en mening. 

Lärande som att…

A…utöka sin kunskap
B…memorera och återge Lärande är i första hand att återge
C…tillämpa
D…förstå
E…se på något på ett annat sätt Lärande är i första hand att söka en

mening
F …förändras som människa
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A Lärandet betraktas här som fakta och information. Metaforer som: fylla på; ab-
sorberas; tas upp, återfinns här. 

B Här fokuseras inte bara själva förvärvandet av kunskapen utan även hur den
kan användas i studiesammanhang. Att lära är att memorera och reproducera.

C Förutom att skaffa sig kunskap och förvara den beaktas här nya tillämpnings-
områden där den nyvunna kunskapen kan appliceras.

D Att lära innebär här att förstå den nya kunskapen förekommer inte bara i en
kontext utan den integreras genom jämförelse och kontrasterande. 

E Studenter på denna nivå ser lärandet som förmågan att betrakta saker och ting
på ett nytt sätt.

F På denna nivå innebär lärandet att förändras som person. 

Marton menar att de första tre uppfattningarna är direkt jämförbara med en ytin-
riktning till lärandet och de tre senare med en djupinriktning (aa). Längre fram i
avhandlingen i elevfallbeskrivningarna (se resultatdelen) använder jag mig bland
annat av Martons mfl modell för att beskriva lärandet. 

I lärarutbildningen presenteras en rad olika undervisningsmetoder (dvs för att
lära ut), och behärskar en blivande lärare dem är förutsättningarna goda för att
denne utvecklas till en framgångsrik lärare. Men var ges det kurser i konsten att
lära, undrar Papert (1995)? Jag finner alltså den utgångspunkt Marton och Booth
ger uttryck för nedan intressant:

 ...by ’finding out’ what it takes to learn something we can make people
dramatically better at learning… . (Marton & Booth, 1997, s 1)

Det finns alltså ett antal hinder vid lärandet och det största hindret för att lära sig
lära inträder när lärandet stannar vid ett memorerande. Att lära sig lära blir då
liktydigt med att lära sig memorera i motsats till att lära sig organisera, hävdar
Marton mfl (1990). Kunskap innebär inte att komma ihåg information, utan det
är själva användningen som är avgörande (Watson, 1992). 

Den syn på kunskap och lärande som bland annat Marton och Watson ger ut-
tryck för och som jag utgår från i denna avhandling, leder fram till ett antal ställ-
ningstaganden, nämligen:

- att kunskap inte (uteslutande) innebär att memorera information,
- att kunna använda tillgänglig information är istället väsentligare,
- att lära sig lära blir därför en betydelsefull kvalitet.

Det centrala i detta avsnitt är att ett reproducerande studerandebeteende traditio-
nellt har premierats i skolundervisningen. För att lärarna ska kunna stödja ele-
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vernas lärandeprocesser är det emellertid angeläget att en mer kvalitativ bedöm-
ningsaspekt introduceras. Att låta eleverna träna metakognitivt, det vill säga re-
flektera över sitt lärande och sina strategier i undervisningen, är ett exempel på
kvalitativ träning i konsten att lära. 

I avsnittet som följer presenteras skolans traditionella roll.

3.2.3 Skolans traditionella kunskapsförmedlande roll
I detta avsnitt redovisas tre orsaker som ger anledning att ifrågasätta om skolans
huvuduppgift verkligen är att förmedla kunskaper. I läroplanerna för det obliga-
toriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo 94 och Lpf 94, första
upplagan) återfinner man under rubriken Skolans uppgifter att: ”Skolans huvud-
uppgift är att förmedla kunskaper...” (Utbildningsdepartementet, 1994a, s 7). (I
senare versioner av läroplanerna har den ovan citerade texten reviderats till:
”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla (min kursivering)
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla
kunskaper” se under rubriken ”Skolans huvuduppgifter.” För ett liknande reso-
nemang se Lundmark, 2000). Det kan förefalla självklart att skolan i första hand
ska syssla med att förmedla kunskaper, men det är det knappast. 

För det första kämpar skolan och dess företrädare om elevernas uppmärksam-
het i strid med många andra intressenter. Inte sällan kommer skolan till korta till
följd av bristfälliga resurser. Skolans auktoritet och ställning är inte lika självklar
längre (Jedeskog, 1996). Lärandet har i allt större utsträckning flyttats utanför
skolan. För den lärande erbjuds flera tillfällen till kunskapande som konkurrerar
med skolan, till exempel i hemmet, i arbete med olika medier, på arbetsplatser
med yrkesspecifik fortbildning samt olika sorters kursverksamhet. 

För det andra återfinns implicit i tesen att skolans huvuduppgift är att för-
medla kunskaper, det vill säga en kvantitativ syn på kunskap, en uppfattning om
undervisning som närmast kan betecknas som informationsförmedling (Marton
mfl, 1977). Undervisnings- och lärandeprocessen är mindre en fråga om överfö-
ring än ett själarnas möte där verklighetsuppfattningar konfronteras och kollide-
rar med varandra (Marton mfl, 1990). Förmedlingspedagogiken bygger på tron
att något ska flyttas från ett ställe till ett annat. Detta synsätt har i sin tur lett till
att överföringen snarare än mottagandet av ämnesinnehållet har fokuserats (Lar-
sen, 1988, 1996). I regel är läraren det aktiva subjektet och den studerande det
passiva objektet i denna process. En central fråga är vad som förmedlas i skolan
och om förmedling är en oreflekterad metafor som vi använder utan att vara
medvetna härom? Det går att återfinna en rad metaforer inom detta område, till
exempel: konvertera information till kunskap, växla information till kunskap, in-
ducera information till kunskap, transformera information till kunskap, mottaga-
ren får ny kunskap genom att vara i resonans med sändaren (se till exempel Gär-
denfors, 1992; Lundgren, 1995). Men är det verkligen så här det går till vid lä-
rande? Vi känner idag inte till särskilt mycket om de förändringar som sker i en
människa när hon lär sig, men även om vi inte klarar av att beskriva dessa kan vi
inte tvivla på att de faktiskt sker, menar Larsen (1996, se även Laurillard, 1993). 

För det tredje finns det en stark tendens i skolsammanhang och i vårt vardag-
stänkande att kunskap jämställs med information. Detta absolutistiska tänkande,
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som bortser både från situation eller sammanhang, är enligt Douglas i Marton
mfl (1990) en grundpelare i hela vårt västerländska förhållningssätt. Perry menar
enligt Marton (1977) att det vi refererar till som fakta står för en oreflekterad och
naturlig förebild för hur kunskap ser ut samt att det därför är naturligt att peda-
gogiska aktiviteter ofta bygger på denna utgångspunkt. Med detta förhållnings-
sätt blir lärande mycket en fråga om att inhämta fakta som man lär sig utantill,
kunskap blir lika med information (Marton, mfl, 1990). Det är följaktligen inte
svårt att förstå att studerande stöter på svårigheter när denna bekanta definition
av kunskap ifrågasätts eller utmanas.

Den stora uppmärksamhet som informationssökning på Internet har fått i den
pedagogiska debatten de senaste åren har också sina baksidor. Tidvis verkar det
som om den allmänna uppfattningen är att det räcker att en elev får en enorm
mängd träffar på Internet vid en sökning, för att eleven då också ska anses besitta
samma mängd kunskap. Lärarens roll borde istället vara att göra eleven upp-
märksam på diskrepansen mellan att ha tillgång till information och att besitta
kunskap. Det eleverna behöver, är att få hjälp med att medvetet använda den in-
formation de hittar på Internet och på så sätt kunna skapa sammanhang, vilket i
sin tur skulle leda till ett kvalitativt bättre lärande.

3.2.4 Metakognition – att lära sig lära
I avsnitten som följer behandlas den teori som jag använder mig av längre fram i
ett aktionsforskningsprojekt. Begreppet metakognition kan tolkas på olika sätt
och jag ger därför här en bakgrund till vad begreppet innebär, varför det används
och hur det har framställts i en del tidigare forskning. Här redovisas också de pe-
dagogiska utvecklingsmöjligheter som jag ser med metaträning som stöd.

Metakognitiv träning innebär att medvetandegöra eleven om det egna läran-
det. Ett exempel på detta är att låta eleverna ställa frågor inför den information
de stöter på i olika inlärningssituationer, till exempel i arbetet med Internet.

Metakognition innebär att tänka och vara medveten kring olika kognitiva pro-
cesser, till exempel att komma ihåg, att lära sig, att förstå, att planera och lösa
problem och så vidare (Pramling, 1988; Reeve & Brown, 1985; White & Mit-
chell, 1994). Vid metakognitiva studier fokuseras den kognitiva processen påpe-
kar Biggs:

Whereas the object of cognitive activity is a problem, datum, or suchlike,
that of metacognitive activity is the cognitive process itself, not the object
of that process. (Biggs, 1985, s 192) 

Att träna sin metakognitiva kompetens innebär att man försöker öka sin förmåga
att hantera olika sorters information och att lösa problem på olika sätt. Prawat
(1989) menar att: ”Teachers can foster reflective awareness by encouraging stu-
dents to talk and write about what they are learning.” (Prawat, 1989, s 5) (Prawat
använder reflective awareness som synonymt med metakognition). Elever med-
vetandegör sina tankar när de uppmuntras att uttala dem. Det är genom denna
process som elever avslöjar förenklade tankestrukturer och naiva teorier och det
är i denna process som lärare har en viktigt funktion. 
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För att fostra effektiv läsning anger Reeve och Brown (1985) följande meta-
kognitiva aktiviteter som viktiga: att sammanfatta, formulera frågor, klarlägga
och förutspå händelser i texten (se även Palincsar & Brown, 1984). Ellström an-
ser att till metakognition ”…räknas individens kunskaper om samt förmåga att
planera, kontrollera (övervaka) och värdera sina egna kognitiva processer i sam-
band med exempelvis lärande eller problemlösning.” (1994, s 25) Vidare menar
han att metakognition är individens föreställningar om sin egen förmåga vad
gäller att lösa en uppgift men också att reflektera över, kritiskt analysera och
värdera sin egen framgång med en arbetsuppgift (1997). Allt emellanåt beskrivs
metakognition därför som tänkande om tänkande (Madsén, 1994; Mancall mfl,
1986; Pramling, 1986a). 

3.2.5 Från utvecklingspsykologi till reflekterad pedagogik
Forskning om metakognition har sina rötter i utvecklingspsykologin på 1970-
talet. Behovet av att utforska hur lärandet gick till växte sig då allt starkare. Un-
der denna period, då merparten av forskningen om metakognition ägde rum inom
utvecklingspsykologin, handlade mycket av frågorna om hur information flödade
in och ut ur mentala strukturer. Andra vanligt förekommande forskningsfrågor
fokuserade hur och var information sparades i dessa mentala strukturer, hur
strukturerna utvecklades med åldern, osv (Hacker mfl, 1998). Ytterligare frågor
som var i fokus i begynnelsen av den metakognitiva forskningen var de som rör-
de de så kallade ”feeling-of knowing” (FOK) och ”tip-of the-tongue” (TOT)-
områdena. I dessa bägge sammanhang koncentrerades uppmärksamheten på
spörsmål som hanterade individers känsla av att de misslyckades med att plocka
fram information ur minnet (Koriat, 1998).

Efterhand kom uppmärksamheten att glida över från individuella skillnader
till mer generell träning av de metakognitiva färdigheterna. Det psykologiska
forskningsfokuset kring att enbart undersöka hur man själv och andra uppfattade
sin kognitiva kompetens övergavs. Istället kom fokus att utgöras av hur indivi-
ders förmåga kan tränas för att möta situationer där olika kognitiva kompetenser
behövs (Kluwe, 1982). En konsekvens av denna överglidning var att metakogni-
tionsbegreppet blev pedagogiserat och därmed alltmer vanligt förekommande i
skol- och undervisningssammanhang. Ytterligare en konsekvens var att individen
själv gavs möjlighet att utveckla goda strategier för informationsbearbetning,
snarare än att ett antal ”rätta” strategier presenterades som allmängiltiga. Det
faktum att den tidigare teoretiska fokuseringen på begreppet metakognition från-
gåtts och istället ersatts med ett mer praktiskt forskningsintresse i undervisnings-
sammanhang, tar Hacker mfl, 1998) som intäkt för att metakognition mognat
som vetenskapligt begrepp. Det påpekande som Kluwe (1982) gör kring begrep-
pet metakognition är centralt. Han framhåller nämligen att den metakognitiva
forskningen inte bara bidragit till en ökad förståelse av människor som tänkande
organismer, utan framför allt till att fokusera att individerna själva kan kontrolle-
ra och reglera sitt lärande i syfte att nå uppsatta mål. Kluwe fortsätter:

It is important that human beings understand themselves as agents of
their own thinking. Our thinking is not just happening, like a reflex; it is
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caused by the thinking person, it can be monitored and regulated delibe-
rately, i.e., it is under the control of the thinking person. (Kluwe, 1982, s
222) 

Under senare år har reflektionsbegreppet tilldelats stor uppmärksamhet och dis-
kuterats i samband med lärandet. Det är berättigat att introducera och samman-
koppla begreppet reflektion när man talar om metakognition. Metaträning kan
vara mer strukturerat upplagt kring frågor än allmän reflektion, men bägge före-
teelserna syftar övergripande till att uppnå en ökad eftertanke hos den lärande.
Mot bakgrund av detta är det rimligt att begreppen förekommer och används
växelvis i olika sammanhang. Metaträning kan därför inte betraktas som något
särdeles nytt eller dramatiskt i pedagogiska sammanhang (se tex Husén mfl,
1994).

Jag inledde detta kapitel med att konstatera att begreppet metakognition kan
uppfattas på flera olika sätt. I texten ovan har jag eftersträvat att tydliggöra hur
jag tolkar begreppet metakognition och dess utveckling. Även om begreppet ti-
digare har uppfattats som otydligt menar Hacker mfl (1998) att efter tjugofem-
års forskning har nu metakognition blivit ett mer precist och väldefinerat uttryck.
Avslutningsvis tycks det enligt Hacker (aa) råda konsensus kring att en definition
av metakognition ska innehålla det följande:

…knowledge of one´s knowledge, processes, and cognitive and affective
states; and the ability to consciously and deliberately monitor and regu-
late one´s knowledge, processes, and cognitive and affective states.
(Hacker, mfl, 1998, s 11) 

Även jag ansluter mig till den ovan givna definitionen av begreppet metakogni-
tion, och i fortsättningen av avhandlingen använder jag därför begreppet på ett
likartat sätt.

3.2.6 Några principer för metakognitiva instruktioner
Vem är det då som kan dra nytta av att utveckla sin metakognitiva kompetens?
Simons (1994) framhåller att de elever som överhuvudtaget inte tror att det är
möjligt att styra det egna lärandet sannolikt inte har särskilt stor nytta av me-
taträning. Inte heller de elever som ogillar de strategier som rekommenderas i
träningen, kan förvänta sig någon positiv utveckling. Konsekvensen av resone-
manget blir att elevernas egen motivation samt öppenhet inför att lära sig nya
strategier är viktiga förutsättningar om den metakognitiva träningen ska bli
framgångsrik. På basis av tidigare forskning har Simons (aa) sammanställt ett
antal centrala direktiv kring metakognition. Här följer ett urval:
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a. Learning activities and process, rather than learning outcomes, must be emp-
hasized (Process Principle).
b. Learning is ”thematized” and students are helped to become aware of their
learning strategies, self regulation skills, and the relationship of these strategies
and skills to learning goals (Reflectivity Principle).
c. The interaction of cognitive, metacognitive, and affective components of le-
arning is central (Affectivity Principle).
d. Students must be made constantly aware of the use and function of knowled-
ge and skills (Functionality Principle).
e. Teachers and students should strive for transfer and generalization, without
practice in context (Transfer Principle).
f. Learning strategies and self-regulation skills need to be practiced regularly,
with sufficient time provided and with practice occurring in appropriate con-
texts (Context Principle).
g. Students should be taught how they can regulate, diagnose, and revise their
own learning (Self-Diagnosis Principle).
i. Instruction should be designed in such way that there is an opitmal balance
between the quality and quantity of learning activity (Activity Principle).
j. The responsibility for learning should be shifted gradually to the students
(Scaffolding Principle). (Simons, 1994, s 3789)

Även om alla principerna som redovisas ovan inte nödvändigtvis måste ingå i
alla sammanhang som den metakognitiva förmågan tränas, menar Husén (aa) att
ju fler som används, desto större effekt kan man förvänta. 

3.2.7 Metakognitionens fristående roll
När jag läser Pramling (1986a) så tolkar jag henne som att den metakognitiva
förmågan är något vi har inom oss och som kan tränas och utvecklas (hon hävdar
till exempel att: ”Barn går så att säga omkring med en förmåga eller brist på den-
samma.” (1986a, s 13) Väsentligt blir att i sammanhanget understryka att:

Den dominerande forskningen inom det metakognitiva området utgår
ifrån att metakognition är fråga om en ’egenskap’ eller ’kapacitet’ hos
barnet. (mina kursiveringar, Pramling, 1986a, s 13)

Metakognition är alltså enligt Pramling att betrakta som en egenskap eller en ka-
pacitet och inte som en fristående metod. Att undervisa metakognitivt syftar med
andra ord till att utveckla erfarenheter hos den enskilde eleven, inte att introduce-
ra en ny metod. Den metakognitiva förmågan, menar Lander mfl, (1995), kan
dessutom vara mer eller mindre medveten. Varje elev har utrymme för sin indi-
viduella inlärningsstil, metakognition handlar därför inte om metodologisk lik-
riktning. Eleven kan däremot inte på egen hand utan lärarens medverkan frigöra
sin metakognitiva kapacitet, och därför är lärarens roll väsentlig, menar Barth
Nordström (1991). Eleverna behöver till följd därav anvisningar för hur de ska
styra sitt eget lärande.
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Kluwe (1982) gör en analogi med verktyg för att illustrera elevers behov av
att tränas i processen att frigöra den inre metakognitiva kompetens som den en-
skilde besitter. Han beskriver hur barn ibland använder sig av verktyg för att un-
derlätta olika arbetsmoment, till exempel av en hammare, såg eller en sax. I bör-
jan är tillämpandet av verktygen ofta bristfälligt och klumpigt, men med träning
och erfarenhet så förbättras så småningom användandet av verktygen så att de
anpassas till material och mål. På ett liknande sätt menar Kluwe att barn och ele-
ver både kan och behöver utveckla sin förmåga att kontrollera sitt eget tänkande.
En elev som inte medvetet använder sig av en lärandestrategi kan inte heller av-
göra om den är bra eller dålig framhåller Barth Nordström (1991). Även Biggs
lyfter fram lärarens roll:

If there are ways in which an outsider, such as a teacher or counsellor,
can facilitate students´ analyses of their own resources in relation to task
demands, this would seem to be potentially very useful. (Biggs, 1985, s
205) 

Metakognition återfinns på en nivå över kognitionen, det vill säga tänkande om
tänkande (Pramling, 1986a). Även Lories mfl (1998) framhåller att en central idé
kring begreppet metakognition är att metakognitiva aktiviteter kan övervaka och
kontrollera andra kognitiva funktioner. På så sätt indikeras att det är en nivåskill-
nad mellan begreppen. Som framgår av Figur 3 är metakognitionen därför fristå-
ende från en speciell undervisningsmetod eller ett särskilt medium.

metakognition

Kognitiv
process

att komma ihåg att lära sig att planera och 
lösa problem

Undervis-
nings-
metod

problembaserat 
lärande

katederunder-
visning

grupparbete

Medium datorstödd 
undervisning

bandspelare video

Ämne engelska samhällskunskap matematik

Figur 3. Metakognitionens fristående roll i förhållande till kognitiva processer, undervis-
ningsmetoder, medier och ämnen.

Metakognition handlar alltså inte om att identifiera en rätt metod att undervisa ett
stoff utan om vilken medvetenhet och därmed förutsättningar eleverna har för att
behandla ett stoff. Marton och Booth (1997) stödjer dessa tankar:
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What we are arguing is that it is possible to specify certain conditions
that are necessary for learning of the kind we are interested in having ta-
ke place. Whatever teaching method one may use, based on whatever so-
called principles of teaching, it must address certain features of the lear-
ner´s experience - a structure of relevance and a pattern of dimensions of
variation - if it is to bring about certain qualities in their learning. How
something could be taught, how it should be taught, what method of tea-
ching one should use - such prescriptions cannot be derived from any
statements about learning. To be sure, there is never one way of teaching
something. (Marton & Booth, 1997, s 179) 

Avsikten med metakognitiva övningar är att ge eleverna en ökad medvetenhet
om och kontroll av det egna lärandet. Denna kan rimligen uppnås genom flera
olika metakognitiva aktiviteter. Alla studerande går inte lika tillväga när de löser
uppgifter de ställs inför. Det finns med andra ord flera olika sätt för eleverna att
nå målet, poängen är dock att eleverna behöver medvetandegöras kring vilka
dessa olika alternativ är. 

Av texten ovan framgår sammanfattningsvis att den metakognitiva kompeten-
sen kan betraktas som en förmåga som behöver utmanas och utvecklas. I den
processen behöver eleven hjälp, till exempel av läraren.

3.2.8 Exempel på tre inriktningar inom metakognitionen
Vid en genomgång av litteratur som behandlar den metakognitiva forskningsdo-
mänen är det framför allt två namn som återkommer: John Flavell och Ann
Brown (se tex Husén mfl, 1994; Landow, 1998; Pramling, 1987). Jag ska här
först presentera dessa två forskares syn på begreppet metakognition och därefter
redogöra för Pramlings synsätt.

Flavell hävdar att metakognition är en fråga om att ha kunskap om sin egen
kognition (med kognition avses här aktiviteter som rör mottagning, bearbetning,
skapande och överförande av information och kunskap). Det är individens insikt
i de egna bristerna och förtjänsterna när det gäller till exempel att memorera eller
lösa komplexa problem. Konsekvensen av Flavells utvecklingspsykologiska re-
sonemang bör vara att barn inte ska undervisas om sådant de inte utvecklat mog-
nad för (Hägglund & Madsén, 1996). Genom omfattande forskning har Flavell
vidare myntat begreppet metamemory. Uttrycket visar på att Flavell inte enbart
haft ett intresse för individens medvetenhet och kunskap om den egna kognitio-
nen utan också för individers minnesförmåga (Flavell, mfl, 1977). Flavell (1979)
ansåg bland annat sig ha visat att yngre barn har en begränsad metakognitiv
kompetens och att det därför är angeläget att barn och tonåringar ges möjlighet
att utveckla dessa färdigheter.

När Flavell (aa) har resonerat kring begreppet metakognitiv kunskap (meta-
cognitive knowledge) nämner han tre olika faktorer: person (person), uppgift
(task) och strategi (strategy). En individs personlighet, uppgiftens karaktär och
de metakognitiva strategier man besitter, menar han, påverkar i samspel med
varandra resultatet av vårt lärande. Flavell argumenterar på det hela taget för att
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det inte bara är möjligt, utan dessutom önskvärt, att träna barns metakognitiva
förmågor systematiskt.

Brown har enligt Flavell (1979) i sin tur en mer pedagogisk hållning till meta-
kognition och hon ser kontroll och reglering (monitor, regulate) av kognitionen
som fokus för metakognitionen. Hennes synsätt på metakognition innebär att
man ska undervisa barnen i och om metakognitiva strategier. Som exempel på
metakognitiva färdigheter som reglerar och kontrollerar lärande nämner Brown
planläggning av aktiviteter innan man förstår ett problem (förutsäga resultat,
schemalägga sina strategier, försök och misslyckanden); att sammanfatta aktivi-
teter under lärandet (pröva, revidera, på nytt schemalägga sina strategier för in-
lärning) och kontroll av resultat (att utvärdera de strategiska aktiviteterna mot
kriterier om effektivitet och duglighet). Brown anser att kognition är ett andra
ordningens symptom och hävdar att:

 Just as fever is a secondary symptom..., so the outcome of intelligent
evaluation and control of one´s own cognitive processes are secondary
symptoms of the basic underlying processes of metacognition. (Brown,
1978, s 79)

Ett exempel på vad Brown avser med kontroll och reglering av de metakognitiva
strategierna är att ha förmågan att öka informationsbehandlingstempot under
tidspress. Kluwe för liknande resonemang:

It is not always necessary to think hard, it is sometimes necessary to pro-
cess information rapidly, etc. As a consequence the efficiency and the
appropriateness of one´s own thinking has to be monitored with attention
to perceived cognitive requirements in order to regulate the course of
one´s thinking in such a manner that costs and risks are minimized. (Klu-
we, 1982, s 221)

Ytterligare ett exempel är att ha förmågan att flytta fokus för informationsbe-
handlingen beroende på vad som krävs av situationen (Kluwe, 1982). 

Enligt Brown är det de metakognitiva färdigheterna som är de intressanta as-
pekterna av kunskap. Anledningen är att flera av de metakognitiva färdigheterna
är transsituationella, det vill säga de är tillämpliga i många olika problemlös-
ningssituationer (Brown, 1978).

När Pramling (1987) sammanfattar Flavells syn på metakognition, menar hon
att den representerar en medveten reflektion om kognition. Browns föreställning
om metakognition vilar istället på idén att barn medvetet eller omedvetet besitter
strategier för och kontroll av kognitionen. Flavells utgångspunkt är mer utveck-
lingspsykologiskt orienterad än Browns som är mer pedagogiskt inriktad. 

Trots de olika inriktningarna menar Pramling (1987) att den metakognitiva
forskningen har det gemensamt att det är hur-aspekten som fokuseras, det vill
säga hur man tänker om kognition. Pramling (aa) redovisar i sin tur ett eget
tredje synsätt på metakognition som delvis avviker från Flavells och Browns.
Hon beskriver sitt perspektiv som relationellt och framhåller vidare att:
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Människors olika sätt att tänka om något kan vara uttryck för olika meta-
kognitiva nivåer, även om dessa nivåer, beskrivna som kategorier, inte
representerar stabila individuella egenskaper utan just sätt att tänka
(uppfattningar), dvs sätt på vilka individer relaterar sig till specifika situ-
ationer. (Pramling, 1987, s 51)

För Pramling (aa) handlar metakognition om hur barnet uppfattar den kognitiva
uppgiften. Kognition och inlärning går att definiera på olika sätt och det är därför
nödvändigt, menar Pramling, att även innebörden av begreppet metakognition
varierar. Att beskriva variationen av metakognitiva uppfattningar är för Pramling
att karakterisera tänkande och hon menar att man kan arbeta metakognitivt på
alla stadier. Enligt Pramling blir den pedagogiska konsekvensen av hennes tan-
kar att: ”...det barn skall lära sig måste undervisas metakognitivt.” (aa, s 59)
Metakognition handlar med andra ord inte i första hand om att undervisa om
metakognition utan snarare att undervisa om ämnesinnehållet på ett metakogni-
tivt sätt, det vill säga att i det vardagliga skolarbetet tillämpa konkreta problem-
lösningstekniker. Ytterligare en konsekvens av det relationella perspektivet är att
angreppssättet blir explorativt och i de flesta metakognitiva studier används där-
för intervjuer. Även Svingby mfl (1989) har tidigare resonerat kring värdet av att
eleverna lär sig reflektera över sin egen inlärning som en del i deras utveckling: 

De [eleverna, min anm] behöver komma underfund med vilka kriterier de
använder i sin värdering. Det handlar om att flytta sig från positionen:
’Jag bara tycker så’ eller ’Jag känner för detta’ till mer reflekterande
skäl. Reflektion handlar om att fundera över sina egna svar på frågor
som: ’Vad betyder detta för mig? Hur stämmer det med vad jag tror? Hur
har detta ändrat mig? Varför tycker jag som jag gör?’. (Svingby mfl,
1989, s 30 ff)

Enligt Svingby (aa) utvecklar eleverna en förmåga att tillämpa sina värderingar i
nya situationer efter hand som de blir mer vana att reflektera över desamma.
Träning i reflektion skulle på så sätt underlätta elevernas förmåga till transfer. 

I aktionen som redovisas längre fram i föreliggande avhandling, kommer jag
att använda mig av en kombination av Browns och Pramlings metakognitiva teo-
rier. Att jag har en explorativ ansats samt använder mig av intervjuer under ak-
tionen, är två exempel på intryck jag tagit av Brown och Pramling. 

3.3 Varför metakognition?
I detta avsnitt behandlar jag ett par tänkbara motiv till varför det kan vara givan-
de att begrunda metakognitionens roll i undervisningen. Inledningsvis kan kon-
stateras att det inte finns några enkla, snabba lösningar för att garantera kvalitet i
lärandeprocesser. Däremot har metakognitiv träning långsiktigt visat sig vara ef-
fektivt (White & Mitchell, 1994; se även Hacker mfl, 1998; Prawat, 1989; Reeve
& Brown, 1985). Enigheten bland forskare kring betydelsen av metakognition är
därför också utbredd. Hacker menar att:
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Many researchers and practioners are convinced that by fostering meta-
cognitive processes during instruction, more durable and transferable le-
arning can be achieved. (Hacker, mfl, 1998, s xiv)

Prawat (1989) framhåller metakognition som en av de viktigaste faktorerna för
att möjliggöra transfer (se även Hacker mfl, 1998). Genom metakognitiv träning
medvetandegörs eleven om hur faktorer, som till exempel vilket stoff som ska
läras in eller vilket resultatet blir, kan påverkas av den studerande. 

Även White och Mitchell (1994) framhåller förtjänsterna med metakognitiva
övningar ”...training in metacognition is possible in secondary schools and does
improve the quality of learning, given certain conditions.” (White & Mitchell,
1994, s 35) I inledningen till detta avsnitt hävdade White och Mitchell (aa) att
det inte finns några enkla och snabba lösningar för att få god inlärning till stånd.
De bägge menar dock att det är uppmuntrande att metakognitiv träning, trots att
den är krävande under en längre tid, är effektiv. Därför föreslår Husén mfl
(1994) att metakognitiva färdigheter skulle kunna vara det direkta målet för sko-
lan då dessa visat sig leda till transfer och vara effektiva för inlärning. Även
Pramling framhåller att: ”...man antar att ett barns metakognitiva kunskaper och
färdigheter har en avgörande betydelse för deras förmåga att lära sig.” (Pramling,
1988, s 13). Pramling redogör i Marton och Booth (1997) för en studie som visar
att barn som använde sig av metakognitiva övningar i undervisningen utvecklade
sin syn på att lära, mer än de barn som inte fick hjälp att träna sin förmåga att re-
flektera över sitt eget lärande. Ett exempel på att barns uppfattning kring inlär-
ningsbegreppet utvecklas genom metakognitiv träning är detta:

...de [barnen, min anm] gled över från att uppfatta inlärning som att lära
sig att göra till att lära sig att veta samt några också än vidare till att lä-
ra sig förstå. Barnen hade helt enkelt lärt sig om sin egen inlärning, dvs
förändrats kvalitativt i sitt sätt att tänka. (Pramling, 1987, s 62) 

I en studie 1982 utvecklade Palincsar och Brown (1984) en undervisningsteknik
de benämnde reciprok undervisning, det vill säga undervisning i växelverkan.
Tekniken kan liknas vid en form av metakognitiv träning och innebär att läraren
och den studerande turas om att leda en dialog kring en text. Aktiviteterna som
tillämpades i den reciproka undervisningen är de som tidigare nämnts ovan (tex
att sammanfatta, pröva och revidera). Enligt Palincsar och Brown (aa) visar re-
sultaten från deras studier tydligt att reciprok undervisning leder till ökad varak-
tighet av kunskaperna samt förmåga till transfer. Även Dysthe (1996) förordar en
dialogisk undervisning och menar att denna är en förutsättning för att den enskil-
de eleven ska kunna utnyttja sin egen inlärningspotential bättre. Hon anser att det
är viktigt att eleverna vet vad de gör i undervisningen och varför de gör det. An-
nars finns risken att de inte lär sig särskilt mycket av den.

3.3.1 Ökade krav på metakunskaper i ett föränderligt samhälle
Men det förekommer ytterligare argument i samhällsdebatten som aktualiserar
behovet av att besitta metakognitiva färdigheter. Det finns till exempel en ten-
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dens till omkvalificering vad gäller kunskaper som intellektuella färdigheter (Ell-
ström, 1994). Janlert har liknande åsikter:

I den populära tanken om ett livslångt lärande ligger underförstått att
kunskaper föråldras eller förlorar sin relevans allt snabbare; i första
hand bör ju detta gälla ’objektkunskaper’ till skillnad från ’metakunska-
per’ - kunskaper om kunskaper. (Janlert, 1995, s 101). (Med objektiv kun-
skap avses här information som inte är bunden till något särskilt subjekt
utan den är åtkomlig för var och en, till exempel innehållet i böcker, bib-
liotek, datorminnen, och så vidare).

I en snabbt föränderlig värld där information och kunskap kan förväntas få en
kortare varaktighet blir i alla fall förmågan att reflektera över det egna kunnandet
mer bestående. En liknande slutsats drar Beishuizen och Stoutjesdijk (1999) från
en undersökning de genomfört. De anser att lärare kan initiera ett reflekterande
och analyserande förhållningssätt bland eleverna, men att dessa förmågor sedan
bör ingå i elevernas egen metakognitiva repertoar (se även Bolander, 1998). I
flera sammanhang (Aronsson & Sjögren, 1994; Salomon, 1993) framförs att det i
det framväxande informationssamhället kommer att ställas krav på individerna
att vara flexibla. I regeringens skrivelse under rubriken Att lära för kunskaps-
samhället, påpekas att vi lever i ett föränderligt samhälle som ställer nya och
högre krav på utbildning och kompetens: 

...behovet av grundläggande kunskaper ökar blir det än viktigare att ele-
ven lär sig att lära.//Utbildningen ger inte eleverna enbart ett färdigt kun-
skapspaket utan förser dem dessutom med de verktyg som behövs för att
bemästra kunskap och kunna skaffa ny när behov uppstår. Att behärska
kunskapens och lärandets verktyg är nödvändigt för ett livslångt lärande
skall bli en realitet. Att kunna lära sig, att kunna förstå, analysera och
sålla information och omvandla den till egen kunskap är avgörande. (Re-
geringens skrivelse, 1997/1998:176, s 6)

Även Liedman (2001) för ett resonemang om kunskapers varaktighet och föränd-
ring. Han påpekar att det finns olika sorters kunskaper och nämner bland annat
att den fakta som ständigt förändras inte kan stå kvar länge på hyllan och på eng-
elska säger man att kunskapen har kort shelf-life. Ytterligare en liknelse som Li-
edman (aa) använder sig av för kunskap som en färskvara, är det lövverk som
träden fäller varje höst. Men Liedman för också fram en annan slags kunskap,
rotkunskaper, som han menar förändrar sig saktare än detaljkunskaper. Rotkun-
skaper utgör en förutsättning för snabbt föränderlig fakta ”…och ger varje kun-
skapsmassa ett inre sammanhang.” (aa, s 17) Som jag förstår Liedman förekom-
mer de olika kunskapstyperna samtidigt och det är angeläget att vi förstår vidden
av kunskapsbegreppet. Denna avhandling behandlar bland annat relationen mel-
lan den snabbt föränderliga kunskapen (fakta) och den mer bestående rotkunska-
pen (metakognition).
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3.3.2 Konsekvenser för lärare och elever
För att lärare ska förmå utveckla elevers metakognition är det angeläget att även
lärarna reflekterar över sin egen undervisning. Detta observerades bland annat
under ett PEEL-projekt (Project for Enhancing Effective Learning) och redovi-
sades av Baird och Northfield (1995; se även Marton & Booth, 1997):

It was only after some time that we realised that the project, targetted at
enhancing the metacognition of students about their learning, was as
much, or more, a project of enhancing teacher´s metacognition about te-
aching. (Baird & Northfield, 1995, s 107)

Det är dock en tids- och energikrävande process för lärare att utveckla och för-
ändra sitt sätt att verka i lärandemiljöer. Som lärare måste man därför vara tål-
modig påpekar Henderson (1992). En konsekvens av att lärarens egen metakog-
nitiva kompetens tycks spela en viktig roll, är att ju mer läraren själv har reflek-
terat kring spörsmål som rör lärandet, desto bättre är förutsättningarna för ett
framgångsrikt lärarbeteende. 

Enligt Biggs (1985) är metakognition till stor nytta för de studerande, om de
får hjälp av till exempel en lärare med att underlätta analysen av de egna resur-
serna i relation till vad uppgiften kräver. Nisbet och Schucksmith (1988) fram-
håller liknande argument och menar att den medvetne eleven har möjlighet att
välja bland en rad olika inlärningsfärdigheter samt att anpassa dessa för att möta
de krav som ställs. Husén mfl redogör för liknande synsätt:

Understanding and being able to regulate what and how beings think is
central to teachers’ ability to improve substantially how they teach their
students. Providing students with metacognitive strategies and skills
enables them to negotiate and meet the demands of a wide variety of
educational settings and situations. (Simons, 1994, s 3791)

Vad är det då som skiljer framgångsrika från mindre framgångsrika studerande?
Det gäller inte enbart att besitta en viss intelligenskvot, eller speciell studieteknik
eller metod. Det som förefaller utgöra en förutsättning för effektiv inlärning är
att vara medveten om vilka krav en uppgift ställer samt att kunna möta dessa på
ett lämpligt sätt. 

Det kan då tyckas underligt att undervisning i metakognitiva färdigheter inte
erhålls i skolan (Messick, 1985). God inlärning kan endast äga rum då man har
den studerandes samtycke (Baird & Northfield 1995; White & Mitchell, 1994).
Det är därför ogörligt att påtvinga de studerande intellektuella färdigheter såsom
till exempel reflektion. Att få till stånd en attitydförändring (även om det är tids-
krävande) är istället avgörande för ett förändrat beteende. 

Den metakognitiva träningen syftar till att eleverna inte bara ska minnas fakta
från undervisningen utan de ska också kunna använda den. Enligt Svingby mfl,
(1989) behövs därför öppna frågor som stimulerar elevers tänkande. Det finns då
inte endast ett rätt svar utan eleven kan svara på sin egen nivå. Svingby beskriver
två olika sorters frågor som är relevanta i diskussionen kring elevers förmåga att



67

reflektera kring sitt eget lärande, nämligen: konvergenta och divergenta. De
konvergenta ”...koncentrerar och samlar ihop elevernas tankar och funderingar”
medan de divergenta frågorna ”...avses leda tankarna åt många olika håll”.
(Svingby mfl, 1989, s 39) Exempel på konvergenta frågor är: Vem uppfann
ångmaskinen? Vad heter Japans huvudstad? Vilka är USA:s största floder och så
vidare. Det är den sortens frågor som av tradition är vanliga i en stor del av läro-
böcker och studieböcker. De divergenta frågorna utformas däremot för att sti-
mulera elevernas möjligheter att tänka. I föreliggande studie är det därför den
sortens frågor som används (se Bilaga M). Exempel på divergenta frågor är: Var-
för tror du att detta hände? Hur hänger detta ihop? Vad tror du kommer att hända
sedan? Varför? Lärarens uppgift blir sedan att granska och utvärdera elevsvaren.
Om svaren är motsägelsefulla eller otillräckliga kan eleven utmanas med nya
frågor av läraren (aa). 

Detta avsnitt inleddes med frågan varför metakognition används i undervis-
ningen. Sammandraget som följer är mitt svar på frågan: I ett snabbt föränderligt
samhälle ökar kraven på ett livslångt lärande. Individens metakognitiva förmåga
är en bestående färdighet till skillnad från information och kunskap som förvän-
tas få en kortare varaktighet. Att förbättrade metakognitiva färdigheter i tidigare
forskning anses resultera i bestående kunskaper samt en ökad förmåga till trans-
fer är de viktigaste orsakerna till att de bör ingå i skolundervisningen. 

3.4 Skillnader mellan studiefärdighet och
inlärningsfärdighet
Det är väsentligt att särskilja studiefärdighet från inlärningsfärdighet (se tex Nis-
bet & Schucksmith, 1988) och i detta avsnitt ska därför dessa bägge begrepp i tur
och ordning diskuteras. Med studiefärdighet avses allmänt: anteckningsteknik;
vikten av att göra understrykningar; råd och anvisningar om hur man bör sitta när
man läser; hur ljuset ska vara; hur ofta och långa pauser som ska tas (se Marton
mfl, 1977) det handlar om det yttre studiebeteendet och kallas även studieteknik.
Studiefärdigheter tillämpas när ett visst avgränsat och inlärt innehåll ska redovi-
sas i en examination. 

Inlärningsfärdigheter däremot rör sig om de mentala aktiviteterna (inre akti-
vitet) och inte bara förståelse för ett avgränsat ämnesinnehåll utan avser även
tillämpning av förståelsen på ett nytt innehåll (transfer). 

Orsaken till att det är angeläget att individer som sysslar med pedagogisk
verksamhet är medvetna om skillnaden mellan yttre och inre aktivitet är att man
som utomstående observatör lätt blir förledd att tro att en yttre aktivitet också
automatiskt innebär motsvarande inre aktivitet. Exempelvis innebär en hög
klassrumsaktivitet med elever som arbetar med att söka efter information på In-
ternet inte självklart att eleverna låter sitt inre engageras. Tvärtom kan informa-
tionssökande på Internet vara ett mekaniskt och reproducerande arbete med låg
inre aktivitet (se Bergman, 1999). I denna avhandling eftersträvas därför att berö-
ra elevernas inre aktivitet och öka deras metakognitiva kompetens. Arbetet sker
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bland annat genom att eleverna arbetar med uppgifter som utmanar deras tan-
kestrukturer, ett arbete som även Hacker lyfter fram värdet av: 

Questioning provides a means for readers to test their constructions of
text against their metacognitive models (i.e., their understanding of text
propositions, prior knowledge, goals, and the author´s intent). (Hacker
mfl, 1998, s 182)

En orsak till att studie- och inlärningsfärdigheter tidigare inte alltid åtskilts, me-
nar Dahlgren och Säljö (1973), är att data från forskning kring meningslöst inlär-
ningsstoff (till exempel utantillinlärning av stavelser) upphöjts till att gälla även
komplex inlärning. Trots Dahlgrens och Säljös drygt kvartsekelgamla konstate-
rande, återfinns fortfarande idag en tendens att mekaniskt memorerande (utan-
tillärning) samt pysslande med tankenötter jämställs med kvalificerat lärande. 

Marton och Booth hävdar att det inte går att lära ut någon allmän studieteknik
som är generellt tillämplig:

...nor can we train our students in generic study skills that will serve them
in many different situations. (Marton & Booth,1997, s 172)

Att undervisa elever om hur de ska studera, har tenderat att orsaka eleverna en
mängd problem, menar Gibbs (1977). I en artikel formulerar han frågan: ”Can
students be taught how to study.” Hans svar är ”nej.” Även Biggs (1985) har
ifrågasatt det meningsfulla i att lära eleven studieteknik:

...learning to him [Gibbs, min anm] is a self-defined and self-discovered
process that one needs to encounter and negotiate for oneself. (Biggs,
1985, s 205)

Resultatet av god inlärningsfärdighet, till skillnad från studieteknik, är däremot
en förbättrad förmåga att förstå och lära sig mer generellt samt att utforska nya
och mer komplicerade innehåll. Om träning i studieteknik i sig kan leda fram till
en ökad medvetenhet om det egna lärandet (metakognition), är det sannolikt att
de studerande verkligen kan utveckla sin inlärningsförmåga (Biggs, 1985). Stu-
dietekniker erbjuds dock ofta som färdiga paket utan att hänsyn tas till vilket
syfte de tjänar eller vilken kunskapssyn de avspeglar, menar Gibbs (1977). Lik-
artade färdiga paket är ofta ineffektiva, och ett alternativ till dessa färdiga studi-
etekniska paket, menar han, skulle vara att utgå från de studerandes redan existe-
rande studieerfarenheter (aa). 

Många färdiga studietekniska paket påstås utveckla metakognitiva färdigheter.
Det är dock snarare ett målmedvetet tillämpande av utvärderande frågor som le-
der fram till metakognitiva färdigheter. Men när metafrågor lärs ut generellt och
tillämpas mekaniskt finns en risk för att metakognitionen förlorar sin relevans
(Baird, 1986). För att motverka ett mekaniskt tillämpande av metafrågorna kan
frågorna jämställas med en inhandlingslista när man går till affären, menar Hen-
derson (1992). Du följer inte listan mekaniskt, utan du använder den för att på
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minna dig själv om saker och ting som du kan tänkas behöva. De metakognitiva
frågorna är på så sätt ett påminnande stöd snarare än föreskrivande. 

Enligt Nisbet och Schucksmith (1988) tycks framgångsrika lärare själva an-
vända effektiva inlärningsfärdigheter samt förevisa dessa för eleverna i under-
visningen. Det har tidigare nämnts att studietekniska anvisningar bland annat är
behäftade med problemet att de antingen är för ämnesspecifika och därför hind-
rar transfer eller för allmänna och därför för vaga för att kunna tillämpas i en
speciell kontext. Nisbets och Schucksmiths förslag på en lösning är en mellan-
väg, där syftet är att lära de studerande att lära sig förstå själva (aa).

Dahlgren och Säljö (1973) är av åsikten att: 

I längden når vi inga lösningar på de individuella inlärningsproblemen
utan ambition att komma bakom den symptomnivå som man ansträngt sig
att strukturera i studietekniklitteraturen. (Dahlgren & Säljö, 1973, s 1)

Författarna menar vidare att förändringar i det yttre studiebeteendet (till exempel
att stryka under och föra anteckningar) inte med nödvändighet medför föränd-
ringar i den inre mentala aktiviteten (se även Bergqvist, 1990). Eftersom ett or-
sakssamband inte kan förutsättas, anser Dahlgren och Säljö (1973) att det inte
finns anledning att likrikta det yttre studiebeteendet. Olikartade studievanor kan
antas leda till jämförbara resultat. Inga motiv kvarstår då: ”…för att rekommen-
dera vissa yttre beteenden framför andra, om man inte samtidigt antar att dessa
medför förändringar av mer grundläggande natur” (Dahlgren och Säljö, 1973, s
10). Färdiga studietekniska paket som erbjuds kan kritiseras på följande fem
punkter: 

1. De saknar teoretisk bas, de har ingen koppling till kognitiv psykologi.

2.  De saknar en empirisk bas.

3.  De är ofta för generella och ingår inte i ett sammanhang. De studerande för-
står därför inte värdet av dem och de tillämpas följaktligen inte.

4.  De möjliggör inte transfer, då de ofta består av en samling tips för att lösa ett
speciellt ämnesproblem.

5. De kan alltför lätt utvecklas till att endast bli ett sätt att hantera de formella
kraven i skolsystemet, speciellt vad avser att godkännas på examina. (Nisbet
& Schucksmith, 1988, s 23, min övers)

Nedan följer som kontrast ett antal vanligt förekommande inlärningsfärdigheter:
att:

a ställa frågor definiera hypoteser, fastslå mål i en uppgift, relatera uppgiften
till tidigare arbete, och så vidare,

b planera beslut kring taktik och tidsschema, uppdelande av uppgift 
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eller problem i komponenter, vilka fysiska eller psykiska
färdigheter är nödvändiga?

c kontrollera preliminär bedömning av prestation och resultat,

d revidera omplanering, kan även innefatta att formulera reviderade
mål,

e självtesta slutgiltig bedömning av den egna insatsen vad avser både re-
sultat och prestation. (aa, s 28, min övers)

Exemplen på inlärningsfärdigheterna ovan har flera likheter med de metakogni-
tiva övningar som eleverna använder sig av under aktionen som redovisas längre
fram i denna avhandling. 

3.4.1 Pedagogiska utvecklingsmöjligheter med metaträning
som stöd
Mot bakgrund av den inledande texten kring begreppet metakognition, vilka ut-
vecklingsmöjligheter kan jag då identifiera i pedagogiska sammanhang? 

Metaträningen som genomförs under aktionen och som beskrivs i denna av-
handling är, som tidigare nämnts, en kombination av Browns och Pramlings
metakognitiva teorier. Dels handlar det om att redovisa för gymnasieelever vad
metakognitiva övningar innebär och hur dessa utförs. Det handlar också om att
lärarna som ingår i studien själva undervisar och agerar metakognitivt. Elever
och lärare får därför en inledande presentation av metamaterialen och lärarna
uppmuntras också att själva agera metakognitivt i undervisningen och göra ele-
verna delaktiga i projektet. 

I den praktiska undersökningen (aktionsforskningsprojektet) används metaöv-
ningarna för att träna elevernas förmåga att reflektera över sitt eget lärande. Min
avsikt var att undersöka om den teori som jag införde om metakognition kunde
”…vara ett hjälpmedel för att göra erfarenhet till kunskap.” (Svensson, 2001, s
7). Svensson (aa) och Tiller (1993, 1998) tycks ha samsyn kring att teorier kan
betraktas som idéer som prövas (och analyseras) i en konkret situation. Vidare
avser en kontinuerlig dialog med praktikerna att understödja en gemensam re-
flektion och stimulera praktikernas egen kunskapsbildning. Den reflekterande
förmågan framstår som värdefull att besitta i flera olika sorters lärandesamman-
hang. Metaövningarna bedrivs som tidigare nämnts i ämnet engelska, men min
utgångspunkt och förhoppning är att utvecklingspotentialen i övningarna ska
återfinnas oavsett ämnesinnehåll. Målet är att eleverna framöver ska tillämpa sin
reflekterande kompetens, det vill säga förmågan att ställa frågor till en informa-
tionsmängd i en rad olika lärandesituationer. Även Bondy har  i Pramling (1987)
tidigare försökt omsätta kunskaper om metakognitiva färdigheter till pedagogis-
ka sammanhang. Flera av de förslag som Bondy lyfter fram för att främja en ge-
nerell medvetenhet av metakognitiv aktivitet, har jag låtit inspirera mig under
planeringen av aktionsforskningsprojektet som redovisar längre fram, till exem-
pel:
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- att låta elever och lärare föra inlärningsdagböcker/loggböcker,
- att läraren diskuterar lämpliga metakognitiva aktiviteter,
- att ge läraren tillfällen till återkoppling,
- att ge instruktioner för självfrågeteknik,
- att undervisa eleverna att sammanfatta material.

Resultat från Pramlings tidigare studier som bland annat visar att barns uppfatt-
ningar kring inlärningsbegreppet utvecklas genom metakognitiv träning, är rele-
vanta för föreliggande avhandling. Resultaten visar att barnen utvecklas kvalita-
tivt i sitt sätt att tänka och ger anledning till att utforska vad som händer om ele-
ver först tränar sin metakognitiva förmåga och därefter använder information
hämtad från Internet. Det finns en möjlighet att eleverna som ingår i aktionen ut-
vecklas ifrån en mer kvantitativ memorerande syn på lärandet (dvs hur mycket
man kommer ihåg) till en mer kvalitativ (dvs hur väl man behärskar något). I
avhandlingen söker jag bland annat svar på om metaträningen kan stödja en så-
dan utveckling. I tidigare forskning kring metakognition har det även visat sig
effektivt att låta elever muntligt eller skriftligt besvara frågor som tvingar dem
att resonera och ifrågasätta varför de väljer att agera som de gör i olika lärande-
situationer (Dominowski, 1998). Därför besvarar eleverna som ingår i aktionen
(som redovisas längre fram) kontinuerligt och skriftligen frågor när de arbetar
med olika uppgifter i skolarbetet. 

Förvisso ligger fokus för denna avhandling på informationsanvändning och
inte på informationssökning, men de bägge företeelserna har beröringspunkter
med varandra. Att eleverna utvecklar sin metakognitiva färdighet genom träning
kan leda till att de i ökad utsträckning också söker information på ett annorlunda
sätt. Elever som är medvetna om sina inlärningsbehov söker också efter den in-
formation de verkligen behöver. En ökad medvetenhet om det egna lärandet kan
med andra ord leda till, inte bara ett bättre användande av information, utan även
en förbättrad förmåga till rationell informationssökning på Internet. 

Sammanfattningsvis möjliggör metaövningarna att eleverna utvecklar sin syn
på lärandet samt deras förmåga till transfer. Det räcker inte med att få eleverna
att ändra sitt yttre studiebeteende om vi vill ha mer bestående och omfattande
förändringar av elevernas lärande. I denna avhandling är det följaktligen angelä-
get att beröra elevers och lärares inre tankar kring synen på kunskap och lärande.
Av den anledningen är det också viktigt att elever och lärare särskiljer studiefär-
dighet från inlärningsfärdighet. Ett första steg i den riktningen är att en fokusför-
flyttning sker inom den pedagogiska diskussionen från överförande av informa-
tion till elevens arbete med informationen.
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3.5 Överföring, mottagande, ansvar 
och IKT 
I texten som följer går jag vidare med de kapitelinledande resonemangen kring
lärande och metakognition samt resonerar kring hur begreppen är relaterade till
IKT.

3.5.1 Från informationsöverföring till elevens mottagande
Eftersom skolan ska förbereda eleverna inför framtidens samhälle kan undervis-
ningen inte längre i första hand fokuseras på att förmedla kunskap. Istället bör
klargöras hur viktigt det är att eleverna lär sig processen att inhämta kunskap, att
skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. Mancall mfl påpekar att:

Conscious control of knowledge may be the key to success in a rapidly
changing world. Such control suggests that individuals are capable of
thinking about their thought processes with the implication that those who
are able to do this are in command of their actions, and coordinate and
control their approaches to problem solving. (Mancall mfl, 1986, s 23)

I ett undervisningssammanhang blir det därför viktigt för elevers utveckling och
lärande, att informationshanteringen inte stannar vid spridningen utan att den le-
der till ett effektivt användande av informationen.

I flera sammanhang betonas att lärande är en process, inte en produkt (Nisbet
1985; Pramling, 1987). Fokus för denna avhandling är till följd av ovanstående
resonemang på processen, en förflyttning från inlärningens vad (innehållet) till
dess hur (processen). Hur anser de studerande att de lär sig? Lindh, som blivit
inspirerad av Larsen och Fox, har konstruerat modellen nedan (se Figur 4). 

Steg 1: Trans-
formering

I detta steg om-
bildas den per-
sonliga kunska-
pen till explicit
information

Steg 2: Trans-
mission

Överföring av 
information till
den lärande

Steg 3: Induktion 

Den lärandes om-
vandling av expli-
cit information till
personlig kunskap

Analys
Definition
Förklaring
Disposition
Formulering
Schematisering
Visualisering

Tal
Skrift
Bilder
TV
Video
Datorer
Expertsystem

Perception
Förståelse
Integration
Dialog
Diskussion
Samarbete
Experimenterande

Figur 4. Informationsöverföring från en person till en annan (Lindh, 1997, s 63).

”Huvudpoängen i deras [Larsens och Foxs, min anm] resonemang är att kunskap
inte går att överföra direkt från en person till en annan utan den måste omskapas
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till information.” (Lindh, 1997, s 62) Det tredje steget i inlärningsprocessen, in-
duktionen, det vill säga hur man lär, är inte tillräckligt uppmärksammat menar
Larsen. Han är av åsikten att de flesta lärare i alltför hög grad har uppmärksam-
mat de två första stegen i kedjan. Även Jones framlyfter värdet av modellen
ovan:

The ’classic’ model of communication (sender-message-receiver) is not
only a tempting one with which to build analyses of the Internet, it can be
a valuable first step. (Jones, 1999, s 13)

Det är också den ovan presenterade klassiska informationsöverföringsmodellen
som tjänstgjort som utgångspunkt för mina val under forskningsprocessen. Det är
mot bakgrund av denna modell som jag valde att fokusera vad eleven gör av in-
formationen istället för lärarens förehavanden. Jag vill dock redan här påpeka att
den klassiska kommunikationsmodellen inte är okontroversiell och jag får senare
(se 9.5) anledning att återkomma till den och de val av utgångspunkter som jag
beskriver ovan. 

Lärarens uppgift är, istället för att enbart föra över information, enligt Sving-
by mfl, (1989) att hjälpa eleverna att organisera sin kunskap så att de har en
möjlighet att utveckla en mer allmänt användbar och meningsskapande förståel-
se. 

Det betyder att komma bort från en betoning av lösryckta kunskaper om
fakta och sträva mot att eleverna utvecklar mönster och teorier som sätter
in faktakunskaperna i ett sammanhang. (Svingby, 1989, s 19)

Janlert (1995) menar att det finns tre huvudtyper för informationshantering som
särskilt intresserat datorteknologin: bearbetning, lagring och distribution. Det
som nu står i fokus för intresset är att sprida och söka information över nätverk,
menar han. Denna spridning kan jämställas med överföringsfasen i Figur 4 ovan.
Även Nordfors mfl, resonerar kring en fokusförflyttning:

Ganska snart kommer vi troligen att uppleva att fokus i diskussionen
flyttas från hur datorer och Internet kan spridas till fler till frågan om den
nya teknikens användningen och dess effekter... . (Nordfors mfl, 1999, s
15)

Problematiken kring att det är överföringen som blivit fokuserad i undervis-
ningssammanhang är också något Marton mfl, (1990; se även Laurillard, 1993)
har berört:

Undervisning är inte ett hermetiskt överföringsproblem - ej heller är det,
för att tala med uttryck som blivit populärt på senare tid, ett ’leverans-
system’, att paketera och transportera varan kunskap till dem som enbart
konsumerar den. (Marton mfl, 1990, s 261)
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Det kan förefalla än viktigare att fokusera vad eleven gör av informationen om
Nisbet och Schucksmith (1988) har rätt i att: ”...the successful learner is one who
has learned how to learn.” (Nisbet och Schucksmith, 1988, s 7) Rogers (1985)
representerar liknande tankar och anger att: ”Teaching is, for me, a relatively
unimportant and vastly overvalued activity...I see the facilitation of learning as
the aim of education.” (Rogers, 1985, s 122) Fox (1983) hävdar att erfarna lärare
i större utsträckning än oerfarna representerar lärandeteorier som betonar att de
studerande är aktiva i undervisningen och i det egna lärandet. De erfarna lärarna
talar mindre om undervisningsmetoder och undervisningsstrategier och istället
mer om lärandeaktiviteter och lärandeerfarenheter. 

Neuman varnar för tron att det endast finns en ”rätt” metod att beforska ett
problem som är kopplat till datorstödd undervisning (CBI- Computer-based in-
struction):

The individualistic natures of both CBI and naturalistic educational rese-
arch militate against any attempt to suggest a ’definitive’ qualitative met-
hodology for the field. (Neuman, 1989, s 47)

Neuman får stöd av Jones (1999) som framhåller att det ännu inte finns ett forsk-
ningsområde som skulle kunna benämnas Internet studies. I detta sammanhanget
är det återigen angeläget att klargöra att det i denna avhandling i första hand är
användningen av informationen på Internet som är i fokus, inte på Internet i sig
självt. När det kommer till forskning som rör Internet, påpekar dock Jones att:

When it comes to Internet research, most of these are drawn from com-
munication research, media studies, anthropology, sociology, literary
criticism, cultural studies, psychology, and political economy. Some are
quantitative, some are qualitative. Some are rooted in social sciences, ot-
hers in the humanities, and others still cross over such boundaries. Which
are useful? Which are not? Which do we believe will contribute most to
our knowledge of the Internet? (Jones, 1999, s xi)

Den slutsats jag drar av resonemanget ovan är att det är nödvändigt med en fo-
kusförflyttning från informationsöverföringsmedium till elevens mottagande,
analys och användande av information. Detta om användningen av informatio-
nen på Internet ska utvecklas och Internet inte enbart förbli ett informations-
spridningsmedium i undervisningssammanhang. Metaträning utgör ett alternativ
i strävan att flytta fokus till eleven och dennes mottagande och användning av in-
formation. 

Svensson (2001) gör en liknande reflektion men kopplar överföringsdiskus-
sionen till relationen mellan forskare och praktiker. Hans poäng är att det i all-
mänhet anses vara lärarna som ska förmedla och översätta forskarnas resultat.
Vidare framför Svensson åsikten att få forskare ser något vetenskapligt värde i
att ha en dialog med praktiker kring hur deras resultat ska användas. En konsek-
vens av detta är att ”..det utbyte som ibland förekommer har mer av karaktären
av informationsförmedling.” (Svensson, 2001, s 3) Svensson är kritisk mot denna
icke-fruktbara relation och efterlyser därför mer utvecklade och jämlika samar-
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betsformer för praktiker och forskare. Jag återkommer och fördjupar dessa reso-
nemang längre fram i framställningen. 

Det som jag dock framför allt vill fokusera redan i denna fas av avhandlingen
är att den beskrivna modellen av Larsen, och som företräder en envägskommu-
nikation, kan ifrågasättas. Kanhända är den traditionella bilden för lärandet i
form av en överföringsmodell otidsenlig. Det är därför angeläget att vara öppen
för att modern informationsteknik medför krav på nya modeller för hur lärandet
går till. Eftersom jag betonar värdet av att den lärande är aktiv i processen att
aktivt konstruera sin kunskap med hjälp av information (exempelvis hämtad från
webben) och egna erfarenheter som utgångspunkt, medför detta ett ökat behov
av att eleverna interagerar med såväl läraren som mediet. Säljö ger uttryck för
liknande tankegångar:

Att formaliserad utbildning bygger på institutionaliserade kommunikativa
traditioner, och att dessa är kopplade både till utbildarens självförståelse
och till hur undervisning gestaltas, är inte särskilt svårt att se. Den tradi-
tionella undervisningen, där läraren agerar presentatör av stoffet är ex-
empel på detta. Hela den input-output modell för kommunikation som
finns inbygd i den traditionen med den aktive läraren som talar och för ut
kunskap som metaforen lyder, och den lyssnande och i huvudsak passivt
registrerande eleven som lär in, är fast förankrad i utbildningen och tjä-
nade länge som en del av dess förgivettagna förutsättningar. Det är in-
tressant att notera att det en gång i tiden funnits en matriell bas för denna
kommunikativa tradition. Den representerar en helt nödvändig ansats i en
situation där människor inte hade tillgång till texter genom vilka de kunde
ta del av den aktuella informationen. Informationen måste förmedlas
muntligt och för att överhuvudtaget finnas tillgänglig. Men långt efter det
att andra kanaler för kommunikation kommit i bruk (framför allt texter)
har lärandet trots det fortfarande präglats av en memoriserande inställ-
ning, där återgivandet av de färdigtuggade enheter som läraren portione-
rat ut varit en huvudingrediens. (Säljö, 1998, s 22f)

När överföringen fokuseras (i den klassiska kommunikationsmodellen, se Figur
4, vilket inte skall sammanväxlas med den grundläggande didaktiska hur-frågan)
istället för elevens lärande uppstår en del problem. Ett sådant problem är att ele-
verna riskerar att bortse från sammanhanget (kontexten) i vilket de lär sig och
därför mekaniskt och oreflekterat utför sina skoluppgifter (se Säljö, 1998 för ex-
empel). (I avsnitt 9.5 återkommer jag till svårigheten att reducera och sedan be-
forska den komplexa klassrumsmiljön). 

3.5.2 Ansvar för lärandet
En konsekvens av resonemanget i föregående avsnitt blev att jag utgick från att
datorer och Internet torde betraktas som medel men inte som mål i en inlärnings-
situation (I avsnitt 9.5 återkommer jag till om utgångspunkten var välgrundad).
När mottagandet av information istället för överförandet fokuseras i inlärnings-
processen, tydliggörs den studerandes ansvar. Den studerande är den som bär det
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huvudsakliga ansvaret i det aktiva kunskapandet, inte läraren (Björgen, 1991;
Gibbs, 1985; Marton mfl, 1990; Larsen, 1996). 

Enligt Bjessmo (1999) däremot har både elever och lärare ansvar för det
elevcentrerade lärandet, som den datorstödda undervisningen är en del av. Till
elevens uppgift hör bland annat att kritiskt granska utbildningens relevans i ljuset
av de mål som finns för utbildningen: 

Lärarens ansvar blir att hjälpa eleven att identifiera de kunskaper som de
själva ska tillföra undervisnings- och lärandesituationen och vilka kun-
skaper som krävs för att nå målet för utbildningen. (Bjessmo, 1999, s 23)

Under avhandlingsarbetet har jag försökt utgå från den beskrivning som Bjessmo
ger här i texten. Jag betraktar såväl lärare som elever som ansvariga för lärandet i
samband med att IKT används i undervisningen. De bägge parterna har dock oli-
ka slags ansvar. Lärarna ansvarar bland annat för att bereda goda inlärningsmil-
jöer och göra eleverna delaktiga i lärandet. Eleverna bär i sin tur på ansvaret mot
sig själva och mot andra att genom metaträning utveckla sin reflekterande fär-
dighet och därmed kompetens att formulera relevanta frågor.

Laurillard (1993) hävdar vidare att eftersom elevernas möjligheter är begrän-
sade vad avser att påverka det egna lärandet, är ansvaret för detsamma tudelat.
Läraren ansvarar för att skapa gynnsamma inlärningsvillkor och eleverna ansva-
rar för att dra fördel av dessa. Även Dysthe (1996) är skeptisk till en alltför defi-
nitiv och kategorisk beskrivning av vem som bär det egentliga ansvaret för ele-
vers lärande i skolan. Istället är hennes uppfattning att en lärare aldrig kan från-
hända sig ansvaret för elevernas lärande. Samtidigt menar Dysthe att eleverna
själva måste inse att ingen kan lära i deras ställe: ”...i den bemärkelsen måste de
själva ta ansvar om de ska kunna lära sig något.” (Dysthe, 1996, s 172) Lärarens
ansvar är att använda skrivandet och samtalet i klassen på ett sätt som gynnar lä-
randet, menar hon.

Läsaren har med Internet fått mer makt och möjlighet att själv besluta hur han
eller hon ska navigera i informationen på webben. Men den ökade makten och
valfriheten medför också ett ökat ansvar för läsaren. Det är då angeläget att läsa-
ren har en medveten strategi i sitt sökande, så att han eller hon finner den infor-
mation som eftersöks (för att denna sedan ska kunna användas på ett ändamåls-
enligt sätt).

I nästa avsnitt diskuteras frågan vilken roll medium och metod spelar för lä-
randet.

3.6 Medium och undervisningsmetod i 
debatten om IKT
Det finns flera olika åsikter kring hur medium och undervisningsmetod kan antas
påverka lärandet. I avsnittet som följer redovisas några av dessa. 
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It´s a sad fact of research and development funding in educational
technology that the focus is always on a particular medium or method.
(Laurillard, 1993, s 7)

3.6.1 Mediets roll för lärandet
Clark (1983), som granskat sammanställningar av jämförande undersökningar av
olika medier, framhåller att dessa tydligt visar att mediet inte påverkar inlärning-
en. Här använder jag begreppet medium som ett medel eller en kanal för med-
delande. Även den okontrollerade effekten av nyhetens behag kring ett nytt me-
dium tycks försvinna med tiden. ”Medier är varken under- eller överlägsna; de är
bara mer eller mindre väl lämpade för den studerande och/eller budskapet”, häv-
dar Hagler och Knowlton i Lindh (1997, s 82, min övers) och delar med andra
ord Clarks synsätt. 

Medier är enbart att betrakta som fordon som levererar ett innehåll och de på-
verkar inte de studerandes prestationer mer än lastbilen som levererar grönsaker
till vår butik påverkar näringsprocessen i vår kropp. Då fem decenniers studier
kring olika mediers påverkan på inlärning inte gett något resultat, anser Clark
och Sugrue (1990) det rimligt att starkt avvisa framtida studier av detta. 

Emot detta resonemang kan flera invändningar resas och den person som kan-
hända varit den mest omskrivna motståndaren till påståendet att mediet inte på-
verkar lärandet är Marshall McLuhan. Författarna Postman och Weingartner
(1977) beskriver McLuhan som ”...farlig därför att han tycks vända upp och ner
på traditionella antaganden.” (aa, s 31) Själv förfäktar McLuhan i sin bok Under-
standing Media (1994, första upplagan publicerades 1964) att mediet är budska-
pet (the medium is the message). McLuhan menar vidare att det är naivt att sär-
skilja innehåll från metod. Istället framhåller han att: 

This fact, characteristic of all media, means that the ”content” of any
medium is always another medium. (McLuhan, 1977, s 8)

Konsekvensen av McLuhans resonemang blir enligt Postman och Weingartner
(1977), att ”...det avgörande innehållet i all erfarenhet av inlärning är den metod
eller process genom vilken inlärningen sker.” (Postman & Weingartner, 1977, s
36) Perspektivet som McLuhan företräder går stick i stäv med Clarks som redo-
visades ovan. Som jag tolkar och förstår McLuhan är resultatet av inlärning helt
och fullt avhängigt valet av den metod eller det medium som används (McLuhan
menar att ett medium är en process, se s 42 i Postman och Weingartner). Den lo-
giska följden av McLuhans argumentation blir att det väsentliga är vad man låter
folk göra. Eftersom mediet är detsamma som en process blir användarens bete-
ende beroende av vad mediet tillåter eller inbjuder till. Vad blir då konsekven-
serna av McLuhans resonemang för skola och utbildning? Det han förespråkar är
ett nytt medium (en ny process för lärandet) som skiljer sig från den traditionella
förmedlande undervisningen. Istället lyfter McLuhan fram frågemetoden (the in-
quiry method) som ett försök att göra om skolklassens struktur med elever som
är aktivt frågande istället för passivt mottagande. I sammanhanget vill jag lyfta
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fram att McLuhan vunnit respekt för sina åsikter men samtidigt blivit kritiserad
för att överdriva och använda ett dunkelt profetiskt språk (Castells, 1999). Han
har också blivit kritiserad för att han abstraherade mediet från den sociala kon-
texten (Bolter & Grusin, 1999). 

Även Castells påpekar att medierna inte är några neutrala institutioner. Istället
framhåller han att empiriska studier visar att medierna inte är några oberoende
variabler när det gäller att påverka beteendet. I detta sammanhang är det dock
väsentligt att understryka att Castells (1999) resonerar om mediers roll i största
allmänhet och inte om hur medier påverkar just lärandet. Castells för vidare fram
en åsikt som vänder på McLuhans resonemang, Castells säger nämligen att
”...budskapet är mediet.” Argumentationen bygger på att budskapets egenskaper
formar egenskaperna hos mediet. Som exempel ger Castells musikprogrammet
MTV som i alla tänkbara avseenden (tex innehåll, bolagets organisation, teknik
och utformning av bildproduktion) är skräddarsytt för publikens riter och språk. 

Men tillbaka till Clark som anser att framtida forskning bör inriktas på fakto-
rer som är mer fruktbara källor (än valet av medium) för att försöka förstå hur
inlärningsprestationer ökar. Det handlar inte om att undersöka om man lär sig
bättre eller effektivare med datorer, utan istället om hur datorer kan användas på
ett bra sätt i undervisningen. Även Laurillard (1993) är av åsikten att inte ett me-
dium kan lösa undervisningens komplexitet, hur användbart det än är. Hon me-
nar att förbättringar av undervisningen sannolikt kan komma av multipla media
snarare än multimedia. Laurillard förespråkar med andra ord att en variation av
medier används i undervisningen. En rimlig konsekvens av resonemanget ovan
är att det inte är givande att jämföra datorer som medium, vad avser inlärningsef-
fektivitet, med andra medier. Laurillard sammanfattar med att:

Several studies have been done to test the comparative efficiency of diffe-
rent media, but there can be no definitive result because too much de-
pends on local circumstances and on the quality of the particular material
developed. (Laurillard, 1993, s 208 f)

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att: Clark och Sugrue (1990) framhåller
att mediet inte påverkar inlärningen under några som helst villkor; att McLuhan
anser att det inte går att skilja innehåll från metod, samt att; Castells hävdar att
budskapet formar mediet.

3.6.2 Undervisningsmetodens roll för lärandet
Hur är det då med olika undervisningsmetoder? Påverkar valet av metod inlär-
ningen? Med undervisningsmetod avser jag i framställningen ”…sätt varpå un-
dervisning läggs upp och organiseras…” . (Egidius, 1995, s 281) Marton mfl
(1977) menar att ”Det är som om drömmen om den ’pedagogiska frälsningen’
aldrig överger människorna.” (aa, s 166) Vad avser pedagogiska innovationer
eller frälsningsläror är det ofta fruktbart att fundera över hur nya och omdanande
dessa egentligen är. ”Samtliga inlärningspsykologiska skolbildningar har fram-
fött undervisningsmetoder som kommit att få större eller mindre praktisk bety-
delse.” (aa, s 119) De senaste åren har det dykt upp ett antal undervisningsläror
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som gör gällande att det för inlärningseffektiviteten är viktigt att utgå från den
studerandes egna frågor. Hur nytt är detta egentligen? Sokrates (469-399 fkr)
förkunnade hur viktigt det var att de lärande själva upptäckte olika fenomen och
reflekterade över dess innebörd. Vidare menade Sokrates att läraren fungerar
som en handledare som med lämpligt ställda frågor förlöser den kunskap som
finns latent inom den lärande (Stensmo, 1994). I dialogen Menon uttalar Sokra-
tes: ”Utan att någon undervisat honom, nej endast genom frågor ska han således
upphämta vetande ur sitt eget inre.” (Stensmo 1994, s 69) Att utgå från de stude-
randes egna frågor är alltså inte någon ny undervisningsmetod. Följande citat
belyser det ovanstående:

Många har i pedagogisk forskning sett en möjlighet till (eller i varje fall
en förhoppning om) att komma fram till ’råd och anvisningar’ om hur
undervisning och studiearbete bör bedrivas. Ju mer forskning som har
bedrivits med föresatsen att komma fram till någorlunda allmängiltiga
’pedagogiska sanningar’ desto mer uppenbart har det blivit att det finns
ett enda svar som är generellt giltigt för alla frågor som gäller, om man
skall välja det ena eller det andra handlingsalternativet: ’Det beror på’.
...//Man kan exempelvis hävda att en arbetsform som bygger på elevens
egen aktivitet är bättre än en som inte gör det, men av det följer inte på
något sätt hur man skall göra i det konkreta fallet och inte heller utesluter
det att vissa färdigheter faktiskt förvärvas genom härmning. (Marton, mfl,
1977, s 165, se även Papert, 1995, s 183)

Marton menar alltså att ”…det är ofrånkomligt att läraren (eller eleven), som be-
finner sig i den konkreta situationen, själv måste göra sin analys och tolkning av
denna situation och välja handlingsalternativ på grundval av denna.” (Marton,
mfl, 1977, s 165; se även Gibbs, 1985) 

I Marton mfl, (1990) redogör Sheffield för en studie av 23 kanadensiska fö-
reläsare. Föreläsarna var överens om att det inte finns ett enda sätt att undervisa
(se även Barth Nordström, 1991; Marton & Booth, 1997.) Sheffield drar vidare
slutsatsen, som baseras på hans granskning av bland annat studenternas beskriv-
ningar av de 23 föreläsarna, att ”…attityden mot studenterna och undervisningen
är viktigare än metoder och teknik.” (Marton mfl, 1990, s 128) Även Dubin och
Taveggia (aa) anger att forskningsresultat tyder på att undervisningen har liten
direkt effekt på inlärningen. Papert (1995) menar att en tillspetsad beskrivning av
den traditionella synen på undervisningen är den så kallade instruktionismen.
Begreppet betecknar:

…den programmistiska inställningen att vägen till bättre inlärning går
via bättre instruktioner från lärarens sida, uppfattningen att om under-
visningen inte är bra, så är det bara att undervisa bättre. (Papert, 1995, s
120)

Om då varken medium eller metod kan hävdas vara några generella patentlös-
ningar som påverkar effektiv inlärning, vad är det då som påverkar inlärningen?
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3.6.3 Betydelsen av att variera medium och undervisnings-
metod
Clark och Sugrue (1990) lyfter fram motivation och tidigare kunskap som ut-
slagsgivande för inlärning (se även Marton, 1990.) Även Lindgren (1998) hävdar
att ökad motivation leder till bättre inlärning och att det är ett ganska okontrover-
siellt påstående. Marton förtydligar sin hållning: 

...så kan stora delar av den metodiska forskningen karakteriseras som ett
sökande efter Metoden, dvs. den generellt användbara och allt annat
överlägsna undervisningsmetoden. Det framstår naturligtvis som en öns-
kesituation för en lärarutbildare att kunna lära ut en undervisningsmetod,
som gör den blivande läraren till en så skicklig pedagog som han överhu-
vudtaget kan bli. Återigen är det enligt vår mening ett fåfängt sökande.
Undervisning förekommer på så vitt skilda ålders- och förkunskapsstadier
och med så varierande innehåll, att det är svårt att överhuvudtaget före-
ställa sig hur en sådan undervisningsmetod skulle kunna beskrivas annat
än i mycket allmänna ordalag. (Marton mfl, 1977, s 121)

Undervisningens innehåll och former är sålunda inte oberoende av varandra.
Marton mfl (aa) menar vidare att en av de svåraste uppgifterna för en lärare är att
se vilka krav på arbetsformerna som ställs av olika typer av innehåll. I konsek-
vens med detta måste undervisningen innehålla en variation av arbetsformer för
att svara mot den variation av kunskapstyper och elever som är målet för utbild-
ningen. Marton och Booth gör därför följande påstående:

 We say there is no universal method by which learning is brought about.
(Marton & Booth, 1997, s 205)

Arfwedson är också av åsikten att det inte finns ett överallt giltigt effektivaste
sätt att undervisa ett stoff på, utan att undervisningen är kontextbunden (1998).
Jedeskog ger uttryck för liknande tankegångar när hon framhåller att lika lite
som katederundervisning passar alla elever, passar det fria sökandet på Internet
alla elever i alla sammanhang. Elever lär sig på olika sätt påpekar hon (1998). 

Dahlgren och Säljö (1973) menar att vår möjlighet att påverka meningsfull
inlärning på en funktionell nivå (till exempel vid val av medium eller metod) är
ytterst begränsad. I konsekvens med detta följer att när vi vill påverka inlärning-
en är vi hänvisade till något annat än det funktionella planet, exempelvis det
mentala. Ett försök att förbättra elevernas medvetande kring det egna lärandet i
undervisningen (med tex hjälp av frågor om vad man gör och varför man gör
det) är metakognitiva övningar.

En konsekvens av resonemangen som förs ovan, blev att min syn på val av
medium och metod i undervisningssammanhang, förändrades. Min utgångspunkt
blev att variationen mellan olika medier och metoder samt de inre mentala pro-
cesserna (tex förmågan att formulera frågor) framstod som intressanta att under-
söka och utveckla. Avslutningsvis kan konstateras att metakognitiva övningar
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torde kunna integreras och utgöra ett stöd oavsett val av medium, metod eller
undervisningsinnehåll. 

I nästa avsnitt resoneras kring sammanhangets betydelse för lärandet.

3.7 Sammanhangets betydelse för lärande
i ett föränderligt samhälle
Omvärldsförändringar och en allt snabbare samhällsutveckling ställer nya krav
på skolan. Som en konsekvens av en långtgående decentralisering av skolan, har
den målstyrda verksamheten medfört ett ökat lokalt ansvar. Samtidigt har en
vidgning av kunskapsbegreppet skett. I läroplanskommitténs betänkande ”Skola
för bildning” (SOU, 1992:94) presenterades fyra olika former av kunskap: fakta
som information, förståelse som meningsskapande, färdigheter som utförande
och förtrogenhet som omdöme (se även Skolverkets hemsida,
www.skolverket.se/pdf/peder.pdf, rapporten Skola för framtiden – tankar bakom
gymnasiereformen,). Kunskaper kan följaktligen betraktas utifrån olika aspekter
och det är därför inte möjligt att förutbestämma vilka kunskaper skolan ska för-
medla. En konsekvens av detta är att ”…kunskapen ska ses i förhållande till det
sammanhang där den utvecklas.” (SOU 1992:94, s 10) Ytterligare en konsekvens
är att ökat inflytande och större delaktighet medför större krav på ansvarstagan-
de. Kravet på att eleverna ska ta ett ökat ansvar för sitt lärande ska förstås mot att
skolans undervisning, innehåll och form i allt större utsträckning utgår från ele-
vernas frågor:

Fokus i pedagogiken blir eleven och vad hon eller han lär sig. Genom att
i undervisningen utgå från elevens frågor, ge helhetsbilder, förklara,
stödja, stimulera, vägleda, följa och utvärdera förskjuts tyngdpunkten
från förmedlingspedagogik till en undervisning som sätter eleven i cent-
rum. (SOU 1992:94, s 8)

Den största utmaningen för dem som arbetar i den nya gymnasieutbildningen blir
”… att tänka mål i form av kunskaper och kunskapskvaliteter, att lämna den
trygghet som finns i givna direktiv om vad som ska läsas… .” (SOU 1992:94, s
3). När de givna direktiven inte längre är förhärskande i kursplaner och läropla-
ner duger inte heller ett reproducerande beteende. Det har tidigare i mer statiska
och oföränderliga samhällsformer varit förtjänstfullt att mekaniskt lära sig utan-
till, det vill säga att besitta förmågan att memorera. När vi nu lever i ett snabbt
föränderligt samhälle ställs det krav på individens flexibla kompetens. Det krävs
ingen särskilt djupgående analys menar Säljö (aa) för att inse att ett reproduktivt
lärande inte är gångbart i ett dynamiskt och komplext samhälle. Istället menar
han att lärande och utveckling är en fråga om att systematiskt kunna använda
språket i enlighet med de mönster och traditioner som kan vara specifika för ett
särskilt område. Att förstå olika sammanhang framstår som en allt väsentligare
kompetens i kunskapssamhället. Ytterligare en slutsats som Säljö (aa) drar är att
den viktigaste mekanismen för att koppla ihop bland annat tanke och handling är
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den personliga interaktionen genom samtal. Som jag tolkar och förstår Säljö blir
en konsekvens av hans resonemang för skolundervisningen att kommunikationen
mellan elev och lärare blir högst väsentlig. Ett exempel på framgångsrik interak-
tion är när läraren lyckas engagera eleverna i skolarbetet och därmed göra dem
delaktiga och ansvarstagande i olika undervisningsprocesser. 

Säljö (1998) menar vidare att all kommunikation förutsätter och äger rum i
olika sammanhang. Därför är de språkliga uttrycken och de sociala och fysiska
sammanhangen ömsesidigt beroende av varandra. En konsekvens av detta, menar
Säljö, är att en rimlig tolkning av en utsaga kan variera från situation till situation
och från en handlingskontext till en annan. Av den anledningen blir det angeläget
att tolka och försöka förstå yttrande och kontext i samspel med varandra. Efter-
som det varken går att specificera de regler som gäller för tolkningar eller att
härleda dem från ett lexikon eller en ordbok blir det väsentligt att förstå i vilket
sammanhang kommunikation och lärande äger rum. I begreppet sammanhang är
det rimligt att motivation inbegrips. Motivation är en väsentlig förutsättning för
lärandet och bör därför beaktas i studier som fokuserar lärandet. I lärandesam-
manhang bör därför elever och lärare ständigt återkomma till frågor som hur och
vad som motiverar att ett lärande utvecklas. På vilket sätt och med vilket innehåll
(dvs i vilket sammanhang) kan elevernas engagemang stimuleras? Säljö (1998)
menar att lärarna är medvetna om sammanhangets betydelse för elevernas läran-
de men att de ofta kanske undviker att utmana elevernas förståelse och därmed
den vanligt förekommande reproducerande hållningen till lärandet. De lärare
som vågar och förmår utmana elevernas reproduktiva inställning och att kontex-
tualisera lärandet är kanhända de lärare som lyckas gör eleverna delaktiga i skol-
arbetet. Att lära eleverna att formulera och ställa frågor är ett sätt att utmana ele-
vernas tänkande och möjliggör för eleverna att arbeta sig fram till hur en lösning
ser ut på ett problem (aa). 

Frågor som i detta forskningsskede blev aktuella för mig, var att välja och
klargöra hur det praktiska forskningsupplägget skulle organiseras samt att över-
väga vilka för- och nackdelar som olika metodologiska upplägg kunde antas in-
nebära.
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Del III: Metodöverväganden samt
genomförande av aktionen
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4. Metodologiska
överväganden 

4.1 Val av forskningsmetod
I detta kapitel klargör jag varför jag valt att använda mig av en explorativ ansats.
Utgångspunkten för uppläggningen av min undersökning har varit mitt syfte och
eftersom syftet reviderats under arbetets gång, har också metoderna omformats. 

I Starrin och Svensson (1994) framhålls att termen metod ibland används på
ett mångtydigt och vagt sätt. Starrin och Svensson använder till exempel metod-
begreppet som synonymt med det följande: approach, perspektiv, ansats, strategi
och metodologi. Mot bakgrund av denna begreppsförvirring finns det därför an-
ledning att inledningsvis här klargöra vad jag avser med metodbegreppet i denna
avhandling och vilka konsekvenser det får. 

Distinktionen mellan att betrakta metoder som vägledande principer å ena si-
dan och regler å andra sidan har varit central för mig under forskningsprocessen.
I detta avhandlingsarbete har metoderna utgjort vägledande principer för mig. I
processen att analysera de data som insamlats måste forskaren vara öppen för
flera sedan tidigare använda analysmetoder och betrakta dessa som olika mer el-
ler mindre ändamålsenliga alternativ. I denna framställning avser metodbegrep-
pet såväl beskrivningen av tillvägagångssättet vid insamlingen av datamaterialet
som bearbetningen (analysen) av detsamma. Metoden är med denna beskrivning
något som är underordnat valet av perspektiv och teori. Det finns inga metoder
som helt kan garantera tillförlitliga resultat menar Cavanaugh och Perlmutter:

Several problems are inherent in any method used to assess knowledge
about cognitive processes. (Cavanaugh & Perlmutter, 1982, s 16)

Av bland annat den anledningen handlade mitt val av forskningsmetod om att så
förutsättningslöst som möjligt hitta en metod som var lämplig för mitt syfte. En
metod som öppet redovisar forskningsprocessen och som förtroliggör dess re-
sultat. Under ett avhandlingsarbete ställs man emellertid som författare inför ett
antal val av olika dignitet och det är inte möjligt eller ens önskvärt att redogöra
för alla dessa. I texten som följer vill jag dock klargöra ett av mina val, det som
rör sig om metoden. 
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4.2 En metodförskjutning under av-
handlingsarbetet
Under avhandlingsarbetet har en viss metodförskjutning skett. Min avsikt har va-
rit att se om man med metakognitiv träning kan åstadkomma en förändring i
gymnasieelevers lärande. Vid upplägget av studien valdes ursprungligen en kva-
siexperimentell ansats, där den metakognitiva träningen behandlades som obero-
ende variabel och elevernas inlärning som beroende. Av flera skäl har under
projektets gång en förskjutning skett mot en mer explorativ och förklarande an-
sats. 

Jarrick och Josephson konstaterar att en forskningsprocess är dynamisk till
sin karaktär:

Alla med någon erfarenhet av vetenskapligt arbete vet hur svårt det är att
förutsäga vad en undersökning kommer att föra med sig i form av nya
frågeställningar liksom i form av metodmässiga och andra svårigheter.
(Jarrick & Josephson, 1996, s 39)

Därför rekommenderar författarna att man som forskare inte låser fast sitt syfte
för tidigt utan att man låter preliminära frågor vara vägledande. Att undersök-
ningar oftast bjuder på överraskningar är bland annat det som är intressant i
forskningssammanhang (aa). 

En konsekvens av resonemanget blir att man som forskare inte definitivt bör
låsa sig för ett perspektiv, en teori eller en metod utan att man under forsknings-
förloppet ständigt är beredd att ompröva sina ställningstaganden. Därför intog
jag en metod- och teoripluralistisk hållning. Som jag tidigare påpekat, i kapitel
tre i mitt val av perspektiv, bejakar jag argumentationen att ett problem bör bli
bättre belyst om komplementära perspektiv används. Sammantaget medförde då
ett antal omständigheter att jag lämnade mitt ursprungliga kvasi-experimentella
fokus till förmån för en explorativ ansats.

En sådan omständighet som jag vill lyfta fram i detta sammanhang ingår i de
resonemang som jag tidigare fört under rubriken Från utvecklingspsykologi till
reflekterad pedagogik. I avsnittet diskuteras hur forskning om metakognition har
sina rötter i utvecklingspsykologin och därmed de metodologiska traditioner som
förekommer där. Inom psykologin är kvantitativa metoder med experimentella
mätmetoder vanligt förekommande. När arbetet påbörjades med denna avhand-
ling var det därför naturligt att jag tog min utgångspunkt i de forskningstraditio-
ner som var gängse inom området. 

En konsekvens av att jag tog mitt avstamp i den psykologiska metodtraditio-
nen var att sambandsundersökningar var vanligt förekommande och jag efter-
sökte därför metoder som möjliggjorde jämförelser mellan olika grupper. Ett
klassiskt sätt att undersöka effekter av en intervention är experimentet. När det
inte var möjligt att genomföra ett traditionellt laboratorieexperiment lät jag mig
inspireras av kvasi-experimentet som design (se figur 7). Ursprungligen var där-
för också min avsikt att samla in, bearbeta och redovisa data från så kallade kon-
trollgrupper. Avsikten var att kunna jämföra elevgrupper som hade tränat sin
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metakognitiva kompetens med kontrollgrupperna. När så mitt syfte utvecklades
framstod mitt ursprungliga metodval som allt mer olämpligt. 

Den viktigaste förändringen som metodförskjutningen under avhandlingspro-
cessen resulterade i var att själva fältundersökningen kom att bli forskningsfokus
och inte för- och eftertester. Forskningsarbetet kom nu att koncentreras på att
finna undersökningsmetoder som var inriktade på lärandeprocessen. I citatet som
följer av Laurillard fann jag ett exempel på det jag var ute efter:

The approach must be to look at what happens during the learning pro-
cess and relate this to learning outcome. We need a methodology that
provides a deep level of description of what is happening for the student
when they learn, linking the way they think about the content to what they
achieve as an outcome. (Laurillard, 1993, s 49)

Jag förstår Laurillard som att lärandeprocessen är beroende av vilket samman-
hang den ingår i. Det är därför som hon hävdar att process och resultat hör ihop
och bäst studeras tillsammans som en enhet. Lärandet låter sig svårligen fångas i
ögonblicksbilder anser Laurillard (se även Säljö 1998). Istället måste lärandet
relateras till sammanhanget, det vill säga kontexten och processen, för att det ska
kunna tolkas och förstås. Ett erkännande av sammanhangets betydelse för läran-
det medför alltså också ökade krav på att följa och dokumentera lärandeproces-
ser. 

Evaldsson mfl (2001) för också ett resonemang kring att klassrumsforskning-
en inom pedagogiken traditionellt ”…gjort distinktioner mellan pedagogiska
processer å ena sidan och resultat – eller produkter – av dessa processer å andra
sidan.” (aa, s 14) Relationen process – resultat hamnade i fokus och författarna
menar att detta är ett instrumentellt perspektiv på interaktion i pedagogiska
sammanhang. Av sitt resonemang drar de slutsatsen att:

…man kan säga att förståelsen av lärande och socialisation som situatio-
nellt förankrade sociala och kulturella processer som människor är del-
aktiga i, kräver att man kan dokumentera dessa processer i sitt samman-
hang. Man måste alltså ut och vara närvarande i den praktik man vill be-
skriva. (Evaldsson mfl, 2001, s 16) 

Sammanfattningsvis skall diskrepansen mellan det ursprungliga upplägget och
det faktiska genomförandet förstås mot bakgrund av de syftes- och metodför-
skjutningar som skett under avhandlingsarbetet. 

4.3 Viktigt att fånga in processen
Då elever många gånger misslyckas i lärandeprocessen i skolan är det angeläget
att skolforskare försöker identifiera och formulera goda betingelser för inlärning.
I exempelvis en undervisningssituation, till skillnad från ett laboratorieexperi-
ment, är händelseförloppet ett komplext resultat av ett antal förenade faktorer
(Kozma, 1994). Goda inlärningsförutsättningar i en situation kan visa sig vara
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otillräckliga i en annan, trots att samma orsakssamband råder vid varje tillfälle
(House, 1991). Följaktligen menar Kozma (1994) att teorier och forskning kring
medier måste återspegla både dess möjligheter men också komplexiteten i de so-
ciala sammanhang som de ingår i. Kozma menar att experimentella ansatser, där
en oberoende variabels effekt på en beroende, varit vanliga när man velat fast-
ställa orsakssamband (aa). Dessa ansatser menar Kozma, har endast resulterat i
begränsad förståelse av fenomenen, i första hand till följd av att orsaker och ef-
fekter har utforskats, men sällan själva orsakssambandet (se även Lindh, 1997).
Kozma exemplifierar med följande analogi: 

This is similar to examining the effect of a tornado descending on a town
by taking photographs before and after the event. These photographs al-
low us to observe the extent of the damage but not the process by which
the damage was wrought. To understand this process we would need to
make fine-grained, moment-by-moment observations. (Kozma, 1994, s 15)

Siegler och Crowley (1991) berör samma tema:

The crucial variable is not whether the design is longitudinal, but rather
is the density of observations during the period of change relative to the
rate of change of the phenomenon. (Siegler & Crowley, 1991, s 607)

Det viktiga för att kunna analysera en förändring, menar de bägge författarna, är
inte prövning före och efter. Istället är det avgörande att ha en sekvens av obser-
vationer, från före och efter men framför allt från under själva processen. 

Av flera orsaker finns det på en mer övergripande nivå, anledning att ifråga-
sätta huruvida traditionella experimentella upplägg är fruktbara i vår strävan att
beforska olika undervisningssituationer. I en forskningsöversikt av Skolverket
(1999 b) redovisas liknande tankegångar:

Vår forskningsöversikt visade att det är både svårt och ovanligt att man
lyckas isolera inlärningseffekterna av IT-inslag i undervisningen. För att
lyckas med detta behöver man skapa en laboratorieliknande experiment-
situation. Det är svårt och relativt ointressant att generalisera från en så-
dan situation till skolans vardag. Vi menar att den viktiga kunskapen
måste gälla hela skolsituationer i vilka många faktorer opererar samti-
digt. (Skolverket, 1999b, s 54)

Även House uttrycker tvivel kring det fruktbara i att använda experiment i sko-
lan:

…some scientific realists doubt that social researchers can ever attain the
degree of experimental isolation necessary and, hence, see the social sci-
ences as essentially nonexperimental.// Only when a system is sealed off
from other influences can the operation of a casual entity be predicted
with certainty, and this complete isolation is rarely if ever obtainable in
the social sciences. (House, 1991, s 5)
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Överhuvudtaget kan man resonera kring om det är möjligt att bryta ut ett isolerat
element ur ett komplext undervisningssammanhang och samtidigt lämna allt an-
nat oförändrat. Eller är alla element i en undervisningssituation beroende av var-
andra och därför oskiljaktiga? Om de olika elementen (tex elever, lärare, medium
och metod) hör ihop är det i så fall mer intressant att studera mönster och inte
enstaka variabler. Hur låter det sig då göras? 

Sammanfattningsvis blev jag under forskningsprocessen klar över det ut-
siktslösa i att söka efterlikna experimentella upplägg i skolan. Mot bakgrund av
mitt forskningsintresse (se kapitel 1) framstod istället som allt viktigare att ut-
veckla en explorativ hållning istället för en deskriptiv. En väsentlig skillnad
mellan de bägge ansatserna är att den förstnämnda används när ett problemom-
råde är outforskat och man som forskare öppet och förutsättningslöst söker mer
kunskap om detsamma. Den deskriptiva ansatsen är däremot framför allt av be-
skrivande karaktär och det är därför följdriktigt att den ofta är inriktad på händel-
ser som redan inträffat. Jones (1999) konstaterande att Internetforskningen inte
skall vara föreskrivande bidrog ytterligare till att jag mer explorativt ville närma
mig relationen lärande och Internet. Att jämföra grupper för att beforska olika
slags samband och att organisera eleverna i experiment- och kontrollgrupper
framstod som därför som ofruktbart. Som allt viktigare framkom istället att foku-
sera vad som skedde under själva fältstudien. När nu de klassiska forsknings-
mässiga förebilderna i form av experiment och kvasi-experiment visade sig vara
olämpliga för mitt forskningssyfte, sökte jag alternativa metoder för att undersö-
ka mitt problemområde. 

4.4 Fältundersökningar av aktionskaraktär
I detta avsnitt redogör jag för varför valet föll på en fältundersökning av ak-
tionskaraktär. Det är genom att göra undersökningar fältmässiga som man kan få
kunskap om en modell eller pedagogisk idé är implementerbar i andra skolor,
menar Lannér (1999). En av fältundersökningens fördelar i jämförelse med labo-
ratorieexperimentets är att den förstnämnda genomförs under så naturliga beting-
elser som möjligt (Ludvigsen & Österud, 2000; Pedhazur, mfl 1991).

Denna typ av undersökning utmärks av att data insamlas i den naturliga un-
dervisningsmiljön. Pedhazur mfl resonerar kring relationen mellan fältundersök-
ningar och experimentella upplägg och de hävdar att:

...only field studies, that is, studies in the ’real world’, can yield mea-
ningful information about human behavior. (Pedhazur mfl, 1991, s 252)

Fältundersökningar medför dock ett antal begränsningar. Undersökningstypen
kan till exempel endast användas om man är beredd att ”...mildra kraven på att
alla de störande variablerna skall hållas under kontroll.” (Pramling, 1988, s 48)
Eftersom aktionsforskningprojektet i denna avhandling inte syftade till att utreda
orsak - verkansrelationer, eller till generalisering av resultaten, utgjorde det ovan
nämnda inget hinder för mitt metodval. 



90

Upplägget av min undersökning påminner i delar om det som Pramling be-
skriver i rapporten Att lära barn lära (aa). (Pramlings forskning var dock inte in-
riktad på gymnasieelever eller informationsanvändning). I rapporten beskriver
hon hur hennes studie är upplagd som ”…ett experiment i verkligheten, där den
’oberoende variabeln’ är en specifik didaktisk ansats….” (aa, s 26) Pramling me-
nar vidare att i de traditionella experimenten söker man finna orsakssamband.
Samtidigt menar hon att detta sökande är omöjligt i vardagssituationer: 

Eftersom studien utförs i vardagen måste man våldföra sig på det tradi-
tionella experimentets design som innebär att variabler skall hållas under
kontroll. (Pramling, 1988, s 26) 

Syftet med undersökningens upplägg är, enligt Pramling (aa), att beskriva diffe-
rentierade didaktiska angreppssätt (till exempel att introducera metakognitiva
övningar) för att se vad som är möjligt att åstadkomma i pedagogiska samman-
hang. Resultatet av ett sådant undersökningsupplägg kan ”…utgöra en riktlinje i
praktiskt handlande för läraren.” (Pramling, 1988, s 26) Essensen i Pramlings
tankar är alltså att det handlar om att ”…erhålla en utförlig information och inte
om att testa samband” (aa, s 26), vilket också överensstämmer med mina inten-
tioner.

Det var framför allt två orsaker till att jag valde att använda mig av en fältun-
dersökning av aktionskaraktär: för det första kan det vara svårt att få lärare in-
tresserade av och engagerade i ett förändringsarbete om de inte känner delaktig-
het och ansvar. Om förändringsarbetet känns externt påtvingat, utan att intresse
finns i lärargruppen är det risk att lärarna intar en passiv objektroll. Om lärare
istället ges delaktighet i och inflytande över detaljplaneringen av de metakogni-
tiva övningarna, bör deras engagemang och ansvarskänsla öka. 

För det andra kan sannolikt yrkesverksamma lärare som deltar i ett aktions-
forskningsprojekt bidra med förslag på ytterligare metakognitiva övningar som
kan användas, samt ge allmänna synpunkter på upplägget av undersökningen.

Ytterligare ett skäl till att bli inspirerad av aktionsforskning som metod, var
att Baird (1986) har funnit att aktionsforskning är vanligt förekommande vid
metakognitiva studier. Aktionsforskning föreföll därför vara en lämplig utgångs-
punkt för mitt upplägg.

Det fanns sedan tidigare forskningsresultat av Marton och Booth som föran-
ledde viss beredskap: 

...experimental insertions did not bring about deep approaches. On the
contrary, those in the experimental group performed rather worse in
answering questions on the first text they read compared with the control
group who were left to their own devices. (Marton & Booth, 1997, s 169)

Författarnas förklaring till det misslyckade resultatet var att de studerande hade
fokuserat själva lärandet istället för objektet för lärandet. Även Dysthe (1996)
pekar på risken att läraren blir så inriktad på själva processen att frågan om vad
elever egentligen lärt sig hamnar i bakgrunden. Det var därför viktigt att lärare
och framför allt eleverna (som deltog i de fallstudier som redovisas i denna av
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handling) i samband med de metakognitiva övningarna inte glömde bort objektet
för inlärningen. Risken var annars att:

Again, the instructions given to certain groups were associated with an
effect opposite to that intended. They inhibited rather than enhanced the
variation in ways of understanding. (Marton & Booth, 1997, s 171) 

Liknande erfarenheter har Gerhard Arfwedson och han skriver:

 ...det finns skäl att anta att implementationen av nyheter i undervisningen
leder till ett slags temporär kompetensförlust i systemet, dvs. till en lägre
’effektivitet’ i undervisningen. (Arfwedson, 1998, s 39)

Mot bakgrund av det ovanstående menar Arfwedson att lärares i olika samman-
hang dokumenterade motvilja till förändring, kommer i en ny dager. Lärarna vill
helt enkelt inte förändra sitt sätt att arbeta eftersom de befarar att det leder till
sämre undervisning, i alla fall temporärt. 

Marton och Booth (1997) konstaterar att om både objekt och process fokuse-
ras i lärandet leder detta till en önskvärd studieinriktning bland eleverna. Emel-
lertid påpekar Siegler och Crowley (1991) att essensen i utveckling är föränd-
ring, men att fastställa hur förändring går till är mycket svårt. Historiskt har den-
na svårighet begränsat både teoretiska och empiriska framsteg i att utveckla för-
ståelsen för kognitiv utveckling. En orsak till svårigheterna har varit problemet
att finna lämpliga metoder för att studera området. De Corte mfl (1996) åskåd-
liggör svårigheten när han hänvisar till flera tidigare undersökningar som visar
på goda effekter av datorstödd undervisning, men att dessa undersökningar kraf-
tigt kan kritiseras på en rad olika metodologiska punkter. 

Målet med mitt val av metod var att nå så fullständig förståelse av det unika
studieobjektet som var möjligt. Därför tilltalades jag av att använda flera olika
metoder för att säkrare kunna infånga och beskriva det som skulle studeras (se
avsnitt 6.1.1.), vilket benämns triangulering.

...triangulation, or the inclusion of multiple perspectives, guards against
viewing events in a simplistic or biased way. Triangulation also can refer
to using a variety of methods -for example, observation and interviews -
so that a researcher in not limited to only one kind of data source. (An-
derson, mfl, 1994, s 31)

4.5 Att forska ”med”, vilka är fördelarna?
En följd av decentraliseringsideologin är att lokala utvecklingsarbeten får större
betydelse i skolans dagliga arbete. Erfarenhetslärande (till exempel aktionsforsk-
ning) blir med nödvändighet ett centralt begrepp i detta sammanhang (Tiller,
1995). Kännetecknande för aktionsforskning är strävan att utveckla organisatio-
ner och därigenom minska avståndet mellan teoretisk kunskap och praktisk til-
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lämpning. Svensson (2001) gör en liknande analys som Tiller och menar att ef-
terfrågan på specialistkunskap och forskning växer i takt med den internationella
konkurrensen. Men, påpekar Svensson, den alltmer efterfrågade kunskapen går
inte att ”köpas” färdig. Istället förutsätts en aktiv medverkan i en kunskapsbild-
ning i nya former. 

När Svensson beskriver denna alternativa kunskapsbildning är det framför allt
nyttan, effektiviteten och användbarheten för de deltagande som lyfts fram. En
central utgångspunkt för det aktionsprojekt som jag beskriver i denna avhandling
har just varit att elever och lärare ska känna nytta och användbarhet av sitt delta-
gande. Ytterligare attribut för aktionsforskning som låg i linje med mitt forsk-
ningsintresse var det processinriktade arbetssättet som bygger på flexibilitet, till-
lämplighet, reflektion och situationsanpassad, kontextbunden förståelse (se tidi-
gare avsnittet om Sammanhangets betydelse för lärandet). Svensson har tagit sin
utgångspunkt i Gibbons mfl (1994), när han sammanställt två modeller för kun-
skapsbildning. Jag har låtit mig inspireras av Svenssons modell och återger i Fi-
gur 5 delar av den:

  
 Modell 1 Modell 2

Relationer Hierarkiska Jämlika

Styrning (Det akademiska) ämnet Gemensam kunskap,
handling

Mål Teoretisk förståelse Användbarhet

Form Institutionaliserad Flexibel

Förhållnings-
sätt

Avgränsat, vetenskapligt Reflekterat

Typ av 
kunskap

Generell Specifik, kontextbunden

Fokus Resultat Processinriktning

Arbetssätt Upptäckt          förändring Samtidighet upptäckt 
förändring

Figur 5. Två modeller för kunskapsbildning (figuren är inspirerad av Svensson, 2001). 

I modell 1 presenteras den traditionella akademiska kunskapsbildningen som
vuxit fram i ett samhälle med betydligt lägre förändringstakt. Fördelar med den
modellen är enligt Svensson exempelvis att kunskapssökandet kan ske fritt och
långsiktigt. Nackdelar är att det riskerar att utesluta praktiker från kunskapsbild-
ningen och därmed utestänga nya idéer och synsätt. I modell 2 är det främst an-
vändbarheten, det reflekterade förhållningssättet samt det kontextbundna som
sammanfaller med upplägget av min aktion. 

Svensson (aa) beskriver i sin artikel fyra grundtyper av relationer mellan fors-
kare och praktiker: att forska på, att forska för att forska åt och att forska med.



93

Att forska ”på” och ”för” innebär att praktikerna skolas in i forskarnas sätt att
tänka och analysera problem. I den sortens ansatser är teorier och metoder förut-
bestämda. Att forska ”åt” innebär att forskaren är styrd av praktikernas eller
uppdragsgivarnas önskemål och intressen. Gemensamt för de tre första grundty-
perna av relationer är att de ser praktikerna som objekt och inte som jämlika
medforskare. Pedagogisk forskning har inte alltid uppfattas som viktig av lärare.
Man kan fundera kring vad det beror på. Forskningen kring skolan har ofta varit
inriktad på att forska om skolan och om läraren. Läraren kom på grund därav att
allt som oftast betraktas som ett objekt. Därför är blir inte heller resultatets an-
vändbarhet för praktikerna av större intresse. Att lärarna känner sig beforskade
och utnyttjade går stick i stäv med aktionsforskningens huvudintentioner (Tiller,
1995). 

Mitt forskningsintresse överensstämde istället närmast med det som Svensson
benämner att ”forska med”:

Forskare och praktiker bildar kunskap tillsammans och samtidigt. Det är
den gemensamma upptäckten som är drivkraften för båda. Intresset kan
däremot vara olika – den direkta nyttan för praktikernas del och den
långsiktiga, systematiska kunskapsbildningen för forskarens del. (Svens-
son, 2001, s 19) 

Utgångspunkten för att ”forska med” är att skapa jämlika subjektsrelationer, där
såväl praktiker som forskare gemensamt framställer praktiskt användbar kun-
skap. Centralt är vidare tanken att problem bäst löses i verkliga situationer. Där-
för är det viktigt med kontinuitet i relationerna (Elliott, 1991; Svensson, 2001;
Tiller, 1995) och att granskning och dokumentation av processen blir avgörande
för att man ska kunna bedöma utbytet av en aktion. I ett sådant nära samspel med
deltagarna är det naturligt att använda sig av en öppen explorativ, prövande
forskningsmetod, menar Svensson (2001). Det är angeläget att betona att:

 Det handlar inte om att ge deltagarna en enda eller bästa lösning, utan
att praktiker och forskare ’gemensamt’ diskuterar och analyserar pro-
blem och olika lösningar på dessa. (Svensson, 2001, s 8)

Sammanfattningsvis framstod en explorativ och processinriktad metod som
lämplig för att belysa mitt syfte, det vill säga en metod som beaktar samman-
hangets och förutsättningars (tex elevernas programtillhörighet och lärarnas in-
dividualitet) betydelse för lärandet. 
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5. Mina metodval

I detta metodkapitel presenteras de metoder som jag använt mig av för att samla
in den data som sedan analyserats och sammanställts. Aktionsforskning som
metod presenteras först, därefter taxonomier som system för att bedöma kvalitet i
kunskapsutveckling. Kapitlet avslutas med att intervjumetoden och loggböckerna
presenteras. (Fältundersökningarna benämns i bilagorna för delstudie 2).

5.1 Aktionsforskning 
Det finns ett flertal olika modeller av aktionsforskning. En modell är att forsk-
ningsproblemet till exempel formuleras av forskaren och klienterna tillsammans,
en annan är att det formuleras av forskare på egen hand. Det är dock en nödvän-
dighet att lärare som deltar i aktionsforskning känner ett behov av förändring,
påpekar Anderson mfl (1994). Elliott (1991) definierar aktionsforskning på föl-
jande sätt: ”...the Study of a social situation with a view to improving the quality
of action within it.” (aa, s 69)

Enligt Tiller (1995) skiljer sig inte aktionsforskning från andra forskningsan-
satser vad avser bruket av tekniker för datainsamling. Inte heller analysen av data
avviker från annan kvalitativ forskning. Det som dock utmärker aktionsforskning
är the spiral of self-reflection (se punkt 1- 4 nedan) som involverar andra medar-
betare i processen.

Lewin brukar anges som aktionsforskningens fader, men Anderson mfl (1994)
framhåller att Lewin inte var först med att tillämpa aktionsforskning, (han var
dock först med att få den respekterad som forskningsansats). Han uppmuntrade
svaga grupper att enas i en gemensam strävan att uppnå oberoende och jämlikhet
(Adelman, 1993). Han talade om ”…a cycle of action research.” (aa, s 14) Akti-
viteterna i aktionsforskningsspiralen beskrivs i fyra delar:

1. To develop a plan of action to improve what is already happening.
2. To act to implement the plan.
3. To observe the effects of action in the context in which it occurs. 
4. To reflect on these effects as a basis for further planning and subsequent ac-

tion through a succession of cycles. (Anderson mfl, 1994, s 12)

De fyra olika momenten kan anses motsvara: att planera, att agera, att observera
och att reflektera. Lewin ansåg själva aktionsforskningsprocessen som viktigare
än utfallet och han letade efter empiriska relationer och genomförde därför fäl-
texperiment. 
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Aktionsforskning kan i allmänhet sägas ha två inriktningar: dels att bidra med
problemlösningar; dels att kunna bidra med ny kunskap. I föreliggande avhand-
ling är bägge inriktningarna om än i begränsad omfattning, aktuella. Vad avser
problemlösningsinriktningen så är syftet med aktionen (som beskrivs i denna av-
handling) och dess resultat, just att klargöra frågan om metaträningens möjlig-
heter vid informationsanvändning. Däremot är möjligheterna begränsade vad av-
ser att generalisera resultaten från aktionen. 

Det är forskarna som startar ett skeende och en aktion kommer inte till stånd
utan dem. Det är sedan praktikerna, eventuellt tillsammans med forskare utifrån,
som genomför forskningsarbetet. Under genomförandet av aktionen sker såväl
datainsamling som validering. Elliott ger följande beskrivning och menar att: 

In action-research ’theories’ are not validated independently and then
applied to practice. They are validated through practice. (Elliott, 1991, s
69) 

Då genomförandet är ett sätt att bedriva aktionsforskning, blir det ur metodsyn-
punkt betydelsefullt att nogsamt beskriva och diskutera detta. Jag kommer därför
att utförligt och omfattande i de följande kapitlen beskriva förberedelser och ge-
nomförande av aktionsforskningsprojektet. Ytterligare en konsekvens av reso-
nemanget blir som Wallén påpekar att:

Om de praktiska resultaten uteblir kan det fortfarande vara väl så intres-
sant ur forskningssynpunkt, om aktionen har lett till att nya kunskaper
kommit fram och om man analyserar orsakerna till att själva aktionen
inte blev den avsedda. (Wallén, 1996, s 112)

5.1.1 Elevens, lärarens och forskarens roller i aktions-
forskning
Baird nämner tre grupper som kan ingå i pedagogisk aktionsforskning, nämligen:
studerande; lärare och forskare. Han beskriver rollerna i att:

The learner´s role centred on taking more responsibility for, and control
of, learning. The teacher´s role was to facilitate these changes. My role
was to provide sufficient information and techniques to allow for infor-
med and purposeful progress, to oversee development of the study, and to
act as participant observer. (Baird, 1986, s 267) 

Aktionsforskning betonar första person: jag observerar, jag samlar information,
jag reflekterar, jag agerar, jag dokumenterar, jag är aktiv, jag lär mig (aa). Ansat-
sen är en antites till extern kontroll, beroende och mottagande. Istället stimuleras
de studerande och lärarna att själva granska lärandets grunder och sina egna rol-
ler i inlärningsprocessen. Avsikten är inte att lärarna ska lämna sin pedagogiska
roll och beforska praktiken utifrån. Istället menar Elliott (1991) att ”...reflection
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and action are simply two aspects of a single process” (aa, s 14). Aktionsforsk-
ning placerar lärarna i centrum för verksamheten. 

Tidigare försök att förbättra undervisningen har, som påpekats, ofta fokuserat
läraren och dennes val av medium och metod. Trots att elevens lärande är i cent-
rum i denna avhandling, är det intressant att studera lärarnas agerande i den me-
takognitiva processen, vilket även Pramling (1987) påpekat. Ju mer lärarna själ-
va undervisar och agerar metakognitivt, desto större möjlighet är det att få en
förändring till stånd bland eleverna. 

Forskarens roll i aktionsforskning kan sammanfattningsvis vara att identifiera
ett problem, presentera problemet för berörda samt initiera en förändringspro-
cess. Tiller beskriver forskarens olika roller i aktionsforskning på följande sätt:

Forskaren kan ha en rekke ulike roller.//”...fra en aktiv ’drarolle’ til en
passiv påvirker. Den förste ytterpunkt karakteriseras ved at forskaren har
en sentral posisjon i planlegging og gjennomföring. Forskaren drar pro-
sjektet. Hun/han står sentralt i beslutningsprocesen, er innpisker, opp-
muntrer og bestemmer det meste hva som skal stå på sakskartet. På denne
måten blir forskeren hovedentreprenören og vil som sådan måtte baere
uforholdsmessig mye av ansvaret. (Tiller, 1995, s 89f)

Som deltagande observatör förser forskaren de berörda i processen med nödvän-
dig information och  med tekniker. I forskarens roll och arbetsuppgifter ingår: att
fungera som länk mellan lärare och elever, vara lärarnas diskussionspartner,
samla in skriftliga dokument och att genomföra intervjuer. 

Grundtanken i aktionsforskning bygger på att lärare och forskare är beroende
av varandras unika kunskaper för utveckling. Lewin uttryckte det på följande
sätt: ”No action without research; no research without action.” (Adelman, 1993,
s 8) 

Anderson mfl (1994) benämner forskarna för ’outsiders’ och lärarna för ’insi-
ders’. De båda grupperna står inför motsatta problem. Forskarna strävar efter att
förstå praktikerna utan att för den skull förlora utifrånperspektivet. De yrkes-
verksamma riskerar däremot att bli hemmablinda och måste utmana det som tas
för självklart. Situationen blir ytterligare komplicerad av att skolforskarna ofta är
skolade i en lärarutbildning samt att de dessutom ofta varit verksamma som
praktiker. Anderson mfl fortsätter:

Therefore, the distance between university researchers/practioners and
school practioners/researchers is sometimes not as great as we make it to
be in theory. (Anderson mfl, 1994, s 28)

5.1.2 Aktionsforskningens giltighet
Aktionsforskning förutsätter vidare icke hierarkiska grupper där de inblandade
deltar på jämlika villkor (Anderson mfl, 1994). Det förekommer emellertid inte
sällan en konflikt mellan den teoretiska kunskapen tillhörande universiteten och



97

den praktiska kunskapen tillhörande lärare. Avsikten med aktionsforskning är att
de bägge områdena ska kunna närma sig varandra. 

Ytterligare ett kännetecken för aktionsforskning är att den är knuten till så
kallad pragmatisk validering. Pragmatisk validering innebär att verifiera - göra
sann. Kvale beskriver begreppet på följande sätt:

För pragmatikern är sanning det som hjälper oss vidta de åtgärder som
leder till det önskade resultatet. Kunskap är mer handling än observation;
effektiviteten hos våra kunskapsanspråk demonstreras genom effektivite-
ten hos vårt handlande. I den pragmatiska valideringen av ett kunskap-
sanspråk ersätts rättfärdigande av tillämpning. (Kvale, 1997, s 224)

(När det gäller ett mer allmängiltigt intresse, sk extern validitet, så hänvisas läsa-
ren till avsnittet om normativa konsekvenser som återfinns i diskussionskapitlet).
I aktionsforskning läggs tyngdvikten på förändring, och den pragmatiska valide-
ringen bygger på observationer och tolkningar. 

Aktionsforskning sträcker sig från beskrivningar av sociala förhållanden
till handlingar som kan förändra just de förhållanden som undersöks.
(Kvale, 1997, s 224)

Kvale menar att inom aktionsforskning utvecklar både forskare och övriga delta-
gare en gemensam kunskap om en social situation. Denna gemensamma kunskap
tillämpas sedan genom nya handlingar varigenom kunskapens validitet prövas i
praxis (aa).

5.1.3 Fem antaganden kring aktionsforskning och IKT
Neuman (1989) menar att vi inte har och inte heller i framtiden kommer att få
tillgång till någon allmän vetenskaplig systematik, som anger vilka strategier
som underlättar möjligheten till förutsägelse. Det är enligt Neuman inte möjligt
att identifiera en speciell komponent i en bestämd inlärningssituation som kom-
mer att vara effektiv för den enskilde. Givet detta menar Neuman att det logiska
istället är att söka efter de faktorer som leder till effektiv datoranvändning när de
operationaliseras i klassrummen: 

The naturalistic paradigm offers exceptional promise for gaining the de-
tailed, context-bound information necessary to understand the effective-
ness of computer-based instruction (CBI). (Neuman, 1989, s 39)

Neuman, inspirerad av idéer från Guba och Lincoln (1982), har sammanställt fem
antaganden kring relationen mellan CBI (computer-based instruction) och den
naturalistiska metoden (naturalistic, exempelvis aktionsforskning). Eftersom
Neuman behandlar just relationen mellan IKT och hur detta ska beforskas på ett
lämpligt sätt, var hennes fem utgångspunkter relevanta att beakta i mitt upplägg
av aktionerna.
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Det första benämns The Nature of Reality. Verkligheten konstrueras av den
enskilde och kan därför se ut på många olika sätt. Att undersöka vad den enskil-
de uppfattar är därför av intresse. Datorn möjliggör individualisering vilket gör
den intressant för naturalister att studera. Verkligheten kan enligt en naturalist
(till exempel en aktionsforskare) inte studeras isolerat i ett laboratorium. Detta
motiverar att datainsamlingen sker ute i skolverksamheten: 

If this information is grounded in repeated observations of the same phe-
nomena across a number of participants, it can be translated into a vari-
ety of empirically based suggestions for improving courseware design.
(Neuman, 1989, s 44)

Det andra antagandet benämns, The Nature of Truth Statements. För de som till-
lämpar naturalistiska metoder är sanningen kontextbunden och kan uttryckas på
flera olika sätt (precis som föregående antagande om verkligheten). Sanningen
kan därför inte generaliseras: 

Instead, truth statements are best thought of as working hypotheses that
relate to individual cases. (Neuman, 1989, s 41)

”Sanningen” kring ett medium avslöjas därför inte i vittomfattande uttalanden
om dess effektivitet utan av individuella erfarenheter under unika förutsättningar.
Alvesson och Sköldberg uttrycker det på följande sätt:

I stället för verifiering/falsifiering, dvs bekräftelse eller inte av ett univer-
sellt omdömes sanning, en procedur, som vi tidigare påpekade// …sällan
förekommer i praktiskt vetenskaplig verksamhet, innebär denna forsk-
ningsstrategi alltså något annat: det successiva fastställandet av en teoris
tillämpningsområde inom en viss domän. Beträffande en regel frågar man
inte ’är den sann eller falsk’ utan ’när gäller den?’ (Alvesson & Sköld-
berg, 1994, s 31).

Det tredje antagandet som Neuman beskriver är, Explanation of Action. Forskare
som tillämpar naturalistiska metoder utgår från att interagerande faktorer formar,
snarare än orsakar varandra. Därför söker dessa forskare slutledningar av förkla-
rande karaktär snarare än direkta orsakssamband. Istället för att tala om beroende
och oberoende variabler föredrar naturalister istället att tala om möjliga sam-
band. Elliott menar vidare att vi inte självklart kan utgå från att det finns ett or-
sakssamband mellan undervisningsmetod och resultat. Process och produkt på-
verkar varandra och att reflektera kring samspelet mellan dem är vad Elliott
(1991) benämner aktionsforskning. Citatet nedan beskriver relationen mellan
process och produkt:

Improving practice involves jointly considering the quality of both outco-
mes and processes. Neither consideration in isolation is sufficient. The
quality of learning outcomes is only at best an indirect indicator of the
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possible quality of the teaching process. The quality of learning outcomes
depends on more than the quality of teaching. (Elliott, 1991, s 50)

Resultat från aktionsforskningsprojekt kan förse forskare med material till teorier
som i sin tur kan leda till en ökad förståelse. 

Inquirer and respondent kallas det fjärde antagandet. Enligt naturalisterna står
forskare och respondenter (under aktionen är elever och lärare respondenter) i ett
inbördes förhållande. Objektivitet i naturalistiska forskningssammanhang, är inte
bara omöjligt att uppnå utan även kontraproduktivt. Det är interaktiviteten mel-
lan forskare och respondenter som ger möjlighet att upptäcka verkligheten, me-
nar Neuman (1989):

The probing for ideas, confirmation of insights, and verification of
conclusions necessary for the development of empirical evidence related
to patterns of interaction can be accomplished only through the interplay
of the naturalistic researcher and the participants in qualitative research.
(Neuman, 1989, s 42ff)

För att kunna öka förståelsen av verkligheten är det därför viktigt att stimulera
interaktionen mellan deltagarna i en aktion. Ett exempel på en sådan stimulans är
att kontinuerligt besöka aktionsgrupperna ute på fältet.

I det sista och femte antagandet, Values and Inquiry, framhålls att naturalis-
terna inte tror på objektivitet i forskningssammanhang. Tvärtom menar natura-
listerna att värderingar är inneboende i all forskning. Forskaren gör under forsk-
ningsprocessen ett antal val, till exempel av: problem, av paradigm, av teori och
olika sorters metoder. 

Neumans utgångspunkter sammanföll (i stora delar) med mina och de fem
punkterna som jag sammanfattar nedan var vägledande för mig under den aktion
som genomfördes:

1. Verkligheten konstrueras av den enskilde,
2. sanningen är kontextbunden,
3. interagerande faktorer formar, snarare än orsakar varandra,
4. interaktiviteten mellan forskare och respondenter ger möjlighet att upptäcka

verkligheten,
5. värderingar är inneboende i all forskning.

5.1.4 Mina erfarenheter av aktionsforskning
Jag har sedan tidigare erfarenhet från deltagande i ett par olika aktionsforsk-
ningsliknande projekt. Under perioden från hösten 1996 till våren 1998 deltog
jag i planering och genomförande av en distanskurs. Min roll som lärare var att
på distans och med hjälp av datorkommunikation stödja kursdeltagarnas utveck-
lingsarbeten. Förvisso bedrevs kurser på distans men den byggde på en process,
baserad på kontinuerliga och täta kontakter mellan mig och kursdeltagarna. Di-
stanskursen genererade ett antal uppföljningskurser i vilka jag deltagit som lärare
och handledare. 



100

I ett liknande projekt, IT-Växjö, var min roll, under 1998, att stödja ett antal
lärargruppers framtagande av lokala IT-planer. I bägge sammanhangen har jag
bistått deltagarna med extern support i form av att formulera kritiska frågor,
sammanfatta, ge litteraturtips, fördjupa teoretiska resonemang och att problema-
tisera. I dessa projekt har lärarrollen inte varit den undervisande i traditionell
bemärkelse. Under aktionen, som redovisas i denna avhandling, eftersträvade jag
att ha samma roll som jag beskrivit ovan. 

Eftersom jag var ute efter att följa och dokumentera en process eftersökte jag
ytterligare redskap som var lämpliga för att bedöma kunskapsutveckling. Taxo-
nomier visade sig vara sådana redskap.

5.2 Taxonomier- ett system att bedöma
kvalitet i kunskapsutveckling
I detta avsnitt introduceras först i allmänna drag taxonomier med förtjänster och
brister. I avsnittet som följer därefter fördjupas resonemangen kring SOLO-
taxonomin. 

5.2.1 Introduktion
Eftersom mitt övergripande syfte var att undersöka om övningar av metakognitiv
karaktär kan stödja informationsanvändning, ville jag ha en möjlighet att granska
om texterna som producerades av eleverna som deltog i aktionen utvecklades.
Taxonomier framstod som ett lämpligt redskap att använda för mig, då ett av
motiven bakom utarbetandet av taxonomier har varit att möjliggöra klassificering
och bedömning av kvalitativa aspekter i kunskapsutvecklingen (Alexandersson,
1985). 

Efter att en elev har deltagit i undervisning kring ett tema sker i regel en ut-
värdering av vad han eller hon lärt sig. Vanligtvis är det läraren som står för
kontrollen av vad eleven verkligen har lärt sig. Kontrollen består i allmänhet bå-
de av kvantitativa och kvalitativa inslag. Det handlar med andra ord om hur
mycket man lärt sig men även hur väl man lärt sig något (Biggs och Collis,
1982). Att kvantitativt bedöma (tex genom antal poäng) hur mycket någon lärt
sig av ett givet stoff är förhållandevis enkelt om man jämför med att bedöma
kvalitet i hur väl man tagit till sig ett stoff. Sannolikt är detta en starkt bidragan-
de orsak till att provutformningen i skolan i stora stycken varit utformad så att
den just bedömt hur mycket eleverna kunnat snarare än hur väl. Provutformning-
en har i sin tur fått till följd att eleverna försökt memorera fakta utantill i skolan.

Det finns sedan tidigare olika modeller som har använts för att bedöma kvali-
tet i kunskapsutveckling. Blooms taxonomi är välkänd men var ursprungligen
tänkt för utformning av mål och provfrågor och inte för att klassificera öppna
svar (som ju var avsikten med min undersökning). Av bland annat den anled-
ningen valdes Blooms taxonomi bort. 

I avsnittet som följer nedan beskriver jag för- och nackdelar med taxonomier. 
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5.2.2 Taxonomiers förtjänster och begränsningar
Kvalitativa frågor är alltså något som kan bedömas med hjälp av så kallade taxo-
nomier (Ekman, 1987; Franke, 1990; Måhl, 1994). En taxonomi är ett kvalitativt
bedömningsschema, ett försök att klassificera kunskap. I taxonomier skiljer man
mellan olika nivåer av kognitiva mål för eller utfall av undervisning och dessa
mål och utfall är hierarkiskt ordnade. En gemensam utgångspunkt för taxonomier
är att de inte betraktar kunskapsprocessen som kontinuerlig utan som en språng-
vis process (Måhl, 1994). Därför beskriver taxonomier kunskapsskillnader i form
av trappdiagram (eller nivåer) ”…där varje trappsteg representerar en viss kvali-
tativ nivå av kunnande.” (aa, s 173) Enligt Hult (1998) är flertalet taxonomier
tänkta att användas som hjälpmedel vid konstruktion av prov. Läraren formulerar
då frågor som kräver svar på den kognitiva nivå som överensstämmer med mål-
formuleringarna.

En taxonomi eftersträvar att beskriva den allmänna trappan som gäller alla
ämnen och allt mänskligt kunnande. Att taxonomierna är tänkta att vara tillämp-
liga i alla möjliga sammanhang är också en punkt som kritiserats. Kritiken har
gått ut på att taxonomierna inte varit kopplade till innehållet utan att de varit ett
skelett som fungerat i alla kontexter (aa; Måhl, 1994). 

Men det fundamentala problemet med taxonomier är att de flyttar fokus
bort från frågekonstruktion till bedömning. I sin ambition att vara ett all-
mänt bedömningsschema tappar taxonomin kontakten med det specifika
kunskaps- eller kompetensmål den enskilda frågan vill utvärdera. (Hult,
1998, s 186)

Tidigare forskning av INOM-gruppen (INlärning och OMvärldsuppfattning) i
Göteborg visar att sammanhang och innehåll är av stor betydelse för inlärningen
(Marton mfl, 1977). Forskningsgruppens resultat visade bland annat att utfor-
mandet av examinationen eller provet ledde till att eleverna agerade ytinriktat
utan att ha behövt förstått innehållet ordentligt. Det är mot denna bakgrund som
Biggs och Collis (1982) utarbetat den så kallade SOLO-taxonomin (beskrivs
nedan) och ”…som i första hand ska ge läraren hjälp i att bedöma kvaliteten och
nivån på de svar som studenten ger och i andra hand vara vägledande vid fråge-
konstruktionen.” (Hult, 1998, s 24) 

Även Englund (1984) kommenterar bristen på koppling mellan taxonomier
och undervisningsinnehåll. Englund pekar på risken för att innehållet bara får en
instrumentell roll, innehållet är med andra ord av inget intresse i sig. I så fall blir
tillämpningen av SOLO-taxonomin i forskningen en fråga om att få fram resultat
som är generaliserbara över olika innehåll. Vidare kritiserar Englund upphovs-
männen Biggs och Collis för att inte ställa frågor om varför det överhuvudtaget
undervisas i vissa ämnen. 

Dock medför det livslånga lärandet generellt och bortsett från någon speciell
kontext krav på en ökad medvetenhet och handlingsberedskap av de studerande.
Den breda tillämpningsmöjligheten av taxonomier, som kritiserats som en svag-
het kan alltså därför också vara dess styrka. Courtney (1986) framhåller att när
Biggs och Collis (1982) ger exempel från matematik, engelska, geografi, histo-
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ria, moderna språk och så vidare, så åskådliggör detta hur användbar SOLO-
taxonomin är inom diverse områden: 

Its bredth and flexibility of application is impressive, and its contribution
to a better world of learning and teaching is beyond doubt. (Courtney,
1986, s 50)

Förutom kritiken att taxonomierna tillämpas oavsett kontext, har det visat sig
svårt att formulera frågor som endast ger den studerande möjlighet att svara på
en viss hierarkisk nivå. I regel kan en utsaga insorteras på flera olika nivåer i en
taxonomi. Därmed erbjuder taxonomier också begränsade möjligheter att bedö-
ma kunskapsutveckling. Det är dessutom svårt att styrka att hierarkin i en taxo-
nomi stämmer överens med hur inlärning verkligen går till (Hult, 1998). Trots att
taxonomierna kan uppfattas som svåra att tillämpa initialt och att det tar tid att
bli förtrogen med dem, anser Hult att taxonomierna är värdefulla instrument för
lärare och studerande vid till exempel bedömningen av svaren på frågor. 

Nedan följer en presentation av SOLO- taxonomin.

5.2.3 Introduktion av SOLO-taxonomin
Taxonomin jag slutligen kom att tillämpa för att systematiskt fastställa läran-
dekvalitet var den så kallade SOLO-taxonomin (Structure of the Observed Lear-
ning Outcome). Taxonomins upphovsmän, Biggs och Collis (1982), anser att
frågan om kvalitet är central i utbildning och i deras bok Evaluating The Quality
of Learning fokuseras kunskapens kvalitet, det vill säga hur väl något lärts in.
Upphovsmännen anser att SOLO-taxonomin är det enda instrumentet som finns
tillgängligt för att fastställa inlärningskvaliteten på ett strukturerat sätt. 

The SOLO-taxonomy is, as far as we are aware, the only instrument
available for assessing quality retrospectively in an objective and syste-
matic way that is also easily understandable by both teacher and student.
(Biggs & Collis, 1982, s vi)

Watkins (1983) delar denna uppfattning och menar att SOLO-taxonomin medfört
en betydande utveckling i kvalitetsbedömning, samt att taxonomin tycks mini-
mera problemet med subjektivitet. 

Trots att SOLO-taxonomin utgår från Piagets utvecklingsstadier, har förfat-
tarna medvetet gjort en klar distinktion mellan lärande och utveckling (Biggs &
Collis, 1982). SOLO-svaren reflekterar kvaliteten på det inlärda, inte utveck-
lingsstadium. Biggs och Collis menar att det inte ligger någon motsättning i att
en elevs prestationsförmåga kan variera beroende på ämne och uppgift från en
dag till annan (jfr även Brown, 1984). Författarnas synsätt är att det finns inre
gränser för lärandet, men dessa är inte strukturella i Piagets bemärkelse. Den
strukturella komplexiteten går att bedöma i ett enskilt svar, och komplexiteten
styrs av faktorer inom den lärande, såsom motivation, och av omedelbara sam-
manhangs- och uppgiftsrelaterade faktorer. Gränserna för lärandet behöver med
andra ord inte bero på utvecklingsstadium utan på bakgrundsfaktorer och på
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faktorer som är specifika för uppgiften och testsammanhanget. Biggs och Collis
anser att utvecklingsstadium är förmågan (ability), medan SOLO-nivåerna anger
det eleven uppnår för stunden (attainment). Huvudpoängen med taxonomin är
inte att, som brukligt, karaktärisera studenterna utan att beskriva kvaliteten på
inlärningsresultatet i relation till en speciell uppgift (Van Rossum & Schenk,
1984). Det är alltså individens totala kunskap och erfarenhet som avgör hur ett
visst stoff behandlas, menar Måhl (1994): 

Det är bl a annat detta som förklarar varför många elever i skolan kan
räkna ut procentuell tillväxt på pengar men inte på radioaktivt sönderfall
trots att den logiska och matematiska strukturen i båda fallen var lika.
(Måhl, 1994, s 177)

SOLO-taxonomin underlättar arbetet att beskriva strukturen i de svar som ges på
en särskild fråga eller problem, det Marton mfl (1990) benämner utfallsrummet.
”SOLO-nivåerna motsvarar kunskapsnivåer, de beskriver en speciell prestation
vid ett speciellt tillfälle. De är inte avsedda att förse de studerande med en eti-
kett.” (Biggs & Collis, 1982, s 23, min övers)

5.2.4 Presentation av de fem SOLO-nivåerna
Här (i Figur 6) presenteras kort i tur och ordning de fem SOLO-nivåerna som
skriftliga elevsvar kan inordnas i. (För en utförligare beskrivning av SOLO-
taxonomin hänvisas läsaren till Biggs och Collis, 1982). De olika SOLO-
nivåerna korrelerar högt med längden på utsagorna. Vidare korrelerar höga SO-
LO-nivåer och djupinlärning samt låga SOLO-nivåer och ytinlärning (Boulton-
Lewis, 1995; Van Rossum mfl, 1984). Förhållandet mellan nivåerna utmärks av
tilltagande krav på strukturell komplexitet (Alexandersson, 1985). 

Solo-nivå Svarsbeskrivning
1 Pre-strukturella. Svaren består av detaljer (en eller flera) som saknar
relevans för frågan. Bundna till det konkreta.
2 Uni-strukturella. Svaren innehåller en konkret detalj med relevans för
frågan.
3 Multi-strukturella. Svaren innehåller flera relevanta detaljer men des-
sa är inte relaterade till varandra (en strukturlös uppräkning).
4 Relationella. Svaren innehåller flera relevanta detaljer eller faktorer
och några av dessa hänger ihop i ett eller flera små resonemang.
5 Utvidgat abstrakta. Svaren innehåller principiella resonemang av ab-
strakt karaktär. Eleven reflekterar över sitt eget faktaurval eller sitt eget
resonemangs relevans för frågan. Generaliseringar till situationer som
inte finns inom frågans förutsättningar.

 Figur 6. SOLO-taxonomin. (Texten är inspirerad av Marton, mfl 1990, s 47 samt Måhl,
1994).
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I nästa avsnitt redogörs först för erfarenheter från tidigare undersökningar då
SOLO-taxonomin använts. Avsnittet avslutas sedan med att jag kort klargör hur
dessa erfarenheter påverkat mitt undersökningsupplägg.

5.2.5 Erfarenheter av SOLO-taxonomin från tidigare under-
sökningar
I en undersökning delade Biggs in ett antal universitetsstuderande i två grupper
på basis av deras svar på ett frågeformulär. Den ena gruppen bestod av de indivi-
der som lärde sig genom att fokusera fakta, detaljer och utantillinlärning. Den
andra gruppens individer lärde sig genom att fokusera på materialets mening och
de försökte förstå innehållet. Grupperna fick sedan läsa forskningsrapporter med
fokus på mening och innehåll respektive fakta och detaljer. Svaren blev bedömda
med avseende på kvantitet och kvalitet med hjälp av SOLO-nivåerna. Resultatet
från grupperna indikerade att kvantitet tillkom på bekostnad av kvalitet. Det är
svårt att göra två saker på samma gång drog Biggs och Collis (1982) som slut-
sats. Hög kvalitativ inlärning med höga SOLO-nivåer är annorlunda än hög
kvantitativ inlärning som involverar memorerande av fakta. Hög kvalitativ inlär-
ning avser förmågan att kunna hålla kvar flera data samtidigt och att kunna reso-
nera kring dess intrerrelationer. Det framstår som om studerande lär sig ett inne-
håll på två sätt, antingen som innehållande fakta och detaljer eller där meningen
ska förstås (jämför med yt- respektive djupinlärning i Marton mfl, 1977). Sedan
anpassar de studerande sig till vad uppgiften kräver. 

Då formuleringen av en uppgift kan påverka utfallet av SOLO-nivån, är det
viktigt att frågorna man ställer noggrant övervägs. Om till exempel enbart frågor
på den utvidgat abstrakta nivån ställs, blir alla utom de elever som befinner sig
på denna nivå förvirrade. Det finns olika sätt att övervinna denna problematik.
Ett är att fråga alla studenter samma fråga, med andra ord en fråga alla kan för-
stå, vilken kan besvaras med en rad svar från uni-strukturella till utvidgat ab-
strakta. Ett annat sätt är att konstruera en övergripande fråga. En sådan fråga
skulle kunna bestå av en större informationsmängd som följs av fyra frågor, en
på varje strukturell nivå av SOLO-taxonomin (Courtney, 1986). 

Ett kritiskt element i undervisningsprocessen är studentens förståelseförmåga
och lärarens förmåga att bedöma denna korrekt. Effektiv undervisning är bero-
ende av en korrekt bedömning av elevens förståelsenivå. En grundläggande or-
sak till att studerande misslyckas med att lära och att utvecklas intellektuellt är
att frågor och problem som ges dem är på fel nivå eller studentens avsaknad av
lämplig begreppsnivå, strategi eller färdighet för att hantera problemen. Detta
ökar lärarens ansvar. Inte bara ska lärare känna till sitt ämne, dessutom ska de
kunna formulera frågor på rätt nivå för att intressera och utmana varje student
(aa). 

Resultaten som presenteras ovan är relevanta för min undersökning. Även jag
bör kunna utläsa om det under aktionen framkommer att kvantitet tillkommer på
bekostnad av kvalitet, det vill säga om elevernas utsagor i stor utsträckning klas-
sificeras på de lägre SOLO-nivåerna. Det är svårt, för att inte påstå omöjligt att
fånga alla elevers intresse med en och samma uppgift. I min strävan att i alla fall
försöka engagera eleverna formulerade jag frågor som jag bedömde som realis-
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tiska och som beaktade det som framkommit i tidigare undersökningar kring
SOLO-taxonomin. 

De två texter som följer behandlar SOLO-taxonomins validitet och reliabilitet.
Vid upplägget av aktionen som presenteras i kapitel 6 använder jag mig av erfa-
renheter från dessa texter. I avsnittet Reflektion kring resultatet diskuteras resul-
tatets trovärdighet i sin helhet (dvs även loggböcker, intervjuer samt observatio-
ner granskas).

5.2.6 SOLO-taxonomins validitet
Validitet (giltighet) avser vanligtvis att instrumentet eller frågan ska mäta det den
är avsedd att mäta (Trost, 1997). Måhl (1994) framför att varje mätmetod har
vissa fördelar och nackdelar samt att ingen mätmetod är rättvis i absolut mening.
”Ingen mätmetod är hundraprocentigt valid.” (aa, s 148) För SOLO-taxonomins
vidkommande handlar validitet om hur väl taxonomin mäter kvaliteten på ut-
sagan. Enligt Biggs och Collis resultat (1982) från undersökningar i till exempel
ämnet engelska, definierar SOLO-taxonomin just kvalitet. En SOLO- undersök-
ning kan vara valid enbart om den studerande tagit till sig uppgiften efter bästa
förmåga samt om hennes svar är det bästa hon kan avge. Av det följer att upp-
giften som eleverna ska lösa, bör intressera dem. Därför är det också viktigt att
eleverna uppmanas att försöka lösa uppgiften så väl de kan. 

Det finns flera elevfaktorer som kan spela in vid lösandet av en uppgift, till
exempel vilka kunskaper de har i engelska, hur tränade de är i att hantera infor-
mation, vilka färdigheter de har i att söka information från Internet, vilken deras
förståelse är av innehållet? Limberg berör problematiken med olika elevförut-
sättningar i sin avhandling (1998). Hon drar slutsatsen att ”…det främst är skill-
nader i hur eleverna använder information som samvarierar med inlärningsre-
sultatet, inte deras sökfärdigheter.” (Limberg, 1998, s 200) Slutsatsen menar hon
finner stöd i många av hennes intervjusvar, där eleverna påpekar svårigheterna
att välja ut, bearbeta och analysera information som är användbar. Ingen av ele-
verna, framhåller Limberg, har talat om att det var svårt att få fram information.
Samtliga elever som ingår i denna avhandling ställs inför utmaningen att söka
efter användbar information och de har problemet gemensamt med Limbergs
elever. Orsakerna till ett resultat kan vara flera, men som poängterats tidigare (se
avgränsningar), denna avhandling (eller aktionsforskning överhuvudtaget) syftar
inte till att fastställa orsakssamband utan att utforska, beskriva och dra lärdom av
vad som händer under ett aktionsforskningsprojekt. 

5.2.7 SOLO-taxonomins reliabilitet 
SOLO-taxonomin används som underlag för bedömning av hur väl en utsaga re-
presenterar ett stoff vid ett specifikt tillfälle. Klassificeringen är därför inte ett
mått på den studerandes personlighet. Taxonomins reliabilitet (konstans) kan
med andra ord variera mellan olika tillfällen beroende på till exempel om under-
visning förekommit mellan bedömningarna och den studerandes motivation vid
tillfället (Biggs & Collis, 1982). Eftersom människan hela tiden utvecklas och
gör nya erfarenheter är konstans inte aktuellt på samma sätt för kvalitativa som
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kvantitativa undersökningar, och Biggs och Collis påpekar att: ”...förändringar är
just vad man är intresserad av.” (Biggs & Collis, 1982, s 100)

Den lämpligaste metoden för att bedöma reliabiliteten för SOLO-taxonomin
är, enligt de bägge upphovsmakarna, interbedömarreliabilitet (interjudge agree-
ment). Denna innebär vanligen att två observatörer genomför sina observationer
vid samma tillfälle. Vid tillämpning av SOLO-taxonomin kan en lagrad verklig-
het (elevsvaren) användas för att kontrollera interbedömarreliabiliteten. De
skriftligt dokumenterade utsagorna (elevsvaren) kan ett obegränsat antal gånger
kontrolleras av en eller flera. Medbedömning, då två eller fler medbedömare har
samma uppfattning av den studerandes svar är avgörande för taxonomin. En be-
dömningsmetod, exempelvis SOLO-taxonomin, som ofta ger samma utslag obe-
roende av situation och bedömare sägs ha hög reliabilitet, med andra ord en me-
tod som kan stå emot slumpinflytande på resultaten. 

If two qualified judges disagree about the level of a response, then we
would conclude that the item yielded unreliable responses; and if this
happened consistently, we would be forced to agree that the Taxonomy it-
self was unreliable, and therefore useless for educational purposes.
(Biggs & Collis, 1982, s 187)

Resultat från undersökningar av Biggs och Collis, där SOLO tillämpats, är helt
acceptabla och indikerar att vad helst SOLO-taxonomin bedömer, så är olika
medbedömare överens (aa). Utöver SOLO-klassificeringarna var jag också in-
tresserad av att undersöka elevernas och lärarnas medvetenhet om den egna lär-
processen. Intervjuer lämpade sig för att insamla dessa data.

5.3 Presentation av intervjumetoden
Kvale (1997) framhåller att det inte finns några gemensamma procedurer för in-
tervjuforskning. Han varnar också för att forskning genom intervjuer kan före-
falla vara bedrägligt enkelt. Det finns med andra ord ingen standardteknik, inga
särskilda regler för en undersökning som bygger på ostandardiserade kvalitativa
intervjuer. Därför finns det också en mängd olika sätt att analysera intervjuer på.
Avsaknaden av procedurer för kvalitativa intervjuer medför att det ställs stora
krav på att intervjuaren är bekant med de metodologiska alternativ som står till
buds. Då formerna för den kvalitativa intervjun kan uppfattas som konturlösa
framstod det som viktigt att ordentligt förbereda genomförande och analys av de-
samma. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, menar Kvale (aa).
Intervjun är därmed varken ett öppet samtal eller strukturerad efter ett frågefor-
mulär. Istället används en intervjuguide som omfattar förslag till frågor. Under
tolkningen av intervjun används bandinspelningar samt vanligtvis transkribe-
ringar av inspelningarna.  

I ett intervjusamtal lyssnar forskaren och tar reda på människors uppfattningar
om den egna arbetssituationen och dylikt. Enligt Jenner utmärks kvalitativa in-
tervjuundersökningar:
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...bl.a. av att forskaren är inriktad på att tolka och förstå vad intervjuper-
sonen säger, inte bara återge vad han/hon svarar på ett antal frågor (som
t ex i gallupundersökningar). (Jenner, 1992, s 36)

Styrkan hos intervjusamtalet menar Kvale (1997) är att flera olika människors
uppfattningar om en företeelse kan redovisas. Dessa uppfattningar behöver inte
alltid vara likartade utan kan ibland tvärtom vara motsägelsefulla. 

5.3.1 Intervjuundersökningens uppläggning
Den utförliga och öppna redovisningen av intervjuundersökningens uppläggning
som följer här är ett försök att undvika att en godtycklig tolkning och analys sker
av mitt insamlade intervjumaterial. Beskrivningen ger läsaren möjlighet att följa
och förstå hur intervjuer och tolkningar gått till. 

Kvale har (1997, s 84 f) delat in intervjuundersökningen i sju stadier (1-7). De
sju stadierna är: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och
rapportering. Min framställning här bygger i huvudsak på Kvale (aa), eftersom
hans uppläggning möjliggör en god struktur för intervjuundersökningen. I texten
som följer presenterar jag stadierna, som jag tolkar dem med utgångspunkt från
Kvale. I nästa kapitel relaterar jag, när så är möjligt, mitt eget intervjuupplägg till
vart och ett av dessa. 

1. Tematisering. ”Formulera undersökningens syfte och beskriv ämnet för un-
dersökningen innan intervjuandet börjar. Undersökningens varför och vad bör
klargöras innan frågan om hur - metoden - ställs.” (aa, s 85) 

 
2. Planering. Planera för alla undersökningens sju stadier med hänsyn till vilken
kunskap som eftersträvas i intervjuerna. I detta stadium planeras studien i detalj i
förhållande till alla de senare stadierna samt mot bakgrund av syfte och perspek-
tiv. Kvale menar att:

Om ’nya’ intervjuare anställs för att genomföra vissa intervjuer behövs
kanske intensivutbildning av dem för att erhålla intervjuer av god kvalitet.
(Kvale, 1997, s 99) 

3. Intervju. Kvale föreslår att intervjuerna genomförs enligt en intervjuguide och
med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den
mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. En av de inledande frågorna i
en intervju, (Kan du beskriva en situation…) kan inspirera undersökningsperso-
nen till att avge spontana och rika beskrivningar av vad han upplever som viktigt
med det undersökta fenomenet. Resten av intervjun kan sedan ägnas åt att följa
upp dessa beskrivningar, hävdar Kvale (aa). 

4. Utskrift. I detta stadium förbereds intervjumaterialet för analys. I regel innebär
detta en överföring från talspråk till skriftspråk. 
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5. Analys. Kvale menar att oavsett använd analysteknik så är det forskaren som
har den centrala analysuppgiften. Redan när frågor formuleras i början av under-
sökningen samt när de följs upp genom planering, intervjuer och utskrifter är
analysen påbörjad (aa; se även Neuman, 1989). Som tidigare påpekats anser
Kvale (1997) att det inte finns några gemensamma spelregler för bearbetning av
intervjumaterialet. Den enskilde forskaren och dennes personlighet avgör val av
analysteknik samt hur bearbetning och tolkning av insamlat material ska genom-
föras. Trost framhåller att:

Man skall akta sig för att föreställa sig endast ett sätt att bearbeta sitt
material. Många möjligheter finns. De är som sagt dessutom ganska så
personliga. Vissa av dem passar mig, andra tekniker eller metoder gör
det inte. (Trost, 1997, s 117)

Ad hoc analyser är sannolikt den vanligaste formen av intervjuanalyser menar
Kvale (1997). Inom denna tradition används ingen standardmetod, istället växlas
det fritt mellan olika tekniker. Kvantitativa- och kvalitativa tolkningar kan alltså
förekomma parallellt. Dock påpekar Jenner (1992) att man bör vara ”...noga med
att inte tolka hur-som-helst, planlöst och med osorterade infall.” (aa, s 44) Kan-
ske är det just i denna fas som skillnaden mellan ett vetenskapligt eller ett ove-
tenskapligt tolkningsförfarande framträder. 

Kvale (1997) nämner följande tre tolkningssammanhang för att beskriva för-
hållandet mellan frågorna till en text och svaren från samma text: självförståelse,
kritiskt sunt förnuft och teoretisk förståelse. ”Det är inte bara frågorna till inter-
vjupersonerna utan även frågorna till intervjutexterna som bidrar till att skapa de
svar som erhålls.” (aa, s 195)

Självförståelse. På denna första nivå försöker intervjuaren att formulera vad
intervjupersonen själv avser med sina utsagor. Intervjuarens (i allmänhet forska-
rens) tolkning är mer eller mindre begränsad till intervjupersonernas självförstå-
else. Intervjuaren eftersträvar att verkligen försöka se saken utifrån intervjuper-
sonens eget perspektiv (Jenner, 1992). 

Sunt-förnuft nivå. Den andra nivån går utöver intervjupersonernas självförstå-
else. Här kan tolkningen utgå från en vidare förståelseram än intervjupersonens
egen. Tolkningen kan därför ”...vara kritisk mot vad som sägs och fokusera an-
tingen uttalandets innehåll eller den person som fäller det.” (Kvale, 1997, s 194)
Forskaren söker efter otolkade beskrivningar. Den främsta uppgiften för forska-
ren i denna fas, är mer att finna: ”...nyanserade beskrivningar som återger den
kvalitativa mångfalden, alla skillnader och variationer, hos ett fenomen, än att
komma fram till en fast kategorisering” (aa, s 36). Även Carley betonar värdet av
att eftersöka det outtalade för att inte förlora något av budskapet i en text. Dock
konstateras att: ”…it is methodologically more difficult to extract implicit than
explicit concepts.” (Carley, 1990, s 726)

Teoretisk förståelse. På denna tredje nivå används en teoretisk ram för tolk-
ningen av en intervjuutsaga. Jenner påpekar att det är viktigt att inse att det inte
rör sig huruvida tolkningarna är sanna eller helt uttömmande. Däremot kan dessa
teoretiska tolkningar ge understöd till förståelsen (Jenner, 1992). Samtidigt var-
nar Jenner för ett schablonmässigt och ”fyrkantigt” användande av teoretiska
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modeller. Ett sådant användande kan låsa tänkandet till vissa bestämda kategori-
er (aa). 

Följer intervjuaren de tre tolkningssammanhangen (redovisade ovan) anser
Kvale (1997) att tolkningarna inte blir godtyckliga eller subjektiva. Tolkningarna
följer som svar på de olika frågor som intervjuaren ställer till texten. Jag valde att
analysera elev- och lärarintervjuerna med ad-hoc metoden som teoretisk ram och
en presentation av metoden följer nedan.

5.3.1.1 Ad hoc-metoder för intervjuanalys
I ett försök att skapa mening i kvalitativa texter diskuterar och exemplifierar
Miles och Huberman (1994, s 245 ff) ett antal ad hoc-metoder. För att undvika
att min analys av intervjuerna genomfördes godtyckligt, eftersträvade jag att
följa de metoder som redovisas nedan (för en fördjupad framställning av analys-
metoden hänvisas till Miles & Huberman, 1994). Kvale (1997, s 185) har över-
satt metoderna med det följande: teman (a), rimlighet (b), ställa samman (c),
skapa metaforer (d), räkna (e), göra jämförelser (f), åtskiljande variabler (g),
underordna enskildheter under det allmänna (h), konstatera relationer mellan
variabler (i), hitta mellanliggande variabler (j), bygga en logisk kedja av bevis
(k) och skapa ett begreppsligt/teoretiskt sammanhang (l). 

Det var alltså Miles och Hubermans modell som kom att utgöra den teoretiska
ram mot vilken jag analyserade och tolkade mina intervjuer. 

Det näst sista stadiet i Kvales intervjuundersökningsmodell var att verifiera de
resultat som växer fram. I nästa avsnitt presenteras följaktligen hur man som
forskare kan motverka godtycklig subjektivitet och istället förtroliggöra sina data
och resultat. 

6. Verifiering. Ad hoc-metoderna som jag redovisade ovan använde jag för att
utvinna förståelse ur mina intervjusvar. Kvale menar att nästa steg i bearbetning-
en av intervjumaterialet är att kontrollera validiteten. Vad avser validitet hänför
sig det till om en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att under-
sökas. För min egen del handlade det om att bygga upp en kompetens och bered-
skap kring de fallgropar som är förenade med att verifiera intervjuresultat.

Kvalitativa analyser kan vara minnesväckande, upplysande och mästerliga,
anser Miles och Huberman (1994), men varnar också för att de kan vara felakti-
ga. En text, hur välskriven den än må vara, behöver inte nödvändigtvis stämma
överens med de data som samlats in. De nämnda författarna noterade redan i
början på 1980-talet att forskare som sysslade med kvalitativa data inte hade
enats kring gemensamma regler för validering eller att säkra robusta metoder.
Situationen har dock förändrats och förbättrats vad avser detta, menar de bägge. 

Ett problem är att kvalitativ forskning ofta bedrivs av forskare som arbetar på
egen hand. Inte sällan definierar forskaren själv problemet: samlar in data, väljer
och formar insamlingsinstrumenten, analyserar, tolkar, och rapporterar på egen
hand. Dessutom menar Miles och Huberman att det i studier ofta väl redogörs för
vad som samlats in och vilka resultaten är, men att det är sämre ställt med redo-
visningen hur dessa data samlats in. 

En annan svaghet är att den enskilde individens (forskarens) bedömningar ge-
nomgående är mindre korrekta än vad statistiska och faktiska förhållande anger,
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menar Miles och Huberman (aa). Det är med andra ord svårt för fältarbetare att
samla in trovärdig data. Orsaken till detta missförhållande är enligt de bägge
nämnda författarna, att forskarna hittar mönster i slumpartad data, de granskar
ofullständig data, de ser vad de vill se, och förlitar sig i alltför stor utsträckning
på andras bedömningar. 

Det är viktigt att forskare som sysslar med kvalitativ data ser upp med risken
att de data som samlats in tappar i trovärdighet. Det varnas för tre typer av bias: 

• den holistiska villfarelsen: händelser övertolkas som varande i mönster och i
kongruens i större utsträckning än de i realiteten är, man bortser från att livet
består av många oförståeliga gärningar,

• elitistisk bias: välformulerad data från välinformerade personer, vanligtvis
högstatusinformanter, övervärderas och data från lågstatusinformanter un-
dervärderas,

• att absorberas: man förlorar sina forskningsperspektiv, den beforskade
gruppens föreställningar och förklaringar upptas av forskaren själv. (aa, s
263, min övers)

Vad kan vi då göra för att öka trovärdigheten i det vi kommit fram till, frågar sig
Miles och Huberman? Som svar på frågan föreslås en sammanlänkning av för-
ståelsen på tre olika nivåer: vad menar informanterna och vilka tolkningar gör
de, vilka är våra egna tolkningar av dessa utsagor och hur kan en teoretisk kopp-
ling göras (jämför med texten i avsnittet Intervjuundersökningens uppläggning,
punkt fem). För att försöka säkerställa god kvalitet i den data man samlat in, be-
arbetat och redovisat försöker forskaren vidare undvika det Kvale (1997) be-
nämner snedvriden subjektivitet, vilket innebär att forskaren bara lägger märker
till saker som stödjer den egna uppfattningen. 

Sammanfattningsvis: det är en omfattande uppsättning med ad hoc metoder
för intervjuanalyser och verifiering som Miles och Huberman redovisar. Jag kom
inte att använda alla metoderna i samma utsträckning utan lät istället relevansen
av varje metod relativt de insamlade intervjusvaren avgöra graden av tillämp-
ning. Flera av metoderna lämpade sig väl för mitt intervjumaterial, andra visade
sig vara mindre användbara. Under intervjuanalyserna eftersträvade jag emeller-
tid att medvetet beakta de ovan redovisade analys- och verifieringsmetoderna. 

7. Rapportering. Kvale (1997) avslutar genomgången av intervjuundersökning-
ens sju stadier med att betona värdet av att man rapporterar resultatet av en un-
dersökning och de använda metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga
kriterier. En av de metoder jag valde för att dokumentera aktionens process och
resultat var loggböcker. I nästa avsnitt redogörs därför för hur elever och lärare
använde loggböcker under aktionen.
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5.4 Loggbok för dokumentation av en 
process 

5.4.1 Introduktion
Kärnan i detta avsnitt är en mer allmän introduktion av varför och hur loggböck-
er kan användas i forskningssammanhang. I nästa kapitel preciseras sedan hur
loggböckerna kom att användas i min undersökning. 

Jag har tidigare i denna avhandling resonerat kring värdet av att studera såväl
sammanhang som process, det vill säga, att granska vilka förutsättningar som
gäller och beskriva vad som egentligen sker under en aktion. Lannér har givit
följande motiv för att välja dagböcker (benämnt loggböcker i föreliggande av-
handling) som instrument för att dokumentera denna process:
 
1. …att man med hjälp av lärardagböcker skulle kunna följa själva processen

under programmets gång,
2. att dagböckerna skulle ge möjlighet att få en helhetsbild av denna process,
3. att eftersom studien i viss grad var explorativ, dvs. forskningsområdet var

relativt nytt, visste man lite vad som kunde hända under studiens gång,
4. att stärka validiteten... . (Lannér, 1999, s 133)

Motiven som presenteras ovan, sammanfaller väl med mitt syfte att använda
loggböcker i denna avhandling. Loggböckerna möjliggjorde att följa både aktio-
nen som process och att få ett helhetsintryck av projektet.

5.4.2 Dysthes loggboksmodell
För att ha ett rättesnöre och en systematik i mitt analysförfarande av loggböcker-
na valde jag att använda det tillvägagångssätt Dysthe (1996) redogör för i boken
Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. 

Skrivandet var inte integrerat med den övriga undervisningen, utan fun-
gerade vid sidan av den - som en individuell aktivitet som gällde den en-
skilda eleven och läraren. Det fanns inget samarbete mellan eleverna,
och de producerade texterna användes inte till något. (Dysthe, 1996, s
156)

Man kan fundera över varför skrivande används istället för vanliga samtal. I
Dysthe framförs som argument för skrivandet att det i regel endast är ett fåtal
aktiva i klassdiskussioner och att gruppdiskussioner ofta blir ytliga. Skrivandet,
till exempel i loggböcker, ger alla en chans, och samspelet mellan skrivande och
talande skapar större medvetenhet än vad enbart samtal gör, menar man. Den
skriftliga dokumentationen i loggböcker möjliggör också att det insamlade mate-
rialet kan analyseras i efterhand ett obegränsat antal gånger. Ytterligare ett ar-
gument som Dysthe menar talar för själva skrivandet är att eleverna tillägnar sig
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mer av innehållet om de skriver än om de enbart läser det. Dessutom menar hon
att koncentrationseffekten när man gör anteckningar är odiskutabel. 

I Dysthes tidigare undersökningar beskrivs hur viktigt det är att läraren har
klart för sig vad det egentliga målet är med skriftliga uppgifter i undervisningen.
Lika viktigt är det också att ge eleverna återkoppling på det de skrivit. Utan den-
na medvetenhet riskerade skrivandet att bli en rutiniserad aktivitet i raden av alla
andra och utan någon större inlärningspotential (aa). Syftet med elevernas skri-
vande i loggböckerna är inte att hjälpa eleverna att minnas faktastoffet bättre,
utan i första hand att utveckla deras tänkande. 

...om man verkligen kan läsa och skriva på ett bra sätt, kan man också lä-
ra sig allt det man kan ha användning för; det är när människor verkligen
’vill’ lära sig något som de också lär sig det. (Läraren Ann i Dysthe,
1996, s 98)

Målet med skrivandet är att eleverna får utveckla sin egen känsla för hur viktigt
det är att skriva och vilken inlärningspotential detta rymmer. Samtidigt menar
Dysthe (aa) att det tar lång tid innan detta blir internaliserat. I Dysthes undersök-
ningar finns också exempel på lärare som menar att de inte klarar av att läsa allt
som eleverna skriver. En fördel med elevloggböckerna är att eftersom eleverna
ombeds skriva om vad de själva tycker vara intressant eller viktigt med lektionen
och det behandlade lärostoffet och vilket samband det kan ha med deras egna er-
farenheter, tvingas ”...de att koppla samman stoffet med sina egna liv, de tar in
sig själva i det de skriver.” (aa, s 99) Konsekvensen av elevernas mer personliga
skrivande blir att det handlar om en mer konstruktivistisk inlärning, där hänsyn
måste tas till det eleverna redan vet och har varit med om. Utöver kopplingen
mellan elevernas berättelser och personliga erfarenheter finns det ytterligare för-
delar med elevernas skrivande i loggböcker. Eftersom det inte på förhand finns
några givna svar kan eleverna inte använda sig av auktoritativa ord, det vill säga
ord från läroboken, läraren eller någon annan källa, menar Dysthe (aa). 

När Dysthe tidigare analyserat loggböcker i sina undersökningar, noterade
hon att det fanns stora skillnader i elevsvaren på en och samma uppgift. Ibland
återfann hon bara några korta rader som återgav vad som skett under lektionen
och ibland stötte hon på elever som genom skrivandet upptäckt samband de tidi-
gare inte tänkt på. Dysthe kategoriserade texterna utifrån vilka funktioner de
verkade uppfylla för eleverna i deras inlärningssituation. 

De funktioner som återkom i Dysthes texter var fem till antalet och presente-
ras nedan: identifikation, sammankoppling, generalisering, frågor och personli-
ga reflektioner. 

Identifikation: elever som använder de vanliga loggboksuppgifterna till att själva
sätta sig in i hur andra har det.

Sammankoppling: när eleverna använde loggboken som ”...tillfälle att gå in i en
dialog med sig själva rörande lektionens innehåll och reflektera över hur det som
de lärt sig där och då hängde samman med det de hade lärt sig innan och med de-
ras tidigare erfarenheter.” (aa, s 103)
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Generalisering: loggböckerna i funktionen att eleverna drog generella slutsatser
på grundval av det de lärt sig på lektionen - generaliseringar som läraren inte ti-
digare berört i undervisningen.

Frågor: när eleverna använde loggböckerna för att formulera egna nya frågor till
det som behandlats i undervisningen.

Personlig reflektion och utvidgning: loggböckerna används som ett
”tankeredskap” som möjliggjorde reflektion när eleverna använde uttryck som
”jag tror...” och ”jag tycker... .” 

Under genomläsningen av elevloggarna sökte jag efter textavsnitt som kunde
kategoriseras enligt Dysthes systematik presenterad ovan. 

Dysthe (1996) beskriver en lärare som efter ett par månaders regelbundet
loggboksskrivande inte kunde se att texterna blivit bättre. Läraren i Dysthes stu-
die menade att det fanns en stor inlärningspotential i den typen av skrivande som
eleverna var sysselsatta med, men att många av eleverna inte utnyttjade denna
potential: 

Många elever, framför allt de som inte tyckte om att skriva, betraktade
skrivandet som en tråkig sysselsättning. Det tydde på att dessa elever
egentligen inte visste vad de höll på med och varför de gjorde det. (Dyst-
he, 1996, s 106)

I Dysthes iakttagelser från tidigare undersökningar då elevloggböcker använts,
har hon också beskrivit hur elevfrustration kan uppstå till följd av en ovana bland
eleverna att aktivt reflektera över den egna lärprocessen. Dysthe beskriver en
elev som inte riktigt förstår poängen med så kallade utforskande diskussioner
(vilka kan jämföras med att föra loggbok, båda syftar till att skapa reflekterande
individer). Eleven känner sig missnöjd med den oordnade situation det innebär
att tänka själv. Eleven finner det mycket enklare att slå upp ett ord i ett lexikon,
eller hitta svaret i en lärobok (aa). 

Dysthe förklarar det med att eleverna är vana vid ett monologiskt klassrum
som domineras av förmedlande undervisning, lärarstyrda frågor och svars-
sekvenser. Poängen är att besvara frågorna rätt och den huvudsakliga tonvikten
ligger på att minnas och reproducera. Det eleverna möter i det dialogiska klass-
rummet är istället aktiviteter som präglas av öppenhet och sökande. I det dialo-
giska klassrummet är lärarens roll inte helt enkel. Läraren ska få med sig elever-
na på att utmana gamla invanda strukturer och ersätta dem med, i alla fall, initi-
alt, mer arbetskrävande arbetsmetoder som kräver en ökad arbetsinsats av ele-
verna. Lärarens uppgift blir istället att skapa situationer där eleven ska tvingas
tänka själv. 

Syftet med elevskrivandet är primärt lärandet och inte textprodukten. Om en
ökad skrivfärdighet ska utvecklas bland eleverna krävs specifika instruktioner,
redovisar Dysthe (aa). 
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Dysthe har i tidigare undersökningar stött på ett elevbeteende som jag vill
lyfta fram, nämligen att:

De flesta uppvisade ett ’procedurengagemang’, dvs de gjorde det de blev
tillsagda att göra, men det fanns inga tecken på något äkta engagemang.
(Dysthe, 1996, s 125)

Dysthe menar att huvudorsaken till att eleverna inte brydde sig så mycket om
skrivandet var att eftersom eleverna inte ägde problemet, så såg de heller ingen
vits med skrivandet. 

En andra förklaring, som Dysthe lyfter fram som tänkbar orsak till att elever-
na var avogt inställda till skrivandet i loggböckerna, var att: 

...de [eleverna, min anm] hade så dålig jagbild och så låg självtillit att de
var rädda för att pröva något som de inte var säkra på att klara av.
(Dysthe, 1996, s 125)

Eleverna ville skapa en bild av sig själva som intelligenta och att de därför inte
behövde arbeta med skrivandet i loggböckerna. Dysthe menar därför att det lig-
ger i elevernas intresse att inte seriöst engagera sig i skrivandet i loggböckerna
eftersom man då riskerar att avslöja sig. 

En tredje förklaring som kan klargöra elevers svala intresse för skrivandet är
att eleverna helt enkelt inte är vana vid det hårda arbete som det innebär att skri-
va ner sina egna reflektioner om ett ämnesinnehåll. Ytterligare en förklaring till
elevers skrivmotstånd är att belöningen för skrivandet anses ligga långt in i
framtiden ur ett elevperspektiv. Dysthe sammanfattar motståndet mot skrivandet
med:

Den som tror att en pedagogik där det ingår mycket skrivande på en gång
blir populär hos eleverna måste tänka om. Det är för det första arbetsamt
att skriva; det kräver betydligt mindre att lyssna, det är också betydligt
lättare att låtsas hänga med i det senare fallet. (Dysthe, 1996, s 141f)

Dysthe beskriver dock vad ett par lärare gjorde för att hantera svårigheterna med
omotiverade elever inför skrivandet i loggböckerna. Lärarna använde sig av en
specialuppgift de benämnde ”I-search” och den kom att bli vändningen av ele-
vernas attityder. Då specialuppgiften, I-search, i stora drag påminde om det me-
tamaterial som kom att användas under aktionsforskningsprojektet som presente-
ras i nästa kapitel, är det intressant att närmare presentera hur uppgiften var kon-
struerad. Reglerna för ”I-search” var att uppgiften skulle skrivas i första person
och många av satserna kunde börja med ”jag anser” eller ”jag tror.” Specialupp-
giften skulle vidare beskriva den resa som eleven gjorde för att utforska ämnet
och den skulle bestå av tre delar:

1 Vad vill du veta, och varför valde du just det här ämnet?
2 Letandet - en berättelse om hur du fick fram informationen.
3 Vad du lärde dig och vad du inte lärde dig av det här. (Dysthe, 1996, s 126)
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En av de lärare som deltog i Dysthes undersökningar var övertygad om att skri-
va-för att-lära övningar var bra för eleverna, framför allt för de svagare elever-
na. Som exempel tar läraren ämnet samhällskunskap. I ämnet behöver eleverna
utveckla och behärska en uppsättning begrepp för att kunna organisera den kun-
skap de har. Det klarar endast de duktigaste eleverna genom att enbart lyssna och
läsa, menar läraren. Konsekvensen blir menar hon, att det är de svaga eleverna
som har störst nytta av att integrera skrivande och samtal. 

Dysthe hävdar att elever ofta invaggas i falska förhoppningar om att inlärning
är något som ska gå enkelt och lindrigt. Samtidigt i kontrast till detta står att det i
flera andra sammanhang är väldokumenterat hur arbetsamt det ofta är att genere-
ra kunskap. Dysthe (1996) anser att problematiken är tudelad:

Å ena sidan är själva attityden till det arbete det innebär att lära viktig, å
andra sidan har de behov av att lära sig strategier för att hantera skri-
vandet som kan hjälpa dem då de hamnar i svårigheter. (Dysthe, 1996, s
171)

I detta kapitel har jag övergripande i tur och ordning presenterat de olika tekniker
jag har använt för att samla in mina data. I nästa kapitel kopplar jag ihop dessa
tekniker med aktionen som jag genomförde tillsammans med lärare och elever.
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6. Aktionen i fyra klasser

Jag kommer nu att introducera det aktionsforskningsprojekt som utgör underlag
för denna avhandling. Efter en inledande presentation av aktionen och fältunder-
sökningen redogörs för deltagande lärare och elever. Därefter beskriver jag de
data jag använt mig av. Häri ingår att tydliggöra hur intervjuer, loggböcker och
metamaterial har använts i fältarbetet. Kapitlet avslutas med en redovisning av
en förundersökning. 

6.1 Upplägget av aktionen
Upplägget som jag till slut fastande för var inspirerat av ett aktionsforsknings-
projekt som genomfördes av Baird (1986). Baird genomförde aktionen under en
sex-månadersperiod vid en High School i Melbourne bland 64 elever i tre olika
klasser (aa). Mot bakgrund av att bland annat Baird lyckades uppnå ett förbättrat
lärande genom metakognitiv träning föreföll hans upplägg vara förtjänstfullt. Det
är dock viktigt att vara medveten om att varje aktionsforskningsprojekt blir unikt
eftersom det är beroende av vilka personer som ingår i gruppen och vilka förut-
sättningar som gäller. Därför går det inte att exakt kopiera ett aktionsforsknings-
projekt från ett sammanhang till ett annat. 

I föreliggande avhandling handlar det om fyra parallella fältundersökningar
som var och en är unik i sig. Tillsammans bildar de en helhet som möjliggör en
förståelse av verkligheten. 

6.1.1 Aktionen, fältundersökningarna och mina empiriska data
Upplägget av aktionen och fältundersökningarna kom till slut att utformas på det
sätt Figur 7 illustrerar nedan.

Figur 7. Uppläggning samt genomförande av undersökningen.
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Jag valde att samla in mina empiriska data på flera olika sätt, nämligen genom:

• Insamlande av bakgrundsvariabler,
• klassificering av skriftliga elevutsagor med hjälp av SOLO-taxonomin,
• intervjuer med elever och lärare (före och efter metaträningen, samt sponta-

na under mina klassrumsbesök),
• loggboksnoteringar av elever och lärare,
• observationer (med och utan observationsschema),
• skriftliga retrospektiva läraråsikter.

Hela aktionen, det vill säga, förberedelser, genomförande och uppföljning om-
fattade praktiskt taget ett helt läsår. Själva genomförandet av fältundersökning-
arna, omfattade cirka sex månader.

Innan forskningsprojekt och intervjuer påbörjas bör undersökningspersonerna
få information om undersökningens generella syfte, menar Kvale (1997) och be-
nämner detta för informerat samtycke. I stycket som följer presenteras därför
detta informerade samtycke.

6.2 Informerat samtycke 
Informerat samtycke innebär att försökspersonerna får reda på eventuella risker
men också fördelar som kan vara förenade med deltagande i ett forskningspro-
jekt. Det informerade samtycket innebär vidare att undersökningspersonerna
deltar frivilligt i projektet. Ett antal problem finns dock kopplade till informerat
samtycke. Exempelvis hur man ska hantera explorativa studier där man som in-
tervjuare inte kan veta hur intervjuerna kommer att utvecklas. Ett annat problem
är att utreda vems samtycke man som forskare ska få. Är det till exempel ele-
vens, lärarens, skolledningens eller föräldrarnas? Ytterligare problem forskaren
får avgöra är ”…hur mycket information som ska ges och när den skall ges.”
(Kvale, 1997, s 107) 

När jag under hösten 1998 kontaktade skolledarna (och i något fall ämnesfö-
reträdaren i engelska) vid två gymnasieskolor, eftersträvade jag att följa de ovan
redovisade direktiven för informerat samtycke. Skolledarna kontaktade i sin tur
engelsklärare som kunde tänkas vara intresserade av att delta i det planerade ak-
tionsforskningsprojektet. Två lärare från vardera av gymnasieskolorna (dvs totalt
fyra lärare) var intresserade och därför villiga att delta i ett första möte. 

Lärarna informerades också av mig om de preliminära tankarna kring: upp-
läggning, ingående parter, roller, tidsplan, bakgrund, syfte, metod och doku-
mentation. Efter informationen avböjde två lärare att delta med hänvisning till
omfattningen av projektet samt deras redan ansträngda arbetssituation. Ytterliga-
re en gymnasieskola kontaktades och två av lärarna där beslöt att delta i projektet
efter att de blivit informerade. 

Sammanfattningsvis blev både lärare och elever upplysta om att deltagandet i
aktionen var frivilligt samt att resultaten skulle behandlas konfidentiellt, det vill
säga ingen utomstående skulle komma att få ta del av uppgifter så att den enskil-
de kunde röjas eller kännas igen. Jag hade vidare klargjort att jag vid några olika
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tillfällen skulle komma och observera och dokumentera gruppernas undervis-
ningsrutiner och att det då aldrig handlade om någon bedömning av eleverna, lä-
raren eller undervisningen. 

Introduktionsfasen som omfattade presentation och introduktion av projektet
genomfördes under en tremånadersperiod. De fyra aktionslärarna ansåg att de
under denna introduktionsfas hunnit låta projektidén smälta in och uppskattade
att den inte genomförts intensivare. 

6.2.1 De fyra aktionslärarna
Vid det andra mötet samlades samtliga i projektet deltagande lärare, det vill säga
fyra stycken. Lärarna var: 

• Annika som deltog med en samhällsvetarklass (åk 1), 
• Berit med elever både från hotell- och restaurangprogrammet samt hant-

verksprogrammet (frisörer) (åk 2), 
• Cecilia med en naturvetenskaplig klass (åk 1), och 
• Harriet med en klass på elprogrammet (åk 2).

Annika och Berit var kollegor på skola A och Cecilia och Harriet på skola B.
(Individuella lärarpresentationer sker längre fram i varje fallbeskrivning). De fy-
ra lärarna hade i genomsnitt arbetat knappt 20 år på respektive skola och får
därmed anses vara väl bekanta med den rådande skolkoden, med andra ord på
skolan förhärskande attityder, normer, stämningar, relationer och så vidare. Efter
att jag hade presenterat aktionsforskningsprojektet, ansåg de fyra lärarna samfällt
att de i någon mening redan tänkt och arbetat på ett metakognitivt sätt. Men de
hade inte benämnt sitt agerande på något särskilt sätt. De hade inte heller tidigare
systematiskt arbetat med metakognitiv träning i undervisningen. Inte heller hade
de låtit eleverna systematiskt föra loggbok. 

Inför mötet hade lärarna fått i uppgift att läsa igenom och förbereda frågor och
synpunkter på kapitlen aktionsforskning och metakognition (i dåvarande av-
handlingsversion) samt på de olika metakognitiva materialen A-D (se bilagorna
M-P). Lärarnas framförda synpunkter resulterade i en omfattande nedbantning
och omformulering av metamaterialen, till exempel av minneslistan. I samråd
med lärarna valdes därefter lämpliga elevgrupper ut för deltagande.

6.2.2 Eleverna i de fyra grupperna
Samtliga i projektet ingående elever fick också information om upplägget. Mål-
gruppen var elever från två gymnasieskolor. I undersökningen var det fem pro-
gram som var involverade nämligen: el-, hantverks-, hotell- och restaurang, na-
turvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. Även om samtliga gymnasi-
eprogram ger en grundläggande behörighet att studera vidare på universitet, kan
gymnasieeleverna som deltog i aktionen delas in i två undergrupper, nämligen
elever vid yrkesförberedande- samt studieförberedande program. Elever som
deltog ifrån yrkesförberedande program studerade vid el-, hantverks- och hotell-
och restaurangprogrammet. De elever som deltog ifrån studieförberedande pro-



119

gram gick på samhällsvetenskapligt- och naturvetenskapligt program. Samtliga
elever vid de studieförberedande programmen gick i årskurs ett, medan eleverna
vid de yrkesförberedande programmen gick i årskurs två.

För att göra datainsamling och bearbetning av SOLO-klassificeringar samt
intervjuer hanterbara beslöt jag att begränsa datamaterialet. Det var under denna
begränsning angeläget att reducera risken för ett skevt urval. Genom att lotta ut
eleverna ur de fyra klasserna eftersträvade jag att begränsa denna risk. Lärarna
kunde egentligen valt ut eleverna åt mig eller eleverna kunde själva fått önska att
delta i SOLO-klassificeringar samt intervjuer men risken hade då varit att jag
hade fått elever som var speciellt positiva till att delta i aktionen och därför på-
verkat process och resultat i någon särskild riktning. 

Eleverna blev informerade om vilka av dem som lottats ut för deltagande i
datorövningen (SOLO-klassificering 1 och 2) före och efter den metakognitiva
träningen (tio elever ur varje klass), totalt 40 stycken. Samma elever förde logg-
bok under aktionen. Av dessa 40 elever lottades sedan tolv ut för att delta i inter-
vjuerna (tre från varje klass). Samtliga elever gav sitt informerade samtycke till
att medverka i undersökningen. 

Sammanfattningsvis:

• 40 elever utlottades för deltagande i SOLO-klassificeringar och loggboks-
skrivande.

• Av dessa utlottades tolv för intervjuer.

Innan jag i nästa kapitel (7) i form av fyra fallbeskrivningar redovisar vad som
framkommit ur mina empiriska data, ska jag ägna mig åt att förtydliga hur jag
använt mig av metamaterialen, SOLO-taxonomin, intervjuer och loggböcker i
fältarbetet. 

6.3 Presentation av metamaterialen som
användes under aktionen
Lärarna i projektet erhöll fyra olika metakognitiva material (se Bilaga M-P) som
sammanställts av mig. Samtliga fyra material hade använts (helt eller i delar) i
tidigare studier och jag eftersträvade att nyttja övningar som sedan tidigare till-
lämpats i samband med metakognitiva projekt. 

Material A, den så kallade Minneslistan, bestod av tre delar: ämne och upp-
gift; utveckling och förståelse; bedömning av förståelse samt framtida tillämp-
ningar och lärande (Bilaga M). Minneslistan var inspirerad av det material Baird
(1986) använde i ett metakognitivt aktionsforskningsprojekt i Australien. 

I arbetet med material B, Fyra konkreta aktiviteter, skulle eleverna: summera;
ställa frågor; klargöra och förutsäga (Bilaga N). Materialet var hämtat ur Pa-
lincsar och Brown (1984). 

Det tredje materialet, material C, var inspirerat av Bondy och återges i Pram-
ling (1987). Detta material var i första hand tänkt att lämna uppslag till lärarna
om hur de själva kunde agera metakognitivt i undervisningen (Bilaga O). 
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Baird och Northfield (1995) är upphovsmakare till det fjärde materialet, mate-
rial D (Bilaga P) i vilket två elevtyper jämförs, nämligen: den passiva med den
metakognitiva. Användningen av minneslistan och de övriga metakognitiva ma-
terialen kan liknas vid Dysthes tillämpning av klassloggböcker och som hon be-
skriver i boken Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lä-
ra:

Diskussionerna kring klassloggböckerna blev en integrerad del av en un-
dersökning och inlärning som gick ut på att reflektera över sin egen in-
lärningsprocess. (Dysthe, 1996, s 107)

Längre fram i detta kapitel fördjupas hur loggböckerna användes under fältarbe-
tet. 

Efter att det metakognitiva övningsmaterialet distribuerats till de fyra lärarna i
grupperna, träffade jag lärarna i förberedande syfte inför träningen med eleverna.
Under samtalen gick vi gemensamt igenom övningsmaterialet. Lärarna framför-
de synpunkter på övningarna, föreslog ytterligare förändringar och ställde frågor.
Jag försökte inspirera lärarna samt besvara frågor så tydligt som möjligt. 

Lärarna framförde en viss initial osäkerhet kring materialet. Hur skulle det
hanteras rent praktiskt ute i klassrummen? Samtalen kring hur materialet skulle
användas rörde till exempel i vilken ordning materialet skulle användas. Skulle
de metakognitiva övningarna först introduceras och därefter följas av lektionsöv-
ningarna i engelska, eller skulle den ordinarie engelskundervisningen först ge-
nomföras för att därefter följas upp av det metakognitiva materialet? Vi enades
kring att båda turordningar var godtagbara. 

Lärarna ville undvika att göra ”fel.” Det klargjordes att övningarna kunde an-
vändas på olika sätt i olika grupper och att syftet i första hand var att få aktivt re-
flekterande elever. Vidare poängterades värdet av att elever och lärare doku-
menterade hur de använt sig av de metakognitiva övningarna. Neuman påpekar
att:

…various types of document analysis can provide yet another reference
point for the comprehensive analysis of all the data collected during a
naturalistic study of CBI [Computer-Based Instruction, min anm]. (Neu-
man, 1989, s 45)

En fråga gällde om man i delar kunde använda sig av de metakognitiva övning-
arna eller om de måste genomföras i sin helhet. Jag uppmuntrade lärarna till att
både använda delar av materialet (och inte nödvändigtvis hela) samt att på egen
hand utveckla övningar. Lärarnas inställning och tillämpning av metamaterialet
kunde alltså inverka på aktionen och dess utfall. 

En annan förfrågan från lärarna var om de kunde låta övningarna vara en in-
spirationskälla som de utgick från när de planerade sin egen undervisning i eng-
elska. Lärarna anpassade då på egen hand det ursprungliga metakognitiva mate-
rialet (A-D), till det undervisningområde som var aktuellt för stunden. På så sätt
försökte lärarna öka motivationen hos eleverna. Jag påminde om att det var
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önskvärt att de som lärare engagerade sig och påverkade processen under aktio-
nen. 

Jag förtydligade också vikten av att såväl elever som lärare kontinuerligt do-
kumenterade sina tankar, känslor och intryck från genomförandet av de meta-
kognitiva övningarna. Hellre korta dags- eller veckonoteringar än längre sjok vid
få tillfällen. Detta för att kunna följa elevers och lärares tankeprocesser och
eventuella utveckling under aktionen.

Flera av lärarna funderade över om eleverna kunde besvara de metakognitiva
övningarna skriftligt på engelska istället för på svenska. Lärarna menade att det
vore onaturligt att bryta engelskundervisningen med att fylla i övningarna på
svenska när det till exempel gällde att summera och att förutsäga. Vi enades om
att det gick bra att besvara övningarna på engelska när så var lämpligt. Jag på-
minde om värdet av att alla ingående parter i projektet kände att vinster gjordes.
Lärarna påpekade att eleverna generellt var mycket angelägna om att just lärarna
skulle läsa vad de skrivit för svar i loggböckerna (och inte bara jag som extern
forskare). Lärarna hade därför tillgång till elevernas loggböcker under hela ak-
tionsforskningsprojektet. Artikeln Internet och metakognition - en forskningsan-
sats (Stigmar, 1998) distribuerades till de fyra lärarna. Avsikten var att lärarna
relativt enkelt med hjälp av artikeln, skulle erbjudas möjligheten att repetera
syftet med och upplägget av det gemensamma projektet.

6.3.1 Lärarna och metamaterialet
Det är inte helt okontroversiellt att organisera ett aktionsforskningprojekt eller att
bestämma vilket material som skall ingå däri. Därför reflekterar jag här kort
kring de val jag gjort i ett försök att för läsaren tydliggöra hur jag resonerat. 

En viktig utgångspunkt i aktionsforskning är att alla parter känner ett behov
av förändring. Vad avsåg de fyra lärarna uttryckte de under den inledande fasen
ett behov av att förändra sin praktik. Lärarna var alltså motiverade inför aktionen
och var villiga att pröva om och i så fall hur metaövningarna kunde bidra till
skolutveckling. En central insikt som växte fram under mina första möten med
lärarna var att de själva ansåg att de tidigare hade arbetat metakognitivt med ele-
verna men att de inte formulerat sina erfarenheter i en mer systematiskt form.
Lärarna hade med andra ord inte bearbetat sina erfarenheter med hjälp av någon
teori. Med den insikten ansåg jag det angeläget att undersöka om teorin om me-
takognition kunde vara ett hjälpmedel för att göra erfarenhet till kunskap (jfr
Svensson, 2001).

Det var svårt att hitta rätt balans mellan hur mycket färdigproducerat material
som skulle användas i aktionen och hur mycket de yrkesverksamma lärarna själ-
va skulle bidra med. Nisbet och Schucksmith (1988) har tidigare dokumenterat
att flera av lärarna som deltog i ett aktionsforskningsprojekt de genomförde, ville
ha tydligare riktlinjer om vad som skulle behandlas i undervisningen och vilka
förväntningar de kunde ha på eleverna. Även Jedeskog (1996) har i tidigare un-
dersökningar kring undervisning, inlärning och datorer, stött på snarlika syn-
punkter. Ett par lärare i Jedeskogs (1996, s 125) material efterlyste
”...’pedagogiska direktiv’ uppifrån så man vet hur man ska göra i klassrummet”.
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Å ena sidan ville jag undvika att själv framställa material som sedan riskerade
att vara mindre lämpliga, å andra sidan ville jag motverka risken att lärarna
skulle betrakta metövningarna som vilka som helst i skolarbetet. Följaktligen ha-
de jag att förhålla mig till (de delvis motsättningspräglade punkterna nedan):

- lärarnas önskemål om tydliga pedagogiska direktiv,
- risken att på egen hand framställa olämpliga metaövningar, samt
- önskan om lärarproducerade metaövningar.

Kompromissen blev att jag lät jag de fyra lärarna vara med och påverka utform-
ningen av de metakognitiva övningarna (bilaga M-P) samt konstruera egna me-
tamaterial. En utmaning för mig var med andra ord att stimulera lärarna till att
hitta en rimlig balans mellan användningen av färdiga övningar och egenprodu-
cerat material. 

Sammanfattningsvis: eftersom en av grundpelarna i aktionsforskning just är
att forskare och deltagare tillsammans utvecklar händelseförloppet, uppmuntra-
des egenproducerade övningar som på olika sätt ledde till ökad elevreflektion
kring det egna lärandet. Ju mer, desto bättre. Dock poängterades värdet av att
dessa övningar kontinuerligt och tydligt dokumenterades av lärarna i loggböck-
erna.

6.4 Datorövningar och SOLO-
klassificeringar
Den praktiska datorövningen i delstudie 1 genomfördes vid fem olika tillfällen
under hösten 1998 (som alla var upplagda på samma sätt). Av de 40 utlottade
eleverna var bortfallet en elev, och totalt 39 elevutsagor blev klassificerade med
hjälp av SOLO-taxonomin. Av eleverna var 24 pojkar och 15 flickor. Fördel-
ningen av elever från de bägge gymnasieskolorna var jämn, från Skola A deltog
19 elever och från Skola B deltog 20 elever. Av de 39 eleverna studerade 20 vid
yrkesförberedande program och 19 vid program med inriktning på fortsatta stu-
dier.

För att i den mån det var möjligt undvika att min egen förförståelse påverkade
överensstämmelsen mellan verkligheten så som den kom till uttryck i utsagorna
och mina slutsatser, lät jag en medbedömare (en doktorand i pedagogik) klassifi-
cera en elevutsaga från varje klass. Tre av medbedömarens fyra klassificeringar
stämde överens med mina bedömningar. Den avvikande klassificeringen skilde
en SOLO-nivå.

6.4.1 SOLO-klassificering 1
Gymnasieeleverna fick som uppgift att individuellt, med hjälp av information
enbart hämtad från Internet, besvara följande fråga: Du skall tjänstgöra som bi-
ståndsarbetare i Rwanda. Hur förbereder du dig? Vid utformandet av frågan
(även efter den metakognitiva träningen) försökte jag att formulera en så realis-



123

tisk fråga som möjligt, det vill säga, en fråga som liknade de frågor eleverna
kunde få av sina lärare i den ordinarie undervisningen när de ombads att lösa
skoluppgifter med hjälp av information från Internet. Då undersökning var in-
riktad på att granska hur väl eleverna löser uppgifter med hjälp av information
hämtad från Internet, försökte jag formulera en fråga inom ett område som jag
antog att eleverna hade ringa förkunskaper om. Innan eleverna konfronterades
med frågan hade jag själv varit ute på webben och sökt svar på frågan. Efter min
egen sökning bedömde jag uppgiften som ändamålsenlig som en första utgångs-
punkt för att undersöka om elevernas utsagor utvecklades kvalitativt under ak-
tionen (de fyra lärarna som ingick i aktionen fick också tillfälle att uttrycka vad
de ansåg om frågan). 

Deltagarna informerades om värdet av att de ansträngde sig för att avge ett så
bra svar som möjligt. Tidsramarna var minimum en timmes arbete, maximum
två. Deltagarna informerades vidare om att materialet skulle behandlas konfi-
dentiellt. Eleverna fick information om att biståndsarbetare är detsamma som
hjälparbetare. Inlämningsordning samt förbrukad tid noterades för samtliga ele-
ver. Innan eleverna påbörjade arbetet med att besvara frågan fyllde de i den revi-
derade elevenkäten för delstudie 1 (Bilaga D).

6.4.2 SOLO-klassificering 2
Den andra datorövningen efter det avslutade aktionsforskningsprojektet, genom-
fördes under våren 1999. Övningen var upplagd på samma sätt som den första
datorövningen sex månader tidigare. Frågan som eleverna skulle besvara var nu:
Du skall tjänstgöra som turistguide i Gambia. Hur förbereder du dig? Eleverna
fick till uppgift att besvara frågan genom att söka och använda information från
Internet. (För att kontrollera rimligheten i uppgiften hade jag själv försökt besva-
ra frågan med hjälp av information hämtad från Internet innan eleverna fick i
uppgift att besvara densamma). I likhet med vid den första SOLO-
klassificeringen besvarade eleverna ett antal enkätfrågor (se bilaga H) innan sök-
ningen på webben påbörjades. Följande instruktioner och påpekanden fick ele-
verna: 1) värdet av att de ansträngde sig för att besvara frågan så bra som möj-
ligt; 2) information om tidsbegränsningar; 3) den konfidentiella behandlingen av
svaren; samt 4) att besvara fråga tre på elevenkäten sist. I likhet med den första
datorövningen löste eleverna arbetsuppgiften individuellt.

Samma medbedömare från första SOLO-tillfället klassificerade nu åtta utlot-
tade elevutsagor, två från varje elevgrupp, det vill säga fyra elever vid studieför-
beredande program och fyra elever vid yrkesförberedande program. Sex av dessa
hade full överensstämmelse med mina bedömningar. De övriga två klassifice-
ringarna divergerade en nivå. 

6.4.3 Min intervjuundersökning kopplad till Kvales modell
I texten som följer beskrivs hur jag utformade intervjuerna som genomfördes
med elever och lärare.
1. Tematisering. Det mer specifika målet för intervjuerna var att frambringa mer
kunskap om elevers och lärares medvetenhet om den egna lärprocessen. Vidare
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undersöktes om lärarna under eller efter den metakognitiva träningen hade ob-
serverat några förändringar i elevernas lärande.

2. Planering. Det var framför allt två anledningar till att jag valde att intervjua
elever från två olika gymnasieskolor. För det första begränsades risken för att jag
skulle få en skev bild av skolverksamheten på grund av att det kunde råda sär-
skilda omständigheter vid en skola. För det andra reducerades arbetsbelastningen
för lärare och elever som mina studier medförde. Av de tolv utlottade eleverna
blev efter ett bortfall på två elever slutligen tio elever intervjuade före och efter
den metakognitiva träningen. Intervjuerna genomfördes på elevernas respektive
skola i ett avskilt rum. Intervjuerna utfördes av två intervjuare (varav jag var en),
detta för att reducera risken för bias (dvs snedvridning av forskningsresultaten).
Min egen erfarenhet som intervjuare var från tidigare uppsatsarbeten samt från
förundersökningen. Samtliga fyra lärare som deltog i aktionen intervjuades av
mig. Medintervjuaren informerades om studiens bakgrund, uppläggning, syfte,
metod, deltagare och så vidare och läste som en del av förberedelserna Stigmar,
1997a, 1997b, 1998. Medintervjuaren hade sedan tidigare erfarenhet av intervju-
ande från ett flertal forskningsprojekt. 

3. Intervju. Såväl jag som medintervjuaren följde den reviderade intervjuguiden
från förundersökningen (se Bilaga E). Intervjuerna, som spelades in på band, va-
rade i regel cirka 10-20 minuter. Lärarintervjuerna följde en separat intervjugui-
de (se Bilaga J) och varade i ungefär 30 minuter. Som framgår av Figur 8 är
forsknings- och intervjufrågor kopplade till varandra. 

Forskningsfrågor Intervjufrågor
Kan övningar av metakognitiv 
karaktär stödja elevers informa-
tionsanvändning vid arbete med
Internet?

Vad är att lära sig?

Kan du beskriva en situation
i skolan där du lär dig något?

Vilken betydelse har olika förut-
sättningar för de metakognitiva
övningarna?

Vilken betydelse har lärares för-
hållningssätt för de metakognitiva
övningarna?

Vad är att kunna något?

Hur skulle du som lärare vilja
beskriva elevernas medvetande

 kring det egna lärandet ?

Har du som lärare observerat
några förändringar i elevernas

      lärande?

Figur 8. Forsknings- och intervjufrågor till elever och lärare (modellen är inspirerad av
Kvale, 1997, s 122).
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(Till intervjuomgången efter den metakognitiva träningen tillkom ett par nya in-
tervjufrågor, se Bilagor I och L).

Mer informella intervjuer med elever och lärare användes också för att in-
samla och bearbeta data under projektet. De korta intervjuerna betraktade jag
som ett komplement till observationerna. Kvale framhåller att:

Om det är implicita innebörder och underförstådda uppfattningar som är
föremål för undersökningen, som till exempel en grupps eller en kulturs
självklara antaganden, kan deltagande observation och fältstudier av det
faktiska beteendet, kompletterat med informella intervjuer, ge en mer gil-
tig information. (Kvale, 1997, s 100)

Rent praktiskt gick det helt enkel till så att eleverna tillfrågades om de önskade
delta i korta intervjuer (under engelsklektionerna).

4. Utskrift. Samtliga intervjuer med elever och lärare skrevs ut ordagrant. Av två
anledningar valde jag att själv skriva ut intervjuerna. För det första delade jag
Kvales åsikt att analysen av intervjumaterialet påbörjas redan vid utskrivandet av
desamma. För det andra fick jag en möjlighet att kontinuerligt göra skriftliga note-
ringar när jag avlyssnade samt skrev ut intervjuerna. Utskrifterna i delstudie 1 led-
de till 48 sidor text, varav 13 sidor var lärarintervjuer. I delstudie 3, efter metaträ-
ningen, resulterade transkriberingen av elevintervjuerna i 29 sidor skriven text och
för lärarna i 12 A4-sidor.

5. Analys. I analysens initialskede genomlästes intervjuerna för att jag skulle kun-
na bilda mig en helhetsupplevelse av informanternas huvudsakliga budskap. Egna
kommentarer till innehållet noterades i marginalen. Grundtanken med de skriftliga
kommentarerna var att de möjliggjorde för mig att vid ett senare tillfälle återkom-
ma till mina första, spontana reaktioner inför intervjusvaren. 

Analysen av intervjuerna fortskred på följande sätt: (och följer Kvales och Jen-
ners anvisningar se kapitel 5) först genomlästes intervjuerna. Under dessa genom-
läsningar eftersöktes intervjupersonens egen självförståelse. Nästa nivå var den så
kallade sunt-förnuft nivån. Här eftersökte jag otolkade beskrivningar som återgav
mångfalden i materialet. Tredje nivån kännetecknas av att en teoretisk ram an-
vänds för tolkningen av en intervjuutsaga. Den teoretiska ramen som i tjänliga
stycken användes under analysen var som tidigare påpekats Miles och Hubermans
(1994) Ad hoc-metoder för intervjuanalys. 

6. Verifiering. I den studie som jag genomförde fördes intervjuerna inte tillbaka
till eleverna för återkoppling. Orsaken till detta var att jag försökte utröna elever-
nas medvetandegrad om och åsikter kring vad kunskap och lärande var, inte om
deras utsagor i sak var rätt eller fel. Det förelåg med andra ord en begränsad risk
för missförstånd som motiverade återkoppling av intervjuutsagorna till de intervju-
ade. Lärarintervjuerna (särskilt i delstudie 3), lämnade däremot mer utrymme för
missförstånd, och därför fick lärarna möjlighet att i efterhand korrigera missupp-
fattningar och dylikt. 
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7. Rapportering. I hela skildringen av intervjuerna eftersträvar jag att öppet redo-
visa mitt tillvägagångssätt. Avsikten är att läsaren ska kunna bedöma resultatens
tillförlitlighet. 

6.4.4 Fördjupad loggbokspresentation 
I de fyra klasserna fördes kontinuerligt loggbok. Loggböckerna ifylldes under
hela aktionsforskningsprojektet, det vill säga under en sex-månaders period. To-
talt 39 loggböcker (tillhörande 19 elever vid yrkesförberedande program som re-
sulterade i 27 A4-sidor skriven text och 20 vid studieförberedande program och
som motsvarade 30 A4-sidor text ), det vill säga i stort sett de loggböcker som
tillhörde eleverna vars utsagor SOLO-klassificerades, blev analyserade. 

Loggboken gav eleverna tillfälle att gå in i en dialog med sig själva om lek-
tionens innehåll och reflektera över hur det som de lär sig där hängde samman
med det de hade lärt sig innan och med deras tidigare erfarenheter. Det jag var
ute efter i analyserna av loggböckerna var att om möjligt identifiera en progres-
sion i elevernas texter som vittnade om en ökad medvetenhet om det egna läran-
det samt att jämföra elever vid studieförberedande och yrkesförberedande pro-
gram. Det som eftersöktes var alltså innehållet, budskapet i elevernas texter, inte
formen eller kvaliteten på språket. Besvarandet av de metakognitiva frågorna i
form av textproduktion var primärt ett redskap som möjliggjorde en god inlär-
ning. Den insamlade textproduktionen i elevloggböckerna möjliggjorde emeller-
tid även en analys av vad som stod nedskrivet i loggböckerna. Då en ökad skriv-
färdighet i sig inte var målet med aktionen, tränades eleverna inte heller i det eg-
na skrivandet. I analysen av elevernas loggböcker kunde jag därför inte direkt
förvänta mig att se en förbättring av elevernas skriftspråk, och det var som redan
påpekats inte heller målet. 

I vissa fall handlade elevernas noteringar i loggböckerna endast om ett inlägg
vid något särskilt tillfälle. Bland dessa mer lösryckta inlägg gick det inte att spå-
ra någon progression utan analysen kom då istället att handla om tolkning av vad
eleven avsåg med just den unika loggboksnoteringen. Granskningen av loggarna
var inriktad på att undersöka om besvarandet av metafrågorna skulle kräva reak-
tion och reflektion av eleverna istället för reproduktion. Det var samhörigheten
mellan skrivande och tänkande som eftersöktes. 

Skrivandet ägde rum i början såväl som under eller i slutet av undervisningen.
Mot bakgrund av karaktären på det stoff som vid tillfället behandlades i eng-
elskundervisningen, samt av vilka metaövningar som var lämpliga i förhållande
till dessa, avgjorde läraren på egen hand när skrivandet skulle äga rum. Elevlog-
garna fördes under aktionsforskningsprojektet på ett sätt som påminner om det
Dysthe (1996) beskrivit från tidigare undersökningar. Loggboken fördes enbart i
skolan (inte i hemmet). Eftersom loggboksanteckningarna var individuella och
därför personliga redovisades de inte för de övriga i klassen (tex via högläsning).

Tidigare erfarenheter av loggböcker (aa) visar att det blir ett bättre samman-
hang från en lektion till en annan om lösbladssystem undviks och ersätts med
skrivböcker. Därför valde jag att trycka upp och distribuera små skrivhäften som
efter varje lektion samlades in och mellan skrivtillfällena förvarades av läraren. 
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6.4.4.1 Elev- och lärarönskemål
För att lärarna skulle känna verklig delaktighet i projektet, var det viktigt att de
själva kände att de fick ut något av elevernas skrivande i loggböckerna. Ett öns-
kemål från lärarnas sida var därför att de skulle få läsa vad eleverna hade skrivit.
Eftersom även flera elever uttryckt samma önskemål fann jag det naturligt att lä-
rarna erbjöds denna möjlighet. Lärarna fick på detta sätt möjlighet att ge den
återkoppling som eleverna efterfrågade. Det var emellertid inte rimligt att för-
vänta eller kräva att lärarna skulle kunna förmå läsa och ge återkoppling på all
den skriftliga elevproduktionen. Istället hade lärarna möjlighet att läsa och kom-
mentera de delar av elevloggarna som de önskade. Eleverna var medvetna om att
texternas kvalitet kunde bedömas av läraren. Några särskilda tecken på att ele-
verna utstuderat tillrättalagt texterna med tanke på att deras engelsklärare hade
möjlighet att läsa dem kunde jag dock inte iakttaga under mina genomläsningar. 

Av olika anledningar gav jag själv inte eleverna kontinuerlig återkoppling på
deras loggboksnoteringar. Framför allt ansåg jag mig inte känna eleverna så väl
att jag kunde ta mig rätten att ge återkoppling på deras personliga noteringar. Ett
ständigt återkopplande från mig till eleverna bedömde jag dessutom kunde
hämma deras skrivande.

Trots att den metakognitiva träningen ägde rum inom ramen för engelskun-
dervisningen tilläts skrivande på såväl svenska som engelska (en klart övervä-
gande del av inläggen kom att bli på svenska. Att skrivandet vid ett par tillfällen
skedde på engelska kan därför endast påverkat resultatet i begränsad utsträck-
ning). Läraren avgjorde tillsammans med eleverna vilket som var lämpligt. Att
eleverna stundtals skrev på engelska gav läraren möjlighet att ge eleverna åter-
koppling inte bara på deras reflektioner utan även på det engelska språket. 

6.4.4.2 Vad eftersöktes?
Eftersom metamaterial A fortlöpande användes i de fyra elevgrupperna var det
detta material som i första hand analyserades. Metamaterial A besvarades enbart
på svenska av eleverna, så elevernas språkfärdighet utgjorde inte någon begräns-
ning i samband med loggboksskrivandet. De övriga metamaterialen (B och C)
behandlades (i regel på engelska) vid enstaka tillfällen och möjliggjorde därför
inte på samma sätt en jämförelse över tid.

I stort sett skrev jag ordagrant själv av elevernas loggboksnoteringar för att då
aktivt tvingas reflektera över vad eleverna egentligen menade. Under avskrivan-
det av elevloggböckerna gjorde jag kontinuerligt skriftliga noteringar kring vad
som till exempel kunde kopplas till intervjuerna samt formulerade frågor som jag
senare under analysen kunde återkomma till. 

Det var särskilt fem punkter som granskades, nämligen: 

1.  hade längden på elevens loggboksnoteringar ökat,
2.  kunde en ökad komplexitet i loggboken utläsas,
3.  vilka emotionella uttryck kunde identifieras,
4.  vilka av Dysthes fem funktioner (se kapitel 5) kunde identifieras,
5.  vilka otolkade beskrivningar kunde göras?
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6.4.4.3 Lärarloggarna
För att även kunna följa de fyra deltagande lärarnas utveckling och tankar under
tiden som fältstudien pågick, ombads de kontinuerligt föra loggbok. De aktions-
forskningsprojekt som blir verkligt kraftfulla, är de som leder till ett förändrat
beteende hos de som ingår i projektet, menar Anderson mfl:

This reinforces the importance of the role of a research journal, in which
practioner researchers can monitor their own change process and con-
sequent changes in the dynamics of the setting. (Anderson mfl, 1994, s 32) 

Det är alltså förtjänstfullt att även lärarna för egen loggbok där de kontinuerligt
antecknar iakttagelser med anknytning till projektet. Lärarna fick ta del av ett ut-
drag ur Strömqvists (1996) artikel ”Att föra kompetensjournal”. Syftet var att in-
spirera och uppmuntra lärarna till skrivande i loggboken. Jag tydliggjorde också
att det fanns många olika sätt att föra dessa anteckningar på och att det därför
inte handlade om att skriva rätt eller fel. 

Vidare informerade jag lärarna om värdet av att de, i sina lärarloggar, doku-
menterade särskilda händelser (med intresse för projektet) som ägde rum när jag
inte var närvarande. Vädjan till lärarna grundade sig i att jag ville motverka ris-
ken att jag missade något för studien särskilt intressant när jag var frånvarande.
Dessutom skulle en sådan lärardokumentation utgöra en motvikt till risken att jag
övervärderade och generaliserade vad jag observerade under mina besök i grup-
perna. 

I nästa stycke går jag vidare med att presentera hur mina observationer ge-
nomfördes. 

6.5 Klassrumsobservationer
Under aktionen genomfördes kontinuerligt klassrumsobservationer. Detta var ett
försök att stärka den interna validiteten. Besöken i grupperna erbjöd mig tillfälle
att spontant och okonstlat i ett naturligt sammanhang samtala med eleverna och
deras lärare. Jag kunde på detta sätt samla in data kontinuerligt under aktionen.
Det var en möjlighet för mig som forskare att observera hur eleverna förhöll sig
till arbetet med de metakognitiva övningarna.

Elever och undervisande lärare var informerade om att syftet med mina obser-
vationerna var att samla in data för att kunna dokumentera projektet, inte att be-
döma och värdera vad som försiggick. Lärarna underrättades om att jag var in-
tresserad av att ta del av den ordinarie undervisningen och några extraarrange-
mang var därför inte nödvändiga eller önskvärda. Vid samtliga observationstill-
fällen var lärarna på förhand informerade om min närvaro. Under besöken i
grupperna, passade jag på att förklara och utveckla avsikten med några av de
metakognitiva övningarna. Eleverna uppmuntrades vidare att framföra sina syn-
punkter på projektet (tex genomförandet av de metakognitiva övningarna) till sin
lärare eller till mig.
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Det vanligaste var att jag förde ostrukturerade fältanteckningar under mina
klassrumsbesök. Vid ett tillfälle under klassrumsobservationerna användes dock
ett på förhand givet observationsschema. Avsikten var att få struktur på observa-
tionerna och därför följde jag ett på förhand uppgjort schema (inspirerad av An-
derson mfl, ”Studying your own school”,1994, s 149). Följande punkter observe-
rades (översatta av mig):

1. Vad kännetecknar undervisningen, 
2. är målen för lektionen tydliga,
3. vilken roll har läraren,
4. är eleverna involverade/intresserade,
5. vem talar,
6. vilken slags frågor ställs,
7. vilken slags elevaktivitet äger rum,
8. hur är undervisningstempot,
9. hur är klassrummet/eleverna organiserade,
10. vilket icke-verbalt uppförande förekommer,
11. är språket formellt/informellt,
12. förekommer något som stör undervisningen?

Jag förtydligade och analyserade mina fältanteckningar från observationstillfäl-
lena kort efter mina besök (i regel samma dag). Resultatet av de bearbetade fäl-
tanteckningarna fördes kontinuerligt in i avhandlingsunderlaget. Målsättningen
med den kontinuerliga dokumentationen var att minska risken för att glömma
och därför felaktigt vinkla observationsintrycken. Utöver lektionsbesöken, hade
jag och de fyra lärarna en regelbunden dialog via e-post kring spörsmål med an-
knytning till aktionen. 

Jag frågade de fyra lärarna om de befarade att min närvaro skulle påverka
gruppens beteende. Frågan grundade sig i en eftersträvan att motverka bias i
form av att forskaren påverkar gruppen. Den allmänna inställningen lärarna hade
var att alla grupper påverkas när någon utomstående kommer in i klassrummet.
Samtidigt menade lärarna att eleverna visste vem jag var och kände till varför jag
besökte klassen då och då. Dessutom menade lärarna att eleverna på gymnasie-
skolan generellt var vana vid besök i klassrummet och att det därför inte fanns
anledning att överdramatisera min närvaro. 

Under mina besök i de olika grupperna kände jag att det var lätt hänt att jag
gled in i lärarrollen. Jag fick ständigt påminna mig om de olika rollerna och upp-
gifterna vi (eleverna, lärarna och jag) hade i projektet. Min roll som forskare var
att identifiera och presentera ett problem samt initiera en förändringsprocess och
att dokumentera denna. Anderson mfl (1994) benämner denna roll ”…a passive
uninvolved observer.” (aa, s 132) Vid de lektionsbesök som jag genomförde ef-
tersträvade jag just att ha den passive observatörens roll.
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6.6 Upplägget av de tio elevfallen
Min avsikt var att ge en samlad bild av vad som hände med de elever som inter-
vjuades under aktionsprojektet. Men eftersom gymnasieelevers medvetenhet och
uppfattning om det egna lärandet varierar, är det svårt att beskriva samtliga i stu-
dien intervjuade elever som ett fenomen. De intervjuade eleverna var inte någon
homogen grupp. Jag valde därför att initialt närma mig intervjuerna på ett lik-
nande sätt som Gerrevall beskriver:

En utgångspunkt har därför blivit att söka beskriva de samlade erfaren-
heterna utifrån ett antal enskilda självständiga arbeten. (Gerrevall, 1992,
s 58) 

Konsekvensen för föreliggande avhandling blev att de tio intervjuade eleverna i
en första analys redovisas som individuella fallbeskrivningar (insorterade under
respektive lärare). Larsson påpekar att om läsaren ska kunna dra nytta av fallstu-
dierna och bruka dem i sitt eget sammanhang så förutsätter det att:

...läsaren har tillgång till en rik beskrivning i fallstudien, så att hon kan
bedöma huruvida hennes egen situation liknar den som beskrivs i fallstu-
dien. (Larsson, 1994, s 172)

Det är därför viktigt att man som läsare får fylliga beskrivningar av de olika fall
som presenteras (aa). Man kan inte på ett enkelt sätt generalisera från en fallstu-
die till en annan. Kunskapstillskottet menar Larsson, sker istället genom att läsa-
ren själv efter att ha tagit del av resultaten kan ha fallbeskrivningarna i åtanke
när han eller hon tänker på andra fall, ”...och då eventuellt upptäcka relevansen
av den gestaltning, som den kvalitativa analysen resulterat i.” (aa, s 180) 

Elevfallbeskrivningarna är baserade på elevloggböcker samt intervjuer och
SOLO-klassificeringar som genomfördes före och efter den metakognitiva trä-
ningen. Under genomläsningarna av intervjuerna eftersöktes elevernas reflekte-
rade tankar kring det egna lärandet och eventuella förändringar som skett under
aktionen. För att öka läsbarheten är en del av elevcitaten (samt lärarcitaten)
språkligt korrigerade. Korrigeringarna har dock inte förändrat innebörden i res-
pondenternas ursprungliga utsagor (det har handlat om att göra talspråk till
skriftspråk).

Då även eventuella skillnader mellan elever vid studieförberedande- och yr-
kesförberedande program efterforskades, analyserades och jämfördes dessa ele-
ver, som grupper, i en andra analys och sammanställning (resultaten presenteras
i kapitel 8).

6.7 Lärarnas retrospektiva åsikter
Ur giltighetsaspekt kändes det också angeläget att få in lärarnas återkopplande
synpunkter på projektet. Att personer som varit med i en studie får möjlighet att
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bedöma tolkningens rimlighet benämner Larsson (1994) för respondent valida-
tion. 

Ett knappt halvår efter att aktionsforskningsprojektet hade avslutats, ombads
därför de fyra lärarna som hade medverkat att skriftligen ge sin syn på projektet
samt på det sätt det var redogjort för i dåvarande avhandlingsmanus. 

Lärarna besvarade individuellt och skriftligen följande frågor:

1. Hur uppfattade ni vårt samarbete,
2. vilken var din egen roll i projektet,
3. hur uppfattade ni min roll (dvs som projektledare),
4. vad anser du om projektet,
5. hur utvecklades det,
6. vad skulle du vilja ha gjort annorlunda,
7. har projektet påverkat dig, på vilket sätt,
8. har du hört något från eleverna?

De innehållsliga och språkliga synpunkter som lärarna framförde beaktades och
infogades i valda delar i arbetsmanuset. 

I nästa avsnitt presenteras den förundersökning som möjliggjorde att jag slut-
giltigt kunde justera mina datainsamlingsmetoder.

6.8 Förundersökningen och dess implika-
tioner
En förundersökning med 18 andra gymnasieelever genomfördes (se Bilaga C för
en utförlig beskrivning av förundersökningen). Syftet med förundersökningen
var tudelat. 

För det första avsåg förundersökningen att utreda huruvida SOLO-taxonomin
var ändamålsenlig för att bedöma kvalitet i elevutsagorna. Resultatet av SOLO-
klassificeringen, (redovisat i Bilaga C/Tabell 15), visar att medbedömarna i stort
var överens om SOLO-nivåerna. En slutsats som jag drog av samstämmigheten
mellan medbedömarna var att SOLO-taxonomin var lämplig för att klassificera
elevernas utsagor. Eleverna på de studieförberedande programmen, oavsett kön,
skrev längre utsagor än eleverna på de yrkesförberedande programmen. Längden
på svaren i förundersökningen stod i samband med SOLO-nivåerna, där förhål-
landet ju längre svar, desto högre SOLO-nivå gällde. Resultatet bekräftade vad
Biggs och Collis (1982) tidigare visat i sina undersökningar. I övrigt kunde note-
ras att majoriteten av elevernas utsagor i förundersökningen klassificerades som
multi-strukturella och att elever från de yrkesförberedande programmen inte fick
några utsagor klassificerade på de två högsta SOLO-nivåerna.

För det andra avsåg förundersökningen att belysa elevernas tankar om hur de
lär (utöver denna information kunde också förundersökningsintervjuerna utnytt-
jas till att klarlägga om mina tänkta frågor var gångbara). För att kunna besvara
detta genomfördes elva intervjuer efter den praktiska övningen med Internet.
Flertalet av respondenternas svar på frågor avseende det egna lärandet var torfti-
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ga. Majoriteten av de intervjuade uttalade hur komplicerat det var att redogöra
för det egna lärandet. Resultatet indikerade att gymnasieeleverna var omedvetna
och oreflekterade kring hur de lär när de använder Internet, det vill säga eleverna
föreföll ha dålig insikt i hur de själva tar emot, bearbetar samt använder infor-
mation från Internet. 

Sammanfattningsvis föranledde förundersökningsresultatet ett antal precise-
ringar av enkäten, till exempel att arbetet med Internet måste anges i timmar
samt att alla frågor måste besvaras (se Bilaga D). Det viktigaste resultatet var
dock synliggörandet av hur svårt eleverna (som ingick i förundersökningen)
tyckte det var att redogöra för det egna lärandet. Överhuvudtaget föreföll elever-
na oreflekterade kring det egna lärandet och hur de lär av information hämtad
från Internet. De genomgående torftiga elevsvaren i förundersökningen, gav mig
anledning att fortsätta att utforska hur användningen av information hämtad från
Internet kan utvecklas.

I kapitlet som följer presenteras resultatet ifrån de fyra fältstudierna. 



133

 

Del IV: Resultat, diskussion och
didaktiska konsekvenser
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7. Resultat i form av fyra
fallbeskrivningar

I detta kapitel redovisas resultatet i form av fyra fallbeskrivningar indelade efter
läraren. Harriets grupp inleder redovisningen, därefter följer i tur och ordning
Berit, Annika, och Cecilia. Fallen är strukturerade enligt principen: förutsätt-
ningar, process och resultat. I förutsättningar ingår: bakgrundsdata om läraren
och eleverna och lärarens syn på kunskap och lärande (inledande intervjuer och
SOLO-klassificering 1 utgör basen). Processen, det vill säga arbetet med det
metakognitiva materialet bygger på: observationer, loggböcker och intervjuer. I
resultatet redovisas: observerade förändringar, synen på kunskap och lärande,
sammanfattande tolkningar av elevfallen, lärarnas retrospektiva åsikter och utgår
ifrån intervjuer (efter metaträningen), loggböcker och SOLO-klassificering 2. De
fyra fallen avslutas med en redovisning av vilka erfarenheter jag dragit av dem.

Fallbeskrivningarna sammanknyts längre fram i kapitel 8 med syftet för av-
handlingen.

7.1 Läraren Harriet (yrkesförberedande)
För att kunna tolka och förstå vad som hände under processen inleds fallet med
en beskrivning av förutsättningarna i gruppen.

7.1.1 Förutsättningar i Harriets grupp
Harriet undervisade i svenska och engelska och hade under de senaste tretton
åren arbetat på skola B. Hon beskrev sig själv som ”…oerhört intresserad av in-
lärningsstilar…” och menade att hon egentligen under åtminstone hela 90-talet
hade arbetat medvetet med metakognitiva övningar (även om hon inte själv be-
nämnt övningarna på det sättet). Undervisningen hade då handlat om att få ele-
verna att reflektera men någon övergripande struktur hade inte följts. Exempelvis
hade varken Harriet själv eller eleverna dokumenterat arbetet. Redan innan ak-
tionen påbörjades hade Harriet varit på kurs om alternativ pedagogik och hade
därför haft möjlighet att reflektera kring frågor som rörde kunskap och lärande: 

Ja, jag har gått en två-poängskurs i skrivprocessen och det är ju på ett
sätt också metakognitivt och är oerhört intresserad av inlärningsstilar,
PBL eller PBI eller PBU eller PBA eller vad du vet ju (skratt)…Och har
försökt att fortbilda mig på olika sätt. Försöker jobba på det sättet med.
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Läraren Harriet betonade värdet och det positiva i att eleverna under aktionen i
loggböcker tvingades skriva ner sina svar på de metakognitiva övningarna. Skri-
vandet, menade hon, medförde att eleverna var tvungna att medvetet reflektera
över sina svar innan de dokumenterades. Att enbart diskutera och verbalisera si-
na tankar kring lärandet, som Harriet hade gjort tidigare med gymnasieelever,
medvetandegjorde inte eleverna på samma sätt. Sannolikt blev dessutom tankar-
na hos eleverna mera bestående, ansåg Harriet. Överhuvudtaget ansåg hon att ba-
ra användningen av de metakognitiva övningarna skulle leda till att eleverna
började reflektera över sitt lärande. 

För Harriets klass väntade nationella prov i engelska. Proven skulle infalla
under aktionsforskningsprojektet och hon förberedde klassen inför provet. Harri-
et påpekade att detta eventuellt kunde avleda elevernas fokus från de metakogni-
tiva övningarna. Hon skulle emellertid kontinuerligt genomföra de metakognitiva
övningarna i klassen. 

På det hela taget framhöll Harriet att hennes undervisningsstil hade påverkats
av hennes öppenhet och nyfikenhet inför undersökande arbetssätt. Exempelvis
nämnde hon att hon under flera år arbetat med ”learner autonomy” i engelskun-
dervisningen på skolan. Vid en beskrivning av sig själv som lärare ansåg hon att
hon var ”…väldigt engagerad…” i skolarbetet och att hon jobbade hårt för att
hennes elever skulle lära sig. 

7.1.1.1 Harriets syn på kunskap och lärande
Harriet hyste åsikten att det var viktigt att eleverna tänkte kring sitt eget lärande.
Hon ansåg att det var angeläget att eleverna förstod att det inte bara finns ett sätt
att lära sig på eller något rätt sätt att lära sig på. Därför brukade hon hjälpa ele-
verna genom att föra resonemang med dem kring att det finns olika inlärnings-
stilar. Målet med den ständigt pågående diskussionen var att göra eleverna med-
vetna om att det går att lära på olika sätt och att hjälpa den enskilde eleven att
finna den stil som passade just han eller henne. Som ett led i att stimulera elever-
na att tänka kring det egna lärandet, hade Harriet satt upp planscher i klassrum-
met med anknytning till människans olika intelligenser. 

Hon var vidare av åsikten att elevernas insikt i och medvetenhet om det egna
lärandet var individuellt och därför varierade. Även om Harriet inte trodde att
eleverna i hennes klass regelbundet reflekterade över hur de lärde sig, fanns det
två faktorer som hon tog som intäkt för att eleverna i någon omfattning var med-
vetna om sitt lärande. För det första visade en del av eleverna en vilja att lära sig
och för det andra uttryckte de en viss tacksamhet för Harriets lärarinsats. Harri-
ets iakttagelser är värda att notera. Hon gav uttryck för att eleverna i allmänhet
var positiva till att lära sig och att de dessutom hade förstått att läraren var cen-
tral i lärandeprocessen. Harriet beskrev sina elever som motiverade:

Ja en del av dem har ju vilja att lära sig så där finns ju då en medveten-
het, det måste det ju finnas. De vill lära sig och de inser att jag också vill
lära dem. Och de uttrycker en viss tacksamhet för det, så där finns ju en
medvetenhet.
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Harriet hade vidare tidigare i ett par grupper genomfört det hon benämnde inlär-
ningsstilsanalyser. Med hjälp av en kollega som hade utbildning och befogenhet
genomfördes analyserna. På basis av resultaten delades sedan eleverna upp i oli-
ka grupper. Harriet var nöjd med den kvalitetsförbättring som analyserna resulte-
rade i, men hade på grund av kostnadsskäl varit tvungen att avbryta analyserna. 

När Harriet beskrev vad att kunna innebär betonade hon värdet av att man
verkligen förstår ett innehåll. Det handlar om att göra ett innehåll till sitt eget
samt att kunna använda det.

Sammanfattningsvis var Harriet positiv till att medverka med sina elever i
projektet. Hon hade dessutom stor tilltro till projektet och var övertygad om att
det gick att påverka elevernas lärande genom metakognitiv träning.

Ja det handlar ju om att medvetandegöra dem. Att få dem att se mer
övergripande på vad det är de gör, för att få dem att tänka, reflektera helt
enkelt och då är det ju möjligt att påverka, det är jag övertygad om.

Hon framhåller dels elevernas inre vilja att lära sig, dels att de förstått lärarens
centrala roll för lärandet. 

7.1.1.2 Bakgrundsdata Harriets elever
Harriets elever, som samtliga var pojkar, gick i årskurs två på elprogrammet. Tio
stycken deltog i datorövningarna före och efter metaträningen och av dessa in-
tervjuades Joakim, Rolf och Anders. Alla utom en av eleverna i gruppen hade
tillgång till dator i hemmet och något mer än hälften hade även tillgång till Inter-
net. Den genomsnittliga användningstiden av Internet per vecka var 3 timmar
och 39 minuter med en variationsvidd på 0-10 timmar. Samtliga tio elever svara-
de att de tidigare hade arbetat undersökande och sökt information på Internet.
Alla tio eleverna svarade att de hade en positiv inställning till datorstödd under-
visning. Samtliga elever ansåg dessutom att undervisningen blev intressantare
om Internet användes. Nästan alla ansåg vidare att undervisningen blev mer om-
växlande och ungefär hälften ansåg dessutom att den blev effektivare och bättre.
Ingen av eleverna hade uppfattningen att undervisningen blev tråkig eller enfor-
mig när Internet användes. Genomsnittsbetyg i engelska var 3,11. Något mer än
hälften av föräldrarna till eleverna hade eftergymnasial utbildning. Alla eleverna
svarade att de hade mindre goda alternativt saknade kunskaper om Rwanda. 

Slutligen kan konstateras att samtliga Harriets elever tidigare hade arbetat un-
dersökande, hade en positiv inställning till datorstödd undervisning och menade
att undervisningen blev både intressantare och mer omväxlande när Internet an-
vänds. Eleverna avvek från de övriga klasserna på punkten att just alla var posi-
tiva till datorstödd undervisning. I avsnittet som följer redovisas kort resultatet
av den första SOLO-klassificeringen.

7.1.1.3 SOLO-klassificering 1
Värt att notera i SOLO-utfallet (se Tabell 1) var att de fyra elevutsagorna som
klassificerades på de bägge lägsta nivåerna (pre-strukturell samt uni-strukturell),
var de enda som återfanns på dessa SOLO-nivåer bland elever på yrkesförbere-
dande program. I Berits grupp (yrkesförberedande, se längre fram i fallbeskriv-
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ningarna) återfanns inga elevutsagor på de två lägsta nivåerna i den första SO-
LO-klassificeringen. Vidare kan konstateras att den multi-strukturella klassifice-
ringen var den mest frekventa. Flertalet av eleverna nöjde sig med andra ord med
att lösryckt räkna upp fakta när de besvarade frågan (Du skall tjänstgöra som bi-
ståndsarbetare i Rwanda. Hur förbereder du dig?) med hjälp av information
hämtad från Internet.

Tabell 1. SOLO-klassificering före metaträningen (Harriet).

Solo före Harriet
prestrukturell 2
unistrukturell 2
multistrukturell 5
relationell 1
utvidgat abstrakt 0

Totalt 10

Här följer den andra delen av fallbeskrivningen, processen. 

7.1.2 Process
I detta avsnitt redogörs för hur Harriet och eleverna agerade under genomföran-
det av aktionen. 

Ett huvudintryck från observationerna i Harriets klass var att eleverna mål-
medvetet arbetade med metaövningarna och att de hade begripit relevansen med
dem. Eleverna gav ett engagerat intryck, även om de varken verkade direkt posi-
tiva eller negativa inför arbetet med metaövningarna. Harriet bekräftade under en
intervju mina observationsintryck och framhöll att hon inte betvivlade att elever-
na förstått att metaträningen i första hand var till för dem själva. Dessutom me-
nade hon att arbetet med de metakognitiva övningarna sannolikt varken uppfat-
tades som roligt eller tråkigt av eleverna. Hur skulle ett arbete med metakogniti-
va övningar egentligen kunna uppfattas som roligt, funderade Harriet? 

Jag upplevde aldrig att eleverna kände något motstånd att göra övning-
arna utan de var allmänt välvilligt inställda.

Hade då eleverna i Harriets grupp förstått syftet med aktionen och metaträning-
en? Under mina olika besök i klassen spontanintervjuades några av eleverna vid
olika tillfällen. Samtliga intervjupersoner kunde återge syftet med projektet. En
av informanterna påpekade att det handlade om att:

Vi skall tänka efter innan vi börjar något. Så att man inte bara löser utan
att tänka.

Harriet menade att eleverna hade fått information kring projektet från flera olika
håll. Trots det var hon inte säker på att de grundläggande tankarna om projektet
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hade uppfattats av alla eleverna, att de verkligen hade förstått syftet. Samtidigt
menade hon att eftersom eleverna godmodigt ställde upp på att arbeta med de
metakognitiva övningarna, så var det tecken på att eleverna förstått att övningar-
na syftade till att förbättra för dem själva i slutändan. Harriet ansåg därför att de
flesta av eleverna som ingick i hennes grupp, inte enbart hade förstått syftet med
metaträningen på ett ytligt plan, de hade dessutom förstått vilka konsekvenser
den medförde till exempel i form av eget ansvar samt att aktivt besvara metafrå-
gorna: 

Jag tror att de har tyckt att det har varit lite roligt också att ta del i eller
vara del i den här studien. Och de har som sagt också förstått syftet bak-
om den, de har förstått att det är för deras skull.

De flesta av eleverna som intervjuades under aktionen förhöll sig ganska neutrala
till övningarna. Alla de intervjuade var trots det eniga om att övningarna var
”…rätt viktiga att göra.” Anledningen till det uppgav eleverna var att övningarna
fått dem att tänka efter kring skolarbetet och ta det mer på allvar. Även Harriet
uppgav under intervjuerna att hon hade uppfattat att eleverna ansåg att metaöv-
ningarna var viktiga. Några av intervjupersonerna signalerade också en öppenhet
för att övningarna säkert kunde påverka deras syn på det egna lärandet, kanske
inte helt och hållet, men i alla fall i något avseende. 

Redan vid mitt första besök i klassen hade Harriet själv framställt ett material
som syftade till att stimulera elevernas medvetenhet om det egna lärandet. Hon
förde tillsammans med eleverna ett övergripande resonemang kring en egen mo-
dell på temat vad är syfte, mål och förståelse i undervisningssammanhang. Harri-
et var med andra ord tidigt under aktionen igång med att träna elevernas meta-
kognitiva kompetens. 

När jag senare under aktionen besökte klassen och genomförde strukturerade
observationer, så formulerade Harriet frågor som syftade till att få eleverna att
tänka efter kring övningen de för tillfället var sysselsatta med och att reflektera
över sin egen roll relativt övningen. Harriet uppmanade eleverna att:

…fundera kring hur ni kan angripa övningarna helt enkelt. Ni får lägga
upp en strategi för hur ni skall lösa det här.

Citatet ovan är ett exempel på att läraren själv undervisade metakognitivt. Över-
huvudtaget ansåg sig Harriet undervisa metakognitivt, även när övningarna inte
systematiskt ifylldes. Eleverna uppmanades vidare att fundera kring vad de lärt
sig och vad de inte har lärt sig och framför allt varför de inte lärt sig. Självutvär-
deringen skulle ses som en möjlighet till egenkontroll av den egna arbetsinsat-
sen, påpekade Harriet. 

Det mest betydelsefulla som framkom under processen var att eleverna och
även Harriet gav uttryck för uppfattningen, att eleverna hade förstått att metaöv-
ningarna var till för dem själva och att eleverna betraktade övningarna som vikti-
ga. 

I avsnittet som följer går vi över till analysen av läraren Harriets loggnote-
ringar.
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7.1.2.1 Analys av Harriets loggbok
Totalt kom Harriets loggbok att omfatta 15 sidor (samt en bilaga med övningar i
engelska på 23 sidor). Under en sexmånadersperiod hade Harriet i sin lärarlogg
regelbundet dokumenterat vad som ägt rum under engelskundervisningen i klas-
sen. I loggboken redogör Harriet inledningsvis för hur hon konfererat med sin
kollega (Cecilia) kring hur de skulle närma sig aktionsforskningsprojektet. Har-
riet har alltså i loggboken dokumenterat samarbetet som ägt rum på skola B
mellan lärarna inför och under aktionen. 

Vidare beskriver Harriet hur hon fört samtal med eleverna kring utvecklings-
projektet och metakognition. Hon och eleverna gick tillsammans igenom Min-
neslistan och diskuterade olika svarsmöjligheter på A-delen. Eleverna fick även
möjlighet att diskutera hur man kan angripa en uppgift om syftet var att skriva en
sammanfattning (summary). Loggboksnoteringarna visade på att Harriet vid oli-
ka tillfällen och på olika sätt försökt förankra projektet hos eleverna. 

Vi diskuterade hur man ska/kan angripa uppgiften om syftet är att skriva
en summary. 

Vid något tillfälle formulerade Harriet själv frågor, samt upprättade en arbets-
gång (se nedan) som eleverna skulle reflektera kring innan de skrev en samman-
fattning: 

a.) Vad var målet med övningen,
b.) varför gör man en sammanfattning,
c.) vad krävs av mig för att lösa uppgiften,
d.) hur fungerar det- motivera,
e.) vad kan jag göra för att det ska fungera bättre?

Läraren har även låtit eleverna skriva en sammanfattning utifrån de fyra frågor-
na: who, when, where och what´s happening. Vid flera tillfällen har eleverna fått
förutsäga vad som ska hända. 

I loggboken beskriver också Harriet hur hon arbetat för att inlärningsklimatet
ska vara positivt. En elev hade vid ett tillfälle givit en alternativ lösning till den
ursprungligt tänkta, med följden att spridda och ganska högljudda skratt utbröt.
Eleven reagerade starkt negativt och därför avbröt Harriet den pågående under-
visningen och diskuterade istället med eleverna olika sätt att tänka, olika sätt att
lösa uppgifter, eleganta lösningar och så vidare. 

Harriet noterade att eleverna undvek att tala engelska på lektionerna samt att
de inte heller ville tala om de texter de haft i läxa. Ett sätt att lösa det, framhöll
hon i loggboken, var att låta eleverna arbeta med de metakognitiva övningarna,
till exempel med att konstruera frågor. Vid ett annat tillfälle upptäckte Harriet att
en stor del av eleverna inte gjort läxan. Hon tog då tillfället i akt att resonera med
eleverna i klassen kring ansvarstagande och allmänt hur man lär sig (hon åter-
kom vid flera tillfällen i loggboken till det här med elevernas ansvar). 

Harriet gav också i loggboken uttryck för den tids- och prioriteringskonflikt
hon upplevde att hon var mitt uppe i. Skulle det ordinarie undervisningsinnehål-
let prioriteras eller skulle de metakognitiva övningarna ges utrymme? 
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Hon reflekterar i loggboken kring att eleverna menade att de skulle förbättra
sin talförmåga på engelska om de fick ”...se mer film... .” Eleverna blottade här
verkligen sin passiva inställning ansåg Harriet. Hon frågade sig därför om ele-
verna verkligen hade ambitionen att bli metakognitiva i sin studiehållning. Sam-
tidigt noterar hon, efter att tre månader gått av projektet, att eleverna utvecklat
sitt ansvarstagande och att ”...kanske ändå är de en bit på väg mot metacognitive
learners.” 

Vid ett tillfälle när ett nytt lärostoff introducerades fördes ett metakognitivt
samtal kring hur man kan angripa stoffet, det vill säga en strategidiskussion.
Dessutom fördes en liknande diskussion om hur eleverna kunde använda sin
metakognitiva kompetens i samband med de nationella proven i engelska. Det är
också värt att notera att läraren genomförde individuella samtal med eleverna
kring hur deras arbete fortskred i ämnet engelska.

Den bild som framträder av Harriet i loggboken är den av en lärare som posi-
tivt engagerat sig i aktionen och som kontinuerligt arbetat med metamaterialen i
engelskundervisningen. Hon har ihärdigt försökt att förankra projektet bland
eleverna för att därmed göra dem delaktiga. Harriet har själv agerat metakogni-
tivt i undervisningen och stimulerat eleverna till reflektion inte bara med övning-
arna som jag försåg henne med, utan även med egenproducerat material. 

Vad framgick då av elevloggböckerna?

7.1.2.2 Analys av de tio elevloggböckerna 
Eleverna i Harriets klass uttryckte sig i regel kortfattat och det var svårt att iden-
tifiera någon progression i elevernas skriftliga noteringar. Harriet konstaterade
också tidigt under aktionen att eleverna uttryckte sig fåordigt i loggböckerna men
accepterade detta. Huvudsaken, menade hon, var att eleverna skrev och reflekte-
rade över sitt eget lärande och ställde upp på det: 

…visserligen har de svarat väldigt enstavigt ibland men det har jag ac-
cepterat. Man kan inte begära att de skall svara med långa utläggningar
och utredningar och två sidor text. Det har de inte heller gjort, utan jag
tycker det har fungerat bra.

Det mest betydelsefulla som framkom av loggarna var elevernas svar på frågan
Varför gör jag uppgiften (A4 d)? Ett typiskt elevsvar var att de gjorde övningar-
na i engelska för ”sin egen skull” och för att ”förbättra sitt eget lärande.” Elever-
na i Harriets klass var med andra ord medvetna om det positiva med att göra öv-
ningarna i ämnet engelska och den inre motivationen som eleverna gav uttryck
för i loggböckerna var hög. Eleverna hade förstått nyttovärdet av övningarna och
att de i första hand var till för att underlätta för deras egen förståelse i framtiden.
I citatet som följer motiverar en av Harriets elever i loggboken varför han gör
uppgifter i engelskundervisningen:

Det är viktigt- man lär sig bättre engelska// Bra för mig och min engels-
ka.//För mig själv och för min inlärning av språket, för att bli bättre på
engelska och kunna vänja mig bättre med engelska//För att det är viktigt
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för mig för att man skall kunna klara av att höra engelska och förstå den-
inte bara läsa den. 

Läraren Harriet hade i interaktion med eleverna lyckats förankra engelskövning-
arnas värde och förtjänst bland eleverna. Frågan om metaträningen hade påverkat
elevernas positiva inställning till undervisningsstoffet förbigår jag tills vidare för
att återkomma till den i avsnittet om Vilken betydelse har lärares förhållnings-
sätt för de metakognitiva övningarna? 

Ytterligare ett resultat av loggboksgenomläsningen värt att notera, var hur
svårt eleverna i Harriets grupp hade för att i skolarbetet urskilja de viktigaste de-
larna (se övning A2 b i metamaterial A). Ett flertal av eleverna kunde inte redo-
göra för vad som var mer väsentligt än något annat. Allt som oftast svarade ele-
verna antingen ”vet inte” alternativt ”allt är lika viktigt.” 

Ett tredje resultat som framträdde ur loggböckerna var att eleverna i Harriets
grupp hade svårt att redogöra för hur de skulle närma sig en uppgift. Elevernas
loggnoteringar bekräftade på denna punkt intrycket från intervjuerna (i intervju-
erna framkom att eleverna vid yrkesförberedande program generellt hade färre
strategier att använda sig av än elever vid studieförberedande). Vidare var det få
elever i Harriets grupp som nämnde att det fanns fler sätt att lösa uppgifterna på
(än de själva använde sig av, se A4 c). Längre fram i avhandlingen kommer jag
att diskutera dessa resultat och vilka konsekvenser de kan få.

Vad avser Dysthes indelning av loggbokstexter i fem olika kategorier, kan
loggböckerna som tillhörde eleverna i Harriets klass nästan uteslutande hänföras
till funktionen personlig reflektion och utvidgning. Eleverna har använt loggarna
som tankeredskap som möjliggjort reflektion. 

Sammanfattningsvis framkommer följande tre resultat under analysen av
elevloggarna: för det första så har eleverna förstått varför de behandlar ett stoff i
engelskundervisningen, för det andra framträder hur svårt eleverna har att sär-
skilja viktig från oviktig information och för det tredje visar det sig att Harriets
elever har svårt att beskriva hur det ska närma sig en arbetsuppgift. 

7.1.3 Resultat
I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten som framkommit under genom-
gången av fallet Harriet.
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7.1.3.1 SOLO-klassificeringen efter den metakognitiva träningen
Det väsentliga resultatet av SOLO-klassificering 2 (se Tabell 2) är att Harriets
grupp visar sig avvika från de övriga. Sju av tio elevutsagor i Harriets grupp ökar
i klassificering under aktionsforskningsprojektet. Det ska jämföras med att det i
de övriga tre grupperna (Annika, Berit och Cecilia) tillsammans, ökar sex utsa-
gor i SOLO-nivå.

Tabell 2. Förändringar i SOLO 2 (Harriet).

Lärare Program Ökad Oförändrad Minskad Tot

Harriet yrkesförb 7 2 1 10

Elevutsagorna klassificerades enligt resultatet i Tabell 3 och visar att den multi-
strukturella nivån i likhet med den första SOLO-klassificeringen är den mest fre-
kventa.

Tabell 3. Klassificering efter metaträningen i Harriets grupp.
Solo efter Harriet
prestrukturell 0
unistrukturell 1
multistrukturell 6
relationell 3
utvidgat abstrakt 0

Totalt 10

Avslutningsvis utmärkte sig Harriets grupp genom att sju av de tio elevernas ut-
sagor ökade i SOLO-nivå.

7.1.3.2 Observerade förändringar i elevernas lärande
Harriet ansåg att eleverna hade förändrats i sitt lärande under projekttiden. Hon
menade att eleverna efter projektdeltagandet tog mer ansvar och att de i större ut-
sträckning förstod vad undervisningen handlade om. På frågan om hur Harriet
hade märkt förändringar i elevernas lärande gavs följande svar:

Att de reflekterar på ett annat sätt; när vi diskuterar och utvärderar lek-
tioner så har de synpunkter som jag tycker är..., visar att de, att de för-
står.// Jaa, de bryr sig, de tänker efter innan de svarar. Annars är det ju
lätt hänt att de bara slår det ifrån sig och inte verkligen tänker efter, men
det gör de, de allra flesta iallafall. Och jag tycker de lär sig en hel del.

Harriet ansåg vidare att den metakognitiva träningen också bidragit till det goda
resultat som eleverna presterat på det nationella provet i engelska. Med de för-
kunskaper eleverna hade, fanns det från början risk för att tre fjärdedelar av ele-
verna inte skulle klara det nationella provet i engelska, men det blev precis tvärt-
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om, tre fjärdedelar klarade sig (när kursen avslutades visade det sig att endast två
av sjutton elever var icke-godkända). 

Hon var mycket nöjd med elevernas resultat på det nationella provet, speciellt
med tanke på elevernas resultat vid kursens början. 

Jag tycker resultatet är mycket bra med tanke på deras diagnosresultat
vid kursens början. Kanske har projektet spelat in och den medvetenhet
om sitt eget lärande som de tränats i. Hoppas det! - Jag tror faktiskt det
också.

Harriet menade att metaträningen hade utvecklat elevernas reflekterande förmåga
samt att träningen därigenom bidragit till ett bättre resultat på det nationella pro-
vet i engelska. 

7.1.3.3 Harriet syn på kunskap och lärande efter metaträningen
Harriet ansåg inte att hennes faktiska syn på kunskap hade förändrats under pro-
jektet. Trots det menade hon att projektet hade fungerat metakognitivt för henne
själv:

…däremot har jag ju blivit tvingad att tänka efter vad jag tycker och tror
och hur och vad det syftar till, det jag gör och det tycker jag har varit
bra, önskar bara att jag hade haft mer tid till det.

I citatet ovan kan konstateras att Harriet i stort reflekterat över alla de tre didak-
tiska frågorna (vad, hur och varför) när hon tillsammans med eleverna genomfört
undervisningen under aktionsforskningsprojektet. Det är därför logiskt att hon
också anser att hon ”…ganska mycket…” själv har undervisat och agerat meta-
kognitivt. 

I nästa avsnitt presenteras de tre elever som intervjuades i Harriets grupp
nämligen Joakim, Rolf och Anders.

7.1.4 Sammanfattande tolkning av Joakim
Joakims SOLO-klassificering ökade från den lägsta pre-strukturella nivån till den
multi-strukturella.

Det viktigaste som framkom ur fallbeskrivningen av Joakim var att han hyste
åsikten att den metakognitiva träningen hade påverkat hans syn på lärandet. Han
var inte säker på hur träningen hade påverkat honom. Han menade att han efter
att ha deltagit i aktionsforskningsprojektet tänkte mer och annorlunda kring frå-
gor som handlar om kunskap. Möjligheten att förbereda sig inför skolarbetet ha-
de förbättrats: 

Ja det har ju varit såna frågor hur man förbereder sig och sånt och det är
ju hjälp för det tänker man ju på vid andra uppgifter, till exempel inom
dator och sånt och när man skall lämna in arbeten i svenska, så tänker
man hur skall man förbereda sig och det hjälper ju mycket.
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Däremot var han av åsikten att han inte sökte eller använde sig av informationen
på ett annorlunda sätt efter den metakognitiva träningen. Joakim menade att han
inte tänkte på de metakognitiva frågorna när han arbetade med att besvara frågan
med hjälp av Internet. I samband med att han löste arbetsuppgiften (dvs SOLO
2) vid datorn ansåg han sig inte ta hjälp av det metakognitiva kunnande som han
hade utvecklat. 

Joakim hade under den första intervjun svårt att överhuvudtaget förstå och be-
svara frågan om hur man lär sig. Därför upprepade han frågan flera gånger innan
ett oreflekterat svar lämnades: 

- Jaa du, det är väl att eh, det finns ju ingen direkt, ja, paus, att lära sig
det är ju att eh, att ja lära sig, (skratt) det är ju svårt att förklara, hur du
menar.
- Hur tänker du kring det när jag säger så?
- Ja det finns ju bara ett ord, lära sig, ja det är väl utbildare eller så där
typ, eller att man att man lär sig någonting. Lära sig läsa, lära sig lära
och sådant. 

Han hämtade sina exempel från praktiken, det vill säga från karaktärsämnet och
menade att läraren var central för lärandet. Man lär sig när man lyssnar på lära-
ren: 

-Ja det är väl det till exempel elektroniklektionerna, då har man ju lärt
sig någonting, till exempel hur en transistor och sånt fungerar och form-
ler och sånt kanske man har lärt sig hur man skall beräkna vissa saker. 

Vid det andra intervjutillfället var Joakims svar dock utvecklade. Det nya i svaret
kring synen på lärandet var att han nämnde att ta in information. Svaret var ett
uttryck för att han nu insåg sitt eget aktiva ansvar för att själv ta till sig informa-
tion i lärandeprocessen. Metaforer som till exempel att ta in, återfinns på den
lägsta nivån i Marton och Booths kategorisering (se kapitel 3) och stämde ju
överens med SOLO-klassificeringen av Joakims utsagor: 

Att lära sig, jaa, eh, att ta in information, kan man väl säga. Det är, man
kan någonting- man lär sig kunna någonting typ. Ta in information kan
jag ju säga. 

Lärarens och praktikens betydelsefulla roller var något som Joakim framhöll vid
bägge intervjutillfällena. Även om han var öppen för att man kan lära sig på oli-
ka sätt exemplifierade han endast med skillnader mellan teori och praktik. Att
man kan utveckla nya perspektiv eller förändras som person i samband med kun-
skapande nämnde han inte. 

Joakim visade inga tecken på att ha utvecklat några nya strategier för sitt lä-
rande under projekttiden. Loggboken styrkte hans intervjusvar på punkten att han
redan ansåg sig besitta en metod att hantera sitt lärande och att den var svår att
ändra på. Överhuvudtaget ansåg sig Joakim inte besitta några särskilda strategier
som han tillämpade för att lära. 
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Trots allt ansåg Joakim att det var viktigt att man analyserade frågor som rör-
de det egna lärandet och kunnandet, även om han inte brukade göra det. Han
menade att om det finns bättre sätt att lära sig på så måste man ju få reda på des-
sa. Joakim gjorde inte skillnad på texter från böcker eller på datorer. I bägge fall
handlar det om att läsa texter menade han, mediet var av sekundärt intresse. I
loggboken formulerade Joakim sig kort och uttryckte inte några personliga åsik-
ter kring frågorna. Hans loggsvar visade på att han hade svårt för att urskilja
viktig från mindre viktig information. Elevnoteringar i loggen indikerade att han
under projektets gång utvecklat en insikt i för vem han egentligen gjorde övning-
arna i engelskundervisningen.

Sammanfattningsvis visade Joakim i intervjusvaren samt i loggboken att han
hade reflekterat över sin syn på lärande och kunnande. Han menade också att det
var helt klart att den metakognitiva träningen var viktig och att den hade påverkat
honom trots utebliven strategiutveckling. Sin metakognitiva kompetens utnyttja-
de han dock inte medvetet vid det andra datortillfället, vid användningen av in-
formation hämtad från Internet. Han betonade lärarens viktiga roll i kun-
skapsprocessen samt att han förstått värdet av att göra övningarna i engelskäm-
net, det vill säga han var präglad av inre motivation. Avslutningsvis hade Joakim
en begränsad tillgång till inlärningsstrategier samt svårt för att urskilja viktigt
från mindre viktigt i en informationsmängd.

7.1.5 Sammanfattande tolkning av Rolf
Rolfs första elevutsaga klassificerades som multi-strukturell. Vid det andra da-
tortillfället, efter den metakognitiva träningen, klassificerades elevsvaret på den
högre relationella nivån. 

Intervjuerna med Rolf, sammantaget med loggboksnoteringar och SOLO ut-
veckling, ger vid handen beskrivningen av en elev som utvecklat sin syn på det
egna lärandet. Exempelvis uppgav Rolf i intervjusvaren att han använde sig av
sin nyvunna reflekterande kompetens i flera teoretiska ämnen. Han lyfte också
fram läraren och dennes viktiga roll i lärandeprocessen. Rolf anser själv att han
förändrat sin syn på frågor som rör det egna lärandet till följd av att han deltagit i
projektet med den metakognitiva träningen: 

Ja man, när du skriver att eh, vad det du har lärt dig och allting så fick
man tänka liksom att det är verkligen det jag har lärt mig och (skratt) lite
mer så. Det tänkte man inte direkt på innan när man gjorde läxorna. 

Loggboken bekräftade intervjuintrycket, det vill säga att han utvecklat sin med-
vetenhet kring sitt eget lärande. Rolfs inlägg i loggboken växte i längd allt efter-
som aktionsforskningsprojektet framskred. Inläggen fick mer kvalitativa förteck-
en när projektet närmade sig slutet (till exempel: förståelse, ansvarstagande och
helhet). I loggen gav Rolf vidare uttryck för att utveckla en öppnare, mer ödmjuk
hållning inför lärandets komplexitet. Rolf var själv av åsikten att hans syn på
kunskap hade förändrats till följd av att han tränat metakognitivt:
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Ja i alla fall i engelskan, för då tänker man ju till mycket mer vad man
har lärt sig och vad man borde lärt sig och allting sånt där så man får lite
mer överblick över det, tycker jag i alla fall. 

Rolf upplevde att han, efter att ha deltagit i aktionsforskningsprojektet, i större
utsträckning tänkte på frågor som handlar om lärande och kunskap. När han be-
svarade frågan, vid det andra datortillfället, med hjälp av information hämtad
från Internet, så tänkte han mer på helheten och använde sitt metakognitiva kun-
nande:

Jo det gör man. I alla fall i den uppgiften vi hade därnere [i datasalen,
min anm], då eh tänkte man mer på helheten tycker jag, än man brukade
göra innan. Man vidgade ut det lite mer. 

Rolf nämnde också att han efter metaträningen mer medvetet reflekterar kring
kunskapsfrågor i ämnena svenska, engelska och samhällskunskap. Spridningen
till fler ämnen, utöver engelskan, vittnar om att han har en tilltro till övningarnas
positiva effekt och är ett exempel på pragmatisk validering. 

Han var däremot tveksam kring om han söker och använder information på ett
annorlunda sätt nu än innan han genomförde de metakognitiva övningarna: 

Jag vet inte, jag använder Internet och rätt mycket så förut men, ja i och
för sig. Jag vet faktiskt hur det är det med det, men jag tror det är ungefär
detsamma därvid för jag var ändå rätt långt framme i Internets utveck-
ling... . 

Elevsvaret är svårtolkat, då han tidigare under intervjun påpekat att han i större
utsträckning hade tänkt kring helheten och funderat kring de metakognitiva frå-
gorna i samband med att han besvarade frågan under datorövningen.

Rolf gav uttryck för att ha en djupinriktad syn på lärandet, trots att han, enligt
egen uppgift, inte brukade reflektera över frågor på temat lärande och kunnande.
Däremot var han av åsikten att det är viktigt att tänka på frågor som rör detta om-
råde.

Vid en tillämpning av Marton och Booths kategoriseringsmodell, inplaceras
Rolf på förståelsenivån, som återfinns bland de tre kategorier som representera
djupinlärning. Att lära utmärks på denna nivå av förståelse. Kunskap som gene-
reras förekommer inte bara i en kontext utan den integreras genom jämförelse
och kontrasterande. Trots det hade Rolf svårt att redogöra för hur man kan närma
sig ett område samt vad som är viktigt respektive mindre viktigt i en uppgift. 

Innan vi går vidare in på den avslutande fallbeskrivningen bland Harriets ele-
ver, kan konstateras att aktionen för Rolfs del tycks vara pragmatiskt validerad.
Han menade att han förändrats till följd av den metakognitiva träningen samt att
han i framtida lärsituationer skulle använda sin metakompetens. Han uttryckte att
det var viktigt att reflektera över sitt lärande och framhöll lärarens centrala roll i
kunskapsprocessen. 
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7.1.6 Sammanfattande tolkning av Anders
Vid bägge SOLO-bedömningarna, klassificerades elevsvaren på den multi-
strukturella nivån. 

Det som är av särskilt intresse för denna studie är att Anders uttalar att han
använde den funna informationen på Internet efter aktionsforskningsprojektet på
ett annorlunda sätt än tidigare. Han menade helt enkelt att han efter metaträning-
en förberedde sig inför arbetsuppgiften på ett annorlunda sätt än tidigare. Anders
var dock osäker på om den metakognitiva träningen hade påverkat hans syn på
lärandet. Han utvecklade sitt svar och framhöll att han sökte information på
samma sätt som tidigare, men att han använde den annorlunda. Anders var, till
skillnad från Joakim och Rolf, osäker på om han hade påverkats av aktionen och
mot bakgrund av det var det förklarligt att hans utsageklassificering inte föränd-
rades under aktionen. Anders menade att den metakognitiva träningen i någon
mån hade påverkat hans syn på vad kunskap är. Han ansåg att han nu, efter att ha
deltagit i projektet:

...kollar över stycket lite mer så innan man gör det och försöker förstå
det, vad man egentligen skall göra och sånt. // Ja typ vad skall man göra i
uppgiften lite mer, kolla igen typ, förbereda sig lite innan. 

Anders hade svårt att förstå och besvara frågan kring ”om man lär sig” när man
gör något annorlunda. Förvirringen kan kopplas till att han också hade svårt för
att konkret exemplifiera hur han gjorde när han närmade sig en arbetsuppgift i
skolan. Några specifika knep för att lära, nämnde han inte.

Det var, med utgångspunkt i längden på de skriftliga noteringarna i elevlog-
gen, svårt att upptäcka en progression i elevens tänkande. Däremot besvarade
han mot projektslutet de metakognitiva frågorna på ett sätt som tydde på att han
hade utvecklat sin känsla för vilka de viktigaste delarna i en uppgift var. Efter
den metakognitiva träningen använde Anders till exempel begreppet förstå. Ut-
vecklingen i skrivandet är tecken på att han utvecklat sin medvetenhet kring det
egna lärandet. Enligt Marton och Booths skala, skulle Anders efter den metakog-
nitiva träningen besitta en djupinriktad inställning till lärandet.

Vid flera tillfällen under intervjun betonade Anders hur viktig läraren var för
lärandet: 

Lärt något, ja vi hade en rätt hård lärare i ettan, han där lärde man sig
en hel del faktiskt om el då, grunderna om ellära.//…han hade prov varje
vecka så man fick ju lägga ner två tre timmar teoretiskt i veckan bara på
den kursen… 

Dessutom visade han prov på en god insikt i varför han gjorde olika övningar i
engelska samt att han förstått vilken nytta han själv skulle kunna komma att få av
de resultat han uppnådde:

Jaa, ja att lära sig främmande saker typ som man får kännedom om.
Kunna, ja förstå olika saker som man inte har begripit sig på innan.
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Sammanfattningsvis ansåg Anders, precis som de två föregående beskrivna ele-
verna i Harriets klass, att det var viktigt att reflektera över frågor som berör det
egna lärandet samt att läraren spelar en viktig roll i kunskapsprocessen. Han gav
i sina loggsvar prov på god insikt i syftet med varför han gjorde de olika övning-
arna i ämnet engelska. Läraren Harriet hade lyckats föra ut målen med de arbets-
uppgifter som utfördes i engelskundervisningen: 

Ja men i engelska gör jag det [tänker kring lärande och kunskap] i alla
fall bara för att vi gör det så mycket där ju, för då tänker man ju på det
ju. Elen har man väl alltid gjort det rätt mycket i så. Och i de andra äm-
nena- ja något.

Anders hade förstått att övningarna syftade till att öka hans egen kompetens och
att det var han själv som utvecklades på att träna metakognitivt. Dessutom hade
Anders i likhet med Joakim och Rolf svårt att verbalisera sina inlärningsknep,
han kunde inte heller besvara frågan vilka de viktigaste delarna var i uppgiften.
Det viktigaste i fallet Anders var dock hans uppfattning att han efter deltagandet
i aktionen och metaträningen använde information hämtad från Internet på ett
mer genomtänkt sätt. 

7.1.7 Harriets retrospektiva åsikter
Det mest väsentliga som framkom i Harriets retrospektiva åsikter var att hon ha-
de fortsatt att göra de metakognitiva övningarna även efter att jag hade lämnat
projektet. Hennes agerande ansåg jag berättiga projektet: 

För övrigt slutade vi inte med metakognitiva övningar efter att du för-
svann från spelplatsen. Även i höst har de varit återkommande inslag i
arbetet.//Jag tror på vikten att göra eleverna medvetna om sitt eget lä-
rande och fortsätter att arbeta metakognitivt i mina klasser. Bland annat
provar Cecilia och jag att arbeta PBL-inriktat skriftligt och muntligt. Jag
ser många vinster med att i samarbete med en kollega diskutera pedago-
giska och didaktiska frågor.

Harriet ansåg för övrigt att vårt samarbete hade ”…fungerat mycket bra” under
aktionen och hon beskrev sin roll på ett sätt som väl sammanfattade hur jag som
projektledare ursprungligen hade tänkt mig lärarnas roll i projektet:

Min roll i sammanhanget var/är att fungera som motor, att få eleverna att
aktivt reflektera över sin inlärning, att få igång en process, att göra dem
medvetna om sin egen roll/funktion, sitt eget ansvar i inlärningssamman-
hang och om betydelsen av att ta det ansvaret. 

Hennes mål att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande hade uppnåtts med
tanke på att samtliga elever i loggböckerna skrev att de gjorde övningarna för sin
egen skull. Eleverna var fyllda av inre motivation.
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Harriet hade uppfattat min roll som den som skulle registrera och dokumente-
ra aktionen:

Det har fungerat bra. Vid de lektioner du varit på besök, har nog ingen
upplevt dig som en utomstående utan snarare som en iakttagare. 

Det är värt att notera att svaret pekar på att forskareffekterna har varit under
kontroll i gruppen. Jag har alltså som besökare enligt Harriet inte framkallat ett
konstlat beteende, tvärtom har jag observerat eleverna i deras icke-förställda
verklighet.

När Harriet, med sex månaders distans till aktionen, beskrev sin inställning till
projektet, gjorde sig åter hennes positiva inställning gällande:

Jag tycker det har varit mycket intressant och stimulerande att delta i
projektet. Det har tvingat mig att noga tänka igenom och reflektera över
arbetet i den här klassen och även i mina andra klasser. 

Harriet menade att hon inte bara reflekterade över lärandet i den så kallade pro-
jektklassen utan även i andra klasser och sammanhang, till exempel i ämnet
svenska. 

Hon avslutade sitt tillbakablickande på aktionen med följande konstaterande
om elevernas inställning till projektet:

...jag frågade ’mina grabbar’ förra veckan vad de tyckte om projektet nu
när vi har lite distans till det. De var överens om att ’det var bra, för vi
tänker efter’. 

När eleverna i Harriets grupp ombads att tänka tillbaka på aktionsforsknings-
projektet uttryckte de alltså fortfarande en positiv inställning till projektet. 

7.1.8 Erfarenheter från fallet Harriet
Harriet hade positiva förväntningar på aktionen och var högmotiverad i sitt del-
tagande. Under hela aktionen visade därför Harriet stor entusiasm och tilltro till
aktionens nyttovärde. Överhuvudtaget sammanföll projektidén för aktionen väl
med Harriets tidigare värderingar och åsikter om värdet av att låta elever träna
sin förmåga att analysera sitt lärande. Det är sedan tidigare dokumenterat (se till
exempel Föllesdal mfl, 1995) hur ogärna vi överger eller förändrar våra värde-
ringar. Eftersom Harriet redan innan projektet introducerats för henne hade
anammat åsikter som överensstämde med projektets utgångspunkter, behövde
hon inte avsätta tid eller energi till att bli övertygad om dess avsedda förtjänster. 

Även Wickenberg (1999) har i sin avhandling Normstödjande strukturer be-
skrivit hur lärarna som deltog i ett påverkansprojekt hämtade kraft, lust och nä-
ring i sitt personliga engagemang och att de bar detta med sig in i skolarbetet.
Relevant i sammanhanget är också Jedeskogs konstaterande att när:
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…lärare får sin egen syn på kunskap och lärande bekräftad, finns förut-
sättningar för att datorn används. (Jedeskog, 2000, s 104)

På samma sätt tycks de metakognitiva övningarna bekräftat Harriets syn på kun-
skap och lärande. Med den höga inre motivationen som Harriet hade, var det
möjligt för henne att få eleverna delaktiga i aktionen. 

Harriet var av uppfattningen att hon undervisade metakognitivt även när ele-
verna inte direkt var sysselsatta med de metakognitiva övningarna. Harriet var
också den lärare som tydligast i lärarintervjuerna efter den metakognitiva trä-
ningen uttryckte att eleverna hade förändrats i sitt sätt att reflektera. Hon menade
att de flesta eleverna i klassen verkligen tänkte efter innan de grep sig an en upp-
gift. 

När Harriet gav sina retrospektiva åsikter om projektet var hon mycket positiv
i sitt omdöme och bekräftade att hon fortsatt att arbeta med de metakognitiva öv-
ningarna i sin undervisning. Harriets medvetna hållning och positiva övertygelse
om aktionens behållning kan så i det insamlade datamaterialet identifieras såväl
före, som under och efter själva aktionen. Den genomgående positiva tilltron till
projektet, och som var särskilt utmärkande för Harriet, hade rimligen påverkat
hennes elever och deras inställning och förväntningar. 

Utöver Harriets aktiva intresse för aktionsforskningsprojektet framkom ytter-
ligare en rad viktiga resultat som jag vill lyfta fram här. Harriet menade att ele-
verna hade förstått att metaövningarna var till för dem själva och därmed också
syftet för projektet. Mot den bakgrunden är det förståeligt att Harriet också upp-
fattade att eleverna betraktade metaövningarna som viktiga och att eleverna visa-
de tecken på inre motivation. Harriets fortlöpande arbete med att förankra, det
vill säga att kontextualisera metaövningarna, bland eleverna kan också vara en
förklaring till elevernas öppenhet inför aktionen. I fråga om lärarrollen ansåg
Harriet att eleverna hade förstått att läraren är en central faktor i lärandeproces-
sen. 

I slutbetänkandet från Lärarkommittén (Att lära och leda, SOU, 1999:63)
framhålls kravet på att lärarna i framtidens undervisning uppmuntrar eleverna till
att: vilja formulera egna frågor, utveckla sin reflekterande attityd och viljan att
lära sig lära. I detta avseende hade läraren Harriets arbete lyckats väl i ett första
steg. Hon hade förmått eleverna i gruppen att känna sig delaktiga och ökat den
inre motivationen hos dem. Att besvara metafrågorna i övningsmaterialen hade i
stort känts meningsfullt för eleverna i Harriets grupp. I nästa steg är det centralt
att få eleverna att själva medvetet koppla ihop metafrågorna till den textbaserade
informationen de finner på Internet.

7.1.8.1 Harriets elever 
Helhetsintrycket var att eleverna i Harriets grupp varit medägare i projektet.
Eleverna betraktade metaövningarna som viktiga och var genomgående positiva
till att göra övningarna. 

På frågan, Varför gör jag uppgiften och som ingick i metamaterialet (A4 d),
svarade nära nog samtliga Harriets elever att de gjorde övningarna för det egna
lärandets skull. Många av dessa elever använde uttryck som vittnar om att de
förstått att metaträningen, som var kopplad till engelskundervisningen, i första
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hand var till för dem själva (till exempel: för min egen skull, för mig, mitt läran-
de och så vidare). Harriets elever gav med detta uttryck för stor inre motivation.
De deltog i aktionen för den egna kunskapsvinningens skull. Av allt att döma
hade Harriets ihärdiga arbete med att förankra projektet (kontextualisera meta-
övningarna) bland eleverna givit resultat. Figur 9 sammanfattar processen som
beskrivs ovan:

1. Motiverad lärare

2. Positiv syftesförankring (kontextualisering) bland eleverna

3. Ökat elevmedägande/delaktighet

4. Ökad inre motivation

Figur 9. Tänkbar processutveckling i Harriets grupp. 

Att några av eleverna i Harriets grupp påtalade att metaövningarna inte var helt
enkla att arbeta med visade ytterligare på att eleverna hade förstått syftet med
aktionen och att metaövningarna inte betraktades som vilka skoluppgifter som
helst. Metaövningarna skulle ses i ett sammanhang, där övning och lärostoff var i
samklang med varandra. 

Ur Harriets grupp var det eleverna Joakim, Rolf och Anders som var repre-
senterade i fallbeskrivningarna. Gemensamt för de tre var att de under intervju-
erna uttryckte sig på ett sätt som anger att de kände ett medägande i projektet.
Metaövningarna betraktades som viktiga och som till för den egna kompetensens
skull. De tre framhöll vidare lärarens viktiga roll i kunskapsprocessen. Något
som ökar elevernas trovärdighet är att alla tre i sina intervjusvar uppgav att de
använde sin metakognitiva kompetens i ämnen utöver engelskan. Mycket i ele-
vernas intervjusvar tydde på att aktionen för deras del var pragmatiskt validerad. 

Joakim och Rolf tillhörde också den grupp av fallelever som ansåg sig ha för-
ändrat sin syn på kunskap och lärande till följd av att de deltagit i den metakog-
nitiva träningen. Anders var osäker på hur hans projektmedverkan hade påverkat
honom, men han var en av de elever som ansåg sig ha tillämpa sitt metakognitiva
kunnande när han sökte och använde information hämtad från Internet.

Ur loggböckerna framkom att Harriets elever: hade förstått varför de behand-
lade ett stoff i engelskundervisningen, hade svårt att särskilja viktig från oviktig
information och att de hade svårt att beskriva hur de skulle närma sig en arbets-
uppgift.

Sammantaget framträdde en bild av att Harriets elever kände ett medägande i
projektet vilket i sin tur ledde till hög inre motivation.
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7.2 Läraren Berit (yrkesförberedande)
I texten som följer presenteras i tur och ordning: förutsättningar, process och re-
sultat i fallet Berit.

7.2.1 Berits kunskapssyn 
Berit undervisade i engelska i kombination med svenska och under de senaste 23
åren hade hon arbetat på skola A. När Berit beskrev sig själv som lärare menade
hon att hon ”…försöker blanda lite gammal pedagogik och lite ny pedagogik.”
Berit bejakade alltså såväl traditionell- som förnyad pedagogik. Hon såg de bäg-
ge pedagogiska grenarna som komplementära och att man som lärare vid behov
kunde skifta mellan dem. Att arbeta med nya metoder tyckte Berit var spännande
och hon hade bland annat deltagit i en kurs om problembaserat lärande. Hon ha-
de även medverkat i en korrespondenskurs på temat ”att skriva.” Vidare hade
Berit tillsammans med kollegor försökt att stimulera elevers (i industriklasser
och tidigare i verkstadsklasser) intresse för svenskämnet genom att använda da-
torn för skrivträning. På det hela taget menade hon att det var korrekt att beskriva
henne som förändringsbenägen. Däremot konstaterade hon på tal om utveckling
och förnyelse att:

Tyvärr tror jag att det är så att man under tiden man läser så är man
medveten om det, sen är det lätt att falla tillbaka till det gamla, du vet det
här med gamla hästar. Det sitter så djupt och det är likadant om man får
lärarkandidater så tänker man nu får jag skärpa till mig så att jag inte
verkar alltför mossig (skratt).

Vad avsåg eleverna i klassen menade Berit att de inte var särskilt medvetna om
frågor som rörde det egna lärandet. Några av eleverna hade inför min presenta-
tion av aktionsforskningsprojektet uttryckt att det var viktigt att reflektera över
sitt eget lärande, men Berit var av åsikten att de vanligtvis inte gjorde det. Istället
framhöll läraren Berit att eleverna hade externa motiv för läsandet:

Man läser för betyg, kanske till och med för föräldrarna ibland skriver
dem nöjda ja. Sen är det klart att man har instuderings, -vad skall man
säga, man försöker lära dem lite studieteknik, då kommer man möjligtvis
in på lite det här att kunskaperna skall sitta längre…//Men jag tror att det
är att slå vatten på en gås när man är i tonåren.

Utifrån det ovanstående kan konstateras att Berit i viss mån hade givit upp möj-
ligheten att påverka elevernas lärande på ett djupare plan. Eftersom eleverna var
fyllda av externa motiv och därmed mer eller mindre oemottagliga för synpunk-
ter som kunde utveckla deras lärande på ett djupare plan, handlade det för Berit
snarare om att på ett ytligare studietekniskt plan hjälpa eleverna. Att kunskaper-
na ”ska sitta längre” kan också tas som uttryck för att lära är detsamma som att
memorera. 
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Berit var medveten om det tysta spelet som pågår mellan lärare och elever i
undervisningssammanhang. Å ena sidan styr ”…lärarnas utformning av prov och
betygssättning…” å andra sidan försöker eleverna ”…knäcka koden… .”

Och det, det där med att sätt ihop prov och då tänker man ju lite egois-
tiskt på sig själv också, att man inte gör alltför krångliga frågor. Och sen
samtidigt får man ju lite dåligt samvete, de [eleverna, min anm] borde ju
svara mer sammanhängande, mer i stort istället för det där lilla korta.

Berit uttryckte explicit att proven ”…styr mycket…” men av citatet ovan fram-
går också att hon trots denna insikt på grund av den egna arbetsbördan, inte var
beredd att förändra sin provutformning. 

När hon gav sin syn på ”att kunna” nämnde hon bland annat att det innebär
att: behärska ett stoff, kunna dra nytta av kunskapen samt att reflektera. När det
gällde hennes eget lärande har Berit resignerat en aning och konstaterade att
”…det får väl räcka med det jag kan.” Vad avser elevernas inställning till ak-
tionsdeltagandet så var läraren Berit tidigt orolig för att intresset bland eleverna
inte skulle vara tillräckligt:

…jag var ju rädd att de skulle vara mer negativa än vad det visade sig
sen när du hade varit där och pratat med dem. De var faktiskt inte riktigt
som jag trodde. Vad jag har varit rädd för hela tiden är detta att de skall
göra det gång på gång.

Här framkommer att Berit redan från början tvivlade på att eleverna skulle ha
tillräckligt med engagemang och tålamod för sitt deltagande. 

Inför aktionen resonerade hon på följande sätt kring begreppet metakognition:

Men, just metakognition tror jag inte att jag har kommit i kontakt med i
någon högre grad innan jag träffade dig [dvs mig, min anm].

Däremot hade hon en skeptisk hållning till metaträningens möjligheter att påver-
ka elevernas lärande:

Jag hoppas men det är knappt att jag vågar tro, så kan jag uttrycka mig. 

Sammanfattningsvis framträder en bild av Berit som en lärare som var splittrad
mellan förändring och tradition. Det mest väsentliga som framkom var dock att
hon inte hade tilltro till möjligheterna att förändra och utveckla elevernas läran-
de, då hon menade att eleverna var präglade av externa motiv för sitt lärande.
Följdriktigt ifrågasatte Berit redan från början aktionens möjligheter att lyckas.

Hur såg då elevgruppen ut?

7.2.1.1 Berits elever
Det var sex flickor och fyra pojkar som deltog i SOLO-klassificering ett. Elever-
na Nelly och David var de som deltog i intervjuer före och efter metaträningen
(under rubriken Process återges elevfallen). Alla utom Nelly hade tillgång till
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dator i hemmet och tre saknade Internet i hemmet. I genomsnitt använde elever-
na Internet 4 timmar och 21 minuter per vecka med en variationsvidd på 0-14
timmar. Samtliga elever svarade att de tidigare arbetat undersökande och sökt in-
formation från Internet. Något mer än hälften ställde sig neutrala till datorstödd
undervisning, övriga var positiva (dvs ingen elev var negativ). I stort sett samtli-
ga elever hyste åsikten att undervisningen blev mer intressant och omväxlande
om Internet användes. I ämnet engelska var betygsgenomsnittet 3,6. Hälften av
eleverna hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Samtliga ansåg att de helt
saknade alternativt hade mindre goda kunskaper om Rwanda. 

Avslutningsvis kan konstateras att elevprofilen i Berits klass vad gäller bak-
grundsvariablerna till stora delar liknar den i Harriets grupp. Eleverna i Berits
klass är dock inte alls lika positiva till datorstödd undervisning utan snarare lik-
giltiga. Berits elever hade också något högre betyg i engelska än Harriets. Innan
jag går vidare med att beskriva processen i Berits grupp ska jag redogöra för den
första SOLO-klassificeringen. 

7.2.1.2 SOLO-klassificering 1
Efter att Berits tio elever deltagit i den första datorövningen, var utfallet det som
redovisas i Tabell 4 nedan:

Tabell 4. SOLO-klassificering före metaträningen (Berit).

Solo före Berit
prestrukturell 0
unistrukturell 0
multistrukturell 8
relationell 2
utvidgat abstrakt 0

Totalt 10

Det är i huvudsak två saker jag önskar fästa uppmärksamhet på här: för det första
att det i likhet med den andra yrkesförberedande gruppen med Harriet som lärare
är den multi-strukturella klassificeringen som dominerar (åtta stycken). Elevsva-
ren är följaktligen av reproducerande karaktär. För det andra återfinns inga elev-
klassificeringar på de två lägsta SOLO-nivåerna. 

7.2.2 Process
Berit uppmärksammade tidigt under aktionen att eleverna inte uppfattade meta-
övningarna som lustbetonade utan att de istället efterlyste nya spännande öv-
ningar hela tiden: 

För de tycker inte att det är så lustbetonat, det skall vara nya grejer, det
skall vara häftigt, det skall hända nytt hela tiden.
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Hon varnade för risken att eleverna skulle tröttna på projektet och efterlyste vari-
ation:

…annars så går vi på pumpen här.

Berit hade nämligen uppfattat att några elever tyckte materialet var enahanda.
Bland eleverna ansågs det jobbigt att anamma en metakognitiv studieinriktning,
det medförde ju bland annat ett ökat ansvarstagande. Berit menade att det skulle
ta tid innan eleverna förändrade sin grundläggande inställning till skolarbetet. Att
inse nyttan med att vara delaktig och att ta ansvar för skolarbetet var inte något
självklart. Hennes reflektion uppstod i samband med att eleverna svarade på frå-
gan varför gör jag uppgiften. Några av eleverna skrev att uppgifterna gjordes för
att tillfredsställa läraren och mig som projektansvarig: 

…därför blev jag ganska besviken när, då några svarade att de gjorde det
hela för att de var tvungna. De tyckte också det var svårare att fylla i
blanketten denna gång.

För att hantera den något oentusiastiska stämningen inför aktionsdeltagandet som
höll på att etablera sig i gruppen, beslöt jag som projektansvarig vid ett av mina
besök i klassen att öppet diskutera det hela med eleverna. Under diskussionen
som följde framförde en av eleverna att det vore bra för motivationen om de
själva fick välja ut vilka metakognitiva övningar som de ansåg lämpliga att be-
svara. Synpunkten uppmuntrades av mig och Berit och vi beslöt att sprida åsik-
ten till de övriga grupperna. Jag tolkade förslaget som ytterligare ett uttryck för
elevernas behov av att inse nyttan med det man gör i skolarbetet. Att som elev få
möjlighet att fritt och på egen hand välja och kombinera metaövning med ett på
förhand givet ämnesstoff är också ett sätt att kontextualisera metaträningen. Ele-
verna kände ett behov av att metaövningarna naturligt skulle integreras i under-
visningen. 

Under mitt andra lektionsbesök i klassen intervjuade jag ett par av eleverna.
Eleverna gav i sina svar uttryck för att: ”man skall ifrågasätta det man lär sig”;
”för vem man lär sig”; ”hur man lär sig”; ”att man kan göra på andra sätt och så
vidare.” Däremot nämnde eleverna inte något om inre reflektion, ökad medve-
tenhet om det egna lärandet eller ökat ansvarstagande för studierna. Av inter-
vjusvaren framgick alltså inte att eleverna förstått det djupare syftet med övning-
arna (utan endast på en instrumentell nivå). 

De intervjuade var kluvna inför övningarna. Samtidigt som de tyckte att öv-
ningarna var ganska tråkiga att göra insåg de nyttovärdet i att aktivt tvingas tänka
efter kring hur man lär. Eleverna lyfte fram det positiva i att de på grund av öv-
ningarna tvingades tänka efter vad de egentligen gjort i undervisningen och var-
för de gjort det. De metakognitiva övningarna ledde fram till en slags positiv re-
petition. Trots att eleverna i någon aspekt tycktes inse syftet med övningarna,
betraktade de inte övningarna som viktiga. Svårighetsgraden i övningarna upp-
fattades olika av eleverna som deltog i intervjuerna. En elev menade att övning-
arna var lätta och att de inte vållade några bekymmer. En annan ansåg att öv-
ningarna var invecklade och besynnerliga. Svaren från eleverna tolkade jag som



157

att metövningarna (och därmed aktionen i sin helhet) inte var förankrade bland
eleverna. 

Intervjuerna gav sammanfattningsvis ett antal besked. För det första kunde
eleverna mekaniskt återupprepa syftet med aktionen. För det andra ansåg elever-
na att de inte hade förändrat sin syn på lärandet. För det tredje uttryckte läraren
Berit, efter intervjuerna, sin förvåning över att eleverna trots allt var så positiva
till att regelbundet genomföra de metakognitiva övningarna som hon uppfattade
att eleverna faktiskt var. Berits uttalande var tecken på att hon inte hade någon
större tilltro till elevernas egentliga entusiasm inför övningarna och att eleverna i
sina intervjusvar kunde ha givit mig en skev bild av inställningen till aktionen. 

När jag intervjuade Berit under aktionens gång menade hon att hon både trod-
de och hoppades på att eleverna förstått projektets syfte. Hon påpekade dock att
man inte kunde vara helt säker därom. Berit betvivlade med andra ord om hennes
elever verkligen hade förstått vad projektet syftade till. Vidare var hennes upp-
fattning att eleverna betraktade de metakognitiva övningarna som relativt svåra.
Hennes intryck var att eleverna varken tyckte övningarna var roliga eller tråkiga
att genomföra, det vill säga att de var relativt neutrala inför dem. Hon ansåg inte
heller att eleverna uppfattade övningarna som viktiga. Däremot framhöll Berit, i
likhet med eleverna, elevernas behov av variation i undervisningen för att de inte
skulle uppfatta undervisningen som tråkig. Mot den bakgrunden fanns det risk
för att de metakognitiva övningarna uppfattades som slentrian av eleverna, me-
nade Berit. När det hade varit lämpligt hade hon själv som lärare försökt att un-
dervisa på ett sätt som stimulerade eleverna till eftertanke kring det egna läran-
det. Exempel på detta var att Berit ställde frågor av karaktären: ”det ni har gjort
i undervisningen - reflektera över det”, ”kan man lära sig på olika sätt”, ”vilka
är skillnaderna mellan att arbeta traditionellt med bok, eller utan och söka in-
formation på egen hand”, ”vad tror ni själva på för inlärningsstil”?

Någon förändring i elevernas beteende vad avsåg kunskapssyn och lärande
hade Berit inte konkret noterat vid tillfället för intervjun. 

När aktionen började närma sig slutet genomförde jag ånyo ett par korta och
spontana intervjuer med några av eleverna. Av svaren framgick att eleverna ge-
nerellt tyckte att de metakognitiva övningarna var ganska lätta att besvara (ele-
verna hade m.a.o. inte samma uppfattning som läraren Berit) men att övningarna
inte alltid passade in i undervisningskontexten. Eleverna pekade således fortfa-
rande mot slutet av aktionen på problematiken att metaövningarna uppfattas som
dekontextualiserade. Den allmänt rådande uppfattningen bland de intervjuade var
att de fortfarande inte i någon större utsträckning reflekterade över sitt eget lä-
rande. 

Huvudintrycket från klassen var att eleverna inte hade tagit till sig det egent-
liga syftet med aktionen och att de därför inte heller var delaktiga i projektet. 

7.2.2.1 Berits loggbok
I loggboken hade läraren Berit skrivit sju sidor text under projekttiden. På det
hela taget var det företrädesvis en väsentlighet som framträdde under genomläs-
ningen av loggnoteringarna och det var elevernas inställning till att medverka i
aktionen. Av Berits anteckningar framgick att eleverna under aktionen från att ha
varit relativt neutrala inför metaövningarna utvecklat en alltmer avståndstagande
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attityd. Eleverna tyckte, enligt Berits loggnoteringar i inledningen av projektet,
att det var lite spännande att ta itu med de metakognitiva frågorna men de bekla-
gade sig över att ett par frågor var likartade. Elevintresset som inledningsvis
fanns för övningarna avtog under aktionen och i slutreflektionen skriver Berit:

Tyvärr var de inte så positiva nu som jag uppfattade dem i julas. Nu
tyckte många att det hade slöseri med tiden, någon ansåg att de borde ha
börjat att reflektera redan i grundskolan. Själv tycker jag ändå att det
hela har satt igång lite tankeverksamhet… .

Elevernas avoga inställning till aktionen delades med andra ord inte av läraren
Berit. Den beskrivning som Berit gav i loggen av elevernas inställning till me-
taträningen stämde överens med de intryck jag fick när jag besökte klassen. Un-
der mina klassrumsbesök och observationer i de fyra olika klasserna, fick jag
helhetsintrycket att det var mest motstånd till projektdeltagandet bland eleverna i
Berits grupp. Den ifrågasättande attityden kände jag vidare av under de elevin-
tervjuer som jag genomförde (se fallbeskrivningarna). Berits intryck var att det
gick lättare allt eftersom eleverna vande sig vid att besvara övningarna. Efter
drygt två månaders träning med de metakognitiva materialen skriver dock Berit i
sin loggbok att hon mötte ett svalt intresse från eleverna inför arbetet med meta-
övningarna. En del elever var direkt negativa till övningarna. Hon försökte förmå
eleverna att själva välja ut uppgifter de fann relevanta att besvara. Till slut, skri-
ver Berit, fyllde de snällt i den gula blanketten (metamaterial A). Återigen en in-
dikation på att eleverna gjorde övningarna för att de blivit ombedda av läraren
(och indirekt av projektledaren, dvs av mig). Elevernas inställning visar på att de
inte kände något medägande i projektet. Berit fick försvara den metakognitiva
träningen och försöka vinna elevernas förtroende. Eleverna genomförde övning-
arna ”...tappert under pust och stön…” och Berit beskriver vidare i loggboken
hur hon på olika sätt försökte motivera eleverna inför övningarna. Av loggbe-
skrivningarna förstås att Berit och eleverna hade olika uppfattning om metaöv-
ningarnas värde. Berit fick ur försvarsställning försöka övertyga eleverna om
värdet med projektet. 

När eleverna arbetade med material D (The Passive- The metacognitive lear-
ner) uppfattade läraren att eleverna tyckte det var svårt att sammanfatta det vä-
sentliga. I elevloggarna hade flera av Berits elever just problem med att särskilja
viktigt från oviktigt. Berits iakttagelse sammanföll med andra ord på denna
punkt med resultatet av elevloggarna.

Berit noterade att eleverna vid ett tillfälle då jag var på besök skrev en
”summary” utan klagan. Hon funderade på om elevernas flit kunde bero på att
jag i egenskap av projektledare var på besök. I så fall observerade jag ett elev-
beteende som inte var representativt. Eftersom läraren uppriktigt och kontinuer-
ligt i loggboken beskrev hur det ”vanliga” elevbeteendet egentligen var, motver-
kade det att jag fick en skev och felaktig föreställning om elevinställningen till
övningarna. 

Kortfattat beskrevs i Berits loggbok en elevgrupp vars intresse för aktionen
hade sjunkit under projektdeltagandet. Inställningen till metaövningarna var
stundtals avog och läraren Berit har därför jämt och samt fått försvara aktionen.
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7.2.2.2 Elevernas loggböcker
En skiljelinje framträdde mellan de bägge yrkesförberedande elevgrupperna
(Harriet och Berit), vad avsåg elevernas loggbokssvar på frågan varför de gör
övningarna i ämnet engelska. Eleverna i Berits klass åberopade i sina loggar (till
skillnad från Harriets) i stor utsträckning externa motiv till att de gjorde övning-
arna. Exempelvis framhölls i flera loggnoteringar att ”läraren sagt till eleverna
att göra uppgifterna” och ”vi måste göra dem.” Det var dock något som eleverna
inte helt tycktes ogilla:

Men jag tror inte att det är bra att bara jobba enskilt, för då kan det nog
lätt bli att man slappar och till och med att man inte bryr sig så mycket,
istället för om läraren säger att ’det ska du göra’ för då känner man stör-
re press och jag tror att man får mer gjort då.

Ytterligare externa motiv som hänvisades till var värdet av att lyckas väl på pro-
ven och att få bra betyg. I denna elevgrupp var förekomsten av inre motivation
låg. Eleverna uttryckte inte att de gjorde metaövningarna för sin egen skull. Ele-
vernas svala intresse kan förklara varför många av dem inte kunde uppge vilken
nytta de skulle få av resultaten. De var inte motiverade eller intresserade av det
stoff som erbjöds i undervisningen och de kunde därför inte heller inse nyttan av
sina studieresultat. Att flera av eleverna inte kunde förstå nyttan med lärandet
bör rimligtvis också påverka deras motivation inför skolarbetet. När det gällde de
fem olika funktioner som Dysthe (1996) menade att loggböcker kunde inneha,
var det två som var aktuella bland Berits elever nämligen sammankoppling och
personlig reflektion. Vid något tillfälle hade eleverna använt loggböckerna
”…för att gå in i en dialog med sig själv rörande lektionens innehåll… .” Det
vanligaste var dock att loggböckerna användes som tankeredskap. 

I likhet med eleverna i den andra yrkesförberedande gruppen, (Harriets), hade
eleverna i Berits klass svårt för att i loggböckerna besvara frågan vilka är de vik-
tigaste delarna samt hur skall jag närma mig uppgiften? Eleverna gav med andra
ord uttryck för att ha problem med att beskriva hur man kan alternera mellan oli-
ka inlärningsstrategier. De kunde inte heller redogöra för vad som var viktigt och
mindre viktigt i en informationsmängd. 

I nästa avsnitt presenteras resultatet av aktionen i Berits klass. 
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7.2.3 Resultat
Det är framför allt värt att notera (Tabell 5) att det i Berits klass är fler elevutsa-
gor som minskar i SOLO-klassificering efter metaträningen än som ökar. Under
rubriken Erfarenheter från fallet Berit återkommer jag med ett resonemang kring
den svaga utvecklingen i klassen. 

Tabell 5. Förändringar i SOLO 2 (Berit).

Lärare Program Ökad Oförändrad Minskad Totalt

Berit yrkesförb 2 2 3 7

Hur föll då SOLO-klassificering två ut i Berits klass?

7.2.3.1 SOLO-klassificeringen efter den metakognitiva träningen
samt avsaknaden av utveckling bland eleverna 
Vad avser klassificeringen efter metaträningen konstateras inledningsvis ett bort-
fall på tre elever. Utöver det kan noteras i Tabell 6 att den multi-strukturella ni-
vån inte längre är den mest frekventa (faller från åtta klassificeringar till två).
Vidare återfinns nu två elevutsagor på den näst lägsta unistrukturella nivån vilket
är beaktansvärt med tanke på att inga utsagor klassificerades som pre- eller
unistrukturella innan metaträningen. 

Tabell 6. Klassificering efter metaträningen (Berit).

Solo efter Berit
prestrukturell 0
unistrukturell 2
multistrukturell 2
relationell 3
utvidgat abstrakt 0

Totalt 7

Berit hade inte observerat några förändringar i elevernas lärande. Den ”lilla po-
sitiva stämning” som fanns initialt för deltagandet i projektet, avtog under aktio-
nen. Eleverna tappade helt enkelt intresset för att göra de metakognitiva uppgif-
terna var Berits uppfattning. Avsaknaden av motivation inför metaträningen kan
vara en förklaring till att det var fler utsagor i Berits klass som minskade i klassi-
ficering än som ökade. 

I de följande två avsnitten presenteras resultatet av intervjuerna med eleverna
Nelly och David.
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7.2.4 Sammanfattande tolkning av Nelly
Nellys utsagor klassificerades på den multi-strukturella SOLO-nivån vid skriv-
tillfället före den metakognitiva träningen och på den uni-strukturella efter. 

Nelly gav uttryck för en passiv och reproducerande syn på lärandet. Hennes
synsätt kan inte sägas ha förändrats under projekttiden: 

…egentligen borde man kanske inte göra på det sättet det kanske inte är
det bästa. Eller så kanske man inte är koncentrerad eller så orkar man
inte göra någonting då. Så det är svårt att lära sig om man inte vill göra
det.

Enligt Marton och Booths indelning, bör Nelly placeras in på den ytinriktade B-
nivån (se kapitel 3). Där är fokus för inlärning att memorera och reproducera. 

Några speciella inlärningsknep ansåg sig Nelly inte besitta och samma upp-
fattning hade hon efter det att hon arbetat med de metakognitiva övningarna un-
der sex månader:

Och sedan brukar man väl ha någon som förhör en och ser om man kan
det om någon har tid med det. Men jag har inget så där speciellt. 

Nelly menade med andra ord att hon inte hade utvecklat några nya knep för det
egna lärandet under projekttiden. Hon hade inför sitt deltagande i aktionsforsk-
ningsprojektet en positiv inställning till de resultat som de metakognitiva öv-
ningarna kunde medföra. Trots sin positiva inställning, verkade den metakogniti-
va träningen inte direkt ha påverkat henne. Nellys egen uppfattning var att pro-
jektet inte heller fått henne att i större utsträckning medvetet reflektera över lä-
rande och kunskap: 

Näh inte speciellt mycket tror jag inte. Inte så där, jag sitter ju inte hem-
ma och tänker på det. Eller nåt sånt där. Det är ju mest när man har gjort
det på lektionerna så har man ju försökt men inte så där så jag har gjort
någonting, lärt mig på annorlunda sätt eller så. För jag har hela tiden
gjort som jag brukar göra när jag skall plugga in någonting eller så där. 

Nelly hade inte i någon större utsträckning blivit påverkad av att ha deltagit i
projektet.

Vidare menade hon att hon inte sökte eller använde information från Internet
på ett annorlunda sätt efter att ha deltagit i aktionsforskningsprojektet: 

Nej jag är inte inne på Internet så där jätteofta. Så det är mest när jag
skall söka efter information och ja, precis på samma sätt som innan.

Med utgångspunkt i loggboken, var det svårt att tydligt se att elevsvaren på de
metakognitiva frågorna utvecklades under projekttiden. Däremot bekräftade
loggboksnoteringarna Nellys ytliga inlärningsinriktning, den kvantitativa fakta-
fokuseringen förstärktes. 
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Avslutningsvis kan konstateras att Nelly inte hade förändrats i sitt arbete med
information hämtad från Internet. Vidare framkom att hon inte utvecklade fler
strategier under aktionen samt att hon hade svårt att urskilja viktig från mindre
viktig information. De motiv som hon nämnde för att göra övningar som hon
ställdes inför i skolarbetet var externa (tex ”…för lärarens skull…”).

7.2.5 Sammanfattande tolkning av David
Elevens utsagor klassificerades såväl före som efter den metakognitiva träningen
på den relationella nivån. 

Under den andra intervjun kände jag att Daniel hyste ett vagt motstånd gen-
temot projektet. Motståndet kan ha orsakats av flera olika faktorer. David fick
göra om intervjun på grund av tekniska problem vilket i sin tur kan ha förorsakat
en viss irritation. Han tillhörde vidare den klass som generellt visade minst entu-
siasm för deltagande i projektet. Oavsett orsaken kan David ha påverkats i sitt
svarande (han svarade kortfattat och något motvilligt) och det finns risk för att
det därför var en viss skevhet i hans svar från den andra intervjun. 

David hade en klar och tydlig uppfattning om sin syn på lärandet (en av få
elever på de yrkesförberedande programmen som hade detta). Redan vid det
första intervjutillfället, det vill säga innan aktionsforskningsprojektet hade på-
börjats, framförde David synpunkter på lärarnas inställning till Internet i under-
visningen: 

...vissa lärare verkar tro att det spelar ingen roll vad det är för uppgift det
är bara att gå in på Internet. Skriv in vad det är du vill ha, sök på Alta
Vista och så kommer du hitta precis allt om det utan problem. Du får upp
en träff där står precis allt du vill veta. På den enda sidan, mycket länkar,
där det i själva verket kommer upp två tusen, tretusen träffar med väldigt
lite information på varje men det verkar liksom inte..., en del lärare ver-
kar ha det som en sista utväg. ’Men ni kanske kan kolla på Internet, där
hittar du säkert något’. Men de verkar inte riktigt själv veta själva om det
verkligen finns något eller om de bara använder det som en slags nödlös-
ning. 

Han har insett problemet med den stora informationsmängden och svårigheten
att hitta rätt i denna.

Att lära var för David synonymt med att aktivt inhämta fakta som skulle me-
moreras. Han menar att de metakognitiva övningarna inte medvetet hade påver-
kat hans syn på lärandet och därför utvecklas inte heller hans svar från intervju
ett till två. För David handlar lärandet om att generera mer fakta, inte om att
kvalitativt utveckla sitt lärande. I Marton och Booths kategorisering, skulle han
inplaceras på nivå B (ytinriktad). 

David ansåg sig inte besitta några särskilda knep för att lära och han tvivlade
på att hans kunskapssyn hade förändrats till följd av att han hade gjort de meta-
kognitiva övningarna. En eventuell förändring har i så fall skett omedvetet. Inte
heller har deltagandet i projektet fått honom att i större utsträckning reflektera
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över frågor som handlar om det egna lärandet. Detta trots att han själv insåg vär-
det av att reflektera över det egna lärandet. 

Likväl påpekade David att han uppfattade datorövningen efter att ha deltagit i
projektet som lättare och roligare och han var öppen för att den metakognitiva
träningen kunde ha bidragit till detta: 

Däremot så kände jag när vi gjorde den andra uppgiften att så kände jag
att det gick mycket lättare. Men som om det var roligare för att jag tyckte
uppgiften var lättare eller om det just har någonting med det här att göra
det kan jag inte svara på, men jag tyckte att det var lättare att göra. Men
sen varför det, det kan jag inte svar på. 

Värt att notera är att han framhöll att det efter metaträningen gick lättare att for-
mulera sig samt att prioritera i informationen hämtad från Internet. 

David menade att sökandet efter information var detsamma, men att använ-
dandet gick lättare: 

Att hitta kunskap och fakta det gick ungefär likadant men det var lättare
att formulera sig och jag visste lite mer vilka eller jag hade lite mer idéer
om vilka bitar som jag skulle ha med, vilka som var viktiga och vilka jag
skulle lämna. 

Citatet ovan vittnar om att han efter den metakognitiva träningen finner det lätta-
re att använda information funnen på Internet. David var öppen för att det regel-
bundna skrivandet i loggböckerna, kring de metakognitiva övningarna, kan ha
bidragit till att han fått en ökad vana och färdighet i skrivandet.

Sammantaget ger David, i likhet med klasskamraten Nelly, uttryck för att vara
externt motiverad (…han gjorde uppgifterna för att läraren sagt till om det). Han
menar att projektdeltagandet inte medvetet hade utvecklat hans syn på kunskap
och lärande: 

Nej det är omedvetet i så fall. Sen har vi inte haft så många uppgifter där
vi haft chansen att just, det har varit lite större arbeten och så men inte så
mycket särskilt inte nu på sista tiden så då har det varit lite svårt att ja.
Det är lite svårt att komma ihåg just nu.

Därför hade han inte utvecklat nya inlärningsstrategier. Ur loggboken framgick
också att han hade svårt för att särskilja viktig information från mindre viktig. 

I nästa avsnitt beskrivs Berits åsikter när hon såg tillbaka på projektet efter
cirka ett halvår.

7.2.6 Berits retrospektiva åsikter
Min projektledande roll hade Berit uppfattat som den pådrivande observatörens.
Hon har förstått att det för mig som projektledare handlade om att registrera och
dokumentera olika skeenden: 
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Din roll var att hålla ihop trådarna och försöka få ut något av det som vi
lärare och elever noterade. 

Det var tydligt att Berit hade förstått min roll så som jag hade avsett. Däremot
var hon av åsikten att de flesta i gruppen inte hade förstått syftet med aktionen:

En och annan av de mest begåvade eleverna förstod nog detta med det
metakognitiva, men för många var det alltför abstrakt.

Hon pekade här på problemet med att metaövningarna var för abstrakta samt på
behovet av att konkretisera dem:

Kanske hade vi behövt fler förslag på konkreta uppgifter. 

Jag tolkar Berits åsikt som en efterlysning av att metaövningarna i större ut-
sträckning borde kontextualiseras för att kunna vara funktionsduglig för eleverna
i undervisningen. Hon konstaterar vidare att:

Jag försökte verkligen att arbeta med projektet, men det kändes ibland att
det inte blev så lyckat. 

Berits egen känsla när hon blickade tillbaka på projektet var alltså att det inte var
så lyckat och att det inte heller hade påverkat henne i så hög grad. Berits retro-
spektiva åsikt bekräftade vad hon tidigare sagt under den andra intervjun då hon
nämnde att projektet var avslutat i och med den sista datorövningen (hon upp-
lyste också eleverna om detta). Aktionen levde med andra ord inte kvar efter att
jag lämnat det (jfr med Harriet). 

Berits elever läste inte längre engelska och hade därför inte haft möjlighet att
ge några synpunkter på projektet i efterhand.

7.2.7 Erfarenheter från fallet Berit
Eleverna förstod aldrig, enligt Berit, vad aktionen gick ut på och mot bakgrund
av det var det inte egendomligt att eleverna var likgiltiga eller understundom rent
av negativa till projektdeltagandet. Under mina besök i Berits klass kände även
jag att eleverna var mer kritiska och avvaktande än i de övriga tre klasserna. Ele-
verna blev helt enkelt aldrig medägare i aktionen. Det var därför logiskt att flera
av dem i loggböckerna hänvisade till externa motiv (tex läraren, högre betyg)
som orsak till varför de gjorde sina arbetsuppgifter och de metakognitiva öv-
ningarna. Såväl elever som läraren Berit efterlyste under aktionen behovet av att
metaövningarna återfanns i ett naturligt sammanhang, det vill säga att övningar-
na kontextualiseras. Som det utvecklade sig i klassen, betraktade eleverna meta-
övningarna som vilka skoluppgifter som helst. (I kapitel 8 återkommer jag till lä-
rarna och de metakognitiva övningarna). 

Berit var för övrigt den ende av de fyra lärarna som inte trodde att man kunde
påverka elevernas lärande genom metakognitiv träning. Det var också Berit som
tidigt påpekade att det kommer att ta lång tid innan eleverna förändrar sin in-
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ställning till skolarbetet. Hon hade med andra ord en återhållsam inställning till
aktionen. Hon blev därför förvånad när eleverna under aktionen uttryckte en viss
positiv inställning till hur det var att besvara och arbeta med de metakognitiva
övningarna. Reaktionen vittnar om den skepticism Berit trots allt hyste inför
projektet och vad det skulle resultera i. Berit var konsekvent i sina åsikter under
projektet, hon menade att hon varken såg förändringar i elevernas lärande under
eller efter metaträningen. 

Det fanns dock likheter med eleverna i den andra yrkesförberedande klassen
med Harriet som lärare. För det första hade även Berits elever svårt i såväl logg-
böcker som under intervjuerna (Nelly och David) att särskilja viktigt från ovik-
tigt i en informationsmängd, och för det andra var det besvärligt för eleverna att
beskriva hur de skulle närma sig en uppgift. 

7.3 Läraren Annika, förutsättningar 
(studieförberedande)
Under de senaste 19 åren hade Annika arbetat på skola A och där varit äm-
neskollega med Berit i engelska och svenska. Hon hade lång erfarenhet av lärar-
yrket och menade därför att hon hade möjlighet att stå emot så kallade nya peda-
gogiska idéer:

…jag har ju jobbat väldigt länge, inte bara här utan på andra ställen så
jag tycker väl jag har en viss erfarenhet och inte behöver hoppa på alla
nya idéer. Men jag är noga med att inte vara bakåtsträvare, eftersom det
finns viss risk att man blir det.

Fastän Annika betonade att hon medvetet försökte undvika att bli konservativ i
sin lärarroll, hade lite av det lustfyllda med att vara lärare avmattats:

Fast det är mindre kul nu än det var tidigare, det tycker jag, man börjar
bli lite trött på det. Och jag tror inte på det nya betygssystemet, jag tror
inte på att fösa in alla under samma tak. Så på det viset är det mer eller
mindre kul än det var tidigare.

Av Annikas beskrivning framgår att hennes entusiasm inför läraryrket hade av-
tagit med tiden. Under tidigare år hade hon stundtals låtit eleverna reflektera över
sitt eget lärande. Reflekterandet hade dock inte varit något som systematiskt ge-
nomförts eller dokumenterats och hon hade därför inte betraktat övningarna som
metakognitiva. Annika nämnde dock att hon i den handledarutbildning som hon
tidigare deltagit i, fått möjlighet att bekanta sig med teorier kring begreppet me-
takognition. 

Generellt när det gällde elevernas medvetande menade Annika att eleverna
fortfarande är vana vid att ”matas med” information. Orsaken menade hon står
att finna bland lärarnas ibland slentrianmässiga undervisning i kombination med
oförmågan att anamma nya pedagogiska teorier: 
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…de [eleverna] lägger ju över mycket ut av om jag säger skulden på lä-
raren, ’vi har inte fått lära oss’. Så är det, det är väldigt lite som de tar
ansvar för eller som de är medvetna om, det är mitt intryck.

Annika signalerar här för att eleverna i regel förväntar sig att det är läraren som
har ansvaret för undervisningen och att det av gammal tradition har varit på det
viset samt att det därför är ”…väldigt svårt att vända på kuttingen där.” När ele-
verna väl försökte att utmana sitt eget tänkande kring frågor som rör lärande och
kunskap, var Annikas erfarenhet att det stannade på en studieteknisk nivå och
inte fick något djup: 

Nääh, bara på ytplanet, så att de berättar att de läser saker många gång-
er och stryker under och så va, men inte något djupare tänkande.

Ytterligare ett exempel som hon stött på i klassen och som bekräftade svårighe-
ten att tänka kring sitt eget lärande på en djupare nivå, var att på frågan ”What´s
a good learner”, så handlade elevsvaren enbart om att ha ett bra minne. Längre
än så kom eleverna inte var Annikas uppfattning. 

Hon hyste en förhoppning om att det var möjligt att påverka elevernas lärande
genom metakognitiv träning. Själv använde hon sig dock inte medvetet av re-
flekterande frågor när hon försökte lära något nytt. 

Eleverna trodde hon dock skulle ha en positiv inställning till aktionen:

Ja jag hoppas ju att de skall tycka det är lite annorlunda och lite kul och
lite nyttigt. Det kanske är lite teoretiskt för en del, men jag hoppas att de
gillar det ändå.

Vad avsåg Annikas kunskapssyn, så poängterade hon värdet av att klara av olika
situationer i livet. En förutsättning för detta var att man som elev både utveckla-
de sina baskunskaper men även sin sociala kompetens. Hon lyfte också fram lä-
raren och dennes viktiga roll för lärandet. Även eleverna ansåg att läraren var
viktig menade Annika:

Jaa, det finns ju ingen elev som inte tycker det.// …återigen, det hängde
på läraren om man inte förstod och kunde läraren inte förklara eller, så
var läraren kass. Det hängde inte på mig själv som elev.

Eftersom Annika hade tröttnat på att eleverna inte såg sin egen roll i och ansvar
för lärandet, hade hon börjat låta eleverna skriftligt dokumentera sin egen insats
vid utvärdering. 

Helhetsintrycket av de förutsättningar som gällde i Annikas klass var att hon
som erfaren lärare inte okritiskt tog till sig de senaste pedagogiska rönen. Därför
hade hon också en något avvaktande tilltro till aktionens potential. Hennes kun-
skapssyn, i likhet med Berits, var splittrad mellan behovet av traditionell under-
visning och förnyelse. Annika underströk lärarens viktiga roll samt elevernas
oförmåga att på ett djupare plan reflektera över sitt lärande och därmed att ta an-
svar för sina studier. 
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7.3.1 Annikas elever
Av de tio elever som deltog i SOLO-övning ett var fem pojkar och fem flickor.
Siri, Sanna och Filip var de tre elever som intervjuades före och efter metaträ-
ningen. Alla utom en av de tio eleverna hade dator i hemmet. Fyra av dessa var
uppkopplade mot Internet. Cirka tre timmar använde eleverna Internet per vecka.
Sju av eleverna i Annikas klass menade att de tidigare arbetat undersökande och
sökt information från Internet vid 4-10 gånger. Något mer än hälften av eleverna
var positiva till datorstödd undervisning. Samtliga tio elever menade att under-
visningen blir mer intressant när Internet används. Nästan alla tyckte dessutom
att undervisningen blev mer omväxlande och bättre när Internet tillämpas. Be-
tygsgenomsnittet i ämnet engelska motsvarade 3,6. Hälften av eleverna hade för-
äldrar med postgymnasial utbildning. Samtliga elever ansåg att de saknade alter-
nativ hade mindre goda kunskaper om Rwanda.

Eleverna i Annikas klass avvek inte nämnvärt från de övriga. De använde
dock Internet i något mindre utsträckning än eleverna på de yrkesförberedande
programmen. De var inte heller överdrivet positiva till datorstödd undervisning. 

7.3.1.1 SOLO-klassificering 1
När elevutsagorna klassificerades (se Tabell 7) var den multistukturella nivån, i
likhet med de två tidigare klasserna, den mest frekventa. En utsaga klassificera-
des på den lägsta nivån och de tre övriga återfanns på den näst högsta relationella
nivån.

Tabell 7. SOLO-klassificering före metaträningen (Annika). 

Solo före Annika
prestrukturell 1
unistrukturell 0
multistrukturell 6
relationell 3
utvidgat abstrakt 0

Totalt 10

7.3.2 Process
Läraren Annika gav tidigt under aktionen uttryck för att det var svårt att få ele-
verna att inse att de arbetade metakognitivt. Anledningen till hennes reflektion
var de iakttagelser hon gjorde efter att hon hade arbetat med de metakognitiva
övningarna i den aktuella klassen under en lektion. Lektionen därpå fick eleverna
fylla i en enkät med frågor på temat om de tidigare under sin skolgång använt sig
av metakognitiva övningar. Majoriteten av eleverna förbluffade läraren med att
svara nekande på frågan. Eleverna menade att de alltid arbetade reproducerande i
skolan. Annika drog slutsatsen att trots att eleverna hade arbetat metakognitivt,
så reflekterade de inte över det på ett djupare plan. 

Under ett av mina första besök i klassen arbetade eleverna med Minneslistan.
Elevernas attityd till att arbeta med de metakognitiva övningarna uppfattade jag
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som relativt neutral. De föreföll varken överentusiastiska eller negativa. Elever-
nas neutrala hållning uppfattade jag som rationell, det är relativt svårt att emotio-
nellt förhålla sig på något särskilt sätt till metakognitiva övningar. 

Under de första spontana intervjuerna som genomfördes under aktionen, kun-
de eleverna redogöra för projektets syfte. Eleverna betraktade de metakognitiva
övningarna som ”…ganska enkla.” Övningarna hade blivit lättare att utföra un-
der projektets gång menade de. De intervjuade var inte helt övertygade om vär-
det av att göra övningarna, trots att de insåg att övningarna kunde leda till exem-
pel ökad varaktighet i lärandet samt att man inte bara ”…jobbade på som van-
ligt.” Det är värt att notera att de elever som spontanintervjuades i denna studie-
förberedande klass inte helt var på det klara med värdet av att göra metaövning-
arna. I de två tidigare redovisade yrkesförberedande programmen uttryckte ele-
verna en mer förstående attityd inför metaövningarnas nyttovärde. Annikas ele-
vers svar kan vara uttryck för att de över huvud taget inte kände ett behov av att
träna sin förmåga att reflektera över sitt lärande. Intervjupersonerna ansåg inte
heller att de hade förändrat sin syn på lärandet. 

När jag under aktionen intervjuade läraren Annika svarade hon att hon var
övertygad om att eleverna i klassen visste vad projektet gick ut på. Dock menade
hon att eleverna inte uppfattade de metakognitiva övningarna som svåra,
”…däremot kan eleverna vara lite mätta på övningarna.” Annika trodde därför
inte heller att eleverna uppfattade övningarna som roliga eller tråkiga att genom-
föra, snarare handlade det om något mittemellan. Den neutrala elevhållningen
tolkade hon som en signal på att eleverna därför egentligen inte riktigt förstått
det djupare syftet med projektet. 

Annika menade att hon själv medvetet när så varit möjligt undervisat meta-
kognitivt under aktionsforskningsprojektet. Även i svenskundervisningen (med
samma klass) hade hon tillämpat metaövningarna. Att hon tillämpade metaöv-
ningarna i fler ämnen än i engelskan tog jag som intäkt för att hon som lärare ha-
de tilltro till övningarnas nyttovärde. 

Mot slutet av aktionsprojektet intervjuade jag ånyo fyra elever i klassen. Ingen
av eleverna som intervjuades var utlottade att delta i datorövningen före eller ef-
ter aktionsforskningsprojektet. Orsaken till att just dessa elever intervjuades var
att jag ville få information från personer som inte hade anledning att vinkla sina
svar. Risken för att svaren skulle övervärderas begränsades därigenom men även
risken för elitistisk bias. De intervjuade eleverna kunde korrekt återge syftet med
projektet. Dock fick jag intrycket att svaren var något mekaniska och att eleverna
egentligen inte riktigt helt förstått djupet i övningarna. Eleverna tycktes ha upp-
fattat att målet primärt var att besvara frågorna och inte att sedan fundera mer
över dessa i relation till det egna lärandet. Eleverna föreföll inte ha kontextuali-
serat metaövningarna:

För att lära sig skriva och återberätta. Man skall fatta vad man har läst. 

Elevcitatet ovan är ett exempel på en elev som inte på ett djupare plan hade för-
stått vad den metakognitiva träningen egentligen syftade till. 

 Av de intervjuade eleverna var det bara en som menade att övningarna hade
påverkat hennes syn på lärandet. Eleven framhöll att hon efter metaträningen i
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större utsträckning planerade sina studier, fundera över varför hon gjorde saker
och ting i skolarbetet samt reflekterade över sina studieresultat.

I sin helhet var intrycket att Annikas elever som grupp var neutrala inför öv-
ningarna och att de inte förstått det djupare syftet med aktionen. Eleverna hade
inte heller insett värdet av att träna sin metakognitiva förmåga.

7.3.2.1 Annikas loggboksnoteringar
Loggboksnoteringarna för Annikas del omfattade 13 sidor skriven text. Arbetet
med de metakognitiva övningarna påbörjades när klassen var sysselsatt med ett
lärostoff (bland annat en film) som behandlade ett flertal olika konflikter. Stoffet
lämpade sig väl för förutsägelse och eleverna fick arbeta med tre frågor som An-
nika själv formulerat med utgångspunkt från de metakognitiva materialen. 

När metamaterialet ”The Passive och The metacognitive learner” behandla-
des fick eleverna utmana varandra i par. I nästa steg kopplades påståendena om
de olika elevbeteendena till det stoff som dittills hade genomförts i undervis-
ningen. Annikas upplägg var ett försök att kontextualisera metaträningen. Hon
förde vidare ett resonemang med eleverna kring värdet av ämnessamverkan vil-
ket var ett exempel på när hon som lärare agerade metakognitivt. 

Även vid ett senare tillfälle under aktionen togs en film som utgångspunkt för
de metakognitiva övningarna. Enligt Annika fungerade besvarandet av delar av
frågorna i material A över förväntan. Hon noterade emellertid att en del elever
helt öppet medgav att de genomförde övningarna för att de blivit ålagda dem,
dessa elever hänvisade med andra ord till externa motiv när det gällde orsaken
till aktionsdeltagandet. Liknande svar noterades i många av elevloggarna och det
var inte något unikt för just Annikas klass (Harriets klass avvek dock från de öv-
riga på denna punkt). Som konsekvens av elevsvaren kom läraren överens med
klassen att eleverna nästa gång skulle få välja metauppgift på egen hand. Anni-
kas agerande var ett försök att öka elevernas inre motivation för aktionen. 

En anteckning i loggboken var ifrån ett av mina besök i klassen. Annika lade
då märke till att både hon och jag gjorde samma iakttagelse vid tillfället. Vi note-
rade båda att eleverna varken var överdrivet positiva eller negativa till övningar-
na. Eleverna uppgav trots det, att de fortfarande (efter drygt två månader) var po-
sitiva till att samarbeta kring projektet och läraren förtydligade återigen att hon
läste igenom vad alla skrivit och försökte notera om alla förstått poängen med ett
aktivt lärande. Med andra ord var eleverna medvetna om att läraren läste deras
svar på de metakognitiva övningarna. 

Annika gjorde följande loggboksnotering i samband med att eleverna skulle
fördjupa sig i ett ämnesområde och där såväl informationssökning som informa-
tionsanvändning ingick: 

Internetsökningen följer - inte oväntat - samma mönster som övrigt arbete
i klassen: de ’duktiga’ eleverna arbetar metodiskt, snabbt och målinriktat,
nöjer sig med det material de fått fram och börjar genomläsning och ’un-
derstrykning’. De svagare eleverna letar lite planlöst, inser ej när de
kan/bör sluta och kommer tillbaka till klassrummet utan att just ha funnit
något relevant. 
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Annikas loggboksnotering fångar väl problemet med att söka och använda in-
formation hämtad på Internet. Farhågan att det blir ett mållöst surfande i infor-
mationsflödet som inte resulterar i en kunskapsförbättring för den enskilde, får
stöd i citatet ovan. Än värre är att det förefaller vara de svaga eleverna som
missgynnas av detta arbetssätt. Efter ytterligare fem lektioner, noterar läraren
Annika, att de svagaste eleverna fortfarande anser att de måste leta mer material,
medan de duktiga eleverna nu har insett att här gäller det att begränsa sig, plocka
ut väsentligheter och påbörja sin sammanställning (dvs användningen av infor-
mationen). Hennes iakttagelse pekar på behovet av att även svaga elever på de
studieförberedande programmen erbjuds möjlighet att träna sin reflekterande
förmåga. 

Annika skriver i sin avslutande kommentar i loggboken att hon fick intrycket
att två av eleverna i klassen som blev intervjuade före och efter metaträningen
kände sig en aning stressade. De bägge eleverna menade att frågorna var svåra
att besvara och att de kände sig otillräckliga. Annika menade därför att det är vä-
sentlig att kontinuerligt resonera med gymnasieeleverna om vad kunskap är och
hur den kan förvärvas. Hon hoppades vidare att vi sått ett frö med de metakogni-
tiva övningarna, men att det gällde att vårda och vattna plantorna framöver. Att
hon skrev vi var ett tecken på att hon själv betraktade sig som medägare i pro-
jektet. 

7.3.2.2 Elevernas loggnoteringar
Utmärkande för eleverna i Annikas klass var att de hade en god förmåga att be-
svara frågan hur de ska närma sig uppgiften. Eleverna hade svarat genom att
ange flera olika sätt att lösa skolarbetsuppgifter på. Mångfalden i loggnotering-
arna visade på att eleverna besatt en bred repertoar av strategier att alternera
mellan. På denna punkt sammanfaller loggboksresultatet med intervjuresultate-
tet. I intervjuerna kunde eleverna ange flera olika strategier för att lära sig. 

Eleverna i Annikas klass nämnde framför allt externa motiv till varför de
gjorde uppgifter i engelskundervisningen. Exempel på externa motiv från elever-
na var att läraren hade uppmanat dem att göra uppgiften samt att det var viktigt
för att få ett bra betyg. Trots att eleverna var fyllda av externa motiv i sitt läran-
de, insåg de flesta av Annikas elever nyttan med de resultat de uppnådde i un-
dervisningen. Ett par av eleverna betonade värdet av att memorera fakta:

Det är nästan omöjligt att komma ihåg allting. Det gäller först och främst
att lägga ner mycket arbete på att lära sig det när man skriver och läser
om det. Om man inte bara skriver av utan verkligen anstränger sig för att
lära sig något och för att få fram faktan så stannar den nog kvar längre i
huvudet. 

Även om flera av eleverna uttryckte en positiv inställning inför ämnet som be-
handlades i engelskundervisningen (till skillnad från de flesta elever på de yrkes-
förberedande programmen) kan konstateras att det inte heller i Annikas klass går
att spåra någon längdtillväxt under skrivperioden. Eleverna i Annikas klass skri-
ver dock generellt längre och mer uttömmande texter än i Harriets och Berits.
Någon tydlig progression i elevernas skrivande vad avser en ökad komplexitet i
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loggbokstexterna går dock inte att identifiera. Förklaringarna till den uteblivna
längdtillväxten samt avsaknaden av en tydlig progression kan vara flera. Perio-
den då eleverna förde loggbok var relativt kort, drygt en termin och det kan vara
är svårt att utveckla sitt skrivande under en så förhållandevis begränsad tidsperi-
od. Skrivande i loggböckerna innebar att eleverna fick arbeta hårdare än vanligt i
undervisningen. De saknade motivation för detta då de inte ”ägde problemet.”
Vidare hade de korta och precisa metafrågorna inbjudit till korta och precisa
svar. 

För eleverna i Annikas klass hade loggarna möjliggjort ett inre reflekterande.
Loggarna hade därför framför allt fyllt den funktion som Dysthe benämnde per-
sonlig reflektion och utvidgning. 

Sammanfattningsvis hade eleverna i Annikas klass en god förmåga att beskri-
va hur de skulle närma sig en uppgift i skolarbetet. De var i första hand externt
motiverade inför uppgifterna i engelskundervisningen och de var medvetna om
den potentiella nyttan av det de sysslar med i undervisningen.

I nästa avsnitt presenteras resultatet av aktionen. 

7.3.3 Resultat
Här följer först utfallet av SOLO-klassificeringen efter metaträningen, därefter
redovisas observerade förändringar, elevfallbeskrivningar samt Annikas retro-
spektiva åsikter. Avsnittet avslutas med att erfarenheter av fallet redovisas.

7.3.3.1 SOLO-klassificeringen efter den metakognitiva träningen
När det gällde SOLO-klassificeringsresultet i Annikas grupp (Tabell 8) var det
mest intressanta resultatet för denna avhandling att den största andelen av grup-
pens elever (sex stycken) inte förändrades under aktionsprojektet. Eleverna har
inte låtit sig påverkas av aktionen i någon större utsträckning. Jag återkommer
längre fram med ett resonemang här om. 

Tabell 8. Förändringar i SOLO 2 (Annika).

Lärare Program Ökad Oförändrad Minskad Totalt

Annika studieförb 3 6 1 10

Vidare kan konstateras i Tabell 9 (nedan) att det även efter metaträningen är den
multistrukturella nivån (tillsammans med den relationella) som är den mest fre-
kventa bland eleverna i Annikas klass. Resultatet ligger i linje med att eleverna
inte påverkats av aktionen i någon större utsträckning. 
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Tabell 9. Klassificering efter metaträningen (Annika).

Solo efter Annika
prestrukturell 0
unistrukturell 0
multistrukturell 5
relationell 5
utvidgat abstrakt 0

Totalt 10

7.3.3.2 Observerade förändringar 
Annikas intryck från aktionen var att eleverna endast tycktes medvetet reflektera
när hon som lärare talade om att de verkligen skulle reflektera över uppgiften.
Hennes iakttagelser stämde överens med elevernas svar i intervjuerna efter den
metakognitiva träningen. I intervjuerna bekräftade eleverna att de reflekterade
när de hade metaövningarna direkt framför sig, inte annars. Annika ansåg inte att
eleverna lärde sig annorlunda efter den metakognitiva träningen, till exempel vid
läxläsning: 

Kanske lite men inte mycket det kan jag inte säga. //…man får putta på
dem då och fråga kommer ni ihåg vad vi sa när vi gjorde det och då kan
det väl gå upp en liten talgdank någonstans. Men jag tror inte att de lär
sig eller sitter hemma och tänker på ett annorlunda sätt, det tror jag inte.

Även detta bekräftades i elevintervjuerna, där eleverna menade att de inte an-
vände sig av de metakognitiva övningarna när de gjorde läxorna.

Trots allt ansåg sig Annika ha noterat ett förändrat elevbeteende vad avsåg
elevernas syn på kunskap och lärande. Eleverna hade besvarat henne på ett sätt
som vittnade om insikt i skillnaden mellan: 

…papegojekunskap och förståelse. De rabblar inte bara upp fakta, utan
de tänker kring kunskapen och vill tillämpa den.

Eleverna visade större förståelse och tolerans för övergripande frågor, de protes-
terade inte längre mot den sortens arbetsuppgifter, menade Annika. Även den lä-
rarstuderande som hade deltagit under en period av aktionen framhöll att elever-
na efter metaträningen aktivt efterfrågade ett holistiskt arbetssätt. Eleverna ville
inte arbeta med smala, kvantitativa frågor utan önskade istället möta frågor som
utmanade helhet och förståelse. 

Vad avsåg Annika själv så var hennes tydliga uppfattning att deltagandet i ak-
tionsforskningsprojektet inte hade fungerat metakognitivt för henne. Hon hade
med andra ord inte medvetet mer tänkt efter kring sitt eget lärande under aktio-
nen, anledningen menade Annika var att hon var väl genomtänkt kring området
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redan innan metaträningen påbörjades. Hennes återhållsamma attityd framgår av
svaret på frågan om hennes sätt att undervisa hade förändrats under projektet:

Ja kanske ibland, men inte mycket därför jag har ju även tidigare då för-
sökt att få dem att inte tänka ytligt, utan att associera till det man redan
kan och alltihop det här.

Helhetsintrycket av aktionen som Annika bar med sig var att det var positivt och
att det inspirerade till eftertanke. Viktigt var enligt henne att man som lärare inte
släppte projektets tankar utan att man kontinuerligt arbetade vidare och ständigt
återkom till grundidén med det hela. Annars menade Annika att eleverna bara
tog metaträningen som något tillfälligt. I framtiden avsåg hon att använda öv-
ningarna mindre systematisk och påtagligt.

7.3.4 Sammanfattande tolkning av Siri
Vid första SOLO-klassificeringen återfanns Siris utsaga på den multi-strukturella
nivån. Efter deltagandet i aktionsforskningen klassificerades hennes utsaga på
den relationella nivån. 

Siri tycktes innan den metakognitiva träningen påbörjades, representera åsik-
ter som motsvarade såväl ytinlärning som djupinlärning enligt Marton och
Booths indelning. 

I loggboken lämnade hon förhållandevis uttömmande svar som visade på att
hon hade god tillgång till olika strategier. Däremot verkade inte Siri ha utvecklat
fler strategier under tiden som aktionsforskningsprojektet fortlöpt. De olika knep
som hon räknade upp och som hon använde sig av före metaträningen, samman-
föll med de hon angav efter den metakognitiva träningen. Hon hade, enligt egen
uppgift inte fått fler inlärningsknep till följd av att hon arbetat med de metakog-
nitiva övningarna. Däremot ansåg hon att hon nu tog ett steg längre i lärandepro-
cessen:

Kanske inte just fler utan att man bygger på de inlärningssätt man hade.
Utan att man utökar det på något sätt. //Exempelvis, eh, Annikas lektioner
att man ja, att man tar ett steg längre liksom… .

Siri hade svårt att formulera sig i ord, men uttryckte det som att hon ville ut-
veckla sitt lärande, kanske genom att fördjupa och befästa sina kunskaper och
inte direkt glömma vad hon lärt sig efter ett prov. 

Det är framför allt två nya uttryck som Siri använder under den andra inter-
vjun: det är ansvar och medvetenhet: 

Att lära sig ta eget ansvar och att man själv är medveten om vad man vill
lära sig, så vill du inte lära dig så lär du ingenting. I alla fall inte jag. 

Siri ansåg att hennes syn på lärandet hade förändrats på grund av att hon gjort de
metakognitiva övningarna. I alla fall när det rörde sig om att använda Internet i
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undervisningen. Däremot menade hon att hon mest tänkte kring de metakogniti-
va övningarna när hon hade frågorna direkt framför sig, inte annars.

Hon betonade också att det är viktigt att ha en egen inre vilja samt att vara
medveten om vilka mål man eftersträvar att uppnå. 

Att kunna, menade Siri efter deltagande i aktionsforskningsprojektet var att:

...vara medveten om de mål som du eller din lärare har satt upp för dig.
Att vilja lära dig så att du får kunskap liksom. Måste liksom finnas en
vilja för annars så kommer du inte så långt, tror jag inte. 

Trots att Siri menade att det var viktigt att vara medveten om sitt eget lärande
brukade hon inte tänka på frågor som rörde dessa tema. Det var intressant att
notera att hon upplevde att hon inte i större utsträckning reflekterade över meta-
kognitiva frågor efter aktionsforskningsprojektet. Trots det var hon av åsikten att
hennes syn på lärandet har förändrats under projekttiden. 

Särskilt övertygad om en förändring var Siri när det gällde användandet av
Internet i undervisningen. Hon hade dock svårt att uttrycka på vilket sätt hon
sökte och använde information på ett annorlunda sätt efter den metakognitiva
träningen, men uppfattade själv att en förändring hade skett: 

Det var svårt det första vi gjorde på datan, det var jättesvårt tycker jag,
men sedan har det gått mer tid, man blir mer och mer informerad under
den tiden. Så blir det lättare sen det sista. 

Sammantaget gav Siri uttryck för att ha begripit vad projektet syftade till. Beto-
ningen av medvetenhet och ansvar för lärandet i kombination med hennes eget
intryck av utveckling visade att hon ökat medvetenheten om den egna lärproces-
sen. Hon hade en god förmåga att uttrycka hur man kunde lösa olika skolupp-
gifter. 

7.3.5 Sammanfattande tolkning av Sanna
Sannas utsaga sjönk i klassificering från den relationella i SOLO-klassificering
ett till den multi-strukturella i SOLO-klassificering två. 

Hon besvarade obehindrat frågor som rörde hennes syn på lärande och kun-
skap. Intrycket var med andra ord att Sanna var välreflekterad kring dessa frågor.
Likafullt uppgav Sanna att hon inte brukade tänka på frågor som rörde lärandet,
trots att hon var av uppfattningen att det kunde vara viktigt. Sanna hade framför
allt en ytinriktad inställning till lärandet. Hon återkom vid flera tillfällen till hur
viktigt det var att memorera och lära sig utantill, till och med ordagrant. Sanna
hade genomskådat vad som förväntades att hon som elev skulle prestera i skolar-
betet. Därför hade hon ett välgenomtänkt sätt att studera, men som trots allt bar
tydliga tecken på att vara ytinriktat: 

Det blir ju mycket så om man får en fråga så kanske man svarar likadant
som det står i boken. Så att man lär sig utantill ordagrant. //Näh inte all-
tid. Ibland är det liksom jag lär mig det till ett prov bara för att kunna
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svara på frågorna, men sen kanske jag inte redigt tagit det till mig den
där informationen då. 

Samtidigt som Sanna företrädde en tydligt ytinriktad syn på inlärning, gav hon
också i sina intervjusvar tecken på att hon även hade en djupare syn på inlärning.
Hon menar att inlärning innebar att utvecklas som individ. Sanna framstod som
splittrad mellan att reproducera och att skapa mening i sitt skolarbete. 

Sanna kunde ledigt redogöra för vilka knep hon använde sig av för att under-
lätta sitt lärande. Vid det andra intervjutillfället exemplifierade hon med samma
strategier som hon nämnt i intervju ett. Hennes egen uppfattning var också den
att hon inte hade utvecklat fler knep för sitt lärande under projekttiden: 

Näh, jag lär mig på samma sätt som innan ungefär, att jag går på i sam-
ma gamla spår, tänker jag. 

Elevcitatet tyder på att Sanna inte själv är medveten om någon förändring som
uppstått under aktionsforskningsprojektet. Svaret visade också att hon redan se-
dan tidigare besatt etablerade former för sitt lärande. Strategier menade hon är
något man får utveckla på egen hand. Sanna ansåg sig sedan tidigare behärska
beprövade inlärningsknep som fungerade för att vara framgångsrik i studierna.
Detta var en bidragande förklaring till att hon inte hade förändrat sin syn på frå-
gor som rörde lärandet. Hon ansåg sig inte ha utvecklat sin informationsanvänd-
ning vid arbete med Internet:

Ja jag vet inte riktigt, inte så mycket. Jag vet inte, jag kan inte komma på
så många olika sätt att söka efter fakta, jag vet inte -jag tycker mest att
jag använder det här med att gå till biblioteket och man kollar mer på
Internet. Fast jag kollar mer på Internet nu än vad jag gjorde innan i och
för sig.

Elevloggen och de relativt uttömmande svaren däri, styrkte intrycket från inter-
vjuerna att Sanna redan sedan tidigare hade en god insikt i sin egen kunskaps-
status. Vidare återfanns i loggboken noteringar som underströk att Sanna betona-
de värdet av att ha tillgång till fakta och att kunskapande handlade om att kunna
reproducera denna. Hon framhöll också i loggen det yttre tvånget (tex lärarkra-
vet), som orsak till att hon gjorde uppgifterna i engelskundervisningen: 

…man gör det utan att tänka på vad man gör, man gör vad man blir till-
sagd ofta. Det är ofta det man gör i skolan tycker jag. //… man borde tän-
ka efter mer.

Sanna är tydlig i sin uppfattning att hon inte har förändrats till följd av att hon
gjort de metakognitiva övningarna: 

Näh, jag har inte funderat så mycket på det här. Jag tror inte att jag har
funderat så mycket på innan vad det är för något. Så jag kan inte redigt
säga att det har ändrats då.
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Sammantaget saknade Sanna motiv för att förändra sitt välfungerande studiebe-
teende även om det kan betraktas som ytinriktat. Med denna inställning är det
också logiskt att Sanna inte sökte och använde information på ett annorlunda sätt
nu än innan hon gjorde de metakognitiva övningarna. 

7.3.6 Sammanfattande tolkning av Filip
Filips utsagor, klassificerades såväl före som efter den metakognitiva träningen,
på den relationella nivån. 

Filip representerade en tydligt reproducerande inställning till inlärning. Det
centrala för honom var att skriva av lärarens anteckningar och att memorera. Fi-
lip var faktafokuserad men, nämnde samtidigt värdet av att fördjupa faktan samt
att reflekterandet kring lärandet hade blivit lite av en vana: 

- Du nämner fakta, finns det andra alternativ än fakta som är viktigt?
- Jag förstår inte riktigt?
- Jo du nämner fakta, att man ska lära sig fakta.
- Ja.
- Kan man lära sig andra saker?
- Ja det kan det men det är liksom i första hand det man liksom tänker på.
- Varför?
- Ja fakta, i skolan ska man alltid ha fram fakta. Att lära sig fakta utan det
handlar ju om det oftast. Så blir det automatiskt att man tänker på det. 

Dialogen visar att Filip var faktafokuserad på grund av att skolan och lärarna,
enligt hans förmenande, efterfrågade just denna sortens kunskap. Han hade an-
passat sitt beteende till skolans kod.

Förståelse framhölls inte som viktigt. Filip beskrev eleven som passivt motta-
gande av överförd information. Att lära handlade om att läsa mycket och att re-
petera. Filip hade god inblick i hur han själv ansåg sig lära på mest gynnsamma
sätt. Värt att notera var att han uppfattade att det fanns ett bästa sätt att lära på
och att det handlar om att själv upptäcka detta bästa sätt: 

För att jag lär mig ju bäst på mitt sätt som jag, som jag alltid har gjort
liksom. Och jag tror att jag har blivit bättre på att lära mig så mycket nu.
Kanske att man tänker mer på det nu vad ska jag lära mig extra mycket
och jobbar lite djupare med faktan och så. Men jag tror inte att jag har
ändrat mitt sätt att lära mig så mycket.

Den åsikt som intervjupersonen gav uttryck för begränsade sannolikt hans grad
av öppenhet inför att ta till sig nya strategier. Eftersom Filip redan ansåg sig ha
funnit den inlärningsstrategi som bäst passade honom, uppgav han att han inte
tänkte på frågor som rörde lärandet. Han utvecklade inte heller fler, nya inlär-
ningsstrategier under aktionsforskningsprojektet: 

… jag sitter fortfarande dan innan och råpluggar. För då får jag in lik-
som, jag läser väldigt noga då får jag in all faktan i huvudet. Och sen
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kanske nästa morgon eller innan lektionen eller provet kanske så tittar
man på det och då kommer allting tillbaka. Liksom man behöver bara
titta lite noga snabbt så, så kommer det tillbaka faktan och så kommer
man ihåg den. Så det är nog mitt sätt.

Däremot ansåg han att det var viktigt att ha förmågan att analysera sitt eget lä-
rande: 

Ja det är nog viktigt att hitta sin stil så som man lär sig bäst, sen kanske
är det kanske inte så viktigt att tänka på det sen, sen när man väl liksom
kommit in i sin egen rytm så är det bäst, då kan man låta bli att tänka. 

Vid det andra intervjutillfället lämnade Filip svar som tydde på att han inte direkt
blivit påverkad av den metakognitiva träningen. Filip bekräftar själv detta när
han framhöll att den metakognitiva träningen inte hade påverkat hans syn på lä-
randet. Såväl före som efter den metakognitiva träningen, skulle elevens syn på
inlärning, enligt Marton och Booth, återfinnas på de nedersta nivåerna, det vill
säga ytinlärning. 

I loggboken återfanns noteringar som styrkte intrycket av en ytinriktad, repro-
ducerande elev. De utförliga inläggen i loggen, fokuserade värdet av faktamemo-
rerande och gav bilden av en passivt mottagande elev. 

På en direkt fråga om han tänkte mer på frågor som handlade om lärande och
kunskap svarade han nej. Snarare menade han att det var som förut (dvs innan
den metakognitiva träningen påbörjades). Han sökte och använde inte heller in-
formation på ett annorlunda sätt än innan han gjorde de metakognitiva övningar-
na. Anledningen, menade han återigen, var att:

- Nej man är så van vid sitt gamla sätt så man fortsätter, om man tycker
att det är bra så fortsätter man. Så tänker man ju inte så mycket de frå-
gorna i det tillfället. 
- Det gör du inte?
-Näh inte så man jobbar vidare på sitt eget sätt, man är så van vid det så
att det går inte att ändra så lätt.

Sammanfattningsvis var Filip av åsikten att han varken tänkte på sitt eget läran-
de, sökte efter eller använde information hämtad från Internet, på ett annorlunda
sätt efter att ha deltagit i projektet. 

7.3.7 Annikas retrospektiva åsikter
När Annika tagit del av hur jag beskrev aktionen noterade hon det följande:

F.ö. känner jag igen dina beskrivningar och anser att du gett en helt rätt-
visande bild av läget! 
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Hennes kommentar är central då den styrker att jag korrekt återgivit vad som
skedde under aktionens genomförande. Annika beskrev vidare sin egen roll i
projektet på följande sätt:

Min roll i projektet var dels en praktisk ’fixarroll’, dels en ’igångsättar’-
och ’hålla-kvar-intresset-roll’.

Hon beskrev min uppgift i aktionen som att: påminna, inspirera samt motivera
lärarna och eleverna. 

Projektmedverkan hade inneburit mer arbete än Annika hade tänkt sig men
hon stod fast vid att det inte hade påverkat henne i någon större utsträckning:

Jag skulle vara oärlig om jag påstod att projektet påverkat mig till något
revolutionerande nytänkande… .

Avslutningsvis hade hon inte frågat eleverna om projektet och eleverna hade
heller inte själva fört det på tal. Istället hade Annika förberett eleverna inför de
nationella proven genom romanläsning, recensioner och grammatikrepetition.
Det ovan beskrivna illustrerar lärares och elevers intressekollision mellan å ena
sidan behovet och värdet av att reflektera och å andra sidan strävan att prestera
väl på prov (och som i regel inte stimulerar reflektion).

7.3.8 Erfarenheter från fallet Annika
Enligt Annika hade eleverna förstått vad aktionsforskningsprojektet syftade till.
Trots denna förståelse hade eleverna varit oförmögna att på ett djupare plan för-
ändra sin hållning till det egna lärandet. Eleverna tycktes exempelvis endast re-
flektera över uppgiften när läraren direkt bad dem göra det. Oförmågan tolkade
jag som ett uttryck för att eleverna i Annikas studieförberedande klass inte kände
ett egentligt behov av att reflektera över sitt eget lärande. Avsaknaden av beho-
vet att reflektera över sitt lärande stämde överens med en rad andra iakttagelser i
klassen. 

För det första kunde eleverna otvunget (i såväl loggböcker som intervjuer)
ange hur de kunde närma sig en skoluppgift. Eleverna ägde alltså redan innan
metaträningen olika strategier för att lära. För det andra hade eleverna externa
motiv för att lösa olika uppgifter i skolan. Och för det tredje bekräftade SOLO-
klassificeringarna att de flesta elevutsagorna i Annikas elevgrupp inte förändra-
des under aktionen. 

En väsentlig iakttagelse som Annika gjorde under projektet var att det är de
vanligtvis svaga eleverna som också misslyckas med att finna och använda in-
formation från Internet. Hennes observation vittnade om att det just är de svaga
eleverna som har ett behov att träna sin reflekterande förmåga när det gäller att
söka och använda information från Internet. 

Sammanfattningsvis var eleverna inte motiverade att träna sin metakognitiva
kompetens och de förblev därför tämligen opåverkade av aktionen. 
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7.4 Läraren Cecilia, förutsättningar 
(studieförberedande)
Cecilia hade under de senaste 20 åren arbetat på skola B och var kollega till Har-
riet. Hennes ämneskombination var svenska och engelska. När hon beskrev sig
själv som lärare lyfte hon fram sin öppenhet för förändring:

…jag vill nog gärna förändra mig. Och jag tycker bättre om förändring
än om rutin på sätt och vis. Det tror jag kännetecknar mig. 

Hon trivdes som lärare och att arbeta tillsammans med eleverna. Egentligen me-
nade Cecilia att hon var mer intresserad av läraryrket än av sina ämnen. 

Vad avsåg hennes syn på elevernas medvetande kring det egna lärandet hade
hon begränsade illusioner. Cecilia ansåg att eleverna var oreflekterade och ofta
utgick från:

…från ett beteende, ett automatiskt beteende som är oerhört svårt att fak-
tiskt få bort. //Man sitter och lär sig orden utan att bry sig om nåt sam-
manhang, oavsett om det är en bra metod eller inte.

Hennes erfarenhet var alltså att eleverna i regel använde mer eller mindre lämp-
liga metoder som automatiskt tillämpades oavsett innehåll och kontext. Vidare
ansåg Cecilia att detta elevbeteende var orsakat av lärarens provutformning och
betygssättning. Den slutsats hon drog av sitt resonemang var att det egentligen är
läraren som styr och formar elevernas studiebeteenden. 

Trots att flera av eleverna redan hade automatiserat sitt lärande, utgick Cecilia
från att eleverna var intresserade av att träna sin reflekterande kompetens:

Ja jag tror faktiskt det på sätt och vis, därför att jag tror att de är ekono-
miska med sin tid. Så praktiskt inser de att de lär sig mer på det här sät-
tet, så de blir nog glada.

Förutom att hon utgick från att eleverna var positivt inställda, var hon själv
övertygad om att elevernas lärande gick att påverka genom metakognitiva öv-
ningar:

Jag hoppas det. Tror jag det? Ja, jo men jag tror verkligen det. Jag vill
tro det och jag tror det.

Den entusiasm och förväntan som Cecilia uttryckte inför sin projektmedverkan
var tydlig och föranledde ökade krav på beredskap mot intervjuareffekten. An-
ledningen till hennes positiva inställning var att hon själv i sina egna studier och
med ett gott resultat reflekterat över sitt lärande. 

Det mest väsentliga som framträdde under den inledande intervjun med Ceci-
lia, var att hon ansåg att eleverna i hennes klass redan hade anammat metoder
som de automatiskt tillämpade oavsett ämnesinnehåll och kontext. Hon ansåg
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dessutom att läraren i stor utsträckning påverkade elevernas beteende genom ex-
empelvis provutformningen. 

7.4.1 Cecilias elever
Nio elever (fem pojkar och fyra flickor) från klassen deltog i datorövningen före
och efter aktionen. Av dessa var det eleverna Maria och Staffan som intervjua-
des. Samtliga elever hade tillgång till dator i hemmet och sex av dessa var även
uppkopplade mot Internet. I genomsnitt använde eleverna i klassen Internet 1
timme och 50 minuter per vecka (variationsvidden var 0,5–5 timmar). Alla utom
en elev ansåg att de tidigare arbetat undersökande och sökt information från In-
ternet. Det mest frekventa svaret var att de arbetat på detta sätt 4–10 gånger.
Samtliga elever (utom en som var likgiltig) hade en positiv inställning till dator-
stödd undervisning. Drygt hälften av eleverna hade väl godkänt i engelskbetyg,
övriga godkänt. Likaledes hade drygt hälften av elevernas föräldrar eftergymna-
sial utbildning. Eleverna tyckte att undervisningen blev intressant och omväx-
lande när Internet användes i skolarbetet. Samtliga nio elever saknade eller hade
mindre goda kunskaper om Rwanda. 

Trots att Cecilias elever var positivt inställda till datorstödd undervisning, var
det den elevgrupp som använde Internet minst av alla. I övrigt avvek inte elever-
na i denna klass från de övriga tre på något särskilt sätt. 

7.4.1.1 Resultat av SOLO-klassificering 1
Precis som i de övriga klasserna återfinns huvudparten av (fem stycken, se Ta-
bell 10) elevutsagorna på den multistrukturella nivån. De flesta eleverna i Cecili-
as klass använder alltså flera uppgifter som kopplas till svaret på SOLO-frågan,
men misslyckas i att sammanlänka dem. Flertalet av elevernas utsagor utmärktes
således av reproduktion. 

Tabell 10. Solo-klassificering före metaträningen (Cecilia).

Solo före Cecilia
prestrukturell 0
unistrukturell 1
multistrukturell 5
relationell 3
utvidgat abstrakt 0

Totalt 9

Inte heller i denna studieförberedande grupp, klassificerades någon utsaga på den
utvidgat abstrakta nivån. 

7.4.2 Process
Cecilia framställde tidigt under aktionsforskningsprojektet ett eget planerings-
material. Eleverna fick i mindre grupper (tre till fyra stycken) planera sin arbets-
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vecka i ämnet engelska. Planeringsmaterialet hade framtagits med syftet att ele-
verna själva skulle ansvara för sitt lärande i engelska och hade därför en meta-
kognitiv karaktär. När Cecilia cirkulerade bland eleverna i klassrummet ställde
hon gång på gång frågor till eleverna kring varför och hur de gjorde som de
gjorde när de arbetade med övningar i ämnet engelska. 

Cecilias förhållningssätt vittnade om framför allt två saker: för det första hade
hon på egen hand arbetat fram metaövningar vilket visade på ett reellt lärarenga-
gemang i aktionen och för det andra att hon själv agerade metakognitivt i under-
visningen när hon ställde utmanande frågor till eleverna. Den slutsats jag drog
från dessa inledande observationer var att Cecilia tidigt var delaktig i projektet.

Ytterligare ett exempel på metakognitivt lärarbeteende var när Cecilia intro-
ducerade en ”ny” metod för hur man kunde söka information kring en person.
Under den följande lektion i engelska skulle eleverna få reflektera över sina tan-
kar kring den ”nya” metoden samt besvara metakognitiva frågor från häfte A.
Cecilia tyckte att det fanns påfallande många likheter mellan den introducerade
”nya” metoden och de metakognitiva övningarna. Därför såg hon fram mot att ta
del av elevernas svar på frågorna. Detta var ytterligare ett prov på att Cecilia
själv var delaktig i aktionen.

Under mitt andra besök i klassen spontanintervjuades två elever. En av ele-
verna menade under intervjun att de genom metaövningarna lärt sig återberätta
vad de gjort, men inte hur de lärt sig. Under en efterföljande kort diskussion kom
eleven själv till insikt om att just återberätta vad man gjort under lektionen kan-
ske är vägen till det egna lärandet. De bägge eleverna kunde återge syftet med
aktionen men var trots det neutrala inför dem. En av eleverna påpekade dessutom
att det förelåg en risk för slentrianmässigt besvarande av frågorna om materialen
användes för ofta (se även kapitlet Skillnader mellan studiefärdighet och inlär-
ningsfärdighet för liknande resonemang). Ingen av eleverna trodde att deras syn
på lärandet hade förändrats. Orsaken till den uteblivna förändringen ansågs bero
på att de alltid varit medvetna om sitt eget lärande. 

Det som var värt att lägga märke till i elevernas spontana intervjusvar var att
de framstod som neutrala inför metaövningarna, samt att de förklarar det med att
de redan var välgenomtänkta kring sitt eget lärande. Elevernas svar sammanföll
med läraren Cecilias uppfattning om att eleverna redan ansåg sig besitta fullgoda
metoder för sitt lärande. Eleverna tycktes med andra ord inte ha inre motiv för att
utveckla sina metoder för att lära. 

När Cecilia intervjuades under aktionen var hon av uppfattningen att eleverna
hade förstått att de metakognitiva övningarna syftade till att öka medvetandet om
det egna lärandet. Däremot var hon inte säker på att eleverna hade förstått vad
detta ökade medvetande innebar eller vilka konsekvenser det kunde få. Hon hade
noterat hur flera av eleverna mekaniskt tycktes besvara frågorna i de olika meta-
kognitiva materialen. Detta indikerade, menade Cecilia, att eleverna kunde ha
förstått syftet med övningarna, men att de ändå inte ändrat sitt beteende. Därför
kunde eleverna inte heller sägas fullt ut ha förstått vad det hela gick ut på. 

Väsentligt var att såväl elever som läraren Cecilia varnade för ett slentrian-
mässigt förhållningssätt till metaövningarna. Farhågan att metaövningarna, av
eleverna, betraktades som akontextuella och som vilka skolövningar som helst,
styrktes härmed. 
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Cecilias uppfattning var vidare att eleverna betraktade uppgifterna som enkla
att genomföra. Även detta vittnade om att eleverna inte riktigt hade förstått dju-
pet i övningarna, menade hon. Eftersom eleverna var medvetna om att god fär-
dighet i metakognitivt tänkande inte betygsattes, var Cecilia av uppfattningen att
eleverna inte betraktade uppgifterna som viktiga. 

Cecilias resonemang ovan kan för denna studie tolkas som att en orsak till
varför flera av eleverna var neutrala inför metaövningarna, var att eleverna
egentligen inte riktigt förstått varför de arbetade med de metakognitiva materia-
len. 

Mot slutet av aktionen spontanintervjuades tre pojkar (som inte deltog i SO-
LO-klassifieringarna) under ett av mina besök i klassen. Samtliga tre elever kun-
de redogöra för syftet med projektet. Intervjupersonerna föreföll å ena sidan ha
förstått det djupare syftet med övningarna, elevcitaten nedan, indikerade detta:

Vi ska lära oss om hur vi lär oss, (elev 1) samt, vi ska få insikt i och fun-
dera kring hur vi tänker. (elev 2) 

Å andra sidan var det ingen av de tre intervjuade som ansåg att de metakognitiva
frågorna var svåra att besvara. Svaret pekade på att eleverna egentligen inte tagit
till sig metaövningarna utan behandlade dem som vilka arbetsuppgifter som
helst. Ingen av eleverna ansåg att de hade förändrat sin syn på det egna lärandet
på grund av att de deltagit i projektet. 

Det väsentligaste resultatet av observationerna i klassen var att eleverna före-
föll vara neutrala inför metaövningarna. Den neutrala hållningen (som även lära-
ren Cecilia bekräftade) förklarade några elever, var ett uttryck för att de redan
var välreflekterade kring sitt eget lärande. Därför betrakades metaövningarna
också som vilka skoluppgifter som helst och besvarades slentrianmässigt. 

I nästa avsnitt redovisas vad som framkom av elevloggböckerna. 

7.4.2.1 Cecilias loggboksnoteringar
Totalt skrev Cecilia 15 sidor text i sin loggbok. Hon beskriver bland annat mötet
med Harriet och samarbetet kring den metakognitiva träningen. Tillsammans
planerade de hur de skulle hantera minneslistan. Cecilia noterade i början på ak-
tionen att:

Klassen är fortfarande lite oförstående till ’metakognitionstanken’ men
det börjar nog lossna lite. 

I loggboken beskrivs hur Cecilia försökte få eleverna att förstå vad projektet gick
ut på. Hon tog till exempel upp grundfrågan, vad är metakognition, tillsammans
med eleverna. Hon visade vidare på en konkret tillämpning av planeringsfrågor-
na i minneslistan. Eleverna behövde i regel mer tid att besvara frågorna i meta-
materialen än vad som ursprungligen var planerat. Cecilia uttryckte viss frustra-
tion kring att en del begrepp i metamaterialen behövde förklaras på svenska samt
att det ”tog tid” från den ordinarie engelskundervisningen. Kontinuerligt skildras
i loggboken arbetet med engelskundervisningen och hur och med vilket meta-
kognitivt material elevgruppen arbetat. 
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Inledningsvis var eleverna lojala och de deltog fint i arbetet med metaövning-
arna men de var inte särskilt entusiastiska. En bit in i aktionen noterade dock Ce-
cilia att eleverna var negativa till att göra övningarna och hon använde därför
minneslistan i ett läxförhör. Hennes avsikt var att åstadkomma en nyhetseffekt
kring de metakognitiva materialen. För att undvika att eleverna blev ytterligare
uttråkade på metaövningarna, så omarbetade och koncentrerade hon övningarna
så att de skulle passa det eleverna just för tillfället sysslade med i engelskunder-
visningen. Hon försökte med andra ord att sätta in metaövningarna i sitt sam-
manhang. Cecilia noterade vidare i loggboken att hennes arbete med att förtydli-
ga samt komprimera frågorna i minneslistan fungerade väl. 

I samband med att metamaterialen användes i undervisningen, undervisade
Cecilia själv metakognitivt. Hon knöt exempelvis ihop innehållet och sina frågor
till olika delar av minneslistan. Fler tecken på att Cecilia verkligen själv agerade
metakognitivt var att hon återkommande förde samtal kring: vad lär man sig av
att läsa längre texter, hur sker glosinlärning, dela med dig av dina effektiva
strategier till dina kamrater, uppskatta din egen förståelse osv. Hon skriver att
det i loggboken var svårt att sammanfatta allt det som skedde i klassdiskussioner
och i smågrupper, men:

Förhoppningen är att samtalet motiverar till tankar. 

Vid ett tillfälle beskriver Cecilia att jag besökte klassen - men att hon inte upp-
fattade klassen som annorlunda eller tillgjord på något sätt. Hennes anteckning
möjliggör en kontroll av representativiteten i materialet. Mitt eget intryck var
just att min närvaro inte påverkade eleverna. Det jag observerade, uppfattade jag
som elevernas naturliga och okonstlade uppförande. Mitt intryck styrktes alltså
av Cecilias loggboksnotering. 

I en annan loggnotering beskrivs hur eleverna fick formulera sökfrågor och
därefter individuellt arbeta med informationssökning i datasalen och biblioteket.
Läraren noterade att när eleverna själva sökte information och därefter besvarade
frågorna i de metakognitiva materialen så väcktes ett behov av att förstå idén
bakom frågorna. Speciellt frågorna: hur kan den nya kunskapen jämföras med
min tidigare uppfattning och påverkar den nya kunskapen andra saker som jag
sedan tidigare vet, blev föremål för elevernas intresse. Värt att notera i detta
sammanhang är att många av eleverna i sina loggböcker undvek att besvara just
dessa två frågor. 

I sin sammanfattande reflektion i loggboken framhöll Cecilia att eftersom hon
hade lärt sig en hel del nyttigheter under projektet, skulle hon i sin framtida
svenskundervisning skapa utrymme för metakognitiv träning. Aktionen kan för
hennes del därför betraktas som pragmatiskt validerad. Avslutningsvis noterade
Cecilia i loggen att det hade varit intressant att delta i projektet samt att det hade
bidragit till att skapa ett bra arbetsklimat i klassen. 

7.4.2.2 Analys av elevernas loggböcker
I loggböckerna har eleverna i Cecilias klass, i jämförelse med de övriga tre klas-
serna, relativt utförligt besvarat de olika metakognitiva frågorna. Samtliga me-
tamaterial (a-d) har använts och skriftligen besvarats. I ett par av loggböckerna
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kan noteras att längden på svaren avtar under aktionen. En förklaring till förkort-
ningen av inläggen är att elevernas engagemang avtog allt eftersom projektet
fortskred. Cecilias elever kunde utan svårigheter redovisa flera olika sätt att lösa
olika uppgifter i skolarbetet på. Eleverna hade alltså flera olika strategier att välja
mellan. Av loggböckerna framgick vidare att eleverna inte hade några problem
med att särskilja vad som var de viktiga delarna i en uppgift. 

Som svar på frågan varför de gjorde en uppgift, svarade emellertid de flesta
av eleverna med externa motiv. Man gjorde övningarna för att få bättre betyg, att
tillfredsställa läraren och så vidare. Dock, framgick av loggarna att ett par av
eleverna även var internt motiverade för sina studier, man löste övningarna för
sin egen skull. Elevloggsvaren bekräftade att man sällan enbart var fylld av an-
tingen externa eller interna motiv utan både och. 

Eleverna kunde dessutom beskriva vilken nytta de skulle få av sina studiere-
sultat. Vad avser Dysthes olika funktioner har även eleverna i Cecilias klass an-
vänt loggböckerna för personlig reflektion. 

På det hela taget sammanföll loggnoteringarna i Cecilias klass med de iaktta-
gelser som tidigare gjorts och beskrivits i den andra studieförberedande gruppen
(Annika). Cecilias elever: kunde utan svårigheter beskriva hur de skulle närma
sig en uppgift, var framför allt externt motiverade, och förstod nyttan med skol-
arbetet. Eleverna hade också förmågan att urskilja vad som var viktigt i en ar-
betsuppgift. 

7.4.3 Resultat

7.4.3.1 SOLO-klassificeringen efter den metakognitiva träningen
De mest beaktansvärda resultaten som framkom av SOLO-klassificeringen i Ce-
cilias elevgrupp var att den multistrukturella nivån även efter aktionen med me-
taträningen var den vanligaste (se Tabell 11) samt att hela sju av utsagorna för-
blev oförändrade vad avsåg klassificering. 

Tabell 11. Klassificering efter metaträningen (Cecilia).

Solo efter Cecilia
prestrukturell 0
unistrukturell 0
multistrukturell 7
relationell 2
utvidgat abstrakt 0

Totalt 9

Cecilias elever framstår därför inte som särskilt påverkade av aktionen och den
metakognitiva träningen. 
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Tabell 12. Förändringar i SOLO 2 (Cecilia). 

Lärare Program Ökad Oförändrad Minskad Totalt

Cecilia studieförb 1 7 1 9

Vilka förändringar har då Cecilia observerat bland eleverna under projektets
gång?

7.4.3.2 Observerade förändringar i elevernas lärande
Cecilia var tveksam till, men samtidigt öppen för att en liten attityd- och vaken-
hetsförändring hade skett allteftersom projektet fortlöpt. Hon ansåg att eleverna
efterhand fick ökad förståelse för syftet med övningarna och menade att: 

Jaa, jag tycker nog kanske att jag har, jag har, jag tycker att jag ser en
annan attityd. En, en lite förändrad attityd till bland annat de övningar vi
har gjort.//Men många elever reflekterar faktiskt över att, att hur ska jag
angripa det här problemet nu. 

Cecilias svar innehåller uttrycken: nog, kanske och lite, och hennes svar är inte
övertygande. Jag tolkar svaret som att det egentligen är mer av en önskan att se
en förändring än en reell sådan. Förändringen som Cecilia beskriver i citatet
ovan är i första hand kopplad till elevernas inställning till metövningarna, den
beskriver inte förändringar i elevernas sätt att lära. 

Att eleverna börjat reflektera över hur de skulle angripa olika problem i
undervisningen, menade hon berodde på externa motiv, eleverna ville helt enkelt
få bättre betyg. Cecilia konstaterar vidare:

De [eleverna, min anm] är ljumma till det mesta i åk 1, och precis som du
tolkade mig är det merarbetet de skyggar för. Inga krusiduller som inte
ger lön i form av betyg! Jag tror att många NV-elever har ett förflutet
som framgångsrika elever och därför inte ser några vinster med meta-
kognitiva nyheter. Å andra sidan kan de ha svårigheter med att vara kre-
ativa, eftersom de gillar att köra i gamla hjulspår. Behovet av metakogni-
tion finns absolut. Det finns mycket att vinna, det gäller bara att sälja
idén till dem. 

Av citatet framgår två viktiga saker. För det första så bekräftar läraren Cecilia att
eleverna redan anser sig besitta framgångsrika strategier för sitt lärande och att
de därför inte behöver förändra sitt studiebeteende. För det andra tydliggörs Ce-
cilias positiva inställning till aktionen (och därmed risken för bias). 

Cecilia påpekade att de elever som inte förstått syftet med aktionen var också
de som menade att metaövningarna var tråkiga. De elever som däremot förstått
vad övningarna gick ut på de visste också hur frågorna skulle besvaras och vär-
desatte dem i större utsträckning. Samma iakttagelse har Dysthe (1996) beskrivit
i tidigare forskningsresultat. Ett ökat elevmedägarskap skulle i linje med dessa
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iakttagelser höja elevernas entusiasm inför deltagande i aktionsforskningspro-
jekt.

7.4.3.3 Förändringar i Cecilias syn på kunskap och lärande 
När Cecilia beskriver sin egen utveckling under aktionen är hon osäker kring
den, precis som i avsnittet ovan med eleverna. Jag tolkar hennes svar som att hon
återigen (jfr ovan) gärna vill se förändringar tack vare aktionsdeltagandet:

Jag tror jag har blivit mer medveten om min egen betydelse för att visa på
olika sätt att lära sig saker, systematiskt. Jag är inte säker på att det har
förändrat mitt sätt att se på kunskap men på inlärning tror jag.

När Cecilia använder uttrycken: jag tror, är inte säker på, tror jag, så tolkar jag
detta som tecken på att hon egentligen är osäker på om hon har förändrat sitt sätt
att tänka kring det egna lärandet över huvud taget. Däremot har hon insett vilken
viktigt roll hon som lärare har i elevernas lärandeprocess. Lärarens reflektion
sammanfaller med Barth Nordströms (1991) åsikt (se kapitlet om Metakognitio-
nens fristående roll) som innebär att eleverna behöver anvisningar för sitt eget
lärande.

Vidare blir Cecilias osäkerhet än tydligare, vad avser eventuella förändringar,
när hennes sätt att undervisa diskuteras:

Jaa. Det har ju styrts av projektet. Delvis åtminstone, det är inte i väldigt
stor utsträckning men, när man ska lägga in de här övningarna på ett
naturligt sätt så måste det ju påverka det som är runt omkring.

Även här uttrycker sig Cecilia försiktigt samtidigt som hon ger uttryck för att
olika delar i undervisningen hänger ihop. 

7.4.4 Sammanfattande tolkning av Maria
Elevens utsagor klassificerades vid bägge SOLO-tillfällena som multi-
strukturella. 

I sina intervjusvar gav Maria uttryck för att framför allt ha en kvalitativ syn på
lärandet. Vid flera tillfällen i såväl intervjuer som loggbok återkommer hon till
värdet av att uppnå förståelse och hur viktigt det är att inse nyttovärdet i det man
lär sig: 

Att lära sig är att förstå någonting, enligt min uppfattning.//Att ha förstå-
else för någonting. Att veta varför någonting är som det är… .

Hennes utpräglade betoning på värdet av förståelse, i såväl den första, som den
andra intervjun samt i loggboken, medförde att hon i Marton och Booths indel-
ning, återfanns bland de som hade en djupinriktad inställning till lärandet. Det
fanns mindre spår av att Maria även delvis såg lärandet på ett mer ytligt sätt. I
något intervjusvar gav hon till exempel intryck av att man som elev är den passi-
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ve mottagaren i lärprocessen. Det som var mer förvånande var dock att Maria
ansåg att det var läraren som bar ansvaret för lärandet: 

…jaa det är väl skönt att ha någon som håller i lärandet så att man slip-
per ha all press på sig själv. Och speciellt om man har en trött dag eller
så där då är det skönt att kunna lasta över ansvaret på läraren. Och sen
är det mycket att om det är någonting man inte förstår att man då kan gå
till läraren och fråga eller ja någonting i den stilen eller bara för rent
psykiskt stöd att läraren är där. Även om jag mycket väl skulle kunna läsa
det själv så är det ändå skönt att ha någon som är där.

Hon menade att förståelse hängde ihop med i vilket sammanhang, det vill säga i
vilken kontext som lärandet skett. Maria hade tillgång till flera olika inlärnings-
strategier som hon dessutom anpassade beroende på vilket stoff som hon ställdes
inför (detta bekräftades också i loggboken). I loggboken framstod en bild av en
elev som var väl medveten om sitt lärande, hade insett nyttovärdet med kunska-
pandet och därför gav uttryck för stor inre motivation. Marias goda insikt, vad
avsåg det egna lärandet, kunde förklara varför hennes skriftliga utsagor återfanns
på den multi-strukturella nivån. Hon hade genomskådat vilka krav som allt som
oftast ställs i skolan och därför anpassat sig till dessa, det vill säga ett uppräk-
nande av faktauppgifter. Maria försökte alltså i alla sammanhang lista ut vad lä-
raren var ute efter, till exempel på prov. Samma strategi hade hon när hon arbe-
tade med datorer:

Jo de tänker man ju, det tänker man ju på varje prov. Att om det står en
fråga så måste man ju tänka ut vad läraren vill, för de kan vinkla frågor-
na på olika sätt. Så vad är det nu läraren vill ha ut av just denna frågan,
vad är det man ska skriva, så att man skriver rätt del av frågan. Givetvis
kan man skriva en lång uppsats på flera sidor om det som handlar om det
ämnet och att man då får med allting. Men om man vill skriva snabbt och
skriva lite kortfattat så måste man ju tänka ut vad läraren vill ha ut av
frågan, vilka svar han vill ha.

Uppenbarligen hade Maria förstått värdet av förståelse, men insåg samtidigt att
det som ofta premierades i skolan var god tillgång till fakta. Trots att hon själv
menade att hon redan före deltagandet i aktionsforskningsprojektet var medveten
om det egna lärandet, så uppgav hon att hon inte aktivt tänkte på frågor som rör-
de området. Däremot ansåg hon att det var viktigt att reflektera över frågor som
handlade om kunskapsprocessen. 

Men samtidigt menade Maria att hon inte, mer än i så fall omedvetet, hade
förändrat sin syn på lärandet till följd av den metakognitiva träningen: 

Ooh, det tror jag inte, eller just när man sitter med frågeformulär så är
det ju klart att man tänker mer på det mer just då, mot om man skulle haft
en vanlig lektion. När man väl sitter och fyller i där. 
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I svaret ges uttryck för att hon redan sedan tidigare, innan deltagande i aktions-
forskningsprojektet, haft en ganska medveten hållning till det egna lärandet.
Även om det inte var något hon dagligdags gick runt och tänkte på, så menade
Maria att hon sedan tidigare varit medveten om frågor som handlar om lärandet.
Eftersom Maria redan före projektet var väl medveten om sitt eget sätt att lära
samt att hon hade flera inlärningsstrategier att tillgå kände hon sannolikt inte
något större behov av förändra sitt studiebeteende. I loggboken uttryckte hon
dessutom en god insikt i vad som var de viktigaste delarna för henne.

Maria menade avslutningsvis att hon tänkte på de metakognitiva frågorna en-
bart i det direkta arbetet med att besvara dem, inte i andra sammanhang. Därför
ansåg sig Maria inte medvetet ha ändrat sitt sätt att söka eller använda informa-
tion hämtad från Internet. Det är värt att notera att Maria bekräftade läraren Ce-
cilias resonemang om hur viktig provutformningen är för elevernas inställning. 

7.4.5 Sammanfattande tolkning av Staffan
Staffans utsagor förblev under aktionsforskningsprojektet SOLO-klassificerade
på den relationella nivån. 

Under den första intervjuomgången redovisade han dock en reproducerande
och ytinriktad inställning till lärandet. Även i loggboken fanns noteringar som
visade att Staffan till dels var ytinriktad. 

Ja liksom få in mer i hjärnan eller i huvudet helt enkelt, så är det.

I Marton och Booths indelning placerades eleven, med utgångspunkt från de
första intervjusvaren i delstudie ett och loggboksnoteringarna därför in i den
mest ytinriktade gruppen. Han redogjorde obehindrat för de inlärningsknep han
hade att tillgå: 

Först brukar jag om jag har glosor så brukar jag skriva, det brukar jag
göra med allting, punkta upp det om man säger. Och sen det händer att
jag gör en sådan där mind-map, men det händer inte så ofta. Jag brukar
punkta upp det i olika punkter och sedan försöker jag lära in det.

Några nya inlärningsknep gav han dock inte uttryck för att ha utvecklat under
aktionsforskningsprojektet. Staffan besvarade vidare vid samtliga skrivtillfällen
frågan om vilka de viktigaste delarna var i uppgiften. Svaren visade på att han
var kapabel att identifiera del och helhet samt att särskilja oväsentligt från vä-
sentligt.

Med tanke på den ytinriktade inställning Staffan hade, var det förvånande, att
han stundtals använde sig av inlärningsknep som i första hand fokuserade på
helheten istället för delen. Han var även senare under aktionen splittrad mellan
yt- och djupinriktning. Å ena sidan bejakade han det traditionella pluggandet där
lärandet är inriktat på att memorera. Å andra sidan insåg han det positiva med att
aktivt arbeta problemcentrerat. Likaledes visade Staffan i sina svar att han inte
enbart var faktafokuserad, han betonade också värdet av att känna till i vilket
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sammanhang kunskapen hörde hemma. Kontexten var följaktligen en viktig be-
ståndsdel i lärandeprocessen. 

Staffan ansåg det vara viktigt att reflektera över sitt eget lärande: 

Ja från början tror jag man skall tänka på det och sedan om man har ett
bra sätt då kan man ju det, då får man ju gå efter det istället även om det
är lite jobbigare… .

Han hade sedan tidigare funderat på vilken metod som passade honom bäst. In-
tervjusvaret visade att han var av åsikten att det fanns ett bästa sätt att lära och
att det var centralt att själv finna detta.

Efter den metakognitiva träningen ansåg Staffan att han positivt hade påver-
kats av projektet. Han hade i större utsträckning börjat tänka på frågor som rörde
lärande och kunskap, även i andra ämnen än i engelska:

- Ja man tänker så innan med att man först ska kolla igenom uppgiften
innan man börjar om man säger. Det har jag fått lära mig nu, så det är ju
bra. Och sen så att man kollar vissa saker.
- Till exempel?
- Jaa vad ska man säga? Först läser man igenom, kollar så att man fattat
allting och sedan så får man vad man får ut av det och så där måste man
ju tänka också vad man ska läsa för särskilda grejer för att få ut just den
kunskapen ur det. 

Uppfattningen som Staffan gav uttryck för i intervjuerna stämde överens med
anteckningarna i loggboken. 

I loggboken skrev Staffan att han i större utsträckning efter aktionsdeltagandet
reflekterade kring sitt eget lärande. Han betonar vidare i loggen värdet av att ha
nytta av kunskapen, det vill säga att kunna använda den. Insikten var sannolikt
en orsak till att Staffan i sina utsagor försökte relatera olika faktauppgifter till
varandra istället för att bara planlöst räkna upp dem. Detta till trots, verkade han
fortfarande vara kluven i sin syn på lärandet. Staffan lämnade fortfarande (efter
projektdeltagandet) intervjusvar som visade att han betraktade lärandet som en
process då något överfördes från ett ställe till ett annat. Samtidigt innehöll hans
intervjusvar också flera tecken på att han reflekterade kring de arbetsuppgifter
som skulle lösas. 

Att Staffan samtidigt bär på två divergerande uppfattningar kan vara en för-
klaring till att hans utsagor återfanns på höga SOLO-nivåer samtidigt som han
gav uttryck för en ytinriktad syn på lärandet. Ytterligare en orsak torde vara att
SOLO anger kvaliteten på en utsaga vid ett särskilt tillfälle. Marton och Booths
indelning anger hur man som individ kan förhålla sig till inlärning på olika sätt.
Staffan avslutar med att visa sin uppskattning för projektet:

- ...jag tycker att det har varit bra.
- Varför?
- Jo man har tänkt igenom så att man måste kunna det först och att man
ska läsa igenom först och ställa sig olika frågor va..., vad man behöver
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kunna och varför särskilt, varför ska man kunna om man bara gör det för
att, för sin egen del eller ja, överhuvudtaget eller bara för betyget.

Trots att Staffan visade en välvillig inställning till projektdeltagandet och att han
menade att han positivt hade påverkats av den metakognitiva träningen, så fram-
går hans externa motiv för deltagandet i aktionen. Han var också tveksam till om
han sökte och använde information hämtad från Internet på ett annorlunda sätt
efter metaträningen. Staffan hade god kännedom om inlärningsstrategier samt
förmågan att identifiera vad som var viktigt i en uppgift. 

7.4.6 Cecilias retrospektiva åsikter
Cecilia började sina återblickande åsikter på projektet med att konstatera att:

Det är mycket positivt att för en gångs skull få aktiviteten i klassrummet
tagen på allvar av en utomstående person. 

Hon gick vidare med att den beskrivning jag lämnat i avhandlingstexten var kor-
rekt:

Jag har koncentrerat mig på rapporten från delstudierna och uppfattar
den som en korrekt beskrivning och jag har inga problem att identifiera
mig själv bland ’aktörerna’. 

I inledningen av projektet beskriver sig Cecilia som famlande och till viss mån
som en mekanisk uppgiftslämnare till eleverna:

Men vi fick ju fria händer att göra vår tolkning av uppgifterna och så
småningom tyckte jag mig mer och mer kunna integrera dina ’blad’ med
det vanliga skolarbetet.

Ur citatet ovan framkommer att hon eftersträvat att kontextualisera metaövning-
arna genom att naturligt integrera dem i undervisningen. Ytterligare uttryck för
detta är:

Jag tyckte hela tiden att de var alltför allmänt hållna för att eleverna tyd-
ligt skulle kunna se sambandet mellan det aktuella stoffet och det egna lä-
randet.

Cecilia ansåg att projektet tagit mer tid än hon tänkt sig från början:

Det var besvärligt att det gick åt så mycket tid till projektet eftersom vi
fick ta det av annan tid. Då menar jag inte bara min arbetstid utan egent-
ligen mer lektionstid för ifyllandet av uppgifter som inte var integrerade
med ämnet.
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När hon såg tillbaka på projektet efterlyste Cecilia alltså mer tid samt mer elev-
och situationsanpassade uppgifter. Hennes allmänna omdöme om projektet var:

Intressant och givande även på längre sikt. Jag försöker ofta diskutera
metakognitiva spörsmål med eleverna. Varför ska ni göra det här? Hur
tänker ni när ni går tillväga? Utvärdera ert arbete! etc. //Det var en klar
vinst att tvingas syssla med metakognitiva övningar under en så lång tid.
Frälsningsläror under en studiedag ’tar’ inte på samma vis i längden.

Hennes svar visade på att hon var positiv till projektet och dess effekter även på
längre sikt. Svaret innehöll också uttryck som påvisade att Cecilia tagit till sig de
metakognitiva övningarna och att hon alltjämt lät sig inspireras av dem. 

Angående elevsynpunkter uttryckte Cecilia det så här:

Har inte hört så mycket, men de har nog varit ganska ljumma. Det var en
liten grej i engelskan, men ’kör inte så mycket experiment, Cecilia, det är
så jobbigt’!

Synpunkten visade att dessa eleverna inte känt något medägande i projektet samt
att förändrade arbetssätt är något som eleverna uppfattar som merarbete.

Avslutningsvis hade Cecilia redan börjat planera för hur de metakognitiva öv-
ningarna skulle förändras och tillämpas inför kommande läsår. Hennes handlan-
de var uttryck för pragmatisk validering. Hon hade förändrat och utvecklat sitt
handlande, det vill säga sin verksamhet på grund av de erfarenheter hon gjort
under aktionsforskningsprojektet:

…så jag kan inte säga att det här projektet, det var färdigt, så här ska
man alltid göra varje år. Utan tvärtom det här var bara börja, men det
har givit mig många goda idéer.

7.4.7 Erfarenheter från fallet Cecilia
Trots att Cecilia visat stort intresse och engagemang i projektet hade hennes ele-
ver inte blivit delaktiga eller utvecklats i någon större utsträckning. En förklaring
kan vara att Cecilias elever, till skillnad från Harriets, redan innan aktionsdelta-
gandet hade lyckats knäcka koden för ett framgångsrikt lärande i skolan så som
undervisningen ofta ser ut idag. Många av eleverna i klassen kunde sedan tidiga-
re välja mellan flera olika strategier och de nådde också goda studieresultat, ele-
verna var med andra ord medvetna om vad som var strategiskt lönsamt för prov-
resultat och betyg. 

Sammanfattningsvis var det viktigaste resultatet som framkom ur fallet Ceci-
lia, att såväl eleverna som Cecilia själv var av åsikten att eleverna redan besatt en
stor arsenal av strategier som de kunde välja ur för att vara lyckosamma i skolar-
betet. Eleverna kunde exempelvis beskriva: hur de skulle närma sig en uppgift,
och de hade också förmågan att skilja viktig och oviktig information åt. Att ele-
verna redan ansåg sig besitta framgångsrika studiestrategier sänkte deras inre
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motivation vilket tog sig i uttryck i en ovilja att anamma de metakognitiva öv-
ningarna. Förändringsobenägenheten framkom även i SOLO-klassificeringarna
(där sju av klassificeringarna var oförändrade). 

7.5 Sammanfattande reflektioner på fyra
olika nivåer 
I detta avsnitt följer en sammanfattande redovisning och tolkning av vad som
kommit ut av de fyra fallbeskrivningarna. Resultatet återspeglas på fyra olika ni-
våer, nämligen: a) individnivå, b) gruppnivå, c) programnivå och d) för gymna-
sieskolan som helhet. De tas här upp var och en för sig enligt den induktiva prin-
cipen att delen bygger upp helheten. Eftersom det är på gruppnivå som de tydli-
gaste skillnaderna framstår, kontrasteras lärare och elever från de fyra fallen på
denna nivån.

7.5.1 Individnivå
I inledningen till resultatet av de tio fallbeskrivningarna redogörs för hur svårt
det är att beskriva eleverna som ett fenomen. Det är inte heller enkelt att beskriva
eleverna var för sig. Eleverna lämnar stundtals motsägelsefulla och därför svår-
tolkade uppgifter. Inte heller resultaten från de olika formerna av datainsamling,
det vill säga: observation, intervjuer, bakgrundsvariabler eller SOLO-
klassificeringar pekar alltid i samma riktning. De olika insamlingsmetoderna har
på individnivå snarare av och till resulterat i det som ibland benämns homing-
out, de data som samlats in spretar med andra ord i olika riktningar. Problemet
med att forska kring människor och att generera tydliga individprofiler illustreras
och bekräftas i min studie. 

Det som emellertid är individgemensamt är den relativt oreflekterade hållning
som gymnasieeleverna har inför sitt eget lärande. Gemensamt för eleverna är
också oförmågan att utveckla nya strategier under aktionsforskningsprojektet. I
loggböckerna framkommer dessutom hur svårt de flesta eleverna har att jämföra
ny kunskap med tidigare uppfattningar. Elevernas bristande reflektion samt
oförmåga att åstadkomma nya strategier pekar på behovet av träning av just des-
sa färdigheter. 

7.5.2 Gruppnivå
På den andra nivån, gruppnivån, framträder under aktionen och i resultatet hur
viktig lärarens professionalitet är. Lärarens egen attityd och förmåga att engage-
ra eleverna och skapa förutsättningar för reflekterande lärarmiljöer är central för
utvecklingen och resultatet av aktionen. 

Bland de fyra elevgrupperna var det särskilt läraren Harriet som lyckades
med att förankra (dvs kontextualisera metamaterialet) aktionens djupare syfte
bland eleverna. Elevernas medägarskap ledde i sin tur till en ökad inre motiva-
tion för Harriets elever. Till skillnad från individnivån, pekar här på gruppnivån
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de olika metodernas resultat i samma riktning. Följaktligen bekräftar såväl SO-
LO-klassificeringar, observationer från de fyra grupperna, loggboksnoteringar
och intervjusamtal med både elever och lärare, resultatet. De olika metodernas
samstämmighet är ett exempel på homing-in, det vill säga det går att utläsa ett
gemensamt resultat oavsett använd metod. Läraren Harriet har förmått få elever-
na att öka den inre motivationen genom att få eleverna delaktiga och därmed inse
att aktionen först och främst var till för dem själva. I loggböckerna kan exempel-
vis särskilt Harriets elever redogöra för varför de överhuvudtaget gör övningarna
i engelskundervisningen. 

Eleverna i Berits klass förstod inte syftet med metaträningen och blev aldrig
medägare i aktionen. I första hand hade eleverna därför externa motiv till sitt
deltagande. Metaövningarna betraktades som vilka övningar som helst i raden av
andra i skolarbetet. Läraren Berit hade en skeptisk inställning till övningarnas
inneboende möjlighet såväl före, som under och efter aktionen. Stämningen i
gruppen var mer kritisk och avvaktande inför metaövningarna än i de övriga tre
och Berit noterade inte några förändringar i elevernas medvetenhet om den egna
läroprocessen under eller efter metaträningen.

I Annikas klass hade eleverna (på ett ytligt plan) förstått syftet med projektet
men hade trots det inte förändrat sitt studiebeteende. Eleverna i klassen var inte
tillräckligt motiverade inför att utveckla sin medvetenhet om det egna lärandet
och därmed att ta konsekvenserna av deltagandet i aktionen. Redan före metaträ-
ningen hade eleverna tillgång till en rad olika strategier för att lära. Läraren An-
nika hade en något avvaktande tilltro till aktionen och menade att elevernas re-
flekterande stannade på en studieteknisk nivå. 

Cecilia var som lärare engagerad i aktionen och hade god tilltro till dess ef-
fekt. Eleverna i klassen blev däremot inte delaktiga i projektet och förblev därför
relativt opåverkade. Såväl elever som läraren Cecilia var överens om att orsaken
var att eleverna redan ansåg sig ha tillgång till framgångsrika strategier och att de
därför inte hade behov av att förändra sin syn på den egna läroprocessen. 

Avslutningsvis kan konstateras, vad avser bakgrundsvariablerna, att det endast
förekom små avvikelser på gruppnivå. Värt att notera var dock att samtliga Har-
riets elever var positiva till datorstödd undervisning medan Berits elever snarare
var neutrala. 

7.5.3 Programnivå
Det finns såväl likheter som skillnader mellan gymnasieeleverna som deltog i
aktionen. Gemensamt för deltagarna i projektet oavsett programtillhörighet, är att
de är relativt oreflekterade kring sitt eget lärande. Trots det anser eleverna det
vara viktigt att reflektera över sitt lärande. Eleverna har vidare gemensamt synen
på hur viktig läraren är för att hjälpa eleverna i lärprocessen. Särskilt eleverna
vid de yrkesförberedande programmen betonar lärarens viktiga roll. 

Men det finns även skillnader mellan programgrupperna. Eleverna vid de stu-
dieförberedande programmen kan lättare uttrycka sina tankar kring det egna lä-
randet än eleverna vid de yrkesförberedande programmen. Dessutom har de yr-
kesförberedande eleverna ett mindre antal studiefärdigheter att tillgå. Denna
skillnad mellan eleverna på de studieförberedande- och yrkesförberedande pro-
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grammen kvarstår efter aktionen eftersom eleverna inte utvecklar nya studiest-
rategier under aktionsforskningsprojektet. En konsekvens av att eleverna på de
yrkesförberedande har ett mindre antal strategier att tillgå, än eleverna på de stu-
dieförberedande är att de har svårare att: beskriva hur de kan närma sig en upp-
gift i undervisningen samt att särskilja viktigt från mindre viktigt i en uppgift.
Konsekvenserna av dessa svårigheter återkommer jag till i diskussionskapitlet.

7.5.4 Gymnasieskolan som helhet
För att knyta an till individnivån ovan så demonstrerar just elevernas bristande
reflektion samt oförmåga att åstadkomma nya strategier behovet av träning av
dessa färdigheter. Till en del indikerar denna bristande förmåga också att elever-
nas induktiva kapacitet behöver tränas. Den induktiva förmågan som motsvaras
av steg tre (3) i Larsens modell (se avsnittet Från informationsöverföring till ele-
vens mottagande) förtjänar med andra ord mer uppmärksamhet. I enlighet med
resultaten redovisade ovan, under grupp- och programnivå, är det framför allt här
läraren har en viktig interaktiv roll att fylla. Att de flesta elevutsagorna återfanns
på den multi-strukturella nivån vid de bägge SOLO-klassificeringarna visar att
eleverna i första hand avger svar som innebär en uppräkning av fristående fakta-
uppgifter. Den ansenliga mängden multi-strukturella utsagor, bekräftar att flera
av eleverna som ingick i undersökningen representerade en reproducerande och
faktainriktad hållning vid svarstillfällena. Denna tolkning av elevernas inställ-
ning till lärandet styrktes också av intervjusvaren. Dessutom visar resultatet att
det är komplicerat att förändra detta reproducerande elevbeteende. Eleverna för-
står överlag värdet av att träna sin förmåga att reflektera över sitt lärande. Trots
denna insikt förefaller eleverna som ingick i aktionen inte analysera sitt eget lä-
rande. Det kan finnas många motiv till detta. Motverkar till exempel överhuvud-
taget gymnasieskolans utformning reflektion och kritiskt tänkande för att istället
gynna ett reproducerande förhållningssätt? I diskussionskapitlet resonerar jag
bland annat kring hur resultatet av aktionen kan ha påverkats av skolans struktur
och organisation, till exempel i form av provutformning.

Resultaten som vuxit fram i form av de fyra fallbeskrivningarna utgjorde nu
en bas för en helhet. Nästa steg var att återkoppla dessa till avhandlingens syfte.
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8. Återkoppling till syftet

I detta kapitel redovisas undersökningsresultatet i sin helhet. Först följer i tur och
ordning en återkoppling till syftets olika delar, därefter sammanfattas resultatet
och återkopplas till det övergripande syftet. 

8.1 Medvetenhet om den egna läro-
processen
I syftet ingick att belysa om och i så fall hur metaträning kan leda till en ökad
medvetenhet om den egna läroprocessen. För att besvara frågan, följer i avsnittet
en sammanfattande redovisning som baseras på tolkning av de tio fallbeskriv-
ningarna och av samtliga loggboksnoteringar och SOLO-klassificeringar. 

Resultatet av den praktiska undersökningen visar att eleverna, oavsett pro-
gramtillhörighet, som grupp betraktad inte kan påstås ha förändrats i sin syn på
det egna lärandet. Det går exempelvis inte att identifiera någon utveckling av nya
strategier bland de tio falleleverna under aktionen. Harriets elever avviker dock
från de övriga. För det första ansåg läraren Harriet att hennes elever hade förstått
syftet med aktionen. För det andra menade Harriet att hennes elevers lärande ha-
de förändrats under projekttiden och för det tredje var eleverna i Harriets klass
fyllda av inre motivation. 

Poängen här är dock inte om stora eller små förändringar skett, utan vad vi
kan lära oss av aktionsforskningsprojektet. Avsikten med undersökningen var att
den skulle vara explorativ och inte i första hand föreskrivande. Härvidlag finns
flera upptäckter som är värda att lyfta fram, exempelvis: 

1) att metaträning kan stödja gymnasieelevers informationsanvändning vid ar-
bete med Internet, men att det beror på lärarens förmåga att skapa en reflekte-
rande lärandemiljö,

a) hur viktig läraren är för att interaktionen med eleverna ska resultera i del-
aktighet,

b) att fokusera uppgiften för lärarna att utmana orsakerna till elevernas re-
producerande beteende,

2) att det var eleverna på de yrkesförberedande programmen som har mest nytta
av att träna sin reflekterande förmåga,
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a) att elever på yrkesförberedande program har svårare än elever på studie-
förberedande program att verbalisera sina tankar kring sitt lärande och att
de besitter färre strategier för att närma sig ett lärostoff,

b) att elever på yrkesförberedande program har svårare att särskilja viktig
från oviktig information.

I diskussionskapitlet som följer, återkommer jag med ett resonemang kring vad
dessa upptäckter, som jag betraktar som avhandlingens huvudresultat, kan få för
konsekvenser. 

Även om de nära 40 eleverna som deltog i aktionen inte som kollektiv har
ökat sin medvetenhet om den egna lärprocessen, kan de tio falleleverna fördelas i
tre grupper vad avser förändringar i sitt sätt att betrakta lärandet. 

En första grupp av elever menar att de förändrat sin syn på lärandet till följd
av att de gjort de metakognitiva övningarna. Hit räknas Joakim, Rolf, Siri och
Staffan. De reflekterar i större utsträckning nu än tidigare, innan de griper sig an
en uppgift i skolarbetet. Det ökade reflekterandet menar de fyra, har utvecklats
eftersom de deltagit i den metakognitiva träningen under aktionsforskningspro-
jektet. Anders, David och Maria ingår i den andra gruppen och är osäkra om den
metakognitiva träningen har påverkat deras syn på lärandet. De är tveksamma
men inte helt avvisande till att en förändring har skett och menar därför att den i
så fall har skett omedvetet. De tre övriga, Filip, Nelly och Sanna, menar att de
inte har förändrats i sin syn på lärandet under aktionsforskningsprojektet. 

Det är värt att notera att ett par av de intervjuade eleverna anser att man kan
förändras i sin syn på lärandet men utan att för den skull förändras i hur man
närmar sig och använder informationen på Internet. Vidare är det något fler än
hälften av de tio eleverna som uppger att de använder sin metakognitiva kompe-
tens i flera olika ämnen och att de kommer att fortsätta med det. Dock är det en-
dast Anders och Siri av eleverna som kopplar ihop och tillämpar sina metakog-
nitiva färdigheter när de söker och använder information hämtad från Internet.
De övriga eleverna menar att de endast aktivt reflekterar över de metakognitiva
frågorna i samband med att de besvarar frågorna under lektionerna. 

Samtliga tio intervjuade elever anser att läraren på ett eller annat sätt är vik-
tig för det egna lärandet och några påpekar också att läraren kan hjälpa eleverna
att finna lämpliga sätt att lära. I teorikapitlet i denna avhandling påpekade jag
dock att min erfarenhet var att lärarens agerande och dennes val av medium och
metod var övervärderad med tanke på elevernas lärande. Intervjuresultatet som
redovisas ovan är en anvisning om att min utgångspunkt kan ifrågasättas.

Sammanfattningsvis:

- eleverna har inte generellt ökat sin medvetenhet om den egna lärprocessen
(Harriets elevgrupp avviker dock från de övriga tre),

- det går inte att identifiera någon utveckling av nya strategier bland eleverna –
reproduktionen består,



197

- eleverna tillämpade inte medvetet sin metakognitiva kompetens vid sökning
och användning av information hämtad från Internet,

- lärarens viktiga roll betonades av eleverna.

8.2 Vilken betydelse har elevers studiein-
riktning för de metakognitiva övningarna?
I intervjusvar och loggboksnoteringar redovisas att eleverna ser på lärandet på
flera olika sätt. Det resultat jag dock vill framhålla i följande avsnitt är att ele-
verna vid de yrkesförberedande programmen står sämre rustade inför att priorite-
ra och använda informationen som återfinns på Internet. 

De fem eleverna från de studieförberedande programmen som ingick i fallbe-
skrivningarna kunde inte bara generellt mer otvunget än eleverna från de yrkes-
förberedande programmen redogöra för sina tankar kring det egna lärandet, de
hade dessutom tillgång till en större uppsättning av studiefärdigheter för att lära
sig. I några fall angav elever från de yrkesförberedande programmen att de över-
huvudtaget inte hade några särskilda knep för sitt lärande.

De intervjuade eleverna från de studieförberedande programmen var alltså
mer medvetna om frågor som rör lärandet än eleverna vid de yrkesförberedande
programmen. Flera av eleverna på de studieförberedande programmen visade
under intervjuerna att de redan förfogar över ett välfungerande och framgångsrikt
studiebeteende. Lander mfl (1995) har tidigare i en rapport visat att just de elever
som benämns högpresterande (dvs med betyg över medel) har förmågan att ge
goda definitioner på vad kunskap är. 

Ett par elever på yrkesförberedande program framhåller explicit att de tycker
det är svårt att uttrycka och förklara vad de menar att lära sig innebär. Eleverna
vid studieförberedande program ger inte uttryck för samma bekymmer. 

Däremot utvecklar varken elever från de studieförberedande eller de yrkesför-
beredande programmen några nya strategier under aktionsforskningsprojektet,
skillnaden mellan eleverna i grupperna kvarstår med andra ord även efter pro-
jektet. 

Trots att alla de intervjuade eleverna är överens om lärarens viktiga roll i un-
dervisningen, är det främst eleverna vid de yrkesförberedande programmen som
betonar hur viktig läraren är. Eleverna som tillhör dessa program ger i sina svar
uttryck för det värdefulla i att först få en förevisning av läraren för att därefter
själv praktiskt genomföra en arbetsuppgift. Eleverna vid de studieförberedande
programmen betonar att läraren har en viktig initial förklarande roll. Därefter går
eleven vidare med egen läsning och fördjupning. Skillnaden på synen hos elever
vid yrkesförberedande program och elever vid studieförberedande program tycks
så vara att de förstnämnda ser läraren som möjliggörare för att praktiskt kunna
arbeta vidare, emedan de senare betraktar läraren som den som möjliggör över-
gången till individuell vidareläsning. Antagligen spelar de olika programmens
karaktär en väsentlig roll i detta sammanhang. I de yrkesförberedande program-
men instruerar och förevisar ofta läraren praktiska moment för mindre grupper.
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För dessa elever blir det följaktligen naturligt att lyssna och göra efter läraren.
Motsvarande agerande är inte lika betydelsefullt för eleverna på de studieförbe-
redande programmen. Ytterligare en skillnad mellan grupperna är att bland ele-
verna på de studieförberedande programmen nämns att man kan lära av en kam-
rat (se även Lander mfl, 1995), eleverna på de yrkesförberedande programmen
lämnar inte öppet för denna möjlighet på samma sätt. Det återkommande argu-
mentet bland eleverna på de studieförberedande programmen för att man lär sig
av en kamrat, är att eleverna sinsemellan har en förmåga att förstå hur andra ele-
ver uppfattar saker och ting. Därför blir det stundtals lättare för eleverna att för-
klara för varandra. 

När elever på de yrkesförberedande programmen ombeds att beskriva en situ-
ation i skolan när de lär sig något, hämtar de nästan uteslutande sina exempel
från sina respektive karaktärsämnen, inte från de teoretiska ämnena. Däremot när
dessa elever ger exempel på tillfällen då de använder sig av sina metakognitiva
färdigheter, då härrör exemplen från de teoretiska ämnena. Med andra ord, ele-
verna från de yrkesförberedande programmen verkar inte använda sitt metakog-
nitiva kunnande i sina karaktärsämnen, de tycks anse att de metakognitiva öv-
ningarna har sin roll i teoretiska sammanhang. 

Bland eleverna på de studieförberedande programmen råder en större faktafo-
kusering än hos eleverna på de yrkesförberedande programmen. Ett exempel på
denna fokusering är elevåsikten att det i skolan gäller att lära sig så mycket fakta
som möjligt och att kunna fördjupa faktan, det vill säga att plugga i traditionell
bemärkelse. 

Det finns dock svar som sammanfaller oavsett elevernas programtillhörighet,
till exempel nämner elever från de olika grupperna värdet av att memorera, re-
petera, använda medier och att lärandet ska ha ett tydligt nyttovärde.

Avslutningsvis är det värt att notera att flera av intervjuresultaten sammanfal-
ler med loggbokens vad avser studieinriktningens betydelse för de metakognitiva
övningarna. För det första framkommer i bägge sammanhang att eleverna vid de
studieförberedande programmen har en allmänt bättre förståelse och medveten-
het om det egna lärandet. För det andra klargörs i såväl loggböckerna som under
elevintervjuerna att eleverna vid de studieförberedande programmen därmed
också besitter fler strategier för att närma sig ett lärostoff. Det tredje som be-
kräftas i såväl intervjuer som loggar är att de studieförberedande eleverna är mer
faktainriktade och har därför ofta utvecklat ett framgångsrikt reproducerande
förhållningssätt. Eleverna på de yrkesförberedande programmen däremot, har
svårare att särskilja viktig från oviktig information. De tre punkterna som anges
ovan, är till fördel för eleverna på de studieförberedande programmen när ele-
verna ska navigera och prioritera i informationsflödet.

Sammanfattningsvis:

- elever på yrkesförberedande program har svårare än elever på studieförbere-
dande program att verbalisera sina tankar kring det egna lärandet,

- elever på studieförberedande program har tillgång till en större uppsättning
av strategier,
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- elever på yrkesförberedande program är de som främst framhåller värdet av
läraren,

- elever på studieförberedande program är mer faktafokuserade än elever på
yrkesförberedande program och har lättare för att särskilja viktig från oviktig
information.

8.3 Vilken betydelse har lärares förhåll-
ningssätt för de metakognitiva 
övningarna?
De fyra lärarnas erfarenheter av de metakognitiva materialen återges i detta av-
snitt. I tur och ordning redovisas Harriets, Berits, Annikas och Cecilias åsikter.
Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion.

8.3.1 Harriets syn på de metakognitiva materialen
Eftersom Harriet tillsammans med eleverna först hade försökt att ”förstå” meta-
övningarna samt därefter att anpassa dem till innehållet i undervisningen (kon-
textualisering), var det naturligt att de olika materialen hade använts i varierad
omfattning. 

Jaa, i början hade vi ju svårigheter med det gula häftet eller de
gula lapparna [metamaterial A, min anm] men de kom över det
och det gjorde jag också. För det handlade ju om att förstå vad
det handlade om, både för mig och för dem. Så till slut funge-
rade det bra också.

Harriet hade under aktionsforskningsprojektet använt sig av samtliga fyra meta-
material (se bilagor M-P) som jag under introduktionsfasen av projektet presen-
terat och delat ut. Hon hade också på egen hand producerat metaövningar som
ifyllts av eleverna. I lärarloggboken kan utläsas att Harriet vid ett par tillfällen
kombinerade de olika metaövningarna (tex material A och B) beroende på vilket
ämnesstoff som behandlades i engelskundervisningen. Det går också att utläsa att
eleverna efter en introduktion, fick metaövningar (tex att skriva en ”summary”) i
läxa. På så sätt fick tillämpningen av metaövningarna en kontinuitet.

Harriet uttryckte också en positiv inställning till metamaterial B och som hade
använts vid fyra olika tillfällen. I citatet nedan illustreras den positiva inställ-
ningen till materialet samt hur Harriet försökt kombinera rätt metaövning med
rätt undervisningsstoff: 

Den blå lappen [metamaterial B, min anm] har fungerat jät-
tebra utom det här med att klargöra som jag inte har använt
någon gång. Delvis beroende på kanske att texterna inte har
varit av det slaget. Och det är inte heller riktigt det som vårt
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ämne syftar till att förhålla sig kritisk till material och så. I vis-
sa diskussioner har man ju uppe sådant men inte när det gäller
själva texterna direkt. 

Material C hade använts på ett ”muntligt abstrakt plan” och inte di-
rekt av eleverna:

Och den gröna C-delen har väl mer varit att man muntligt har
diskuterat och resonerat och tagit in det på ett mer abstrakt
plan i undervisningen. Annars tycker jag att det har fungerat
bra när vi väl har kommit in i det här har det fungerat bra. 

Det fjärde metamaterialet (D) benämnde Harriet för ”Martins röda.” Materialet
användes för att få eleverna att reflektera över sin egen inställning till sina studi-
er. Efter att eleverna i klassen i par fått läsa och översätta delar av texten, följdes
deras reflektioner upp lektionen därpå:

Eleverna arbetade i par eller smågrupper med att läsa och
översätta delar av texten, jämföra och fundera. Det tog mycket
mer tid än jag hade beräknat. Jag tror ändå det var en nyttig
övning. En del sa sig direkt vara ’passive learners’ men de
flesta fick sig nog en tankeställare. 

I loggboken följer så en notering som skildrar den prioriteringskonflikt som Har-
riet kände mellan undervisningsstoff samt metaträning:

Det är synd att vi inte hann med läxgenomgång.//Den här
gruppen är så svag, de behöver all handledning de kan få. Å
andra sidan var ’Martins röda’ också nyttig att göra.//Men det
har varit roligt tycker jag det här ändå, trots att det har känts
pressat ibland och hur man ska hinna med det och hur man ska
lösa olika saker, så har det varit roligt.

En synpunkt som Harriet framförde på de metakognitiva övningarna var att de
behövde anpassas mer efter varje klass. Hennes synpunkt förstod jag som att hon
kände ytterligare behov att kontextualisera övningarna. Metaövningarna skulle
integreras i det ordinarie skolarbetet och på så sätt motivera eleverna.

Ytterligare en synpunkt från Harriet var att det skulle frigöras mer tid till me-
taträning i undervisningen. Hon kände sig lite stressad av att arbetet med de me-
takognitiva övningarna tog tid från de ordinarie arbetsuppgifterna.

Harriet gav också sin syn på hur hon trodde att eleverna hade uppfattat meta-
övningarna. Hennes syn på saken var att eftersom eleverna hade förstått syftet
med övningarna var de därför också positiva till att arbeta med dem:

Ja de har ju gjort övningarna utan knot. När de väl fattade vad
det gick ut på så har de inte alls varit negativa till det utan de
har gjort det de skulle göra … .
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Slutligen kan konstateras att Harriet kontinuerligt dels försökt få eleverna att för-
stå metaövningarna och dess värde, dels att anpassa metövningarna till under-
visningsstoffet. Harriet och hennes elever ställde sig positiva till metaövningarna
och använde samtliga material under genomförandet av aktionen. 

8.3.2 Berits syn på de metakognitiva materialen 
Berit var tveksam till om eleverna egentligen riktigt hade tagit projektet till sig
och engagerat sig i det. Hon hade noterat att material-A hade väckt viss irritation
bland eleverna. Eleverna ansåg exempelvis att frågorna återkom och att övning-
arna inte alltid passade relativt undervisningsstoffet och hade därför tröttnat på
dem. 

Ja och det [metamaterial A, min anm] upplevde jag väl som
inte riktigt så behändigt. Det väckte mer irritation kan jag väl
säga hos eleverna. De tyckte att en del frågor återkom och de
tyckte inte att alla gick att använda heller till just det vi hade
sysslat med.

Det eleverna gav uttryck för var att metaövningarna inte var integrerade i under-
visningen, utan att de kändes lösryckta och dekontextualiserade. För att öka mo-
tivationen bland eleverna inför de metakognitiva materialen, gick Berit eleverna
till mötes och lovade använda den skriftliga elevdokumentationen i loggböckerna
som betygsunderlag. Elevernas krav på att läraren Berit skulle använda logg-
böckerna vid bedömningen av deras prestationer är ytterligare ett uttryck för att
eleverna primärt var motiverade av externa faktorer och att de inte hade förstått
att övningarna var till för dem själva. Det framgick dock varken av lärarintervju-
erna eller ur lärarloggen att Berit mer konkret (tex genom egna metaövningar el-
ler diskussioner om relationen mellan ämnesstoff och metamaterial) hade agerat
för att kontextualisera metaövningarna. 

Berit ansåg vidare att det blev lite plottrigt för eleverna att skriva ner svar på
varenda fråga. Hennes rekommendation var att använda färre frågor. Material B
var, enligt hennes uppfattning, det material eleverna var mest positiva till. B-
materialet hade gett henne mest tillbaka för egen del (även summeringen i mate-
rial C hade fungerat väl):

Jag tycker summering har fungerat bäst, alltså det ljusgröna
papperet [metamaterial C, min anm]. Det har känts naturliga-
re att applicera det till engelskan. 

Berits kommentar vittnar om hennes eget behov av att som lärare känna att öv-
ningarna smälter in undervisningen. 

D-materialet hade varit svårt att använda i elevgruppen, anledningen var att
det var alltför abstrakt vilket återigen pekar på behovet att metaövningarna är
förankrade bland eleverna: 
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I det röda [D-materialet, min anm] fick de då jämföra de här
båda spalterna och vi har diskuterat det ett par tre olika till-
fällen och de var överens om att det var positivt i den högra
spalten. Det var så det borde vara, men att de fortfarande i den
svenska skolan och i deras undervisning under deras elfte år i
skolan mest var utsatta för den vänstra spalten.

I citatet ovan tydliggörs intressekonflikten mellan att å ena sidan som elev be-
möda sig om att reflektera samt att å andra sidan ”läsa av” undervisningskoden
och att anpassa sig till den. I diskussionskapitlet återkommer jag till intressekol-
lisionen mellan styrdokument och provutformning. 

Elevernas kritiska inställning till metaövningarna växte under aktionen:

En av eleverna frågade mig [Berit, min anm] om jag verkligen
hade tid att syssla med ’detta metakognitiva’. Hon fick ett po-
sitivt svar.

Berit menade för sin egen del att det trots elevernas svala intresse för aktionen,
inte tog emot att som lärare genomföra övningarna. Dock kunde hon stundtals bli
lite stressad av att: tiden gick; ett omfattande stoff skulle behandlas under termi-
nen; och att relativt mycket tal på svenska förekom (istället för på engelska). Be-
rit hade också använt ”att summera” i svenskämnet och hon hade delat ur några
av summeringsövningarna till ett par av kollegorna. Båda gärningarna får ses
som positiva tecken på hennes egen tilltro till värdet av att låta träna eleverna att
sammanfatta olika arbetsmoment.

8.3.3 Annikas syn på de metakognitiva materialen 
Materialen A, B och D hade använts av Annika och eleverna i undervisningen
under aktionen. Eftersom material C ansågs som svårt bestämde hon att inte an-
vända det. När så varit lämpligt, hade olika delar i material-B förts ihop, målet
var att hålla frågeantalet nere. 

Annika menade att eleverna tröttnade på övningarna ju längre projektet led.
Hon tyckte trots allt att det hade gått bra att genomföra övningarna i klassen.
Hon hade försökt undvika detaljerade frågor och istället formulera mer övergri-
pande frågor. Det hade varken varit glädjejubel eller stort motstånd under själva
arbetet med metaövningarna. Hennes intryck var att eleverna ganska omgående
påbörjat arbetet med att besvara övningarna. Några av eleverna i klassen menade
att en del av frågorna var omständliga och att man fick förklara allting så nog-
grant och detaljerat. Att vissa av frågorna var likartade kunde också leda till upp-
repningar ansåg eleverna. Ett förslag på förändring från hennes sida var att an-
vända metaövningarna i svenskämnet istället för i engelskan:

…i svenskan jag tycker nästan det är lättare. //Jo därför det
finns ju mycket litteratur som det går att applicera det på tyck-
er jag, och sen är det lättare för dem att uttrycka sig på svens-
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ka, och i och med att vi helst inte vill att de ska skriva på
svenska på engelskan så… .

Annika var därför osäker på om ämnet engelska lämpade sig för den metakogni-
tiva träningen: 

Eftersom vi åtminstone försöker att få eleverna att tala och
kanske t.o.m. tänka på engelska ’stör’ det lite med det svenska
materialet. Som sagt svenska (litteratur), samhällskunskap och
kanske psykologi vore kanske väl så lämpade för dessa övning-
ar.

Hon tyckte det blev mer djup i elevernas reflektioner när metaträningen ägde
rum i svenskämnet. Material D uppfattade Annika dock som förtjänstfullt och
hon gav följande beskrivning:

…däremot anser jag fortfarande att Bairds ”The active and the
metacognitive learner” är utmärkt att ta till. Att summera och
att ställa frågor har vi ju sysslat med tidigare, däremot inte att
förutsäga, så det har vi också tagit till oss.

Annika och hennes lärarkandidater hade vid olika tillfällen använt de metakog-
nitiva övningarna i andra sammanhang än engelskan, till exempel i ämnet litte-
raturhistoria. 

8.3.4 Cecilias syn på de metakognitiva materialen 
Cecilia hade använt metmaterial A, B och D under aktionen. Hon tyckte det varit
roligt och intressant att genomföra övningarna vid de tillfällen de utgjort en na-
turlig del av undervisningen. Övningarna kändes däremot som en pålaga när de
var svåra att naturligt integrera i undervisningen. 

Särskilt positiv var hon till D-övningarna som var lämpliga samtalsunderlag.
Material C hade hon enbart använt som ”…basis för samtal.” Avsikten med C-
materialet var just att det skulle utgöra en bas för fortsatta diskussioner mellan
elev- lärare och eleverna sinsemellan. 

Cecilia hade också på egen hand producerat metaövningar som ifyllts av ele-
verna och sedan bifogats elevloggen. Inför kommande läsår, planerade hon att
skära ner i antalet metakognitiva övningar, samt att stuva om i dem innan de an-
vändes. Hon hade använt delar av de metakognitiva övningarna även i svenskun-
dervisningen. 

Vad avser eleverna menade Cecilia att de uppfattade övningarna som tråkiga.
När jag intervjuade ett par av eleverna under aktionens gång, bekräftades Cecili-
as intryck, bland annat framhölls att en del av frågorna liknade varandra och att
det därför kändes som att man upprepade sig. En annan synpunkt var att det vore
bättre om man hade fler frågor som krävde kortare svar. 
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8.3.5 Sammanfattande reflektion
Det mest centrala som framkommer under aktionen vad avser lärarens förhåll-
ningssätt är värdet av att denne skapar gynnsamma lärandemiljöer som präglas
av att de utmanar elevernas inre motivation. När det gäller att förankra och ge-
nomföra en aktion på ett framgångsrikt sätt handlar det mer om lärarens profes-
sionalitet än om denne som person. Att läraren har en viktig roll i skolundervis-
ningen är sedan tidigare väl dokumenterat (se tex Teachers make a difference,
Good, 1975). Fokus har dock ofta varit på läraren och dennes individuella egen-
skaper snarare än på de lärandemiljöer som läraren lyckats skapa. Lärarens pro-
fessionalitet innebär i detta sammanhang bland annat att lyckas integrera, det vill
säga att kontextualisera olika typer av uppgifter (tex metakognitiva övningar) i
sådant som utmanar elevernas inre motivation. 

Av loggboksnoteringar samt intervjuer framgår att lärarna Harriet och Cecilia
(på skola B) varit mer involverade i projektet än lärarna Annika och Berit (på
skola A). Till exempel så har lärarna Harriet och Cecilia nedtecknat att de sam-
arbetat och gemensamt utformat strategier för hur själva genomförandet av pro-
jektet skulle utformas. Samverkan mellan de bägge lärarna fortsatte under hela
aktionen och de har kontinuerligt samplanerat och dryftat frågor som rört me-
taträningen. Samspelet dem emellan har också möjliggjort ett kollektivt reflekte-
rande. 

Det är rimligt att anta att lärarnas olika omfattning av projektet och grad av
tilltro till aktionen har påverkat elevernas inställning till projektet. Givet detta är
det logiskt att Harriets elever på det hela taget haft en positiv inställning till pro-
jektet, att Berits elevgrupp varit den minst motiverade samt att Annikas och Ce-
cilias elever varit mer neutrala inför metaövningarna. I forskningsöversikten –
”IT i skolan mellan vision och praktik” framförs hur väsentligt det är att lärarna
blir ägare av processen och att man därigenom skapar förutsättningar för skolut-
veckling med IKT:

Det är bara lärarna som kan fånga och forma sin skolas ut-
vecklingsprocesser, oavsett om dessa processer innefattar IKT-
användningen eller inte. (Skolverket, 2000a, s 66)

Av den anledningen är det angeläget att lärarna görs till medägare oavsett vilken
inriktning som en aktion har. De fyra lärarna betonade hur väl övning B 1, Att
summera, hade fungerat. Det var sannolikt inte något nytt för lärarna att låta ele-
verna summera ett stycke text, men med metamaterialet blev summeringarna
systematiskt genomförda och dessutom nedskrivna.

Det mest centrala vad avser relationen mellan lärarens förhållningssätt och
metaövningarna som framkom under aktionen var dock frågan om kontextualise-
ring. Berit och Cecilia, ansåg att metakognitiva övningarna var för allmänt hållna
för att eleverna skulle kunna se sambandet mellan det aktuella stoffet och det eg-
na lärandet, därför efterfrågades mer situationsanpassade övningar. Alla de fyra
lärarna resonerar kring detta men den som tydligast har eftersträvat att integrera
metaövningarna med lärostoffet är läraren Harriet. 

I övrigt påpekas att:
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- svenskämnet lämpar sig för metaträning då eleverna kan besvara frågorna på
modersmålet och på så sätt uppnå ett djup i sina reflektioner,

- det är angeläget att begränsa antalet metafrågor och därmed undvika onödiga
upprepningar,

- mer tid behövs för att kunna stimulera och tydliggöra behovet av metaträ-
ning.

När de fyra lärarna sade sig vara tillfreds med att ha deltagit i projektet samt att
det kunde fungera som idégenererande i den framtida undervisningen var detta
tecken på att aktionen ur lärarnas perspektiv varit lyckad. Jag skulle också här
vilja knyta an till de tidigare resonemangen som jag (med hänvisning till Svens-
son, 2001) fört kring att göra erfarenhet till kunskap. Flera av lärarna sade sig re-
dan innan aktionen ha arbetat med att reflektera tillsammans med eleverna. Detta
arbete hade emellertid inte varit systematiskt organiserat på samma sätt som un-
der aktionen (med kontinuitet, dokumentation osv). Att lärarna under aktionen
gav uttryck för att medvetet koppla ihop sina mer praktiska vardagserfarenheter
kring reflektionsarbete med metaövningarna, var uttryck för att de under aktio-
nen just gjort egen erfarenhet till kunskap. 

8.4 Resultatsammanfattning i relation till
det övergripande syftet
Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att explorativt undersöka
om övningar av metakognitiv karaktär kan stödja gymnasieelevers informa-
tionsanvändning vid arbete med Internet. För att uppnå detta syfte framkom un-
der aktionen i Harriets grupp vikten av följande betingelser, nämligen att: 

1. ha en motiverad lärare, 
2. uppnå elevdelaktighet, 
3. stimulera elevernas inre motivation.

Vilken roll kan då metaträning spela när det gäller att utveckla användningen av
informationen som återfinns på Internet? I texten som följer för jag samman mi-
na data och redogör för en trolig förklaring. Den samlade (se avsnitt 7.1) bild
som framträder i fallet Harriet genom resultatet av de komplementära ansatserna,
är att metaträning kan spela en positiv roll men att det beror på en rad olika be-
tydelsefulla omständigheter. 

En första central del är lärarens professionella kunnande. Det är angeläget att
läraren lyckas skapa goda reflekterande lärandemiljöer som stimulerar elevernas
inre motivation. I intervjuerna med såväl Harriet som hennes elever framgår att
eleverna är delaktiga i aktionen. Harriet har lyckats skapa en god lärandemiljö
med uppgifter som utmanar elevernas inre motivation. Även i loggböckerna
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framstår eleverna som medägare i projektet. I stort sett samtliga elever i Harriets
klass var införstådda med varför de behandlade ett visst stoff i undervisningen.
En rimlig förklaring är att Harriet lyckats att kontextualisera metaövningarna i
gruppen och därför har eleverna inte haft en utpräglat instumentell hållning till
dem. Harriets egna observationer ger stöd åt resonemanget att metaövningarna
har påverkat elevgruppen. Hon menar att eleverna förstod syftet med metaträ-
ningen och utvecklade sin reflekterande förmåga under aktionen. Även i de ret-
rospektiva åsikterna uttrycker Harriet en positiv inställning till aktionsdeltagan-
det. Ytterligare en utgångspunkt för min tolkning av aktionen och kring relatio-
nen metaträning och informationsanvändning har varit SOLO-utfallet där Harri-
ets grupp avviker från de övriga tre grupperna. SOLO-taxonomin har dock fram-
föra allt fungerat som screening-instrument (se vidare 9.2.1) där det handlade om
att få en översiktlig bild av den data som samlats in.

Nedan redogörs för resultatet av SOLO-klassificeringen av elevutsagorna. Det
sker genom att jag först redovisar resultatet på individnivå och sedan på grupp-
och programnivå. Avslutningsvis berörs att den multi-strukturella nivån är vanli-
gast såväl före som efter metaträningen. 

8.4.1 SOLO-förändringar på individ-, grupp- och programnivå
Det är framför allt två SOLO-resultat som jag vill fokusera (se Tabell 13). För
det första att Harriets grupp avviker i antal ökningar och för det andra att huvud-
parten av elevernas utsagor förblir oförändrade.

Tabell 13. Förändringar i SOLO-klassificeringar inom de fyra grupperna,
 ordnade efter lärare.

Lärare Program Ökad Oförändrad Minskad Totalt

Annika studieförb 3 6 1 10
Berit yrkesförb 2 2 3 7
Cecilia studieförb 1 7 1 9
Harriet yrkesförb 7 2 1 10

Totalt 13 17 6 36

8.4.2 Individnivå
Av de totalt 36 elevutsagor som klassificeras efter metaträningen är det 17 styck-
en som förblir oförändrade, 13 stycken utsagor ökar i klassificering och 6 mins-
kar. En knapp majoritet av elevernas utsagor har alltså inte utvecklats under ak-
tionen.
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8.4.3 Gruppnivå
På gruppnivå kan konstateras att det framför allt är utsagor tillhörande Harriets
elever, sju av tio, som ökar i klassificering under aktionen. Sammantaget har det
ökat fler utsagor i Harriets grupp än i de övriga tre tillsammans.

Det är vidare värt att notera att tretton av nitton av Annikas och Cecilias stu-
dieförberedande elevers utsagor, återfinns bland de oförändrade. Anmärknings-
värt är att de flesta elevutsagorna som har minskat i SOLO-klassificering gäller
Berits klass. Totalt har det minskat lika många utsagor i Berits klass som i de öv-
riga tre tillsammans. 

SOLO-klassificeringarna i de respektive grupperna stämmer väl överens med
lärar- och elevengagemang i de fyra fallen. Läraren Harriet med elever var posi-
tivt inställda till aktionens värde. Annika och Cecilia var mer tvekande kring
tilltron av metaträningen och deras elever var mindre motiverade att delta i ak-
tionen. Berit var minst förväntansfull kring vad elevernas projektmedverkan
kunde resultera i och eleverna var likgiltiga inför sin medverkan och tidvis till
och med negativa. Det kan alltså konstateras att i de fyra fallen så sammanfaller
lärarens och elevernas inställning till aktionen med SOLO-utveckling.

Det är angeläget att här koppla ihop SOLO-klassificeringsresultaten med mina
tidigare resonemang kring skillnader mellan studiefärdighet och inlärningsfär-
dighet. De tre aspekterna att läraren själv är motiverad och förmår eleverna att bli
delaktiga i skolarbetet och därmed öka den inre motivationen, sorteras under be-
greppet inlärningsfärdigheter. För att få en SOLO-utveckling till stånd handlar
det om att beröra de inre mentala aktiviteterna. Det är inte tillräckligt att presen-
tera de metakognitiva övningarna som ett färdigt studietekniskt paket då fokus
istället är att likforma det yttre studiebeteendet. Elever som har det sistnämnda
synsättet på metaträning betraktar övningarna som vilka som helst, besvarar frå-
gorna mekaniskt och därför riskerar metakognitionen förlora sin relevans vilket i
sin tur resulterar i oförändrade SOLO-klassificeringar.

8.4.3.1 Lärarna, metaträning och informationsanvänding vid arbete
med Internet
Bland lärarna återfanns dock uppfattningen att eleverna endast tänkte på och an-
vände sig av sitt metakognitiva kunnande när övningarna direkt fanns tillgängli-
ga. Denna uppfattning delades av eleverna. 

Att läraren har en viktig roll även i den framtida skolan har redan konstaterats
som ett resultat av den empiriska studien. Vidare pekar resultatet på värdet av att
lärarna i framtiden har en förmåga att engagera eleverna i förändringsarbete, att
få eleverna att bli medägare i skolarbetet. Resultatet av aktionsforskningsprojek-
tet som redovisas i denna avhandling sammanfaller med beskrivningen i Lärarbe-
redningens slutbetänkande (SOU, 1999:63):

Snarare än att enbart överföra information måste läraren utveckla förmågan
att vägleda, handleda, utvärdera och kritiskt granska såväl information i sig
som hur barn, ungdomar och vuxenstuderande omvandlar denna till kunskap.
(SOU, 1999:63, s 53)
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En konsekvens av resonemanget i betänkandet är att läraren måste försöka sti-
mulera omvandlingsprocessen från information till kunskap. Under denna pro-
cess är informationstillgänglighet viktig men det är genom reflektion som indivi-
den bildar kunskap. Resultatet från den praktiska undersökningen i föreliggande
avhandling pekar i samma riktning. Det vill säga, läraren har en central uppgift i
att öka elevernas inre motivation och därigenom förmå eleverna att påbörja ett
aktivt reflekterande kring sitt eget lärande. Under de rätta betingelserna och med
stöd av metaträning kan eleverna tränas i att ställa egna frågor och utveckla en
reflekterande hållning. En sådan reflekterad och medveten elevhållning skulle
motverka att den till stora delar textbaserade informationen som finns tillgänglig
på Internet och som dessutom kan vara irrelevant, felaktig och meningslös, inte
bara passivt överförs och reproduceras från medium till elev. Elevmedvetenheten
skulle istället resultera i att eleverna aktivt sökte, bearbetade och använde infor-
mationen i ett sammanhang de förstod. Lärarens roll blir därför att tillsammans
med eleverna kunna sätta in den funna informationen i ett sammanhang (dvs att
kontextualisera) och genom reflektion däröver så småningom vinna kunskap (se
även SOU, 1999:63). Lärarna blir därmed skolans viktigaste resurs i strävan att
kvalitativt utveckla elevernas användning av information hämtad från Internet. 

Sammanfattningsvis är kopplingen mellan en medveten hållning kring sitt
eget lärande och användningen av information hämtad från Internet, något lära-
ren kan tydliggöra för eleven. En framtida utmaning är att få eleven att integrera
sitt metakognitiva kunnande i alla olika lärandesituationer, så att reflekterandet
inte enbart sker när metakognitiva frågor är tillgängliga för stunden. Läraren har
med andra ord en viktig uppgift i att öka elevernas kompetens att ställa relevanta
och kritiska frågor till den information de finner på Internet.

8.4.4 Programnivå
Det finns inga påvisbara utvecklingsskillnader mellan elevutsagor från studieför-
beredande eller yrkesförberedande program vad avser den andra SOLO-
klassificeringen. Utsagor tillhörande elever på de studieförberedande program-
men klassificerades dock generellt högre än utsagor som tillhörde elever på de
yrkesförberedande. 

Både elever vid yrkesförberedande- och studieförberedande program har ökat
sina svarslängder. Men eleverna vid studieförberedande program skriver även
efter den metakognitiva träningen längre svar än eleverna vid de yrkesförbere-
dande programmen. Skillnaderna i svarslängd har emellertid avsevärt minskat
mellan de bägge grupperna och skillnaderna var i detta avseende små. Eleverna
vid de yrkesförberedande programmen har med andra ord ökat sina svarslängder
mer än eleverna vid de studieförberedande har gjort. I denna studie kan konstate-
ras att sambandet mellan svarslängd och SOLO-nivå bekräftas i såväl den första
som den andra SOLO-klassificeringen, där ju längre svar står i samband med
högre SOLO-nivå. Den tid eleverna använde för att besvara den andra SOLO-
frågan minskade med cirka en kvart jämfört med den första SOLO-
klassificeringen. Elever vid de studieförberedande programmen använde sig fort-
farande av mer tid än eleverna vid de yrkesförberedande (ungefär en kvart). 
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8.4.5 SOLO-klassificeringar före och efter metaträningen
Tabell 14, som följer nedan, visar hur elevutsagorna klassificerades med hjälp av
SOLO-taxonomin före och efter aktionen med den metakognitiva träningen. Det
väsentligaste resultatet av SOLO-klassificeringarna från före och efter aktionen,
är att den multi-strukturella nivån är den mest frekventa vid bägge tillfällen (24
respektive 20 klassificeringar).

Antalet svar av elever på de studieförberedande programmen som klassifice-
rats på den multi-strukturella nivån är nära nog oförändrat från SOLO-före till
SOLO-efter. Eleverna på de studieförberedande programmen är också de som
tydligast i intervjuerna givit uttryck för betydelsen av att ha tillgång till faktakun-
skaper. SOLO-klassificeringarna bekräftar med andra ord vad avser faktafokuse-
ringen, intervjusvar och loggboksnoteringar från eleverna på de studieförbere-
dande programmen. Eleverna på det samhällsvetenskapliga- respektive naturve-
tenskapliga programmet är vana vid att hantera stora textmassor samt att besvara
tillhörande frågor muntligt och skriftligt. Det är därför naturligt för dessa elever
att lösa uppgiften som de ombads göra med hjälp av information från Internet på
det sätt de delvis är vana vid ifrån den ordinarie undervisningen, det vill säga att
ange ett antal mer eller mindre isolerade faktauppgifter. Det reproducerande ele-
varbetet dominerar med andra ord såväl före som efter metaträningen.

Tabell 14. Samtliga SOLO-klassificeringar före och efter den metakognitiva
 träningen.
Solo före Studieförb Yrkesförb Totalt

prestrukturell 1 2 3
unistrukturell 1 2 3
multistrukturell 11 13 24
relationell 6 3 9
utvidgat abstrakt 0 0 0

Totalt 19 20 39

Solo efter Studieförb Yrkesförb Totalt
prestrukturell 0 0 0
unistrukturell 0 3 3
multistrukturell 12 8 20
relationell 7 6 13
utvidgat abstrakt 0 0 0

Totalt 19 17 36
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I övrigt kan konstateras att inte någon av de 36 elevutsagorna återfanns på den
lägsta pre-strukturella nivån i den andra SOLO-klassificeringen. Samtliga stude-
rande som ingick i SOLO-klassificeringarna hade med andra ord lyckats att
koppla ihop fråga och svar till en logisk enhet. Eleverna har i sina svar således
också tagit uppgiften på allvar, frågan har inte enbart upprepats i svaret och ele-
verna har inte heller bara gissat sig fram. 

De tre utsagor som återfanns på den uni-strukturella nivån, efter metaträning-
en, härrörde från elever vid de yrkesförberedande programmen. Utmärkande för
det uni-strukturella svaret är att den svarande använder sig av det första relevanta
som påträffas. Att eleverna vid de yrkesförberedande programmen lämnade in
sina svar tidigare än eleverna vid de studieförberedande kan vara en del av för-
klaringen till att de återfanns på denna nivå. Det är rimligt att den kortare tidsan-
vändningen bland eleverna på de yrkesförberedande programmen också inneburit
en tidigare stängning (se Biggs och Collis, 1982) som i sin tur lett till generellt
lägre SOLO-nivåer.

Antalet utsagor på den relationella nivån har ökat med fyra klassificeringar,
från nio till tretton, under aktionen. Efter metaträningen är det nära nog lika
många elevutsagor från elever på studieförberedande som yrkesförberedande
program som insorteras på denna näst högsta nivå. 

Inte något elevsvar klassificerades på den högsta nivån, den utvidgat abstrakta
i SOLO-efter. Avsaknaden av klassificeringar på den högsta nivån kan dels bero
på att frågorna vid de bägge datorövningarna inte direkt bjuder in till att abstra-
hera eller att sättas in i ett vidare perspektiv. Dels kan det bero på att eleverna
inte känner att de måste ge uttryck för dessa abstraherande kvaliteter i sina svar
för att ändå lyckas få bra resultat vid provtillfällen.

Sammanfattningsvis:

- lärarens och elevernas motivation inför metaövningarna sammanfaller med
SOLO-utveckling,

- det finns inga påvisbara SOLO-utvecklingsskillnader mellan utsagor tillhö-
rande elever på studieförberedande- respektive yrkesförberedande program,

- den multi-strukturella nivån är den mest frekventa (och därmed är ett repro-
ducerande förhållningssätt dominerande).

Slutligen vill jag här åter lyfta fram de punkter som jag betraktar som huvudre-
sultat av den praktiska undersökningen. Det är resultaten som följer nedan som
jag i följande kapitel diskuterar och drar eventuella normativa konsekvenser ur,
nämligen:

1) att metaträning kan stödja gymnasieelevers informationsanvändning vid ar-
bete med Internet, men att det beror på lärarens förmåga att skapa en reflekte-
rande lärandemiljö,

a) hur viktig läraren är för att interaktionen med eleverna ska resultera i del-
aktighet,
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b) att fokusera uppgiften för lärarna att utmana orsakerna till elevernas re-
producerande beteende,

2) att det var eleverna på de yrkesförberedande programmen som hade mest
nytta av att träna sin reflekterande förmåga,

a) att elever på yrkesförberedande program har svårare än elever på studie-
förberedande program att verbalisera sina tankar kring sitt lärande och att
de besitter färre strategier för att närma sig ett lärostoff,

b) att elever på yrkesförberedande program har svårare att särskilja viktig
från oviktig information.

Sammanfattningsvis är det viktigt att metaövningarna återfinns i ett naturligt
sammanhang, det vill säga att de kontextualiseras. Lärarens professionella för-
måga att skapa förutsättningar för reflekterande lärandemiljöer framstår därför
som central under aktionen. Om metaövningarna inte kontextualiseras är risken
stor att elevhållningen till dem förblir instrumentell (se vidare i avsnittet om Ele-
vernas instrumentella hållning).

Flertalet av eleverna som deltog i intervjuerna hade inte medvetet kopplat
ihop metaträningen med användandet av information hämtad från Internet.
Tvärtom var eleverna i stor utsträckning neutrala inför metaövningarna, detta
trots att de flesta ansåg det vara viktigt att reflektera över sitt eget lärande. 

Vad innebär då dessa resultat och vilka praktiska konsekvenser kan de få för
skolan och undervisningen?
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9. Diskussion

I detta kapitel behandlar jag inledningsvis en utvärderingsmodell i tre delar av
Franke-Wikberg (1992b) för att sedan närmare gå in på lärarnas betydelse för
aktionen. Därefter diskuteras hur elevernas studieinriktning kan påverka använd-
ning av information hämtad från Internet. Kapitlet avslutas med en diskussion
om de normativa konsekvenser som avhandlingen kan medföra. 

Tidigare i avhandlingen har nämnts att även uteblivna effekter eller resultat är
viktiga att redovisa för det gemensamma lärandet. Mot den bakgrunden är det
därför angeläget att analysera motiven till att aktionen utvecklades såsom den
gjorde. Även Larsson (1994) resonerar om värdet av att man som forskare re-
flekterar över sina egna resultat och hur dessa är beroende av till exempel de
metodval man gjort, vilket perspektiv man valt, vilken roll man haft och hur
forskningsprocessen utvecklats. 

I det Franke-Wikberg (1992b) i en artikel benämner Theory-oriented evalua-
tion, fokuseras följande tre komponenter: 1) förutsättningar (externa och interna),
2) process och 3) resultat (min översättning). I artikeln framhålls vikten av att
samtliga dessa tre komponenter undersöks om analysen ska klargöra varför ak-
tionen blev den avsedda eller inte. I det följande diskuterar jag i tur och ordning
de tre komponenterna. 

I alla undersökningar ställs forskare inför en rad faktorer som egentligen lig-
ger utanför själva undersökningen men som påverkar den. En del av dessa fakto-
rer försvårar sannolikt en utveckling av skolan. I nästa avsnitt behandlas därför
externa och interna förutsättningar för skolutveckling. 

9.1 Externa och interna förutsättningar
Vad avser externa förutsättningar i denna undersökning är det framför allt
skoltraditionen som kan antas ha påverkat resultaten. Därför behandlar detta av-
snitt bland annat ramfaktorteorin. Det viktigaste i detta avsnitt är emellertid kon-
staterandet att eleverna kommer på mellanhand när skolans organisation och
provutformning kolliderar med lärarnas och styrdokumentens krav på eleverna
att utveckla förståelse.  

9.1.1 Utanförstående motivation
Flera elever uppgav till lärarna, i sina intervjusvar samt i loggböckerna, att de
helt enkelt gjorde övningarna för att de blivit ombedda att göra det. Företeelsen
benämner Marton mfl (1990) för utanförstående motivation och karakteriseras av
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att utanförliggande krafter påverkar inlärningen, till exempel i form av skolbe-
tyg, examina eller kvalifikationer av olika slag. Yttre motivation handlar med
andra ord om att individen belönas för att utföra aktiviteten (Allwood, 1998). I
loggböckerna uppgav ett flertal av eleverna just yttre motiv till varför de be-
handlade ett visst stoff eller besvarade de metakognitiva frågorna (undantaget
var som tidigare nämnts eleverna i Harriets grupp). Ytterligare ett exempel på
utanförstående motivation var att flera av eleverna framförde att de ville att lä-
rarna skulle läsa deras loggboksnoteringar. Eleverna var med andra ord inte en-
bart nöjda med att på egen hand skriva och få tillfälle att reflektera kring sitt lä-
rande. För att få motivation inför loggboksskrivandet krävde eleverna att lärarna
skulle läsa noteringarna och använda dessa som en del i betygsunderlaget. Sam-
manfattningsvis löper som en röd tråd genom hela avhandlingen en serie olika
tecken på att de flesta av eleverna som deltog i aktionen präglats av yttre moti-
vation. 

Trots att några av lärarna menade att eleverna någorlunda hade förstått syftet
med projektet, vittnade elevnoteringarna i loggböckerna, i intervjusvaren och ob-
serverade beteenden under lektionsbesöken om att eleverna inte hade förstått
studiens egentliga och djupare syfte. De flesta av eleverna var i en djupare me-
ning inte medägare i projektet (Harriets elevgrupp skiljer sig på denna punkt från
de övriga grupperna). Moxnes har tidigare dokumenterat hur svårt det kan vara
att få deltagare i aktionsforskning att göra projektet till sitt eget:

Trots all muntlig och skriftlig information som gavs genom företagsled-
ning och fackförening, och trots alla formella och informella diskussioner
visade det sig snart att avdelningens folk inte såg på aktionsprogrammet
som sitt eget. (Moxnes, 1984, s 78)

Vad avser loggboksskrivande har detta, precis som Dysthe (1996) tidigare note-
rat, inte resulterat i en förstärkning av kunskapsinlärningen utan mer i elevfrust-
ration. Fastän eleverna fick vara med i delar av planeringen och direkt blev upp-
manade att framföra sina åsikter till mig eller projektläraren kan konstateras att
eleverna kom in för sent i processen. Att eleverna blev uppmuntrade att säga sin
mening var inte tillräckligt för att göra dem delaktiga. 

Ytterligare en orsak till elevernas obenägenhet att ta aktiv del i projektet kan
ha varit ansvarsengagemanget. Om eleverna fick större insikt i och förståelse för
sitt eget lärande skulle detta också medföra ett ökat ansvar för det egna lärandet.
Kanhända är eleverna inte direkt motiverade eller intresserade av ett ökat an-
svarstagande för sina studier. Hur skulle eleven kunna förklara ett eventuellt
misslyckande om han eller hon bar hela ansvaret för det egna lärandet? 

När besvarandet av metafrågorna dessutom ledde till ett ansträngande merar-
bete i form av aktivt reflekterande kring det egna lärandet blev elevernas innebo-
ende motivation än mer försvagad. Den elevfrustration som jag stundtals själv
kunde observera vid mina besök (ute i klasserna under aktionen) och som flera
av lärarna beskrev, kan ha berott på missnöje med det ökade engagemang och
den arbetsinsats som krävdes för att föra loggbok.

Elevernas medvetenhet kring att god färdighet i metakognitivt kunnande inte
direkt betygsätts, har också varit ett hinder för aktionen. De eventuellt mer lång-
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siktiga och bestående vinsterna i form av ökad kvalitet på det egna lärandet har
inte i sig varit tillräckliga för att väga upp den utanförstående motivationen.

9.1.2 Inneboende motivation kontra kognitiv lättja
Eftersom de flesta av eleverna utmärktes av yttre motivation, är det logiskt att
besvarandet av de metakognitiva frågorna inte i sig generellt ledde till inneboen-
de motivation. Marton mfl (1990) beskriver denna form av motivation som grun-
dad i antingen intresse och upplevd relevans eller i en strävan efter framgång
som får sin näring av märkbart goda resultat. Enligt Allwood uppkommer inre
motivation när individen finner aktiviteten i sig belönande att utföra (1998). På
temat lärares uppfattningar om barns lärande via IKT har Alexandersson mfl
gjort följande iakttagelser:

Lärarna lyfter ofta fram den ’inre motivationens’ betydelse; dvs. att bar-
net själv motiverar sig och intresserar sig för själva arbetet med IKT och
därigenom vill lära sig mer. (Alexandersson mfl, 2000, s 82)

I detta sammanhang är det därför lämpligt att ifrågasätta hur intresserade elever-
na egentligen var av frågorna som de konfronterades med i arbetet med att söka
och använda information från Internet. Frågorna eleverna arbetade med vid
första Internettillfället var: Du skall tjänstgöra som biståndsarbetare i Rwanda.
Hur förbereder du dig? och vid det andra tillfället: Du skall tjänstgöra som tu-
ristguide i Gambia. Hur förbereder du dig? Det är komplicerat att konstruera
frågor som både väcker allmänt intresse samtidigt som eleverna inte ska ha för
goda kunskaper om området sedan tidigare. Eftersom resultatet från förunder-
sökningen, vad avsåg elevernas intresse för frågan de ställdes inför var nöjaktigt,
beslutade jag att använda frågan från förundersökningen även i första SOLO-
klassificeringen. Frågorna ovan är av den karaktär som förekommer i gymnasie-
undervisningen och bygger på elevaktivitet i sökandet och användandet av in-
formation hämtad på Internet. Kanhända tilltalades eleverna på de studieförbere-
dande programmen i större utsträckning av frågorna som användes än eleverna
på de yrkesförberedande. Icke desto mindre utsätts även elever på de yrkesförbe-
redande programmen (framför allt i kärnämnena) för skoluppgifter som just in-
nebär att söka och använda information. 

I min undersökning, utgjorde således metaövningarna inte ett tillräckligt starkt
incitament för att eleverna skulle överge sedan tidigare invanda och i flera sam-
manhang välfungerande studievanor. Flera av eleverna uppgav att metaövning-
arna var viktiga för deras lärande men att det inte var skäl nog att förändra studi-
ebeteendet. Utformningen på metamaterialen kan dessutom ifrågasättas. Rimli-
gen borde framför allt eleverna på de yrkesförberedande programmen vara mer
stimulerade av att få metaövningar som utformats mer efter just deras intressen.
En sådan programanpassning av metamaterialen torde leda till en ökad motiva-
tion bland eleverna på de yrkesförberedande programmen. Även Kindeberg drar
liknande slutsatser i sin avhandling. Hon visade att när ”...eleven upplevde att lä-
raren frågade och utmanade hans samlade erfarenheter upplevde han undervis-
ningen mer meningsfull.” (Kindeberg, 1997, s 165) 
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Sannolikt är det dock inte i första hand metaträning som eleverna behöver
utan istället (inre-) motivation inför det stoff som behandlas. Exempelvis skriver
ju eleverna på de yrkesförberedande programmen allt som oftast i sina loggböck-
er att de inte förstår till vad de ska använda sina studieresultat (i ämnet engelska).
Å andra sidan är det rimligt att en medveten och reflekterad hållning kring sina
studier, kan vara en framkomlig väg som leder till ökad motivation (såsom lära-
ren Cecilia dessutom påpekar under aktionen). Husén mfl (1994) bekräftar mitt
antagande och framhåller att det finns ett tydligt samband mellan metakognitiv
kompetens och grad av motivation.

Överhuvudtaget var eleverna dock inte beredda att ta konsekvenserna av in-
sikten att metaträning är till gagn för deras lärande. Allwood har tidigare be-
nämnt detta fenomen som kognitiv lättja. Begreppet innebär att man som männi-
ska (särskilt när motivationen är låg) undviker:

...t ex sådant tänkande som kräver att många premisser beaktas samtidigt,
som kräver systematiska sökningar i minnet.//Dessutom prioriterar män-
niskor ofta, kanske oftast att nå sitt mål framför att förbättra sin förståel-
se av verkligheten. (Allwood, 1998, s 49)

Förklaringen som Allwood lämnar ovan gör klart varför eleverna som ingick i
aktionsgrupperna i stor utsträckning inte engagerade sig fullt ut. Istället för att
förspilla energi på att verkligen förstå varför man gör en skoluppgift och dess
potentiella nyttovärde, koncentrerade sig dessa elever istället på att för stunden
lösa uppgiften utan djupare reflektion. Bristen på inneboende motivation hos
eleverna har fått ett antal olika konsekvenser för aktionen. 

För det första har avsaknaden av inre motivation bland eleverna lett till att
många av eleverna under projektets gång förhållit sig relativt neutrala inför ak-
tionen. För det andra har den bristande inre motivationen fått till konsekvens att
eleverna rutinmässigt och utan eftertanke verkar ha besvarat de metakognitiva
uppgifterna de ställts inför att lösa (White och Mitchell har tidigare i liknande
sammanhang varnat för risken för denna utveckling, 1994). Jag försökte före-
bygga detta slentrianmässiga ifyllande av övningarna genom att eleverna fick en
ordentlig introduktion till projektet. Eleverna erbjöds vidare möjlighet att påver-
ka utformningen av metaträningen. Istället för att besvara alla metaövningarna
valde så eleverna (och lärarna) ut vilka metafrågor som var relevanta för just det
lärostoff som behandlades för stunden. Eleverna fick också systematiskt skriva
ner sina svar. Avsikten med den skriftliga dokumentationen var att eleverna ak-
tivt skulle bli tvingade att tänka efter för att kunna besvara frågorna. Det rutin-
mässiga förhållningssättet till metaövningarna fick som konsekvens att flera av
eleverna som deltog i projektet betraktade och hanterade metauppgifterna som
vilka andra skoluppgifter som helst.

Den moderna pedagogiken – som skyr tvånget – har en nyckelfråga: Hur
kan man väcka elevernas intresse? Om svaret på den frågan varit enkelt,
hade det formulerats för längesedan. Men svaret är svårt och undflyende
och kanske blir det, med uppmärksamhetsekonomins allt hårdare grepp
över våra liv, allt besvärligare att finna. (Liedman, 2001, s 26f)
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Även skolans ramar och traditioner, som vi skall se i nästa avsnitt, kan ha en
motverkande effekt på elevernas inneboende motivation.

9.1.3 Ramar och traditioner 
Om man enligt Lindblad och Sahlström (1999b) ska kunna förstå undervisning
och utfallet av undervisning, är det värdefullt att ha en så bred förståelse som
möjligt av de principiella begränsningar som kan påverka klassrumsprocesser. I
detta sammanhang är det intressant att Broady och Lindblad menar att rambe-
greppet fortfarande: 

...är ett brukbart verktyg när vi försöker förstå undervisningens skilda
förutsättningar på olika håll i det allt mindre enhetliga svenska skolvä-
sendet. (Broady & Lindblad, 1999, s 4)

För att bättre begripa kollisionen mellan skolans organisation och lärarnas krav
på eleverna att utveckla förståelse, kan ramfaktorteorin vara oss behjälplig. Ram-
faktorteorin presenterades av Dahllöf i arbetet Skoldifferentiering och undervis-
ningsförlopp. Senare verifierade Lundgren empiriskt Dahllöfs tankar i sin av-
handling Frame factors and the teaching process:

Ramfaktorteorin försökte ursprungligen förklara samband mellan under-
visningens ramar i form av tid, innehåll, elevkaraktäristika, och dess re-
sultat. På grundval av sådana undersökningar kunde man sålunda påvisa
att vissa resultat är omöjliga att uppnå inom vissa ramar och att begrän-
sande förhållanden som tid styr undervisningens genomförande. (Lind-
blad mfl, 1999a, s 93)

Begreppet ram är centralt och Linné (1999) beskriver det som ”...i huvudsak av
staten införda begränsningar av en pedagogisk kontext.” (s 61) Linné menar vi-
dare att ramarna är kopplade till de resurser, materiella, personella och organi-
satoriska som erbjuds i den av staten organiserade utbildningen. Dock hävdar
Linné att ramarna inte bestämmer det exakta utfallet av en pedagogisk process
utan att de snarare ringar in ett antal möjliga utfall. Det som gör ramfaktorteorin
intressant för resultaten i denna avhandling är att även begreppet tradition inne-
fattas i modellen: 

Härmed avses handlings- och föreställningsmönster som är så etablerade
att de uppfattas som i det närmaste självklara och bortom varje ifråga-
sättande. (Linné, 1999, s 62)

De ramar som styrde och begränsade eller till och med förhindrade att eleverna
som ingick i aktionsprojekten i föreliggande avhandling utvecklade en ökad
medvetenhet om sitt eget lärande är rimligen flera, men lärarnas traditioner, till
exempel provutformning, spelar sannolikt en central roll. Eftersom eleverna vet
att ett reflekterande beteende inte premieras vare sig i form av ett gott provre-
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sultat eller i form av ett högt betyg, varför då anstränga sig i en förändringspro-
cess som inte ger utdelning? 

Analysen ovan finner stöd i den nationella kvalitetsgranskning som Skolver-
ket (2000c) genomförde i 20 kommuner under våren 2000. I rapporten fram-
kommer bland annat att eleverna på naturvetenskapsprogrammet och samhälls-
vetenskapsprogrammet anser att undervisningen är traditionell i meningen äm-
nes- och kursindelad samt lärarstyrd. I såväl skolverksrapporten som under ak-
tionen, framträder alltså traditioner och lärarrollen som centrala att utmana när
det gäller elevernas reproducerande hållning till skolarbetet. Ytterligare ramar
som påverkar det reproducerande elevarbetet, är enligt Skolverksrapporten (aa)
prov och betyg. Eleverna anser att de har för få möjligheter att påverka eller ha
inflytande över det som sker i skolan. Även i den kursutformade gymnasieskolan
återfinns kravet på betygssättning, vilket i sin tur leder till målkonflikter för såväl
elever som lärare. Efter varje avslutad kurs skall betyg ges vilket leder till såväl
elev- som lärarstress. I rapporten (aa) presenteras också som motsats till repro-
ducerande elevarbete goda exempel på hur en utvecklande och engagerande pro-
cess som handlar om undervisningens innehåll kan komma till stånd:

När målen kommuniceras får eleven möjlighet att ta ansvar för sin egen
kunskapsutveckling. En lärare kommenterade samarbetet med eleverna.
’Eleverna tvingar oss lärare att reflektera och förhålla oss till, inte bara
reproducera kunskap’. (Skolverket, 2000c, s 35)

Av citatet ovan framgår hur viktigt det är att läraren tar till vara på de möjlighe-
ter som finns, trots begränsande ramar och traditioner, och skapar stimulerande
miljöer som utmanar elevernas reproducerande hållning. 

Sammanfattningsvis så har flera av eleverna verbalt kunnat uttrycka syftet
med aktionen. Men den egentliga avsikten, att de skulle utveckla sin förmåga att
analysera sitt eget lärande, har generellt inte uppnåtts. Det är svårt att påverka
skolans struktur, eleverna verkar i ett sammanhang där olika förväntningar och
krav kolliderar, men en viktig del är lärarens attityd och inställning till föränd-
ringsprojekt. Under rubriken Lärarens roll återkommer jag till detta.

9.2 Forskningsprocessen
Den andra utvärderingskomponenten i Franke-Wikbergs modell är att föra en
processdiskussion. Här följer därför ett resonemang kring aktionsforskning som
metod. Det har tidigare visat sig att de flesta teorier om förändringar i uppfatt-
ningar och hållningar är otillfredsställande och att de har mycket begränsade gil-
tighetsområden (Föllesdal mfl, 1995). Det har därför, enligt författarna utveck-
lats en viss skepsis mot alltför generella teorier och konsekvensen har blivit att
forskare nu prövar idéer inom begränsade områden (benämns emellanåt middle-
range theory). Föreliggande aktionsforskningsprojekt är ett exempel på detta.
Resultatet av småskaligheten är att vi befinner oss långt från att kunna formulera
en heltäckande teori om hur människor låter sig påverkas (aa). 
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Den undersökningsform jag har använt för att beforska metakognitionens
möjligheter vid användandet av Internet är aktionsforskning. Undersökningsfor-
men är allt annat än entydigt definierad och aktionsforskning är fortfarande till
en del ett ganska kontroversiellt begrepp hävdar bland annat Carlsson (1991). En
av orsakerna till att metoden varit omtvistad är forskarrollen. Att man som fors-
kare ”tillåter” icke-forskarutbildade att delta i forskningsprocessen, till exempel
elever och lärare, kan både inom och utanför forskarvärlden bemötas med skep-
sis. En annan orsak till att aktionsforskning ifrågasatts är att resultatet måste tas
för vad det är anser Moxnes (1984). Resultatet av aktionsforskning är en ”…mer
eller mindre systematisk samling upplevelser och erfarenheter.” (aa, s 72) 

Den experimentella forskningen ger resultat som låter sig prövas och
omprövas. Annorlunda är det med fält- och aktionsforskningen. Här ställs
inte samma stränga vetenskapliga krav, eftersom det helt enkelt inte är
möjligt inom denna typ av forskning. (Moxnes, 1984, s 72) 

En tredje orsak till att reflektera över mitt upplägg relativt begreppet aktions-
forskning är vem som egentligen ”ägde” och introducerade forskningsproblemet.
Antaget att aktionsforskning definieras som en metod där klienterna (i detta fall
lärare och elever) alltid är de som formulerar behovet av förändring, så är upp-
lägget i denna avhandling inte att betrakta som en renodlad aktionsstudie. Tillvä-
gagångssättet är då bättre beskrivet som inspirerat av de grundläggande tankarna
i aktionsforskning. 

När lärarna, som ingick i aktionen, blickade tillbaka på aktionen beskrev de
min roll som den pådrivande observatörens. Det var just den roll jag eftersträva-
de att ha som projektledare (och det är viktigt att komma ihåg att forskaren kan
ha en rad olika roller i aktionsforskningssammanhang). Trots att det var jag som
tog initiativ till projektet kände jag att lärarna var medägare (om än i varierande
omfattning) redan från början. Lärarna hade själva en önskan om att de ville för-
ändra och förhindra ett reproducerande elevbeteende och istället utveckla elever-
nas möjlighet att använda information hämtad från Internet. 

Det finns däremot anledning att diskutera vilken relation jag och lärarna
egentligen utvecklade till varandra under vårt samarbete i projektet. Min inten-
tion var att ”forska med” (se 4.5) lärarna men eftersom lärarna var styrda av för-
utbestämda teorier och metoder blev resultatet mer av att ”forska på”. Lärarna
blev snarare informanter än medforskare. 

Enligt Carlsson (aa) är forskarens aktörsroll således något som sammanbinder
aktionsforskning med kvalitativ forskning. Forskaren använder till exempel, in-
tervjuer, observationer och loggböcker för insamlande av data och i detta avse-
ende skiljer sig denna avhandling från kvantitativ forskning som bygger på ett
positivistiskt synsätt. I den praktiska undersökningen deltog fyra olika elevgrup-
per med deras respektive engelsklärare och de resultat som har framkommit be-
gränsar sig sannolikt just till dessa individer. Jag har tidigare i avhandlingen kon-
staterat att varje aktionsforskningsprojekt är unikt och därav följer naturligt att
det inte går att dra några allmängiltiga slutsatser på basis av resultaten. Längre
fram under rubriken Empiri, teori och praktik: relationerna dem emellan samt
normativa konsekvenser ger jag emellertid uppslag till läsaren där han eller hon
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själv kan avgöra om och i så fall i vilken utsträckning mina resultat är tillämpliga
i den egna praktiken.

Elevernas avmätta hållning under aktionen skulle kunnat utmanas genom att
projektet drivits vidare under en längre period. Eleverna skulle därmed också gi-
vits en möjlighet att fördjupa sin förståelse för projektet och ett eventuellt med-
ägarskap skulle kunna ha utvecklats. Mot bakgrund av den förståelse som jag
under projektet utvecklade för hur viktigt det är för eleverna att ha ett incitament
för förändring, är jag av uppfattningen att en längre aktionstid, i alla fall isolerat,
inte hade påverkat eleverna i någon positiv riktning. 

Slutligen kan fastslås att de fyra lärarna i större eller mindre omfattning var
medägare i aktionen men att merparten av eleverna inte var det. Elevernas av-
saknad av medägarskap och engagemang är också svagheten i mitt upplägg och
metodval. Samtidigt kan noteras att det just var elevernas generellt bristande en-
gagemang i aktionen som fick ett av huvudresultaten att framträda: nämligen
hur viktig läraren är för att engagera eleverna och på så sätt initiera skolföränd-
ring. 

9.2.1 SOLO-taxonomin: erfarenheter och funktionsduglighet
Bland datainsamlingsmetoderna ingick SOLO-taxonomin och i detta avsnitt
klargörs mina erfarenheter vad avser SOLO-taxonomins förtjänster och brister. 

I regel används taxonomier för att vara vägledande för lärare i deras provut-
formning. Taxonomier har därför också blivit kritiserade för att leda till att fokus
flyttas från undervisningsinnehåll och målformuleringar till frågekonstruktionen.
SOLO-taxonomin är emellertid ett försök att undvika denna fokusförskjutning
och koncentrerar istället uppmärksamheten på kvaliteten i de svar som eleverna
avger. Den kritik som tidigare framförts mot att SOLO-taxonomin tillämpas obe-
roende av vilket innehåll som behandlas i undervisningen kvarstår dock. Vidare
har tidigare värdet av att eleverna är intresserade av de uppgifter de ställs inför
påpekats. De studerandes inställning till arbetsuppgifterna är med andra ord vik-
tig för utfallet. Elevintresset påverkar alltså hur valid undersökningen är. Trots
att eleverna uppmanades att verkligen göra sitt yttersta när de arbetade med att
besvara frågorna med information hämtad från Internet, är det inte säkert att de
verkligen presterade sitt bästa. 

Vid SOLO-klassificeringarna användes medbedömning och vid samtliga klas-
sificeringar var överensstämmelsen mellan mina bedömningar och medbedömar-
nas fullt acceptabla (för vidare resonemang kring medbedömningens svagheter,
se avsnitt 9.3). 

Tidigare har Hult (1998, se avsnittet om Taxonomiers förtjänster och be-
gränsningar) uttryckt att det till en början kan vara svårt att tillämpa taxonomier
samt att bli förtrogen med dem. Efter att ha tillämpat SOLO-taxonomin i ett par
olika omgångar delar jag Hults uppfattning. På samma gång är jag efter en del
träning av åsikten att SOLO-taxonomin är användbar vid bedömning av kvalitet i
elevers skriftliga utsagor. I denna studie visade sig SOLO-taxonomin dock ha sin
största funktionsduglighet som analysinstrument snarare än som klassifice-
ringsinstrument. 
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Taxonomins brukbarhet framstod framför allt i processen att relativt snabbt få
ett helhetsgrepp på utsagorna, det vill säga i processen att granska en stor mängd
insamlad data. Det handlar då inte om att få fram detaljerad information på ett
djupare plan utan snarare att man får en översiktlig bild av sina data. Svensson
mfl (1997) benämner detta fenomen för screening-instrument och det är på det
sättet som SOLO-taxonomin framför allt har använts i föreliggande rapport. Det
var när elevutsagorna klassificerades med hjälp av SOLO-taxonomin efter den
metakognitiva träningen som Harriets grupp framstod som avvikande från de öv-
riga grupperna. Det avvikande SOLO-resultatet gav anledning till att arbeta vida-
re med att analysera huruvida Harriet och hennes elever divergerade även i den
data som i övrigt samlats in (i till exempel: intervjuer med elever och läraren
Harriet, observationsresultat, lärarens retrospektiva åsikter och loggboksnote-
ringar). 

Sammanfattningsvis har SOLO-taxonomin framför allt visat sin styrka i rollen
som analysinstrument. 

9.3 Reflektion kring resultatet
Undersökningens huvudresultat visar bland annat hur komplicerat det är att ut-
veckla skolans organisation och traditioner men att det är möjligt om läraren i
interaktion med eleverna förmår få dem att förstå värdet av att vara medägare i
förändringen. I avsnittet som följer diskuterar jag mitt resultats trovärdighet.

Det finns alltid risker när kvalitativ forskning bedrivs och det är viktigt att
forskaren redogör för hur denne tolkat sina data och att detta inte skett godtyck-
ligt. Med en öppen och tydlig redogörelse för forskningsprocessens olika mo-
ment eftersträvar forskaren att resultaten ska betraktas som trovärdiga. Ett exem-
pel på öppenhet för förändring är när jag i denna studie börjar ifrågasätta min ur-
sprungliga utgångspunkt (som redovisas i inledningen), nämligen att det framför
allt är elevens förehavande som är centrala i lärandeprocessen och att läraren är
sekundär. Istället visar mina empiriska data hur viktig lärarens förmåga att inte-
ragera med eleverna faktiskt är. 

Jag har tidigare i avhandlingen påpekat att grundidén med aktionsforskning är
det omedelbara återförandet av forskningsresultaten till praktiska tillämpningar
(tex till verksamma lärare, se även Carlsson, 1991). Vad avser de fyra lärarna
som ingick i projektet, så har de alla, som nämnts ovan, varit medägare i större
eller mindre utsträckning. Att lärarna använde sig av metamaterialet i ämnen ut-
över engelskan samt att några av dem menade att de i framtiden på ett eller annat
sätt skulle komma att använda sig av övningarna, är exempel på pragmatisk vali-
dering. I tidigare forskning återfinns emellertid exempel på hur svårt det kan va-
ra att vinna lärares förtroende. I Healy (1999) visar Schofield till exempel ”...hur
lärarnas ingrodda attityder kan hindra den nya teknikens positiva effekter.” (aa, s
58) När lärarna redogjorde för sina retrospektiva åsikter på projektet är det fram-
för allt Harriet och Cecilia som fortfarande menar att deras deltagande i projektet
har påverkat deras nuvarande undervisning. Annika och Berit är mer avvaktande
och menar att de är relativt opåverkade av projektet. 
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Vad avser eleverna, kan det sammanlagda resultatet i form av observationsin-
tryck, intervjusvar och SOLO-nivåer inte generellt påstås styrka projektets
pragmatiska validitet. Resonemang kring varför en generell förändring uteblivit
förs ovan under rubriken Externa och interna förutsättningar. 

En osäkerhet med observationsstudier är att man helt enkelt tolkar sina obser-
vationer felaktigt och därför också drar felaktiga slutsatser. För att motverka
denna felkälla ombads lärarna som deltog i projektet att rapportera till mig om de
misstänkte att jag erhöll en felaktig bild av aktionens fortskridande under mina
lektionsbesök. Även intervjuresultat kan vara felaktiga orsakade av flera olika
felkällor. För att begränsa dessa olika felkällor användes Miles och Hubermans
(1994) ad-hoc metod för intervjuanalyser. I strävan efter att uppnå vederhäftig
data vad avser hur väl man lär sig något, tillämpades SOLO-taxonomin och som
sedan tidigare är ansedd vara valid och reliabel. 

För att motverka slumpinflytande i den utsträckning det var möjligt, användes
medbedömare av SOLO-klassificeringen. Ett par av elevintervjuerna utfördes av
en medintervjuare och lärarna som deltog i aktionen har kontinuerligt fått ta del
av och givits möjlighet att framföra synpunkter på de texter som framvuxit under
projektets gång. För att öka trovärdigheten mellan överensstämmelsen mellan
verkligheten och mina slutsatser så som de kommer till uttryck i denna avrap-
portering har jag alltså kontinuerligt och retroaktivt låtit de fyra deltagande lärar-
na läsa delar ur avhandlingsmanuset. Samtidigt resonerar Gerrevall (1992) kring
svårigheten med medbedömning. Eftersom en medbedömare i regel inte varit
med under processens gång samt haft en betydligt kortare granskningstid, kan
man svårligen vänta att en medbedömare kommer fram till samma resultat som
till exempel forskaren som genomfört ett helt projekt. Kritik mot medbedömar-
reliabilitet har också framförts av Pedhazur mfl (1991). Bland annat går kritiken
ut på att all observation eller medbedömning riskerar att leda till felaktiga slut-
satser. Även ett stor antal personer risker att göra felaktiga bedömningar och som
exempel nämner Kvale (1997) i detta sammanhang den framgångsrike magikern
som lyckas förvilla en hel folkhop. 

Vad avser elevernas loggböcker analyserades dessa med den systematik Dyst-
he redogjort för i Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att
lära (1996). Berglund (1988) för ett resonemang kring validitet i dagboksskri-
vande och formulerar frågan om dagboken egentligen är ett relevant sätt att stu-
dera den pedagogiska processen? Hon besvarar frågan jakande och menar att
dagbokens validitet är hög. Dock beskriver Berglund risker med såväl uteläm-
nande av det hon benämner ’känsligt’ material och att blotta deltagandet i en un-
dersökning (aktion) påverkar deltagarnas beteende. 

I den kvantitativa forskningen är det mätinstrumentets förhållande till den
verklighet den mäter som fokuseras. I den kvalitativa forskningen däremot, är det
tolkningen (både process och resultat) av det material som representerar verklig-
heten som granskas (Uljens, 1989). Kvale påpekar i detta sammanhang att inter-
vjun varken är en objektiv eller en subjektiv metod snarare är det den intersub-
jektiva interaktionen som är dess fundament. Det finns inte heller någon ofelbar
uppsättning av regler som anger hur man fastslår validiteten i kvalitativ forsk-
ning, menar Miles och Huberman (1994). Enligt Limberg (1998) handlar det
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medvetna tolkningsarbetet om att forskaren redovisar olika steg i analys och
tolkningsprocedur. 

Det medvetna tolkningsarbetet samt öppenheten torde motverka risker och
problem kring att: forskaren i kvalitativa studier ofta arbetar på egen hand, väljer
insamlingsinstrument själv och analyserar, tolkar och rapporterar sina data själv-
ständigt. Hur kan man då relatera mina resultat till tidigare försök att förbättra lä-
rande?

9.3.1 Mitt och tidigare försök att åstadkomma ett bättre 
lärande
I Marton och Booth (2000) redogörs översiktligt för en rad tidigare försök som
genomförts av den så kallade INOM-gruppen (INLÄRNING OCH OM-
VÄRLDSUPPFATTNING) med syfte att åstadkomma ett bättre lärande. Efter-
som upplägget och resultatet av aktionerna som redovisas i denna avhandling har
likheter med flera av dessa försök är det av intresse att jämföra erfarenheterna.
En utgångspunkt jag delat med INOM-gruppens forskare var att djupinriktade
studenter är fokuserade på uppgiftens mening, medan ytinriktade studenter till
största delen är fokuserade på inlärningsuppgiften som sådan. Ytterligare en
strävan som jag hade gemensamt med flera av de försök som Marton och Booth
(aa) redogör för, var att stimulera till en djupinriktning av studierna, det vill säga
utveckla elevernas: förståelse av en text, förmåga att närma sig författarens av-
sikt, reflekterande över en text, förmåga att finna huvudpoängen och möjlighet
att relatera innehållet i en text till vad de tidigare lärt sig. 

I flera av de försök som författarna redovisar och hänvisar till i sin översikt
var resultatet överraskande. Effekterna av att försöka åstadkomma ett förbättrat
lärande var inte de förväntade. Det visade sig svårt att utveckla ett genuint enga-
gemang för lärandet som ju är utmärkande för en djupinriktning. Istället hantera-
de flera av de studerande som deltog i försöken uppgifterna de ställdes inför på
ett trivialt och mekaniskt sätt snarare än utmanande och reflekterande. Den slut-
sats som dras av de olika försöken är följande.

Men att särskilja lärandets vad från lärandets hur, och att försöka öva
upp ’hur’ utan referens till ’vad’, det var dömt att misslyckas. (Marton &
Booth, 2000, s 219)

Mina resultat framstår i flera avseenden som likartade vid en jämförelse med
Marton och Booths. För det första var det beteende som flera av eleverna uppvi-
sar under aktionen exempel på ett procedurengagemang. Det vill säga, eleverna
har ställt upp på att genomföra det de blivit tillsagda att göra utan något egentligt
engagemang (Dysthe, 1996). Elevernas inställning har medfört att de flesta en-
dast på ett ytligt plan insett nyttovärdet av metaövningarna. 

För det andra skulle detta dessutom belysa varför eleverna som deltog i da-
torövningen efter den metakognitiva träningen inte använde sig av sina färdig-
heter vid användningen av information hämtad från Internet. Eftersom de inte
behövde använda sina metakognitiva färdigheter för att tillfredsställa läraren el-
ler någon extern forskare så gjorde de det inte heller. Eleverna har därför istället
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mer eller mindre mekaniskt besvarat metafrågorna endast när de blivit ombedda
att göra det. 

Såväl elever som lärare återkommer under aktionen till vikten av att eleverna
själva förstår och internaliserar nyttovärdet av en aktivitet. Om eleverna inte för-
står det potentiella värdet av ett förändrat beteende, leder det sannolikt till att den
avsedda effekten uteblir. Redan tidigt under lektionsobservationerna noterade jag
att eleverna i allmänhet var relativt neutrala inför de metakognitiva övningarna.

Det som emellertid skiljer min studie från dem som redovisats i Marton och
Booth (aa) är att jag haft en ambition att söka förstå förhållandet mellan proces-
sen och utfallet av processen. Genom att jag på olika sätt sökt fånga in de erfa-
renheter som gjorts under arbetet med de metakognitiva materialen har jag sökt
få underlag för att diskutera varför utfallet blir det det blir. Ur föreliggande av-
handlings perspektiv blir det därför intressant att diskutera varför aktionen lyckas
bättre i Harriets klass än i övriga.

Det som Marton och Booth (aa) benämner teknifiering av lärandet lyckades
nämligen läraren Harriet förebygga. Genom att Harriet fick eleverna i sin grupp
att förstå syftet med den metakognitiva träningen och att sätta in övningarna i ett
relevant sammanhang (tex inför det nationella provet i engelska) utmanades ele-
vernas inre motivation. Harriets agerande är ett exempel på när man i undervis-
ningen lyckas hålla ihop lärandets hur och vad.

Sammanfattningsvis; de likartade slutsatser som kan dras av jämförelsen
mellan Marton och Booths (aa) presentation och mina resultat är värdet av att
eleverna själva förstår nyttovärdet av en aktion och att läraren lyckas hålla ihop
lärandets hur och vad för att på så sätt utmana elevernas inre motivation. 

I de avsnitt som följer diskuterar jag mitt huvudresultat. Först förs ett resone-
mang kring lärarens roll, därefter diskuteras programrelaterade skillnader och
avslutningsvis elevernas reproducerande hållning. 

9.3.2 Lärarens roll
I avsnittet som följer kopplar jag ihop mina resultat från aktionen med tidigare
forskningsresultat angående lärarrollen. Det är viktigt att man som forskare inte
omedvetet lämnar en reduktion för en annan, till exempel från ett elevfokus till
ett lärarfokus. Det mest centrala i avsnittet är därför istället hur viktig interaktio-
nen är mellan lärare och elev, det vill säga att läraren har framgång i att få ele-
verna delaktiga i en aktion. Tidigare har Søby framhållit värdet av interaktion
och han uttrycker det på följande sätt:

Bred og rik interaksjon i digitale medier er en forutsetning for fremtidens
pedagogikk. (Søby, 2001, s 99)

I tidigare sammanhang har bland annat Svingby mfl (1989) påpekat lärarens be-
tydelsefulla roll i att hjälpa eleverna att ställa rätt slags frågor och som leder till
att utveckla elevernas förståelse. Svingbys påpekande sammanfaller sålunda med
ett av huvudresultaten i denna avhandling. De bägge pedagogerna Postman och
Weingartner för också resonemang kring lärares centrala position i skolan och i
synnerhet deras attityder: 
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Varje betydelsefull innovation i pedagogiken placerar lärarnas attityder i
centrum. Att tro något annat är en illusion. (Postman & Weingartner,
1977, s 50 f)

Vad gör då eleverna i klassrummet för att lära sig? Postman och Weingartner be-
svarar själva frågan med att de flesta elever sitter och lyssnar på lärare. För det
mesta krävs dessutom av eleverna att de minns vad läraren säger. Sällan upp-
muntras eleverna till att ställa (kritiska) frågor till innehållet. Det är i detta sam-
manhang läraren har en viktig roll som förändringsagent menar de bägge förfat-
tarna. Det är läraren som genom att träna eleverna att ställa reflekterande frågor
får till en utveckling av skolundervisningen.

Även Robertson Hörberg (1997) är tydlig kring hur hon ser på lärarnas roll
och hon framhåller att lärarna är de mest betydelsefulla när det gäller förändring
i skolan (se även Hargreaves, 1998). Det handlar om vilja, ork, engagemang och
kollegialitet anser Robertson Hörberg. Eftersom lärarna är nyckelpersoner i för-
ändringsprocesser har de också stort ansvar, påpekar hon. 

Mina resultat sammanfaller även i delar med de Kindeberg (1997) presenterar
i sin avhandling. I sin avhandling utgick Kindeberg bland annat från antagandet
”...att metoden mer än läraren var avgörande för vad som hände med elevernas
kunskaper.” (aa, s 4) Att forskningsintresset i första hand riktades mot eleven
ledde till en förenklad och reducerad syn på undervisning menar Kindeberg (aa).
I likhet med mig, övergav Kindeberg sitt ursprungliga elevfokus och inriktade
istället uppmärksamheten på mötet mellan eleven och läraren. På samma sätt
överger jag under forskningsprocessen min mer reduktionistiska utgångspunkt
för att istället bejaka läraren och interaktionen med eleven i stimulerandet av
dennes lärande. Det är i det väsentliga växelspelet mellan elever och lärare som
en ömsesidig delaktighet i en verksamhet kan framväxa och leda till utveckling. 

Vidare redovisar Kindeberg hur läraren påverkar undervisningens inriktning
och hon anser sig visa att läraren är avgörande för hur eleverna tolkar målen med
undervisningen. Hennes resultat ger stöd åt min argumentation kring lärarens
centrala roll i att få eleverna att: bli medägare, inse nyttan med en uppgift, vilja
deltaga i undervisningsförnyelse, överhuvudtaget bli engagerade i skolarbetet. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan framstår satsningar på lärarfortbildning
som en ändamålsenlig åtgärd för att användandet av information hämtad från
Internet ska utvecklas till något mer än i stora delar ett reproducerade arbete (dvs
utsageklassificeringar på den multi-strukturella nivån). En liknande slutsats drar
Cuban och Kirkpatrick (CEI är förkortning för computer-enhanced instruction
och representeras av öppna flervalsprogram):

Yet CEI, which is becoming more popular, requires teachers to play a far
larger role in interactions between students and machines. (Cuban &
Kirkpatrick, 1998, s 31)

Tidigare har Miller och Olson (1994) pekat på värdet av att elever och lärare till-
sammans i interaktion skapar lärandemiljöer där datorer ingår. Även de varnar
alltså för faran i att ha en alltför reduktionistisk syn som leder till en orsak - ver-
kandiskussion kring elevens, lärarens och datorns roll i skolan. Poängen i Miller
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och Olsons tankegång är att läraren och dennes förehavande påverkar hur datorn
kommer att användas i undervisningen och av eleverna. I likhet med Miller och
Olsons resonemang visar resultaten i föreliggande avhandling att läraren har en
betydelsefull roll i det komplexa sammanhanget i valet av medium, metod och i
relationen till eleven. 

Även Cunningham och Andersson (1997) menar att lärarna har en viktig roll i
att tydliggöra för eleverna (även skickliga Internetanvändare) hur Internet kan
användas för nyttiga ändamål. I denna roll blir läraren mer av en handledare än
föreläsare menar de bägge författarna. Lärarens uppgift blir att se till att Internet
tillför undervisningen något så att Internetanvändningen inte bara stannar vid ett
informationssökande med ett efterföljande reproducerande arbete. Vi kan inte
som lärare bestämma när eller om elever ska reflektera, som Kindeberg (1997)
riktigt påpekar. Däremot framstår lärarens förmåga och vilja att skapa goda in-
lärningstillfällen så som en allt viktigare uppgift:

Lärarens val av innehåll och inriktning bestäms av hennes kunnande i
och engagemang för ämnet. För att främja handlingsberedskap krävs att
eleven i olika situationer tillsammans med lärare och andra elever blir
medveten om vad som är idén med ett visst ämnes innehåll. Lärarens tyd-
lighet med vad hon vill att eleverna ska förstå kan inte nog betonas. Lära-
ren måste möta eleverna med ett tydligt engagemang. Hon måste våga
framföra sina känslomässiga värderingar och kunna argumentera för,
varför det valda stoffet är viktigt. Läraren måste vara så kunnig att hon
kan inse det övergripande målet med ämnesinnehållet för att undvika att
undervisningen enbart främjar den definierande inriktningen. Genom att
tydliggöra målet och idén med det valda innehållet, och redogöra för den
praktiska nyttan och konsekvensen av det valda ämnesinnehållet, kan ele-
vens kunnande förändras och fördjupas. (Kindeberg, 1997, s 110)

Wickenberg (1999) konstaterar i sin avhandling att: ”De allra flesta är dock of-
tast helt överens om att läraren är en mycket betydelsefull person i skolans arbe-
te.” (aa, s 384) Trots konstaterandet menar Wickenberg att lärarens roll är för-
summad. De lärare som är engagerade i påverkansprocesser benämner Wicken-
berg för: inspiratörer, lokomotiv, motorer, eldsjälar eller nyckelaktörer. Med
följande fem grundläggande drag beskriver Wickenberg eldsjälens individuella
egenskaper:

- ’eldsjälen’ är en ensam individ (en aktör),
- ’eldsjälen’ brinner eller har ett starkt engagemang för 
något eller någon (känsla - medkänsla),
- ’eldsjälen’ handlar, agerar,
- ’eldsjälen’ söker påverka någon eller något (påverkan),
- ’eldsjälen’ verkar i ett socialt sammanhang med en roll eller en uppgift i 
denna (organisation - arena). 

På flera ställen i sin avhandling betonar han hur centrala de engagerade nyck-
elaktörerna är (se Wickenberg, 1999, avsnitt 11.7.2 på temat forskning om eld-



226

själar; se även Svensson, 2001). En väsentlig fråga för Wickenberg är alltså den
enskilde aktörens engagemang. Vidare uppger han att: ansvar, förankring och
meningsskapande förefaller vara utmärkande och avgörande aspekter för olika
typer av engagerade nyckelaktörer. 

Wickenbergs resultat är intressanta och vägledande i den tolkande processen
av mina insamlade data. Jag har ovan påpekat att samtliga fyra lärare var intres-
serade och engagerade i aktionen som de deltog i (naturligt nog i varierande om-
fattning). Harriets elever blev dock det jag benämnt medägare i projektet. Mot
bakgrund av Wickenbergs resultat skulle man kunna jämställa min term medäga-
re med det Wickenberg benämner förankring. När nu Harriet var den lärare som
lyckades förankra syftet med metaträningen bland sina elever kan detta förklara
varför just hennes elevgrupp utvecklades under aktionen. Vidare betonar Wick-
enberg att nyckelaktörernas (de engagerade lärarnas) personliga engagemang
sannolikt har en avgörande betydelse för genomförandet av olika förändringar i
skolan: 

Ett viktigt resultat av min studie är i detta perspektiv förståelsen av att det
är kunskap, engagemang och inspiration från aktörens livsvärld som till-
låtits - i strid med tidigare ideal - att influera den professionella rollen
hos skolans vuxna aktörer. Detta arbetssätt har förts in av enstaka eld-
själar eller nyckelaktörer, som varit föregångare och normsättare. (Wick-
enberg, 1999, s 512)

Harriets stora personliga engagemang och intresse för aktionen, såväl före som
under och efter genomförandet, har därför varit väsentligt för resultatet bland
hennes elever. 

Lander mfl (1995) ingick i ett OECD-projekt med namnet Teacher Quality,
där Sverige och ytterligare tio länder deltog. Fokus för projektet var lärare i de
olika ländernas grundläggande utbildningar. Vid en sammanställning är det tre
fundament som är gemensamma för flera av de deltagande ländernas rapporter.
Det som är intressant för resultatet av föreliggande aktion är synen på inlärning
där såväl lärarens roll nämns som värdet av metakognitiv träning:

Inlärning: Uppfattningen om hur barn tar till sig och bygger upp egen,
kunskap, som är användbar även i framtiden; Det gemensamma handlar
om att barnen måste lära sig självstyrande förmåga i inlärningen, både
som individer och i grupp, och att detta kräver en tydlig återkoppling från
läraren. Fokus ligger också på kommunikationsträning, roll-tagande och
meta-kognition. (Lander, 1995, s 161)

Det är värt att notera att andemeningen i citatet tycks vara att läraren får en fort-
satt viktig roll även när eleverna är aktiva i sin självstyrda inlärning. En konsek-
vens av resonemanget är att oavsett om lärarrollen förändras och blir mer av
handledande karaktär - så förblir läraren viktig i elevens lärandeprocess. Kon-
staterandet ligger väl i linje med intervjusvaren som redovisas i denna avhand-
ling där ju samtliga elever framhåller lärarnas viktiga roll.



227

Riis beskriver hur en framtida skola kan komma att gestalta sig och att lärar-
rollen kanske blir mer mångfasetterad men också vagare i konturerna. Kanhända
är det en skola där eleverna i många sammanhang hämtar information via Inter-
net. Det som är intressant att uppmärksamma är emellertid den kritiska fråga som
Riis formulerar, nämligen: vill vi egentligen ha en sådan skola (SOU 1998:70)?

I en artikel resonerar Tengström (1997) om lärarens roll i kunskapssamhället.
Hans analys av ett samhälle som ser sig som ett kunskapssamhälle, är att grund-
skolan och gymnasieskolan där kommer att utgöra viktiga basinstitutioner. En
konsekvens av detta menar Tengström blir att lärarna får en nyckelroll i samhäl-
let. Att Internet kan erbjuda en stor tillgänglighet till information förnekar inte
Tengström. Han är dock av uppfattningen att det kritiska momentet i all kun-
skapstillägnelse är att: ”...kunna förstå informationen, kritiskt bedöma den och
sedan infoga den i en redan upparbetad tankestruktur.” (Tengström, 1997, s 10)
Tengström drar slutsatsen att läraren också i kunskapssamhället blir en ound-
gänglig nyckelperson i den didaktiska processen. 

Sammanfattningsvis: Att läraren, i det framväxande informationssamhället,
bibehåller sin viktiga roll i elevernas lärprocess, om än i en annorlunda och ut-
vecklad form, framgår såväl av aktionens resultat som av tidigare forskning.

9.3.3 Programrelaterade skillnader mellan eleverna samt på-
följder
Jag kommer här först att diskutera de skillnader som framkommit mellan elever-
na på de olika programmen under aktionen och att det är eleverna på de yrkes-
förberedande programmen som har störst behov av metaträning. Därefter kom-
mer jag att hävda tesen att metaträning och därmed också lärarens roll blir än
viktigare i skolarbetet med Internet som till stora delar är baserat på textbearbet-
ning. 

I loggböckerna är det framför allt två skillnader som framstår mellan eleverna
på de yrkesförberedande- samt studieförberedande programmen och som är vär-
da att resonera kring här. För det första har eleverna på de yrkesförberedande
programmen generellt besvärligare än eleverna på de studieförberedande att i
loggböckerna beskriva och exemplifiera hur de kan närma sig en uppgift de
ställs inför (vilket också bekräftades under intervjuerna). För det andra har ele-
verna vid de yrkesförberedande programmen dessutom svårt för att skilja ut de
viktigaste delarna i en arbetsuppgift. Liknande bekymmer gav inte eleverna som
gick på de studieförberedande programmen uttryck för i loggböckerna. De
nämnda svårigheterna kan få konsekvenser och utgöra hinder för eleverna i ett
framtida samhälle som bygger på ett flexibelt lärande i en snabbt föränderlig
värld med stora informationsflöden. 

En sådan konsekvens är till exempel att kunskap i framtiden allt mer förändras
till att bli mer av en metod och ett förhållningssätt. Undervisning i olika sam-
manhang blir allt mer målstyrd och målen förändras kontinuerligt. Mot den bak-
grunden framstår det som angeläget att de studerande besitter en rad olika inlär-
ningsfärdigheter som de kan tillämpa beroende på uppgiftens karaktär. Förmågan
att lära och lära om blir väsentlig och att man helt enkelt kan anpassa sig efter
rådande omständigheter.
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Att eleverna på de yrkesförberedande programmen därutöver har problem
med att särskilja viktigt från mindre viktigt i en uppgift kan vålla problem i det
stora utbud av information som finns tillgängligt på Internet. Om man knyter an
till resonemanget i inledningen om modellstarka och modellsvaga elever av
Aronson och Sjögren (1994), löper elever på yrkesförberedande program faran
att återfinnas bland de modellsvaga. Dessa elever står sämre rustade i ett stort in-
formationsflöde. Överutbudet av information kan leda till att de modellsvaga gör
en serie pseudoval i framtiden (aa). Mot bakgrund av de två ovan redovisade
svårigheterna bland eleverna på de yrkesförberedande programmen, ökar beho-
vet av att eleverna tränar sin reflektiva kompetens. En risk är annars att just den-
na grupp elever blir förvillade och informationssvaga.

Samtidigt som eleverna på de yrkesverksamma programmen brottas med svå-
righeterna som redovisats ovan har eleverna på de studieförberedande program-
men sina problem. Ur intervjuer samt loggboksnoteringar framkommer som sagt
att flera av dem är hämmade av tidigare framgångsrika strategier men som mer
leder till memorerande istället för förståelse. Denna grupp elever ger i den data
som insamlats också uttryck för att i huvudsak vara faktainriktad. Elevernas re-
producerande hållning kvarstår efter metaträningen och därför behöver även ele-
verna på de studieförberedande programmen få ökad möjlighet att utveckla en
förståelse för värdet av att lära sig reflektera över sitt eget lärande.

Eleverna vid de studieförberedande programmen ger på det hela taget i det
empiriska materialet en bild av sig själva som splittrade mellan ett allmänt bild-
ningsideal och ett strategiskt handlande. De yttre strategiska motiv som anges av
eleverna är exempelvis: provresultat; betyg och lärarnas direktiv. Några av ele-
verna uttrycker i loggnoteringarna, att studierna handlar om att man i första hand
ska ”...klara sig.” Med det synsättet är fokus för studierna på att med minsta
möjliga arbetsinsats bli godkänd i undervisningen. För dessa elever går inte ar-
betet i skolan ut på att man som elev ska uppnå förståelse och bildning. 

När det gäller programrelaterade skillnader, är det också värt att diskutera det
faktum att det framför allt är eleverna på de yrkesförberedande programmen som
lyfter fram lärarens roll i intervjuerna. Boekaerts (1999) har i tidigare forskning
funnit att de elever som särskilt betonar lärarens roll riskerar att lita alltför myck-
et på lärarens metakognitiva kompetens istället för att utveckla den egna. Feno-
menet benämner Boekaerts för extern reglering (external regulation): 

Researchers (and also teachers) should be aware that, under conditions
of maximal external support, students´ metacognitive skills will develop
minimally and that students with minimal metacognitive skills will not ha-
ve the chance to experience the beneficial effect of these skills first hand.
(Boakaerts, 1999, s 450)

Mot bakgrund av citatet ovan måste läraren med andra ord försöka att hitta en
”rätt” nivå att ge eleverna metakognitiv support på. Såväl för lite som för mycket
interaktivt metastöd från läraren tycks ha en hämmande effekt på elevernas lä-
rande. 

Följaktligen och sammanfattningsvis blir en påföljd av resonemanget ovan att
läraren får den ansvarsfulla uppgiften att tillse att eleverna vid de yrkesverk-
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samma programmen inte blir förlorare i det ökade informationsflödet. Det är
nödvändigt att eleverna på de yrkesförberedande programmen erbjuds möjlighet
att utveckla sina studiestrategier samt förmågan att skilja viktigt från oviktigt, till
exempel genom metaträning. 

9.3.4 Elevernas reproducerande hållning
I detta avsnitt kommer jag att argumentera för att lärarnas undervisning och
provutformning är centrala företeelser om vi vill se en utveckling av gymnasie-
elevers informationsanvändning vid arbete med Internet. Om lärarna inte stimu-
lerar och premierar elevernas helhetsförståelse kommer det passiva elevkopie-
randet att bestå, och som i aktionen tog sig uttryck i att de flesta av elevutsagorna
klassificerades på den multi-strukturella SOLO-nivån.

Att de flesta av elevutsagorna klassificerades på den multi-strukturella SOLO-
nivån såväl före som efter metaträningen är överhuvudtaget värt att diskutera.
Det höga antalet multi-strukturella klassificeringar är tecken på att informationen
hämtad från Internet används så obearbetad och icke-analyserad som befarades i
inledningen till denna avhandling. Eleverna hämtar med andra ord information
på Internet men redovisar den obearbetad i form av en uppräkning av lösryckta
faktauppgifter. Om och i så fall hur informationen hänger ihop resonerar elever-
na inte kring. Inte heller abstraheras informationen och sätts in i ett vidare per-
spektiv. Farhågan, kring det obearbetade användandet av information, får stöd i
citatet av Van Rossum och Schenk som följer:

...when a surface approach is used the level of learning outcome is never
higher than multi-structural. (Van Rossum & Schenk, 1984, s 80)

Även Limberg för i sin avhandling fram slutsatsen att eleverna:

…använde information på olika sätt och fick ut olika resultat av sin in-
formation beroende på att de sökte efter olika saker i informationen.
(Limberg, 1998, 169)

I loggböckerna uppgav vidare i stort sett samtliga elever som ingick i aktions-
forskningsprojektet att de inte kopplade ihop nyvunnen kunskap med den de äg-
de sedan tidigare. Elevernas bristfälliga sammanlänkande mellan gammal och ny
kunskap kan medföra problem i skenet av Gärdenfors tankar som följer. Gärden-
fors (1996) framför nämligen åsikten att för att man ska kunna tillvarata externt
lagrad information (till exempel på Internet, min anm) måste varje individ kunna
tolka den, värdera den och relatera den till annan kunskap. Eftersom då flera av
eleverna som ingick i aktionen uppenbarligen inte relaterade den nyvunna kun-
skapen till gammal, så är det mot bakgrund av Gärdenfors argumentation följd-
riktigt och logiskt att de flesta av elevernas utsagor klassificerades på den multi-
strukturella nivån (där man ju lösryckt och orelaterat anger ett antal fakta). 

Återigen tydliggörs lärarens viktiga roll i att förhindra att elevarbetet med in-
formation hämtad från Internet endast resulterar i ett oreflekterat ordagrant åter-
givande. Madsén menar att: ”En av lärarens viktigaste uppgifter är att hjälpa ele-
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verna hitta strukturen i det som skall läras... .” (aa, 1994, s 280) Ett sätt att göra
detta är att fokusera elevernas tankar om undervisningens innehåll. När Madsén
efterfrågar större inslag av metakognitiva aktiviteter i undervisningen kan före-
liggande aktion ses som ett försök med denna avsikt. Läraren får med andra ord
uppgiften att förmå eleverna att överge sin reproducerande hållning. 

Det är risk för att det är förmågan att söka och oreflekterat återge fakta som
premieras av de nya, elevaktiva och informationssökande arbetssätten i skolan.
Ännu är det ovisst om faktafokuseringen blir än större nu när information i stora
mängder behändigt går att samla in och redovisa. Även flera av de faktainriktade
eleverna påpekade dock under andra intervjuomgången hur viktigt det är att för-
djupa sina kunskaper kvalitativt och inte bara ordagrant återge det inlästa. Trots
denna insikt är det ingen av elevutsagorna som klassificeras på den utvidgat ab-
strakta nivån efter den metakognitiva träningen. Avsaknaden av klassificeringar
på denna högsta SOLO-nivå är oroväckande. 

I en undersökning beskriver Dysthe att det tog ett helt år innan de negativa at-
tityderna till skrivandet förändrades hos merparten av eleverna i en klass. Dysthe
beskriver ett projekt som hon följde under en termin. Efter sina observationer
konstaterar hon att: ”...det är en alldeles för kort tidsrymd för att kunna registrera
genomgripande individuella förändringar.” (Dysthe, 1996, s 134) Såväl elever
som lärare bekräftade under aktionsprojektet att det tar lång tid att förändra ele-
vernas inställning till det egna lärandet. 

9.3.4.1 Intressekollisionen mellan styrdokument och provutformning
En nödvändig förutsättning för att få eleverna att överge ett relativt passivt,
mottagande och reproducerande studiebeteende är att lärarnas provutformning
förändras. Om eleverna ska utveckla förståelse, nya perspektiv på lärandet samt
växa som människor krävs att det är det som lärarna examinerar i undervisningen
och inte mängden av utantillärd fakta. Om proven förändras torde kopplingen
mellan provresultat och betyg leda till ett förändrat studiebeteende bland elever-
na. Det råder inte sällan en intressekollision mellan å ena sidan skolans organi-
sation och provutformning (och vad det medför vad avser elevernas strategiska
handlande) och å andra sidan den signal läraren skickar ut till eleverna om värdet
av förståelse. Såväl lärare som elever behöver kritiskt granska sin inställning till
reproduktion som form för kunskapskontroll. Søby beskriver intressekollisionen
på följande sätt:

Forskning viser at laererne som et resultat av press fra reformer, myn-
digheter, foreldre, forsøk på IKT-integrering – presses i motstridende ret-
ninger – og utvikler en undervisningspraksis som fungerer i forhold til
deres tradisjonelle oppgave: nemlig å formidle kunnskap og verdier.
(Søby, 2001, s 98)

När Säljö (1998) resonerar kring konsekvenserna av att skriftspråket blivit den
dominerande kommunikationsformen i skolan, kopplar han sitt resonemang till
medieforskaren McLuhan (som jag tidigare diskuterade i avsnittet om Medium
och metod i debatten om IKT). McLuhan menade att ”the medium is the mes-
sage” och att man därför inhämtar information på det sätt den förmedlats och
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svarar på de frågor som formulerats i anslutning till texten. Kunskapskontrollen
har av normer och traditioner befrämjat ett mekaniskt oreflekterat memorerande
av fakta såsom obearbetad information. Konsekvensen har blivit att skolan har
producerat elever som memorerar fakta istället för att öka sin förståelse för hur
”…hur man ställer frågor och söker sig fram till svar.” (Säljö, 1998, s 28) 

Wickenberg menar att det parallellt med den formella styrningen av skolan
också finns en mer informell styrning av densamma (1999). I detta sammanhang
skulle ett formellt intresse ligga i att eleverna skulle lära sig att reflektera (se Lä-
roplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna,
1994a) samtidigt som den informella styrningen skulle återfinnas i traditionella
provutformningsstrukterer (med fokus på faktakunskaper) och deras koppling till
betygen. Även Andersson (2000) berör problematiken som innebär att de stude-
rande kan uppleva variationen i bedömningar som motsägelsefull. Motsättningen
mellan skolideologin (t ex socialkompetens och reflektion) och lärarens bedö-
mande roll har bland annat beskrivits i termer av pedagog och domare (Skolver-
ket, 2000c). Wickenberg konstaterar sammanfattningsvis att skolans traditioner
och tröghet i sig är strukturella hinder för utveckling (1999). 

Wickenberg (se även Brunander, 1979) har tidigare lyft fram ett antal indivi-
duella och sociala omständigheter som kan hindra införandet av nya normer:

Orken, viljan, modet, lättja, bekvämlighet, ointresse, intresse för och vär-
dering av annat, brist på uppmuntran och att inte bli sedd, ekonomin,
kommun och kommundel, omorganisation och byten av arbetsuppgifter,
tidpunkten och tidsandan, ovilja till förändring, traditionerna och vanans
makt. (Wickenberg, 1999, s 466)

Även i detta avseende kommer en av mina utgångspunkter om att läraren och
dennes roll var överskattad för elevernas lärande, på skam. Tvärtom visar resul-
tatet av aktionen även vad avser till exempel provutformningen på, hur viktig lä-
raren är för elevernas inställning till kunskapandet. 

Trots att uttryck som många och mycket är mindre frekventa i den andra in-
tervjuomgången, finns bland eleverna på de studieförberedande programmen
tecken på att en kvantitativ syn på lärandet fortfarande kvarstår. Detta kvantitati-
va, faktainriktade synsätt representeras framför allt av några elever som i sina
intervjusvar var fokuserade på: fakta, prov, att kunna återge och så vidare. En
intervjuad elev från ett studieförberedande program menade att lära sig: 

...det är att ta reda på fakta och att memorera det så att man kan använda
det i framtiden. Så att man har det till förfogande i hjärnan så att man
kan använda det. (Filip)

Svaret som citeras ovan representerar en kvantitativ syn på lärandet (jämför med
Gärdenfors resonemang om att lagra och konservera kunskap i Fängslande In-
formation, 1996). Eleven Filip tycks ha anpassat sig efter de krav och förvänt-
ningar som ställs på honom i undervisningen. Postman och Weingartner kom-
menterar det sedan tidigare vanliga upplägget av skolundervisningen på följande
sätt:
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Den högsta formen av intellektuell prestation är att minnas, och under-
visningens mål är att samla ”fakta” som inte har med varandra att göra.
(Postman & Weingartner, 1977, s 37)

Istället för att ge eleverna sken av att det finns ett enda och otvetydigt rätt svar på
alla frågor kommer kunskapen till som svar på frågor (aa). Sannolikt är faktafo-
kuseringen kopplad till lärarna och deras utformning av proven. Eleverna på de
studieförberedande programmen sysslar mycket med texter av olika slag och vet
att reproduktion i regel premieras vid prov- och betygstillfällen. Studiebeteendet
bland eleverna på de studieförberedande programmen av intervjusvaren att dö-
ma, tycks i större utsträckning än eleverna på de yrkesförberedande program-
men, vara styrt av att klara av proven som ges i de olika ämnena. Proven i olika
ämnen är inte sällan utformade så att de uppmuntrar en mer eller mindre struk-
turlös uppräkning av fakta. Att proven är centrala för påverkan av människors
sätt att lära är sedan tidigare dokumenterat av Marton mfl (1977; se även Skol-
verket, 2000c):

Utan tvekan utgör prov och de betyg prov ger upphov till den viktigaste
formen av påverkan på människors sätt att lära i de flesta utbildnings-
sammanhang. (Marton mfl, 1977, s 105)

Marton mfl (aa) konstaterar också att det förmodligen är många lärare och prov-
konstruktörer som inte förstår vilket enormt inflytande innehållet och utform-
ningen av kunskapsproven har på elevernas syn på inlärning. Prov som stimule-
rar faktaåtergivande formar elevens reproducerande beteende. Också i detta
sammanhang framstår läraren som viktig för hur eleverna ska förhålla sig till ett
lärostoff. Hur ska till exempel ett stoff hämtat från Internet bedömas av läraren?
Är det mängden av fakta som är avgörande eller nivån på förståelsen? 

9.3.4.2 Elevernas instrumentella hållning
Flera av eleverna som deltog i aktionen uppvisade att de hade en instrumentell
syn på utbildning. För dessa elever gällde skolarbetet att få så bra provresultat
och betyg som möjligt. Iakttagelserna ligger väl i linje med de resultat som
framkommer i Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar 2000 (Skolverket,
2000c). I rapporten konstateras bland annat att kunskapernas bytesvärde priorite-
ras framför bruksvärdet samt att eleverna vill ha tydliga läsdirektiv inför prov så
att de kan få bra betyg. 

Andersson har tidigare visat att för elever på de teoretiskt inriktade gymna-
sieutbildningarna är det primära att få de betyg och provresultat som krävs för att
bli behörig eller klara urvalet till fortsatta studier (2000). Att skaffa kunskap som
är användbar i den fortsatta utbildningen är däremot sekundärt. Påståendet från
Andersson är en delförklaring till varför antalet utsagor av elever på de studie-
förberedande programmen på den multi-strukturella nivån förblir oförändrat un-
der aktionen. 

Sammantaget kan konstateras att det reproducerande elevbeteendet och prov-
utformningen resulterar i att eleverna ofta har en instrumentell hållning till ut-
bildning och därmed till metaövningarna. Mina resultat sammanfaller i stora de
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lar med Skolverkets granskningsgrupp (Skolverket, 2000c) som har påtalat att
proven dominerar kraftigt som underlag för betygssättningen och att målet för
elevernas lärande därför ofta verkar vara provet som kommer. Mot bakgrund av
detta är det förståeligt att många av eleverna som ingick i aktionen haft en in-
strumentell hållning till metaträningen. 

Skolverkets granskningsgrupp har sett som väsentligt för kvalitetssäkringen
av betygen att elever känner delaktighet och ansvar för sitt lärande. Av gruppens
resultat framkommer att lärarna framhåller tiden och organisationen som hinder
för eleverna att bli delaktiga i lärandet. Värt att notera är att det i skolverksrap-
porten poängteras att detta är ett förhållande som ”…dock inte alla elever vare
sig är missnöjda eller önskar förändring av.” (Skolverket, 2000c, s 146; se även
Brunander, 1979) I Harriets klass däremot genomsyrades eleverna av inre moti-
vation, ansvarstagande och delaktighet (se avsnittet om ”Harriets syn på kun-
skap och lärande”).

Att ett reproducerande elevbeteende ofta är tillräckligt för att uppnå goda stu-
dieresultat kan också kopplas till den uteblivna strategiutvecklingen under aktio-
nen. 

9.3.4.3 Utebliven strategiutveckling och konsekvenser därav
Innan den metakognitiva träningen påbörjades, kunde elever vid de studieförbe-
redande programmen ange fler strategier för det egna lärandet än elever vid de
yrkesförberedande programmen. Förhållandet förändrades inte under aktions-
forskningsprojektet, då det av resultatet (i loggböcker samt intervjumaterial) gick
att utläsa att eleverna oavsett programtillhörighet inte hade utvecklat några nya
strategier. Varken elever vid de studieförberedande- eller vid de yrkesförbere-
dande programmen hade överhuvudtaget i någon större utsträckning reflekterat
över frågor som rörde det egna lärandet. Under det sex månader långa projektet
hade dock eleverna fått tillfälle att aktivt och systematiskt i engelskundervis-
ningen reflektera och dokumentera sina tankar kring lärande och kunskap. För
eleverna på de yrkesförberedande programmen var detta systematiska tänkande i
stora delar nytt (i alla fall i teoretiska sammanhang).

För elever på de studieförberedande programmen var det emellertid inte lika
omvälvande. De hade under sin skolgång påbörjat fokuseringen av lärandet i just
teorin och inte i praktiska sammanhang. Därför är det logiskt att eleverna vid de
studieförberedande programmen i större utsträckning sedan tidigare tvingats ut-
veckla sina inlärningsstrategier. Den metakognitiva träningen var därför inte i
alla delar ny för dessa elever. 

- Tror du att din syn på lärandet förändrats på grund av att du gjort de
metakognitiva övningarna? 
- Det tror jag faktiskt inte, men jag är inte säker i sådana fall så är det
omedvetet, men jag tror inte det. För att jag tror att jag innan har varit
ganska så medveten om varför man går i skolan och varför man lär sig
saker och ting. (Maria, studieförberedande)

Flera av de intervjuade eleverna på de studieförberedande programmen menade
att deras sedan tidigare beprövade studiestrategier, hämmade dem från att
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anamma nya inlärningstekniker. Denna hämmande effekt kan kopplas till det
faktum att hela tretton av de nitton utsagorna som tillhörde elever vid de studie-
förberedande programmen förblir oförändrade i klassificering. En av dessa ele-
ver (Filip) svarade efter projektet på frågan: Tror du att din syn på lärandet har
förändrats på grund av att du gjort de metakognitiva övningarna?

Näh inte så mycket det tror jag inte. För att jag lär mig bäst på mitt sätt
som jag, som jag alltid har gjort liksom. Och jag tror inte det är att jag
har blivit bättre på att lära mig så mycket nu. Kanske att man tänker mer
på det nu vad ska jag lära mig extra mycket och jobbar med faktan och
så. Men jag tror inte jag har ändrat mitt sätt att lära mig så mycket. 

Att besitta en god mångfald av beprövade strategier, och som framför allt elever
från de studieförberedande programmen gav uttryck för i första intervjuomgång-
en, har med andra ord hämmat utvecklingen och öppenheten för att lära nytt hos
dessa elever. Det kan också förklara varför eleverna från de yrkesförberedande
programmen (under observationer samt i fallbeskrivningarna) i alla fall under
inledningen av projektet gav uttryck för en större öppenhet och förväntan på vad
projektet skulle utmynna i. Några av eleverna föreslår därför att metakognitiv
träning ska påbörjas redan tidigt under skolgången innan man hunnit bli begrän-
sad av sina egna strategier. 

Det är rimligt att den relativa ovana som elever från de yrkesförberedande
programmen besatt kring att arbeta med texter och aktivt reflektera över läran-
destrategier har påverkat utvecklingen av projektet. Tidigare i avhandlingen refe-
rerade jag till undersökningar som visade att den framgångsrike eleven är betjänt
av att ha en uppsättning av strategier att variera emellan. När så resultaten i den-
na studie visar att varken elever från studieförberedande - eller yrkesförberedan-
de program utvecklar nya strategier under aktionen kan detta få ett antal konsek-
venser. 

En konsekvens kan bli att eleverna vid de yrkesförberedande programmen,
som i mitt material har tillgång till färre strategier att närma sig ett lärostoff,
därmed inte får en möjlighet att utvecklas till det som förväntas bli framgångsri-
ka elever i det framtida samhället. Överhuvudtaget har eleverna på de yrkesför-
beredande programmen svårare att uttrycka sina tankar kring det egna lärandet.
Eftersom eleverna (som tillhör de yrkesförberedande programmen) som grupp
tycks ha dessa bekymmer, är det angeläget att de får tillfälle att träna sin reflekte-
rande förmåga för att erbjudas möjlighet att utvecklas samt att minska avståndet
till de mer textexponerade eleverna på de studieförberedande programmen. 

9.3.5 Avslutande reflektion
Utgångspunkten för detta diskussionskapitel var som nämndes inledningsvis
Franke-Wikbergs (1992b) utvärderingsmodell med fokus på förutsättningar, pro-
cess och resultat. Diskussionsavsnitten 9.1-9.3 kan sägas återfinnas på olika ni-
våer. Förutsättningar är knutna till elevernas och lärarnas möjligheter i skolmil-
jön men även till de begränsningar som ramar och traditioner medför. På denna
nivå har individen i flera aspekter möjlighet att påverka utfallet. 
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Vad avser processen så är det en metodologisk beskrivning och kritisk
granskning av hur den data som insamlats också har bearbetats. Detta diskus-
sionsavsnitt återfinns på en mer övergripande nivå och är kopplat till flera av av-
handlingens olika delar. 

Avslutningsvis diskuteras i resultatet inledningsvis trovärdigheten i resultatets
olika delar. Där redovisas förtjänster men också brister i olika datainsamlings-
metoder. I denna tredje avslutande del i utvärderingsmodellen sammanflätas
också metod- och individnivån i ett försök att genom en öppen redovisning ge
läsaren en möjlighet att själv avgöra pålitligheten i resultatet. Poängen med
sammanflätningen av de olika nivåerna är alltså att redovisa vad man som för-
fattare har täckning för och på vilka grunder. 

9.4 Empiri, teori och praktik: samt relatio-
nerna dem emellan 
I tolkningen av den data man insamlat krävs en genomgång och presentation som
lyfter fram det som är allmänt. Larsson hävdar nämligen att redovisningar av re-
sultat som inte klargör allmänna drag i ett empiriskt underlag knappast kan be-
traktas som forskning (1994). Kvaliteten vad avser teoritillskott ligger i huruvida
man som forskare lyckats relatera sig ”...till tidigare teori och huruvida resultaten
kan förändra teorin.” (Larsson, 1994, s 175) Ett forskningsresultat kan därför
hävdas bli intressant först när empiriska resultat sammankopplas och ses i sam-
manhang av de teoretiska utgångspunkterna och det ursprungliga forskningsin-
tresset. Den följande texten är ett försök att klargöra relationerna mellan dessa
olika kontexter. Jarrick och Josephson uttrycker det på följande sätt:

Ofta kan forskaren redan i utgångsläget välja ett visst teoretiskt perspek-
tiv. Det empiriska arbetet går sedan ut på att pröva vad detta teoretiska
perspektiv kan ge, vilka insikter som blir möjliga med en viss teori men
inte med en annan eller helt utan teori.// Att använda teori som vägled-
ning för en empirisk undersökning är också att pröva den. (Jarrick & Jo-
sephson, 1996, s 41f)

Den teori som prövas i föreliggande avhandling är metakognitionens roll för in-
formationsanvändning vid arbete med Internet. Den data som samlats in kan för-
stås i tre olika sammanhang (se Figur 10): i det empiriska, det praktiska samt i
det teoretiska. I det empiriska sammanhanget återfinns resultaten på de specifika
problem som formulerats. Det är exempelvis relationerna mellan lärare och ele-
ver som belyses, men även relationen mellan mig som forskare och de fyra pro-
jektlärarna. I det teoretiska sammanhanget kopplas och tolkas de data som sam-
lats in relativt min tidigare fördjupade framställning kring metakognition. Det
handlar med andra ord om att fördjupa och konkretisera den mer abstrakta teorin
om metakognitionens roll med hjälp av empirin och därmed också säga något
mer principiellt meningsfullt om den empiriska informationen (se avsnittet Vil-
ken betydelse har lärares förhållningssätt för de metakognitiva övningarna?).
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Det tredje praktiska sammanhanget är jämförbart med mitt forskningsintresse.
Den återger relationen mellan empiri och teori och hur de ömsesidigt påverkar
och är praktiskt beroende av varandra. Eftersom denna kontext omfattar det ur-
sprungliga forskningsintresset är det också den som kan anses vara av normativ
karaktär. 

Empiriskt sammanhang
a) syfte och resultat
b) relationen lärare och elev
c) relationen forskare och lärare

Praktiskt sammanhang 
(forskningsintresse)

normativa konsekvenser genom
interaktion mellan empiri och teori

Teoretiskt sammanhang
fördjupning och konkretisering av
metakognitionsbegreppet genom 
empirin

Figur 10. Empirisk data i relation till teoretiska utgångspunkter och praktiskt-
normativa konsekvenser (figuren har sin upprinnelse i seminariediskussioner i forskarut-
bildningen vid Växjö universitet).

I denna avhandling handlar de normativa inslagen i första hand om att identifiera
vilken kunskap som är användbar och nyttig för de yrkesverksamma lärarna. I
nästa avsnitt diskuteras de kontextuella villkor som lärare kan identifiera i mina
empiriska resultat och med hjälp av de teoretiska resonemangen tolka gentemot
sin egen praktik.  

9.4.1 Normativa konsekvenser relativt syftet för avhandlingen
Vilka blir då de normativa konsekvenserna av interaktionen mellan de empiriska
resultaten och teorin kring metaträning? Det är framför allt tre punkter som kan
fungera som pedagogiska rättesnören för yrkesverksamma lärare, nämligen: 

- att arrangera goda betingelser för metaträning (så att användningen av informa-
tion hämtad från Internet kan utvecklas), 
- att särskilt uppmärksamma elever på de yrkesverksamma programmen, samt 
- att vara medveten om svårigheterna att förändra den pedagogiska praktiken
(till exempel det reproducerande elevbeteendet). 

När kompetens ska beskrivas normativt uppstår emellertid i allmänhet problem.
Anledningen är att en kompetens alltid är knuten till vissa arbetsuppgifter, till en
specifik skolkultur och till en särskild samhällskontext (Ellström, 1994). Det är
därför ogörligt att beskriva en allmängiltig lärar- eller elevkompetens när det
gäller hur man bör träna sin metakognitiva förmåga. Att uppnå normativa och
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generaliserbara resultat har heller inte varit syftet med aktionsforskningsprojektet
som redovisats i denna avhandling. Bourdieu mfl framhåller just att ett av de
vanligaste misstagen inom beteendevetenskaperna är: 

...the universalization of the particular case//and to generalize it....
(Bourdieu,1992, s 234) 

Mot denna bakgrund beskrivs de normativa konsekvenserna lämpligast genom
att de kontextuella villkoren förtydligas så att den enskilde läsaren på egen hand
kan bilda sig en uppfattning.

Tiller representerar liknande tankar och framhåller att vad avser den externa
validiteten i aktionsforskningssammanhang (och som ofta är baserad på case-
studies när det gäller skolforskning) så är det läsaren som kommer i fokus: 

Ett viktigt spørsmål vil vaere i hvilken grad og på hvilket nivå leserne
’gjenkjenner’ eller ser sin egen situasjon i det som beskrives, eller i den
grad case-studiet illuminerar eller gir ny innsikt i det eller de praktiske
problem en står overfor. (Tiller, 1995, s 87)

Det handlar, menar Tiller, om en ansvarsförskjutning där läsaren själv får avgöra
i vilken grad det går att generalisera från rapporten till den egna situationen.
Även Fritzén och Fritzell (1997) för ett likartat resonemang kring möjligheten att
generalisera kvalitativa forskningsresultat. Generaliserbarhet menar de bägge
handlar om hur väl lärare och elever känner igen sig i den problematik som lyfts
fram. Det är med andra ord centralt att som författare presentera bilder av den
pedagogiska praktiken (i tex text) för läsare-, lärare, elever och forskarkollegor
som inger trovärdighet och övertygelse. Om bilderna är sanna är avhängigt om
författaren förmår argumentera på ett förtroendefullt sätt och det är sedan läsaren
själv som avgör graden av tillförlitlighet (aa). Jones sammanfattar det hela på ett
tydligt sätt:

The aim is to find out what is specific and particular about the broader
population. Although the solutions adopted by the people in the case
study may be regarded as isolated individual cases and as such as excep-
tional, some factors are very much the same for a larger population. (Jo-
nes, 1999, s 36)

I de följande tre avsnitten fördjupar jag de normativa konsekvenserna av min av-
handling.

9.4.1.1 Att arrangera goda betingelser för metaträning genom lärar-
fortbildning
Eftersom elevdelaktighet i skolarbetet samt inre motivation till stor del beror på
läraren, framstår lärarfortbildning som något centralt att satsa på. Tidigare har
även Jedeskog (1998) pekat på kopplingen mellan lärarfortbildning och satsning-
en på IKT:
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En väl fungerande skola kräver välutbildade lärare. Därför innebär en
IT-satsning i skolan också en satsning på kompetensutveckling av lärar-
na... . (Jedeskog, 1998, s 42)

En huvuduppgift blir därför för läraren att motivera eleverna inför en aktion, till
exempel metakognitiv träning. Ytterligare en läraruppgift blir att tydliggöra de
kort- och långsiktiga vinsterna för den enskilde eleven, så att han eller hon har ett
tillräckligt starkt incitament för att bryta gamla studievanor om de utmärks av
reproduktion. 

Den fortbildning lärare efterlyser innebär att de vill ägna mer tid åt di-
daktiska frågor som inte enbart handlar om faktakunskaper och färdig-
hetsträning utan även omfattar förtrogenhetskunskap och förståelse.
(Skolverket 1999b, s 51)

Karlbergs (1998) uppmaning, att ett framtida uppdrag till Skolverket därför bor-
de bli att ge alla lärare pedagogiska kunskaper om användandet av Internet,
framstår mot det ovanstående som väsentlig. Även den undersökning som svens-
ka Gallup har genomfört kring KK-stiftelsens satsning (KK-stiftelsen, 1999) på
olika projekt i Sveriges skolor är intressant att lyfta fram i detta sammanhang.
Av de 4800 lärare som intervjuades (intervjuerna genomfördes per telefon under
perioden 991001-991104) ansåg sig nästan tre fjärdedelar inte ha tillräckliga
kunskaper om IT. Vidare hävde en stor del av lärarna själva, omkring sju av tio,
att de största hindren för att använda IT i undervisningen berodde på för låg
kompetens bland de själva. Det är också angeläget att uppmärksamma att sedan
1997 har den dagliga användningen av datorn i undervisningen minskat med
nästan 20 procent. Även gallupundersökningen pekar så på behovet av framtida
satsningar på lärarnas kompetens inom området lärande och IKT. Värdet av lä-
rarfortbildning inom området är något som redan uppmärksammats i delar av
omvärlden. I exempelvis Canada, Israel och USA han man genomfört satsningar
som utgår från antagandet att:

And we know that putting computers in schools without appropriate trai-
ning and support for teachers is simply not good practice. (Harkins,
1993, s 53)

9.4.1.2 Att särskilt uppmärksamma elever på de yrkesverksamma
programmen
Ytterligare ett resultat från aktionen som är värt att beakta är att bland de gymna-
sieelever som deltog i projektet, så var eleverna på de yrkesförberedande pro-
grammen de som var mest oreflekterade kring sitt eget lärande och torde därför
ha mest ut av att lära sig att lära. 

Eftersom det är vardagslärandet som dominerar våra liv under livsloppet
(Larsson, 1996), är det angeläget att eleverna på de yrkesförberedande program-
men lär sig att lära och på så sätt förhindrar att kunskapsklyftan mellan de som
redan har mycket kunskap och de som har mindre kunskap blir större. Larsson
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utgår nämligen från antagandet att kunskapsklyftan i vuxnas vardag ständigt
växer och att det inte enbart handlar om skillnader i utbildningsnivå. Istället är
det de som har mycket kunskap från början som får en dynamiskt växande kun-
skap och de som har en dålig grund att stå på som inte utvinner särskilt mycket
kunskap i vardagslivet (aa). Det antagande som Larsson utgår från kan ses mot
det faktum att eleverna som deltog i föreliggande undersökning och som tillhör-
de de yrkesförberedande programmen hade dels svårare att uttrycka sina tankar
kring det egna lärandet, dels en mindre uppsättning av inlärningsknep att tillgå.
När samhället nu ställer allt större krav på den enskilde att fortlöpande vidareut-
bilda sig samt att informationsflödet ständigt ökar, inte minst till följd av Inter-
net, är det angeläget att alla elever erbjuds goda möjligheter att lära sig lära.

Lärarna ska både lägga en god kunskapsgrund och skapa de rätta attityderna
till fortsatt lärande och påpekar Tengström:

Att finna metoder att få med även de lågmotiverade i ett livslångt lärande
ser jag som en av ’kunskapssamhällets’ verkliga nyckelfrågor. (Teng-
ström, 1997, s 7)

9.4.1.3 Att vara medveten om svårigheterna att förändra den peda-
gogiska praktiken
I ett normativt avseende är det också angeläget att resonera kring hur svårt det är
att påverka den pedagogiska praktiken. Det tycks inte vara tillräckligt med me-
taträning under en sexmånadersperiod för att få till större förändringar i elevbe-
teendet. Flertalet av eleverna uppvisar såväl före som efter metaträningen i hu-
vudsak ett reproducerande beteende. Orsakerna är av allt att döma flera och jag
ska resonera kring dem i det följande. 

En orsak kan vara att varken elever eller lärare egentligen är intresserade av
att förändra undervisningen. Det medför merarbete och nytänkande för de invol-
verade parterna. Det ökade merarbetet resulterar dock inte automatiskt i ett bättre
studieresultat (i alla fall inte initialt) för den enskilde eleven. Att utveckla sin re-
flekterande förmåga genom metaträning premieras helt enkelt inte i det befintliga
skolsystemet. För läraren att utforma nya prov medför också merarbete. Kanhän-
da är incitamenten för merarbetet för såväl elever som lärare inte tillräckligt stora
för att resultera i ett förändrat beteende. Om läraren förmår få eleverna att bli
medägare med hög inre motivation inför en aktion förändras antagligen elever-
nas neutrala hållning. En sådan attitydförändring bland eleverna torde gynna för-
utsättningarna för skolutveckling. En av de frågor som Lärarutbildningskommit-
tén tar upp i sitt slutbetänkande (1999:63) blir relevant i sammanhanget, nämli-
gen:

Vilka kompetenser krävs för att kunna arrangera sammanhang och miljö-
er för lärande, där individen aktivt kan tillägna sig kunskap och där kun-
skap snarare ses som en process än som en produkt? (SOU, 1999:63, s
71)
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Ett svar på frågan mot bakgrund av de empiriska resultaten i denna avhandling,
är att ha lärarkompetensen att engagera eleverna och träna deras metakognitiva
förmåga. Även Wickenberg (1999) berör frågan hur lärarrollen och kompetens-
behoven kommer att se ut i framtiden. Han besvarar frågan själv genom att
framhålla att framför allt IKT har gjort behoven i lärarollen tydligare. Bland an-
nat menar Wickenberg att behovet av reflektion och stöd för utveckling av kun-
skapsstrukturer, till exempel bearbetning, tolkning och förståelse av kognitiva
sammanhang och strukturer av kunskap ökar. 

För att en förändring av elevernas studiebeteende ska vara framgångsrik krävs
även att lärarna förändrar sitt sätt att värdera elevernas arbete. Här spelar lärarnas
provutformning en avgörande roll, vilket såväl elever som lärare givit uttryck för
under aktionsprocessen. Proven måste stimulera och utmana elevernas förståelse
och inte stanna vid att gynna reproduktion. Under projektet har flera av eleverna
framfört synpunkten att de som gymnasieelever redan har utvecklat, vad de anser
vara, ett väl fungerande studiebeteende. Därför anser de att det är viktigt att på-
börja den metakognitiva träningen tidigt under grundskoletiden. Dysthe betonar
värdet av samspel mellan lärare och elev och menar därför att det är nödvändigt
med ett element av förhandling mellan de bägge parterna:

För att bestämma inlärningspotentialen måste man se på vad eleven kan
göra och vad läraren gör. Det som läraren förväntar sig från elevens sida
är därför ett av de villkor som formar samspelet dem emellan. (Dysthe,
1996, s 241)

Att påverka och förändra skolan är ett mödosamt och svårt arbete. Det finns inte
bara organisatoriska svårigheter att övervinna, det kan dessutom vara så att de
inblandade, till exempel elever och lärare av olika anledningar har orsak att mot-
arbeta förändringar av olika slag. Ett viktigt resultat av aktionsforskningsprojek-
tet i denna avhandling är hur angeläget det är att de ingående parterna uppnår ett
medägarskap. För en lyckad implementering krävs att alla som medverkar i en
aktion känner ett reellt engagemang. 

De fyra lärare som deltog i projektet var medägare (dock i varierad omfatt-
ning) och de uppger alla att aktionen påverkat dem på olika sätt. De flesta av
eleverna däremot blev på det hela taget inte medägare i projektet. De har därför
inte heller låtit sig påverkas eller förändras på något karakteristiskt sätt. Snarare
har de varit relativt neutrala inför övningarna. Värt att notera i detta sammanhang
är att eleverna inte bara var tveksamma medägare av projektet, flera hade kanske
inte alls ambitionen som krävs för att utveckla en egen metakognitiv kapacitet.
Den handledande lärarrollen är inte ny som tidigare nämnts (se även Jedeskog,
2000), men den håller på att utvecklas och ges större utrymme. I denna handle-
dande roll har läraren en viktig uppgift i att få eleverna att bli medägare i det
stoff som behandlas i undervisningen. 

Gemensamt har sammanfattningsvis de tre olika normativa konsekvenserna
att läraren är betydelsefull när det gäller att skapa goda lärandemiljöer samt att
denne indirekt har möjlighet att påverka elevens medvetande och därigenom
också användandet av information hämtad från Internet. 
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9.5 Förslag till fortsatt forskning – från
överföring till interaktion
I detta avsnitt går jag in på vilka konsekvenser mina resultat kan få för framtida
forskning. Aktionsforskningsprojektet som redovisas i denna avhandling har re-
sulterat i ett antal forskningserfarenheter som kan användas i framtida undersök-
ningar. En av avsikterna med mitt fältmässiga upplägg var just att erfarenheterna
som växte fram ur aktionsprojektet skulle kunna tillämpas i flera olika lärande-
miljöer av lärare som känner igen sig i de beskrivningar som görs i avhandling-
en.

Som tidigare nämnts anser jag att den didaktiska varför-frågan i IKT-
sammanhang är passerad. Det handlar nu om att fortsätta utreda hur vi på ett
lämpligt sätt använder de datorer som finns tillgängliga i skolan. 

Det är svårt att ha en definitiv uppfattning kring hur länge ett aktionsprojekt
ska pågå (under organiserade former, avsikten är ju att aktionen så småningom
ska övergå i en naturligt integrerad förändring). Det finns exempel på lyckade
aktioner som pågått under halvårsperioder, men det finns även de som pågått
längre. Jag delar Huséns uppfattning om att:

…research on the optimal length of instructional programs for teaching
metacognition is clearly needed. (Husén mfl, 1994, s 3790)

Vad viktigt är, återigen, är att alla parter känner att de får ut något ur projektdel-
tagandet och det är därför angeläget att man är lyhörd för de olika inblandade
parternas grad av entusiasm och engagemang. När jag ser tillbaka på aktionen
framstår det som allt tydligare att det var jag och lärarna (i varierad utsträckning)
som ägde projektet. Flertalet av eleverna gjorde det inte. En fråga som då upp-
kommer är vem jag egentligen har samagerat med under aktionen? Lärarna är ett
rimligt svar. Ytterligare en fråga som då följer är vad som hade hänt om fokus för
hela aktionen hade varit läraren och dennes agerande? Här finns utrymme för
fortsatt forskning. Även Arfwedson (1998) efterlyser att framtida forskning inte
enbart ska granska elevernas ”svarta lådor” (dvs tankeprocesser) utan också lä-
rarnas. Med utgångspunkt i resultaten av denna avhandling, är en av mina slut-
satser att det egentliga behovet av kunskap snarare är kring interaktionen mellan
lärare och elev.

För att förstärka aktionen skulle fler lärare och ämnen kunna engagerats.
Istället för att en aktion med metakognitiv träning genomförs av endast en lärare
i ett ämne, skulle en hel arbetsenhet eller programgrupp med flera ämnesrepre-
sentanter kunna samverka. Aktionen skulle på så sätt bli mer påtaglig för de in-
blandade och det kollegiala stödet skulle utvecklas (se även Wickenberg, 1999
eller Brunander, 1979 som drar som slutsats att hela strukturen bör ingå i föränd-
ringsarbetets mål och struktur). (Att det kollegiala stödet är viktigt belyses av
samarbetet mellan Cecilia och Harriet). I studiehandledningen som delegationen
för IT i skolan (ITiS, Utbildningsdepartementet, 1999) utgivit betonas just värdet
av att en komptensutveckling är uppbyggd kring ett arbetslag. Skälet menar man
är erfarenheter från tidigare fortbildningar som visar att individuella insatser
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sällan får någon bestående effekt på skolans utveckling. Även Juhlin Svensson
(1998) påpekar hur viktigt ett engagerat kollegium är i rollen som förändringsa-
gent (troligen viktigare än tex en nedskriven IT-strategi menar hon, se även Har-
greaves, 1998). Mot detta måste alltid frågor vägas som berör i vilken utsträck-
ning man som extern forskare kan förvänta sig att representanter i skolan kan
delta i olika projekt. 

Kindeberg för också ett resonemang kring värdet av det hon i sin avhandling
benämner kollegiala samtal:

I en social samvaro, som jag menar att en undervisningssituation utgör,
förutsätts en genuin relation mellan lärare och elev. Båda är aktiva i en
undervisningssituation såtillvida att båda utgör nödvändiga delar av en
relation. Om lärarna skall klara en relationell samverkan med eleverna,
och frångå en mer förmedlande roll, bör skolan fungera så att lärarna
ges möjligheter till det kollegiala samtalet. (Kindeberg, 1997, s 151)

Citatet ovan föranleder en återkoppling till modellen för informationsöverföring
(se avsnittet Från informationsöverföring till elevens mottagande). Istället för att
i en reduktionistisk anda isolerat fokusera elevens lärande (som var den egentliga
utgångspunkten, se Figur 11), har det under framväxten av denna avhandling allt
tydligare framstått att de olika parterna (dvs elev, lärare och medium) är nära och
ömsesidigt beroende av varandra. Lärarens planering och lektionsförberedelser
är viktiga för elevens lärande. Även de val av medium och metod som läraren
gör påverkar den komplexa inlärningssituationen. Slutligen är likaledes elevens
förehavande avgörande för hur hon eller han lär. Förenklat kan mitt ursprungliga
upplägg åskådliggöras på följande sätt:

Figur 11. Mitt forskningsupplägg i relation till den traditionella bilden av klassrumskom-
munikation. 

Överhuvudtaget kan det vara på sin plats med reflektion kring Larsens och även
Clarks tankar kring mediets roll i lärandeprocessen (se även avsnittet om medi-
um och metod). Både Larsen och Clark kan i ett avseende sägas företräda en re-
duktionistisk syn på lärandeprocessen. De delar upp lärandet i olika led (trans-
formering, transmission och induktion) och betraktar dessa som relativt autono-
ma. Undervisning och lärande är av allt att döma mer komplext än så, sannolikt
är det därför i framtida forskning mer förtjänstfullt att betrakta interaktionen
mellan dessa tre led (för en fördjupad diskussion kring relationen teori och prak-
tik rekommenderas Fritzell, 1999). Även Säljö är kritisk till den traditionella bil-
den av kommunikation:

   Elev +
metaträning

   MediumLärare
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Lärande och utbildning är betydligt mer komplicerade och mångfasette-
rade företeelser än att de skall låta sig byggas in i tekniker. //Det handlar
inte längre så mycket om att överföra information… . (Säljö, 2000, s 248)

Säljö fortsätter med att konstatera att informationstekniken kan vara stöd för lär-
processer på ett annat sätt än den mer begränsade texten. Den nya tekniken möj-
liggör nya former av interaktivitet mellan människa och maskin. Eftersom datorn
i viss mening kan svara på tilltal samt ta vissa initiativ till kommunikation, me-
nar Säljö (2000) att datorn, ”…utgör det första allvarliga hotet mot den traditio-
nella klassrumsinteraktionen….” (aa, s 246) Efter att ha deltagit i och dokumen-
terat de olika aktionerna är jag mer öppen för och övertygad om att läraren, den-
nes attityd och val av medium och metod verkligen påverkar elevers lärande.
Med andra ord: eftersom kognitiva processer inte är isolerade i huvudet utan för-
ankrade i sociala situationer (Ludvigsen, 1999; Säljö, 2000) räcker det sannolikt
inte bara med att beforska lärandet i relation till IKT, dessutom bör man som
forskare själv noggrant ifrågasätta de eventuella reduktioner som man gör. Slut-
satsen får stöd i det följande:

As a theoretical perspective, cybertext shifts the focus from the traditional
threesome of author/sender, text/message, and reader/receiver to the cy-
bernetic intercourse between the various part(icipant)s... . (Aarseth,
1997, s 22)

(Se även Jones (1999) som för ett resonemang om svårigheten att uppnå en ho-
listisk förståelse av Internet om man som forskare först genomför reduktioner
som sedan undersöks). 

En konsekvens av resonemanget ovan blir att den mer traditionella framställ-
ningen av kommunikation som överförande av information från en aktiv sändare
via ett medium till en mer passiv mottagare blir otidsenlig. Istället blir interak-
tionen, exempelvis i skolsammanhang, mellan lärare, elev och medium viktigare
att utforska. Hopmann (1997) som tidigare fört ett resonemang kring den didak-
tiska triangeln (och som redan fanns med i Comenius Didactica Magna, 1657)
utgick från relationerna mellan elev, lärare och innehåll. I modellen nedan har
jag låtit ersätta begreppet innehåll med medium. Orsaken till detta är att jag delar
Säljös resonemang kring att formen blir innehåll, det vill säga att det blir än vik-
tigare att lära sig behärska teknikens roll för lärandet:

En uppenbar konsekvens av den nya utvecklingen är att lärande i stor ut-
sträckning kommer att handla om att lära sig behärska den nya tekniken i
dess olika användningsformer. Tekniken för kommunikation blir i sig i
ökande utsträckning föremål för lärande; formen blir innehåll. (Säljö,
2000, s 241)

I det framtida ständigt föränderliga samhället lär det blir svårt att på förhand de-
finiera ett (kunskaps-) innehåll som skall överföras från lärare till elev. Istället
ersätts ett tidigare självklart och på förhand givet innehåll av elevens förmåga att
använda sig utav olika medier för att kunna lära och lära om. Kunskap (innehål-
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let) förändras till att bli behärskandet av medier och metoder. När elevernas
metoder blir viktigare blir också deras metakognitiva kompetens allt mer värde-
full att utveckla. Figur 12 är ett försöka att illustrera och konkretisera tankegång-
en:

1 Vi är alla del av informationssamhället,
2 informationssamhället är ständigt föränderligt,
3 det blir därför svårare att på förhand definiera vilket innehåll som är relevant
att överföra i skolundervisningen,
4 vilket i sin tur leder till ökade krav på livslångt lärande och att på egen hand
kunna lära och lära om,
5 att kunna interagera med olika metoder (tex metakognitiv kompetens) och me-
dier i lärandeprocessen blir allt viktigare.

Figur 12. Från överföring till interaktion.

En modifie lkning (Figur 13) av Hopmanns didaktiska triange fokus
på värdet av raktion, kan illustreras på följande sätt:

Figur 13. Interaktionens centrala roll i kommunikativa sammanhang (en mo
Hopmanns didaktiska triangel).

I figuren ovan belyses värdet av att elever och lärare interagerar m
vid arbete med olika medier, till exempel vid informationsanvändin
med Internet. Begreppet interaktion ersätter överföring som tidiga
kommit i kommunikationsteorier. Figuren bejakar istället samspel
ingående parterna och framtvingar därför inte metodologiska reduk
av till exempel: sändare, medium och mottagare. Att i framtida me
låta interaktionen vara utgångspunkt torde alltså begränsa behovet
ner. Därigenom förbättras också möjligheten för elever och lärare
metaövningarna i arbetet med Internet. Interaktionsmodellen ovan m
så att metaövningarna kontextualiseras i olika undervisningssamm
blemet med att elever betraktar metaövningar som externa skulle där
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Även Tapscott (1999) argumenterar för att digitala medier möjliggör ett skifte
på synen på att lära, från det han benämner broadcast (dvs att sprida) till inter-
aktivt lärande. Hans argument är i delar sammanfattade i Figur 14 som följer
nedan:

Broadcasting learning Interactive learning
Linear, sequential/serial    Hypermedia learning
Instruction Construction/discovery
Teacher-centred Learner-centred
Absorbing materials Learning how to learn
School Lifelong
One-size-fits-all Customized
Teacher as transmitter Teacher as facilitator

Figur 14. Från broadcast till interaktivt lärande (figuren är återgiven av Tapscott, 1999, s
143).

På flera punkter sammanfaller min argumentation med Tapscotts. Av särskilt in-
tresse finner jag dock att han lyfter fram behovet av att eleverna själva utvecklar
en kompetens att lära (Learning how to learn). Jag skulle dock vilja komplettera
Tapscotts figur med det följande:

Broadcasting learning Interactive learning
Kunskapen är given Kunskap är behärskandet 

av medier och metoder

Med denna komplettering ges ytterligare emfas på att innehållet som skall be-
handlas i skolan inte på förhand är definierat eller självklart. Konsekvensen blir
att den enskildes ansvar och förmåga att lära ökar.

I övrigt framgår av figuren att även Tapcscott överger den föråldrade bilden
av läraren som överförare till förmån för den handledande. Han pekar vidare på
det individuella behovet (customized) av ett livslångt lärande, snarare än ett kol-
lektivt. Att på egen hand kontinuerligt kunna lära framstår som allt viktigare i det
framväxande informationssamhället. 

Ytterligare ett sätt att förstärka inflytandet av ett aktionsforskningsprojekt vo-
re att ha en seminarieserie som löpte parallellt med aktionen (istället för att en-
bart informera om dess bakgrundstankar innan starten). I serien skulle diskussio-
ner kring till exempel kunskap och lärande kunnat föras med såväl elever som
lärare och som deltog i aktionen. En del av detta fanns med i metamaterialet The
passive Learner Believes och The metacognitive Learner Believes (se bilaga P),
men hade kunnat förstärkas ytterligare. Diskussioner av det slaget skulle även i
större utsträckning ha förberett och hjälpt de deltagande eleverna inför besvaran-
det av de metakognitiva frågorna. 

Att besvara frågor av karaktären: vad är att lära sig, vad är att kunna, är inte
helt enkelt heller för vuxna (se även Pramling, 1986a). Det är därför begripligt
att de intervjuade eleverna stundtals hade svårt att förstå frågorna och avge svar
under intervjuer och i loggböcker. Under aktionen som har beskrivits i denna av-
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handling arbetade eleverna individuellt med att besvara metafrågorna. Sannolikt
hade det varit positivt om eleverna samarbetat kring arbetet med att besvara me-
tauppgifterna i loggböckerna. Även läraren hade aktivt kunnat ta del av detta
elevarbete. Att undersöka vad som sker när eleverna kollektivt löser metaupp-
gifter är ytterligare ett exempel på ett område där det finns ett forskningsbehov.
Att elever arbetar i grupp med att lösa metakognitiva uppgifter är dock inte nå-
gon försäkran om ett bättre resultat vilket åskådliggörs i citatet nedan:

Thus, having children work together does not guarantee a better quality
of interaction including improved metacognitive awareness. Teachers ne-
ed to be aware of personality and attitude differences that may help or
hinder group interactions. (Carr och Biddlecomb, 1998, s 86)

I den aktion som genomfördes var elevens lärande det primära och Internet som
medium det sekundära. En konsekvens av detta upplägg blev att eleverna, förut-
om ett litet fåtal, inte medvetet kopplade ihop sitt metakognitiva kunnande när de
använde sig av information hämtad från Internet och de förändrade därför heller
inte i någon större utsträckning sitt studiebeteende. Tidigare forskningsresultat
av Vye mfl ger stöd åt mitt konstaterande:

…blind training refers to situations where students are taught new strate-
gies without information about why, when, and how they are useful; this
type of training usually resulted in very poor spontaneous transfer. (Vye
mfl, 1998, s 306) 

En framtida forskningsuppgift är till följd därav, att få eleverna att medvetet göra
kopplingen mellan sitt metakognitiva kunnande och användandet av Internet
samt att explorativt beforska vad som sker när eleverna gör denna koppling. Ef-
tersom lärare och elever som ingick i projektet ansåg att de var för många meta-
övningar som användes, är det lämpligt att reducera antalet metaövningar och
istället formulera dessa mer övergripande. I Kluwes (1982, s 214) modell nedan
redovisas fyra frågor som är värda att beakta i detta avseende:

Executive Monitoring Executive Regulation

1. Identification
(What am I doing?),

2. Checking 
(Did I succeed? Do I make progress?),

3. Evaluation
(Are there better alternatives? Is my
plan good?), 

4. Predicition
(What could I do? What will result?)

1. Regulation of resources (Allocation
of resources),

2. Regulation of the subject
(What shall I work on?),

3. Regulation of the intensity
(Amount of information that is proces-
sed; duration and persistence of pro-
cessing),

4. Regulation of the speed
(Skip or add steps in problem solving),
of information processing.
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Ett par av de förslag på förändringar av framtida aktioner och som jag redovisat
här ovan överensstämmer med de normstödjande strukturer Wickenberg (1999)
redovisar i sin avhandling och som han framhåller som betydelsefulla för att ini-
tiera och genomföra till exempel läroplanen på den lokala skolan. Här återger jag
valda delar av dem:

a.) de engagerade nyckelaktörernas inom skolan reella möjlighet att verka,
b.) de intresserade arbetskamraterna och kollegorna,
c.) skolledningens aktiva stöd, uppmuntran och deltagande,
d). mål- och policydokument (lokala och nationella samt internationella)
e.) egna sociala arenor för kommunikation, förankring och samverkan samt vida-

re för reflektion, kunskaps-, kompetens- och erfarenhetsspridning,
f.) externa personer och resurser som kan mobiliseras till stöd för påverkanspro-

cesserna (tex universitetsrepresentanter, nedsättning i tjänsten),
g.) sociala arenor för de intresserade elevernas formaliserade delaktighet, infly-

tande, jämställdhet, kommunikation och kreativitet. 

Om inte nyckelaktörerna (dvs engagerade lärare) får det Wickenberg benämner
normstöd i form av till exempel tid för att planera och reflektera över sin verk-
samhet, leder det till en utmattning (aa). Värt att notera i detta sammanhang är att
samtliga lärare under aktionsprojektet betonade behovet av mer tid för att kunna
engagera sig i skolutvecklingsbefrämjande åtgärder. Wickenberg menar vidare
att viljan att delta i förändringsarbete ska vila på individuell lust och intresse och
avfärdar därmed tvång och regler som styrnings- och påverkansmetod. Även
Svensson (2001) betonar att ett utvecklingsarbete förutsätter samverkan inom or-
ganisationen och med omgivningen om det ska bestå över tiden. Förmår läraren
att få eleverna att medvetet använda sin metakognitiva kompetens vid användan-
det av information hämtad från Internet byggs samtidigt elevens värderingskom-
petens upp. Värderingskompetensen menar Svingby mfl (1989) får ökat värde i
ett samhälle som präglas av hög informationstäthet. Kompetensen att värdera in-
formation hänger nära samman med förmågan att formulera relevanta frågor
(aa). Att besitta en god metakognitiv kompetens blir därför väsentligt. 

9.5.1 Slutord
Att skriva en avhandling är att delta i en process. En vanligt förekommande men
felaktig föreställning är att denna process framför allt handlar om att utan omvä-
gar ta sig från en punkt (kunskapsnivå) till en annan. Det är enligt min erfarenhet
inte bara önskvärt utan dessutom nödvändigt att man som avhandlingsförfattare
under arbetets gång, tillåter sig att likt en upptäcktsresande utforska olika miljöer
och därmed också mer eller mindre relevanta stickspår. Av naturliga skäl leder
en del av dessa stickspår till intressanta forskningsfrågor som är värda att fördju-
pa. Det är lika naturligt att man som forskare och upptäckare alltemellan når en
återvändsgränd. På förhand kan man inte med säkerhet veta vad olika (forsk-
nings-) frågor eller metoder kommer att resultera i. Det är det som systematiskt
prövas i forskning och som jag strävat efter att genomföra och redovisa i denna
avhandling.
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Summary

Introduction – why is the area of learning and the Internet worth investi-
gating?
This thesis investigates and describes what happens when a group of high-school
students practice their ability to reflect upon their learning (metacognitive trai-
ning) and then solve tasks with information collected on the Internet. The thesis
is performed as a practical study and it is investigated if metacognitive exercises
can lead to an increased awareness about the individual learning process and a
development in the use of information found on the Internet, and if so how. Furt-
hermore the thesis aims at making clear what significance certain pre-requisites
have for metacognitive training, ie if the students attend vocationally or theoreti-
cally oriented programmes and the attitude of the teacher towards metacognitive
exercises. 

There are a number of reasons why I have chosen to investigate this area. One
initial reason is that there are students sitting in front of their computers all over
the country searching for information on the Internet which they then use in their
school work. Do they learn anything from this? Another important reason to in-
vestigate these issues is that the increased use of information and communication
technology (ICT) doesn’t seem to lead to improved learning according to exis-
ting research.

Yet another reason is that the interest from society in ICT and it’s use has be-
en immense (Jedeskog, 1998; Riis & Jedeskog, 1997; Riis, 1998). As a result of
this great interest substantial amounts of money has been invested in the area in
the last years. The investments made have in themselves meant a natural need for
increased research in the area. There has also been a discrepancy between on the
one hand expectations on the Internet as an agent of change and on the other
hand investments made in schools.

We also have a new medium with the Internet, but the way we work and our
pedagogical ideas seem to be the same (Owston, 1997). It is not enough, just to
furnish schools with large numbers of computers and Internet connections, so-
mething more is needed if there is to be a qualitative development as information
gathered on the Internet is used in education.

Furthermore there is a risk that work with the Internet in schools becomes
mechanical and reproductive. Work characterised by unprocessed, non-analysed,
literal reproduction of information. There is also a risk that the non-linear surfing
on the Internet will lead to that the students are lost in the flow of information
provided on the web. 

Teachers have a great need to know benefits on the study results of students
before they change their attitude towards methods and media. A starting point for
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the work with my thesis was, because of this, that the learning of the student (a
pedagogical focus) and the result was more important than the teacher’s choice
of medium (a technical focus) or method. The risk that socio-economic differen-
ces develop in the use of the Internet was a final reason to study students in dif-
ferent programmes.

What knowledge is needed?
The computer can be seen as a means to facilitate the learning process, but does
the Internet really make things easier for students? Isn’t it rather so that the lear-
ning process has become much more complicated as a result of all information
accessible on the Internet? Gärdenfors (1996) call our attention to the unfortu-
nate in the myth that the more the information the better it is. Instead Gärdenfors
reminds us that our cognitive ability (i.e. ability to receive, process, create and
transmit information and knowledge) has its limitation. The discussion leads up
to the central question if all information you can collect on the Internet really of-
fers more knowledge?

What we need is information that is presented to us in the right format
and that is ‘useful’ to us. (Gärdenfors, 1996, 27)

My interpretation of Gärdenfors’s discussion is that students have a need for
support and guidance on how they are supposed to use the information they find
on the Internet.

It is important to point out that the focus of the present study is to find out if
high school students use of information (see diagram below) in their work with
the Internet can be developed by metacognitive exercises. Judging by appearan-
ces the chief question for the school work is not if the students learn more, faster
or better with the aid of the Internet, but rather if teachers and students interacti-
vely can develop the use of information on the Internet.

Students searching and

collection of information

Electronic storage of 

information

Students use of web-

information 

From collection to using information (Diagram inspired by Knowledge Management The
Swedish Technical Attache System, 2000, p 15).

The area which is investigated in this thesis is the last step in the diagram, that is,
how the information is used.

Furthermore, knowledge about how to use the information on the Internet
with pedagogical benefits is needed. It is not realistic to believe that the web au-
tomatically leads to a development of unique skills for students. Instead Owston
claims that:
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The key to promoting learning with the web appears to lie in how effecti-
vely the medium is exploited in the teaching and learning situation.
(Owston, 1997, p 29)

Being successful with the web when it comes to education, is in other words ac-
cording to Owston a question of how teachers and students use the medium and
not the medium itself.

My starting point is, as I stated earlier on, that there has to be something more
than handling information, like storing, processing and distribution, in order for
the use of the Internet in schools to result in an added pedagogical value.

Earlier research shows that metacognitive exercises in various pedagogical
contexts can develop students’ view on knowledge and learning. Previous rese-
arch results concerning computer supported teaching, points to the positive value
of metacognitive exercises makes it interesting for me to make a closer study of
what happens when this practice is connected to new research areas. One ex-
ample is to further develop and get a deeper knowledge about high school stu-
dents use of knowledge obtained from the Internet. As Gärdenfors (1996) points
out it is important to make a difference between having access to information,
for instance on the Internet, and having the ability to use this information. Lund-
qvist (1998) conducts a similar line of reasoning which leads him to ask for more
components. He means that access to all the facts and information of the world
becomes meaningful first when you know which questions to pose:

Because of this the challenge lies in educating students who can both ask
questions, critically scrutinise information and also hopefully have so-
mething so say. That is a challenge that in reality has very little to do with
IT and computers. (Lundquist, 1998, p 160)

The description in the quotation above fits very well with how I look at the pro-
blem Internet and superfluous information and also the dichotomy accessibility
and use. It is basically two starting points that are interesting:

First of all: the need to teach students to formulate critical questions concer-
ning the information they face in their work with the Internet. 

Secondly: that modern information technology gets a more out of the way po-
sition and pedagogy a more prominent one.

In line with the discussion above I thus add to my investigation a new compo-
nent in the shape of metacognitive exercises. The metacognitive exercises are
aimed at making the information on the Internet meaningful and useful by tea-
ching the students to pose relevant questions about what they learn. And as
Lundquist also points out, this challenge, for instance in the form of metacogni-
tive exercises, really has very little to do with ICT. 

Aim
Since metacognitive training previously has turned out to be successful for the
development of learning, the main aim of the thesis is to investigate if exercises
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of a metacognitive character can support the students’ use of information when
they work with the Internet.
1 In the aim it is included to shed light on if and in that case how metacognitive
practice can:
- lead to an increased awareness about the individual learning process.

2 The thesis also aims at making clear what significance certain pre-requisites
have for metacognitive training:
- if the students attend vocationally or theoretically oriented programmes, and
- the point of view of the teacher.

The focus of the thesis is the learning and information use of the students, the
latter concept is defined in this way:

…an intellectual activity expressed by a number of different thoughts and
actions: reading, reflecting over acquired oral or written information,
comparing various sources, examining and assessing, making synthesis’,
creating something meaningful from the information. (Limberg, 1998, p
20)

It is important to point out that the dissertation is not aimed at identifying and
explaining sweeping and directly causal connections. This does not mean that
I’m not interested in the relation between process and product and reflecting on
their interplay. The purpose is instead limited to describing and learning from
what happens during an action research project. The present thesis is thus aimed
at investigating and generating further information concerning what is possible
to achieve by a didactic effort in a pedagogical context (for an extended discus-
sion on process aimed evaluation models look at Franke-Wikberg 1992a).

Metacognition as theory – learning to learn
I look at theories as tools to systematise data. The theory which is tested in the
present thesis is the role of metacognition for use of information in work with the
Internet.

Researchers can often, already as they start, choose a certain theoretical
perspective. The empirical work then amounts to try what this theoretical
perspective can offer, which insights are possible with one specific theory
and not with another or without any theory. // To use a theory as gui-
dance for empirical research is also to try it. (Jarrick & Josephson, 1996,
41)

By way of introduction we can establish that there are no simple, quick solutions
to ensure quality in the learning process. However, metacognitive training has
shown to be efficient on a long term basis (White & Mitchell, 1994; see also
Hacker et al, 1998; Reeve & Brown 1985). There is thus also a prevailing unity
among researchers about the significance of metacognition. Hacker claims that:
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Many researchers and practioners are convinced that by fostering meta-
cognitive processes during instruction, more durable and transferable le-
arning can be achieved. (Hacker et al, 1998, p xiv)

Metacognitive training thus means to make the individual student aware of his or
her own learning. An example of this is to let the students ask questions concer-
ning the information they encounter in various learning situations, for instance in
their work with the Internet.

Metacognition means to think about and be aware of certain, often cognitive
processes, for instance, to remember, to learn, to understand, to plan and solve
problems and so on (Pramling, 1988; Reeve & Brown, 1985; White & Mitchell,
1994). Briggs points out that in metacognitive studies the cognitive process is
often in focus:

Whereas the object of cognitive ability is a problem, datum, or suchlike,
that of metacognitive activity is the cognitive process itself, not the object
of the process. (Briggs, 1985, p 192)

To practice ones individual metacognitive competence means to attempt to imp-
rove ones ability to handle various forms of information and solve problems in
different ways.

In order to foster efficient reading Reeve and Brown (1985) mention the fol-
lowing metacognitive activities as important: to summarise, write down ques-
tions, map and predict events in the text (see also Palincsar & Brown, 1984). Ell-
ström says that to metacognition ”…is added each person’s knowledge about and
also ability to plan, control (supervise) and evaluate his or her own cognitive
processes in connection with, for instance, learning or solving problems.” (1994,
s 25) Furthermore he is of the opinion that metacognition is each person’s view
on his or her own ability to solve a task, but also to reflect, critically analyse and
evaluate if a task performed was successful (1977). Then and again metacogni-
tion is thus described as thinking about thinking (Madsén, 1994; Mancall et al,
1986; Pramling, 1986a).

In my thesis I choose to use what Pramling (1987) calls a relational perspecti-
ve. According to Pramling metacognition is not primarily about teaching meta-
cognition but rather to teach about the subject content in a metacognitive way,
that is to apply concrete techniques for solving problems in the every day school
work. Another result of Pramling’s perspective is that the way of approaching it
becomes explorative and as a result the interview is used in most metacognitive
studies.

In this discussion it is important to separate between study ability and learning
ability. Study ability generally means: technique of taking notes; the importance
of making underlinings; suggestions and advice how to sit when studying; how
the light should be; length and frequency of pauses (see Marton et al, 1977) it
deals with the external study behaviour and is also called study technique. Study
ability is applied when a certain limited and learnt contents is to be accounted
for in an examination.
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Learning ability on the other hand deals with the mental activities (internal
activities) and not just the understanding of a limited subject area but also the
application of the understanding in a new context (transfer).

In the thesis it was an aim to get in touch with the internal activity of the stu-
dents and increase their metacognitive competence.

Methodological considerations
During the work with the dissertation a certain shift in method took place. My
purpose was to see if you can achieve any change in the learning of high school
students with metacognitive training. At the disposition of the study a quasi ex-
perimental onset was initially chosen, where the metacognitive training was tre-
ated as an independent variable and the learning of the students as a dependent.
For a number of reasons a shift towards a more exploring and explaining onset
has been made during the project. The most significant change that the shift in
method resulted in was that the field study in itself became the focus of the rese-
arch, and not before and after tests.

To sum this up, during the research process I realised the futility in attempting
to imitate the experimental dispositions in the school. Considering my interest in
the research an explorative conduct seemed much more important than a
descriptive one. An important difference between the two onsets is that the first
one is used when an area has not earlier been investigated and you, as a resear-
cher, look openly without preconceptions for further knowledge about it. The
descriptive onset is on the other hand primarily describing  and subsequently is
usually aimed at things that has happened. Jones’s (1999) statement that research
concerning the Internet should not be stipulating added to my urge to approach
the relation between learning and the Internet in an explorative fashion. 

I choose to make a field study in an action research project. There are a num-
ber of different action research models. One model is that the research problem
is formulated by the researcher and the clients together, another that it is formu-
lated by the researcher alone. It is important and necessary though that teachers
who participate in action research feel a need for change, says Andersson (1994).
Elliott (1991) defines action research as: ”…the study of social situations with a
view to improving the quality of action within it.” (ibid, p 69)

It is by doing such field research that you can see if a model and pedagogical
idea can be implemented in other schools, says Lannér (1999). One of the ad-
vantages with field research as compared to experiments in a laboratory is that
the first one is performed in as natural conditions as possible (Ludvigsen & Ös-
terud, 2000; Pedhazur, et al 1991).

This thesis is characterised by, among other things, the fact that data is col-
lected in a natural educational environment. Pedhazur et al discuss the relation
between field research and an experimental line up and they claim that:

…only field studies, that is, studies in the ‘real world’, can yield mea-
ningful information about  human behaviour. (Pedhazur et al, 1991, p
252)
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My purpose was also to try to create just subject relations with teachers and stu-
dents, what Svensson (2001) calls doing research ’with’ and where practitioner
and researcher together creates practically useful knowledge. 

The Action in four classes
In the dissertation four parallel field research projects are presented, and each
one is unique in itself. Together they make up a unity that makes an understan-
ding of the reality possible. The line up of the action and field research was
finally shaped as illustrated in the diagram below.

Line up plus realisation of the investigation

I choose to collect my empirical data in many different ways, namely by:
- Collection of background variables (see appendices D and H),
- classification of written statements by the students with the aid of the SOLO-
taxonomy (Structure of the Observed Learning Outcome),
- interviews with students and teachers (before and after the metapractice, and al-
so spontaneous during my visits in the classroom),
- logbook notes by teachers and students,
- observations (with and without observation schedule),
- written retrospective opinions from teachers.

The entire action, that is, preparation, implementation and follow up ranged over
more or less an entire school year. The implementation of the field research
comprised of approximately six months. The four action teachers where: Annika
who participated with a class from social sciences (year 1), Berit with students
from both hotel, restaurant and catering programme and the handicraft program-
me (barbers) (year 2), Cecilia with a class from natural sciences (year 1), and
Harriet with a class studying to become electricians (year 2). Annika and Berit
were colleagues at school A and Cecilia and Harriet at school B. For participa-
tion in the SOLO classification and logbook writing 40 students were randomly
selected. Of these 12 were randomly selected for interviews.

School

A
Vocat

Theor

Theor

Vocat

Solo 1 +

interviews

Field research,

Metacognitive

practice for six

months

Solo 2 +

interviews

School

B
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Presentation of the metamaterial used during the action
The teachers received four collections of different metacognitive material (see
appendix M-P) that I had put together. All these four collections of material had
been used previously (entirely or in parts) in studies and I aimed at using exerci-
ses which had already been used in metacognitive projects.

Material A, the so called memory list, consisted of three sections: subject and
task; development and understanding; assessment of understanding and also fu-
ture application and learning (appendix M). The memory list was inspired by the
material Baird (1986) used in a metacognitive action project in Australia. 

In the work with material B, four concrete activities, the students were to:
summarise; pose questions; clear and predict (appendix N). The material was
gathered from Palinscar and Brown (1984).

The third material, material C, was inspired by Bondy and is reproduced in
Pramling (1987). This material was primarily to offer new ideas to the teacher as
to how they themselves could act metacognitive in the education (appendix O).

Baird and Northfield (1995) are creators of material number four, material D
(appendix P) where two types of students are compared, namely: the passive and
the metacognitive. The use of a memory list and other metacognitive material
can be compared to Dysthe’s application of class logbooks which she describes
in the book Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära.

The Discussions concerning class logbooks became an integrated part of
an investigation and learning that was aimed at reflecting the individual
learning process. (Dysthe, 1996, p 107)

Taxonomies – a system for judging quality in knowledge development
Since my overall purpose was to investigate if exercises of a metacognitive natu-
re can support the use of information, I wanted the possibility to see if the texts
produced by the students who participated in the action developed. Taxonomies
appeared to be a suitable tool for me, as one of the motifs behind the develop-
ment of taxonomies has been to make possible assessments of quality aspects of
the development in knowledge (Alexandersson, 1985).

The taxonomy that I finally came to use in order to systematically determine
learning quality was the so called SOLO-taxonomy (Structure of the Observed
Learning Outcome). The originators of the taxonomy Biggs and Collins (1982),
mean that the question of quality is central in education, and in their book Evalu-
ating the Quality of Learning they focus on the quality of knowledge, ie how well
something was learned. The SOLO-taxonomy was used before and after the me-
taexercises.

At Solo-classification 1 the high school students got the task to, individually
and written with the aid of information collected on the Internet only, answer the
following question: You are to work as an aid worker in Rwanda. How do you
prepare yourself? The participants were informed about the value of them ma-
king an effort in order to give as good an answer as they could. The time frames
was minimum one hour of work and a maximum of two.

Solo-classification 2 after the finished action research project, was lined up li-
ke the first one six months earlier. The question that the students were to answer
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this time was: You are to work as a tourist guide in Gambia. How do you prepa-
re yourself?  The task of the students was to reply to the question searching and
using information on the Internet.

Result in the form of four case descriptions
The four case descriptions are divided by teacher and here is an account of the
experiences I made from them. Harriet’s group starts the account, then follows in
order Berit, Annika and Cecilia.

Experiences from the case Harriet
Harriet did have positive expectations on the action and was highly motivated in
her participation. As a result Harriet showed great enthusiasm and belief in the
benefits of the action all through the action. The project idea concerning the ac-
tion in general did coincide well with Harriet’s previous values and ideas con-
cerning the value of letting students exercise their ability to analyse their lear-
ning. It is previously documented (see for instance Föllesdal et al, 1995) how
reluctant we are to abandon or change our values. Since Harriet had obtained vi-
ews that coincided with the basic points of the project already before the project
was introduced to her, she did not have to put time or energy into getting convin-
ced about the intended advantages.

Wickenberg (1999) has also in his thesis Normstödjande strukturer, described
how the teachers who participated in an influence project gained strength, inte-
rest and nutrition from their personal commitment and that they carried this with
them in the school work. Relevant in this context is also Jedeskog’s statement
that as: 

…teachers get their own view on knowledge and learning acknowledged,
there are pre-requisites that the computer will be used. (Jedeskog, 2000,
p 104)

In the same way the metacognitive exercises seems to have confirmed Harriet’s
view on knowledge and learning. With the high internal motivation Harried had,
it was possible for her to get the students to participate in the action.

Harried was of the opinion that her teaching was metacognitive also when the
students were not directly involved in the metacognitive exercises. Harriet was
also the teacher who most clearly in the teacher interviews after the metacogniti-
ve practice expressed that the students had changed in their way of thinking. She
meant that most students in the class actually thought things over before they
started on a task.

When Harriet gave her retrospective views on the project she had a very posi-
tive opinion and was confirmed that she had continued to work with metacogni-
tive exercises in her teaching. Harriet’s conscious attitude and positive convic-
tion about the rewards of the action can thus be identified in the collected mate-
rial both before, during and after the action itself. It is reasonable to believe that
the consistently positive belief in the project, which is specifically distinguishing
for Harriet, must have affected her students, their attitude and expectations. 
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Besides Harriet’s active interest in the action research project a number of ot-
her important results that I wish to emphasise here presented themselves. Harriet
meant that the students had understood that the metaexercises was for their be-
nefit and thus the purpose of the project. With that background it is understan-
dable that Harriet also perceived that the metaexercises were important and that
the students showed signs of internal motivation. The continuous work of Harriet
to anchor, that is contextualise the metaexercises, among students can also be an
explanation for the students openness towards the action. Concerning the ques-
tion of the role of the teacher Harriet was of the opinion that the students had un-
derstood that the teacher is a central factor in the teaching process.

The final report from the Teachers Committee (Att lära och leda, SOU,
1999:63) emphasises the demand on teachers in their future teaching to encoura-
ge students to: want to phrase their own questions, develop their reflecting attitu-
de and their will to learn how to learn. In this respect the teacher Harriet’s work
had been successful in a first step. She had induced the students in the group to
feel that they participated and increased their internal motivation. To answer the
metaquestions in the exercise material had generally felt meaningful for the stu-
dents in Harriet’s group. In the next step it is of central importance to get the stu-
dents to consciously and by themselves connect metaquestions with text based
information that they find on the Internet.

Harriet’s students
The overall impression was that the students in Harriet’s group had been co-
owners in the project. The students saw the exercises as important and were ge-
nerally positive to doing them.

On the question, why do I do this exercise which was a part of the metamate-
rial (A4 d), almost all of Harriet’s students answered that they did the exercises
for the sake of their own learning. A number of these students use expressions
which show that they have understood that the metaexercises primarily was for
their own benefit (for instance: for my own sake, for me, my learning and so on).
Harriet’s students did with this express a great internal motivation. They partici-
pated in the action for the gain of their own knowledge. From what it seemed
Harriet’s hardy work with anchoring the project (contextualising the metaexer-
cises) among the students had been fruitful. The diagram below sums up the pro-
cess described above:

1. Motivated teacher

2. Positive anchoring of purpose (contextualisation) among the students

3. Increased student co-owning/participation

4. Increased internal motivation
Possible process development in Harriet’s group
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The fact that some of the students in Harriet’s group said that the metaexercises
wasn’t all that easy to work with emphasised even more that the students had
understood the purpose of the action and that the metaexercises could not be seen
as just any other school task. The metaexercises should be seen in a context whe-
re exercises and learning material was to be in concord with each other. 

From Harriet’s group it was the students Joakim, Rolf and Anders who were
represented in the case descriptions. A common feature of those three during the
interviews was that they expressed themselves in a way that indicated that they
felt like co-owners of the project. The metaexercises were regarded as important
and they existed for the individual competence. The three also pointed at the im-
portant role of the teacher in the knowledge process. One thing that increases the
students’ credibility is that all three of them claimed that they used their meta-
cognitive competence in other subjects than English. Much in the replies of the
students indicated that the action was pragmatically validated for them.

Joakim and Rolf also belonged to the group of case students who claimed that
their view on knowledge had changed as a result of participating in the metacog-
nitive exercises. Anders was uncertain about how his project attendance had af-
fected him, but he was one of the students who considered that he applied his
metacognitive knowledge when he searched and used information collected on
the Internet.

From the logbooks it could be seen that Harriet’s students: had understood
why  they dealt with a material in the English classes, had difficulties to separate
important from unimportant information and that they did have difficulties to
describe how they where to approach a task.

All together I got the impression that Harriet’s students felt that they where
co-owners to the project which in its turn led to a high internal motivation.

Experiences from the Berit case
According to Berit the students never quite understood what the action was all
about and with that background it was not strange that the students were indiffe-
rent and sometimes even negative to participating in the project. During my vi-
sits in Berit’s class I also felt that they were more critical than the other three
classes. The students simply never became co-owners in the action. As a result is
was logical that several of them in the logbooks referred to external motifs (for
instance the teacher, higher grades) as a reason to why they did their tasks and
the metacognitive exercises. During the action both the students and the teacher
Berit felt the need that the metacognitive exercises were put into a natural con-
text, ie that the exercises were contextualised. As things developed in the class,
the students looked on the metaexercises as any other school task.

Berit was moreover the only of the four teachers who did not believe that you
can influence the students by metacognitive training. It was also Berit who early
on pointed out that it would take a long time before the students changed their
attitude to school work. In other words, she had a very reserved attitude towards
the action. Consequently she was surprised when the students during the action
expressed a certain positive attitude towards how it was to work with and reply



259

to the metacognitive exercises. The reactions give an indication of the scepticism
that Berit after all held towards the project and what it would result in. Berit was
consistent in her view on the project, she meant that she did not see any changes
in the learning of the students during or after the metatraining. But there were
similarities with the students in the other vocationally oriented class with Harriet
as teacher. First of all, Berit’s students too had problems, both in the logbooks
and during the interview (Nelly and David), to separate what was important and
what was not in a section of information, and secondly it was difficult for the
students to describe how they were going to approach a task.

Experiences from the Annika case
According to Annika the students had understood the purpose of the action
project. In spite of this understanding the students had not been capable to in
depth change their attitude towards their own learning. For instance the students
only seemed to think about the task when the teacher asked them to do it. This
inability I interpreted as an expression of the students in Annika’s class not fee-
ling an actual need to think about their own learning. The lack of need to think
about their own learning corresponds with a number of other observations in the
class.

First of all the students were capable to, in a natural way (both in the logbook
and interviews) state how they were going to approach a school task. The stu-
dents did have various strategies for learning before the metaexercises. Secondly
the students did have external motifs for solving the school tasks. And thirdly the
Solo-classification confirmed that most student statements did not change during
the action.

An important observation that Annika did during the project was that it was
the usually weak students who also failed to find and use information on the In-
ternet. Her observation indicated that it is the weak students who need to develop
their ability to search and use information on the Internet.

To sum things up, the students were not motivated in developing their meta-
cognitive ability and as a result they remained quite unaffected by the action.

Experiences from the Cecilia case
In spite of the fact that Cecilia had shown a great interest and involvement in the
project her students had not become a part of it or developed to any significant
extent. One explanation can be that Cecilia’s students, unlike Harriet’s, had ma-
naged to crack the code for successful learning in school the way teaching often
looks today before the participated in the action. A number of students in the
class could already choose between a number of different strategies  and they did
have good study results, the students were in other words aware of what was
strategically beneficial when it comes to test results and grades.

To sum things up, the most important result from the Cecilia case was that
both the students and Cecilia were of the opinion that the students already did
have a large number of strategies to choose from in order to be successful in their
schoolwork. The students could, for instance, describe how they were to appro-
ach a task and they also had the ability to separate important and unimportant in-
formation. The fact that the students considered that they already did have suc-
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cessful strategies lowered their internal motivation which resulted in an unwil-
lingness to adopt the metacognitive exercises. The unwillingness to change was
also manifested in the Solo-classifications (where seven of the classifications
where unchanged).

General reflections- group level
On group level it became evident during the action and in the result how impor-
tant the teacher’s role is. The teacher’s attitude and ability to get the students in-
volved was central for the development and result of the action.

Among the four student groups it was especially the teacher Harriet who ma-
naged to anchor (ie contextualise the material) the deeper purpose of the action
among the students. The co-ownership of the students in its turn led to an increa-
sed inner motivation for Harriet’s students. Unlike on an individual level, the re-
sults from the different methods here, on group level, point in the same direction.
Consequently both the SOLO-classifications observations from the four groups,
logbook notes and interviews with both students and teachers confirm this result.
The accord of the different methods is an example of homing-in, that is that you
can read out a common result regardless of method used. The teacher Harriet has
managed to get the students to raise their internal motivation by making them
part of the action and getting them to realise that it was primarily for them. In the
logbooks especially Harriet’s students could for instance state why they did the
exercises in English at all.

The students in Berit’s class never did understand the purpose of the metatrai-
ning and never became co-owners in the action. As a result the students had ex-
ternal motifs for their participation. The metaexercises was regarded as any other
exercise in the school work. The teacher Berit did have a sceptical view on the
internal capacity of the exercises both before, during and after the action. The
group did have a more critical an hesitant attitude towards the metaexercises than
the other three groups and Berit did not note any changes in the students aware-
ness about their own learning process, during or after the metaexercises.

In Annika’s class the students had understood the purpose of the project but in
spite of this they did not change their way of studying. The students in the class
were not motivated enough to develop their awareness about their own learning
and thus take the consequences of participating in the action. The students did
have access to a number of different strategies to learning already before the
metaexercises. The teacher Annika adopted a wait-and-see policy in the action
and meant that the reflections of the students remained on a study technique le-
vel.

Cecilia was as a teacher involved in the action and did have a solid belief in
the effect of it. The students in her class did not become participants in the
project and thus remained fairly unaffected. Both students and the teacher Ceci-
lia agreed that the reason was that the students already considered that they had
access to successful strategies and as a result they did not need to change their
view on their own learning process. 
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Reconnecting to the aim
The overall purpose of this thesis was to make an explorative investigation if ex-
ercises of a metacognitive type can support the use of information in the work
with Internet for high school students. To acheive this goal, the importance of the
following conditions emerged during the action in Harriet’s group:

1. have a motivated teacher,
2. obtain student participation,
3. stimulate the internal motivation of the students.

The three conditions points to the need that the metaexercises are presented in a
natural context, ie that they are contextualised. If the metaexercises are not con-
textualised there is a great risk that the students attitude towards them remain in-
strumental.

In the aim was also included to shed light on if, and in that case how, metat-
raining can lead to an increased awareness about the individual learning process.
The result from the practical investigation shows that students, regardless of type
of education, as a group cannot be considered to have changed their view on
their own learning. You can, for instance, not detect any development of new
strategies among the ten case students during the action.

The point here though is not if there have been great or small changes, but
what we can learn from the action research project. The purpose of the investi-
gation was that is was supposed to be explorative and not primarily describing.
In this respect there are a number of discoveries to put forth, for instance:

1) that metatraining can support the information use for high school students
when they work with the Internet, but that it is dependent on the teacher’s ability
to create a reflecting teaching environment,
a) how important the teacher is for the interaction with the students to result in
participation,
b) to focus the task of the teacher to challenge reasons for the reproducing beha-
viour of the students.

2) That is was the students with vocational orientation who gained most from
training their reflecting ability,
a) that students in vocationally oriented programmes had greater difficulty than
students in theoretically oriented programmes to verbalise their ideas about lear-
ning and that they have less strategies to approaching teaching material,
b) that students in vocationally oriented programmes had greater problems sepa-
rating important from unimportant information. 

The most central thing that came up during the action concerning the conduct of
the teachers was the value of him or her creating beneficial teaching environ-
ments. When it comes to anchoring an action in a successful way it is more a
question of the teachers professionalism than personal ability. That the teacher
holds an important position in the school is very well documented previously
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(see for instance Teachers make a difference, Good, 1975). The focus has often
been placed on the personal ability of the teacher rather than the learning envi-
ronment that teachers manage to create. The professionalism of the teacher in
this context, means among other things, to manage to integrate, that is to con-
textualise various forms of tasks (for instance metacognitive exercises) in things
that challenge the students internal motivation.

Normative consequences in relation to the aim of the thesis
Which are the normative consequences from the interaction between the empiri-
cal results and the theory concerning metatraining? It is, above all, three focal
points that can work as pedagogical norms for professional teachers, namely:

1. To arrange good conditions for metatraining (so that the use of information
collected on the Internet can be developed). Since student participation in school
work and also internal motivation to a large extent is dependent on the teacher,
further education of teachers seems to be of central importance to invest in.

2. To specifically focus on students on the vocationally oriented programmes.
One more result of the action that is worth to take a look at is that among the
students participating in the project, the students in the vocationally oriented
programmes were those who thought least about their learning and as a result
ought to have the most to learn.

3. To be aware of the difficulties in changing the pedagogical practice (for in-
stance the reproducing behaviour among students). A third result that is urgent to
have a discussion about in a normative meaning is how difficult it is to affect the
pedagogical practice. It doesn’t seem to be enough with metatraining for six
months in order to make a significant change in the work of the students. Most of
the students show a reproductive behaviour both before and after the metatrai-
ning. 

To affect and change school is an arduous and difficult task. There are not only
difficulties in the organisation to overcome, it can also be the case that those in-
volved, for instance teachers and students, for various reasons have grounds to
counteract changes of various kinds. As previously mentioned the aim was to do
research ’with’ the practitioners but as the actions evolved both teachers and stu-
dents rather got the roles of information givers. As a result the action came to be
aimed at research about the school and its staff. An important result of the action
research project in this thesis is how important it is that the parties involved
achieve a co-ownership. In order to make a successful implementation all parties
involved in an action have to feel a real involvement. The four teachers who par-
ticipated in the project were co-owners (to varying degree, though) and they all
claim that the action has affected them in different ways. Most of the students
generally did not become co-owners in the project. As a result they have not al-
lowed themselves to be affected or changed in any characteristic way. They have
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rather been quite neutral towards the exercises. Worth noting in this context is
that the students not only have been cautious co-owners of the project, most of
them did not at all have the ambition needed to develop their own metacognitive
capacity.

To sum it up the normative consequences have as a common feature that the
teacher is important  when it comes to creating a good learning environment and
also that he or she has indirect possibilities to affect the awareness of the stu-
dents and as a result the use of information collected on the Internet. 

Suggestions for continued research – from transference to interaction
Instead of, in a reductionist spirit, only focusing on the learning of the student
(which was my starting point), it has during the growth of this thesis become mo-
re clearly visible that the different parties (ie student, teacher, medium) are clo-
sely and mutually dependent on each other. With a starting point in the results
from this thesis, one of my conclusions is that the actual need for knowledge
rather lies in the interaction  between teacher, student and medium. 

In the future continuously changing society it will probably be difficult to de-
fine the content (of knowledge) that is to be transmitted from teacher to student
on beforehand. Instead a previously obvious and on beforehand given content is
replaced by the student’s ability to use various media in order to learn and learn
again. Knowledge (the contents) changes to become the mastering of media and
methods. When the students’ methods become more important their metacogniti-
ve ability becomes more valuable to develop. The concept interaction replaces
transmission which previously often has figured in communication theories.
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Bilaga A
ELEVENKÄT INFÖR FÖRUNDERSÖKNING #1

Namn:________________________________________________________
Texta för- och efternamn

Födelsedatum:__________          __________          __________
     År          Mån              Dag

Pojke Flicka     (ringa in)

Skola_________________________________________________________

Årskurs__________

Program_______________________________________________________

1. Har du tillgång till dator i hemmet?
Ja Nej     (ringa in)

2. Har du tillgång till Internet i hemmet?
Ja Nej     (ringa in)

3. Hur många timmar använder du Internet per vecka?__________

4. Har du tidigare i skolan arbetat undersökande och sökt information från Inter-
net?

Ja Nej     (ringa in)

5. Om ja på fråga 4, hur många gånger?

1-3 ggr 4-10 ggr 11-20 ggr fler än 20 ggr      (ringa in)

6. Vilken är din inställning till datorstödd undervisning?
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positiv likgiltig negativ      (ringa in)

7. Vilket betyg fick du senast i engelska?__________

8.  Har någon av dina föräldrar eftergymnasial utbildning?
Ja Nej (ringa in)

9. Vad anser du om följande saker om arbetet med Internet? Kryssa för det/de
alternativ du tycker gäller.

(  ) Gör undervisningen mer intressant (  ) Gör undervisningen enformig

(  ) Gör undervisningen effektiv            ( ) Gör undervisningen mer omväxlande

(  ) Gör undervisningen tråkig                (  ) Gör att man lär sig lättare och bättre

Om du har några kommentarer till frågorna i den här enkäten så skriv gärna dem
på andra sidan. 
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Bilaga B
INTERVJUGUIDE, FÖRUNDERSÖKNING, 971210

1 Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs endast jag kommer
att veta vad ni svarat. Bandspelare-OK? Hur kommer materialet att redovisas?

2 Upplevelsen av förundersökningen vid datorn. Vilken var den? Svårt/lätt? Ro-
ligt/tråkigt? Tydlig fråga/otydlig fråga? Intressant fråga /ointressant fråga? Har
du förslag på alternativ fråga?

3 - Hur lär du dig egentligen när du arbetar med Internet?
- Lär du dig annorlunda med Internet än med andra medier, tex böcker?
- Vad är att kunna något?
- Vilka är dina inlärningsknep? -Vad konkret gör du för att lära dig något? Ex-
emplifiera.
- Har du olika inlärningknep beroende på vilket medier du arbetar med, skiljer
det mellan tex datorer och böcker?
-Något övrigt?



284

Bilaga C
REDOVISNING AV FÖRUNDERSÖKNINGEN

Förundersökningen syftade till:

att undersöka om SOLO-taxonomin är ändamålsenlig för att bedöma hur väl
eleverna använder sig av information hämtad från Internet:

att undersöka gymnasiestuderandes tankar om sin egen inlärning. 

Genomförande
Förundersökningen genomfördes på en gymnasieskola under hösten 1997. 18
gymnasieelever, tio pojkar och åtta flickor, från åk två och tre deltog frivilligt.
Nio av deltagarna studerade vid det samhällsvetenskapliga programmet som är
studieförberedande. De övriga nio studerade vid programmen handel och admi-
nistration respektive hantverk, dessa två senare program är yrkesförberedande.
Av eleverna från det studieförberedande programmet var sex pojkar och tre
flickor, från de yrkesförberedande programmen var fyra pojkar och fem flickor. 

Enkät inför förundersökningen
Innan det praktiska arbetet med Internet påbörjades fyllde eleverna i en enkät
med bakgrundsvariabler (bilaga A). Syftet med enkätfrågorna var att få en ökad
kunskap om eleverna. Enkätfrågorna ett och två svarar på om eleverna har dator-
respektive Internettillgång i hemmet. Fråga tre redovisar hur mycket tid eleverna
tillbringar med Internet i veckan. På frågorna fyra och fem anger eleverna i vil-
ken utsträckning de tidigare har arbetat med Internet i skolan. Fråga sex syftade
till att klargöra relationen mellan inställning till datorstödd undervisning och
SOLO-klassificering. Beroende på huvudfrågans utformning (se nedan), antog
jag att eleverna skulle möta mycket information på engelska. Kanske påverkades
elevernas utsagor av de egna kunskaperna i engelska? Därav fråga sju på enkä-
ten. Svaret på fråga åtta möjliggjorde att jag kunde studera om socialbakgrund (i
form av föräldrarnas utbildningsnivå) påverkade SOLO-nivåerna. En redovis-
ning av bakgrundsvariablerna följer i nästa avsnitt.

Gymnasieeleverna fick därefter som uppgift att individuellt, med hjälp av in-
formation enbart hämtad från Internet, besvara följande fråga: Du skall tjänstgö-
ra som biståndsarbetare i Rwanda. Hur förbereder du dig? Då förundersökning
var inriktad på att granska hur väl eleverna löser uppgifter med hjälp av infor-
mation hämtad från Internet, försökte jag formulera en fråga inom ett område
som jag antog att eleverna hade ringa förkunskaper om. Innan eleverna konfron-
terades med frågan hade jag själv varit ute på Internet och sökt svar på frågan.
Efter min egen sökning på Internet bedömde jag att uppgiften var rimligt utfor-
mad för att användas. Vid utformandet av frågan (även i delstudie 3, efter den
metakognitiva träningen) försökte jag att formulera en så realistisk fråga som
möjligt, det vill säga, en fråga som liknade de frågor eleverna kunde få av sina
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lärare i den ordinarie undervisningen när de ombads att lösa skoluppgifter med
hjälp av information från Internet. 

…tasks assigned to students should be similar to those they are likely to
be assigned in the ’real world’. (Husén mfl, 1994, s 3790)

Deltagarna informerades om värdet av att de ansträngde sig för att avge ett så bra
svar som möjligt. Tidsramarna var minimum en timmes arbete, maximum två.
Deltagarna informerades vidare om att materialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Resultat av förundersökningen
De 18 elevutsagorna bedömdes av sex (A-F i Tabell 15), vid olika pedagogiska
institutioner, verksamma personer (samt av mig själv). De sex medbedömarna
fick en muntlig introduktion av SOLO-taxonomin samt en skriftligt dokumenta-
tion av densamma. Varje utsaga bedömdes av fyra personer. Utfallet redovisas i
Tabell 15 nedan (utsaga nummer två kunde inte bedömas då eleven inte lyckades
komma ut på Internet):

Tabell 15. Bedömning av elevutsagor i förundersökningen. 

Utsaga Bedömare
A B C D E F G SOLO-

KLASS
1 3 3 3 3 3
2 bortfall
3 4 3/4 4 4 4
4 1 1 1 1 1
5 4 3 3 3 3
6 2 2 2 2 2
7 3/4 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3
9 4 3 3/4 4 4

10 4 3 3 3 3
11 2 5 4 3 -
12 3 3/4 3 3 3
13 2 3 4 3 3
14 4 3 3 3 3
15 4 5 3 4 4
16 3 4 5 3 3
17 3 3 3 3 3
18 3 3 3 3 3

Totalt 8 6 10 10 8 9 17
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Sex av utsagorna hade total överensstämmelse mellan bedömarna. I sju av be-
dömningarna är det en medbedömare som avviker eller ger ett alternativ som av-
viker en SOLO-nivå från de övriga tre bedömarna. Utsagorna 13, 15 och 16 klas-
sificerades i tre olika SOLO-nivåer. En av utsagorna, nummer 11, varierar från
SOLO-nivå två till fem. Det är svårt att utläsa orsaken till att just utsaga elva
(pojke, studieförberedande) är den som gett upphov till de mest divergerande
klassifikationerna. Av de 17 bedömda utsagorna klassificeras två på nivå ett och
två. Båda härrör från elever på praktiska program. Praktiskt taget det motsatta re-
sultatet gäller för nivåerna fyra och fem, det vill säga här återfinns endast utsagor
från elever på de studieförberedande programmen. De två svaren på de lägsta ni-
våerna, den pre- respektive uni-strukturella, återfanns bland de första fem inläm-
nade. Majoriteten av utsagorna i förundersökningen klassificeras som multi-
strukturella (N=11). Ingen utsaga blev klassificerad som utvidgat abstrakt av mer
än en bedömare (utsagor nummer 11, 15 och 16). Av de första nio inlämnade ut-
sagorna, härrörde sex från elever vid yrkesförberedande program och tre från
elever vid studieförberedande program. För de sist inlämnade nio svaren var för-
hållandet det omvända.

Resultatet av SOLO-klassificeringen framgår av Tabell 16:

Tabell 16. Utsagorna fördelade på elever vid studieförberedande och yrkesförberedande
program.

SOLO-nivå Frekvens Studieförb Yrkesförb

pre-strukturell 1 0 1
uni-strukturell 1 0 1
multi-strukturell 11 5 6
relationell 3 3 0
utvidgat abstrakt 0 0 0
bortfall 1 0 1
icke-
klassificerbar

1 1 0

Totalt 18 9 9

Exempel på utsagor (elevutsagorna har i efterhand blivit språkligt korrigerade)
där total samsyn rådde (undantaget en avvikande bedömare på den relationella
nivån), ges nedan för nivåerna ett till fyra. 

Du skall tjänstgöra som biståndsarbetare i Rwanda. Hur förbereder du dig? Ex-
empel från den pre-strukturella nivån ges i följande utsaga:

Först så skulle jag stödja dem och hjälpa dem och bygga upp nya hus och
läka de djupa såren och hjälpa dem ekonomiskt.
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Eleven har i utsagan ovan inte haft kapacitet att hålla isär fråga och svar. I ut-
sagan redogör eleven för vad vederbörande avser att utföra rent konkret, inte för
sina förberedelser. 

Den andra nivån, den uni-strukturella, exemplifieras av nedanstående utsaga:

Jag skulle söka upp erfarna människor inom detta område och hämta idé-
er, fråga efter tips. Lära känna Rwanda.

I citatet ovan redovisar eleven kapacitet att relatera en relevant uppgift till frå-
gan, nämligen att lära känna landet. 

På den multi-strukturella nivån har eleven förmåga att ange ett flertal men inte
nödvändigtvis alla aspekter på förberedelser inför biståndsarbete. 

Vaccination mot Hepatit A och B, Malaria, tyfoid, Gulafebern, kolera, tu-
berkulos är nödvändigt. Det varnas för våldsamma attacker. Även för då-
lig kommunikation. Man behöver pass, visa och mediciner i Rwanda. Re-
senären bör handla med kontanter pga att det är ytterst få ställen man
kan använda kredit kort på. Det varnas för ficktjuvar. Man bör kontakta
U.S. Embassy som finns i ’Boulevard de la Revolution’ tel. (250)
75601/75602 Om man ska dricka vattnet bör det behandlas men helst ska
man inte dricka vattnet. Se till att du har en karta, förstahjälpenlåda och
solkräm. Ta reda på var du kan hitta sjukhus och kliniker. 

I utsagan ovan återfinns inte några relationer mellan de olika aspekterna, iaktta-
gelserna är relevanta men isolerade. 

Den fjärde SOLO-nivån är den relationella:

Detta är några exempel som jag skulle vilja veta mer om och kanske ev
försöka förbättra! 1) Jag skulle söka information om landet och situatio-
nen. - Försöka bilda mig en uppfattning om språket, inte att jag lärt mig
det men har ett hum om det, alternativa språk mm.- Kulturen i landet, de-
ras syn på kvinnor och religion mm … 2) Det har tex utförts attacker för
att få iväg utlänningar och ’rebellerna’ försöker att få bort biståndsgrup-
perna. Detta kan ju vara av stor vikt att veta innan man bestämmer sig.
Ta reda på vilken sorts av hjälp som de behöver tex vattenbrunnar, rör-
mokare, mat mm Vilka sjukdomar som är vanliga vaccinera sig - Ex på
internationella organisationer: Alliansfria rörelsen, FN, COMESA, OAU,
CEPGL - Genom att tex få reda på lite av kulturen, kan man öka sin för-
ståelse för tex vad som sker i landet, att det tex i Rwanda våren 94 utför-
des ett av de värsta folkmorden i historien. Analysera situationen. Försö-
ka att göra något för alla de föräldralösa barnen (ca 100 000) ex. barn-
hem - Kolla upp hur biståndspengarna används och vad de går till. - Ef-
ter de livsnödvändiga behoven är det viktigt att ge folket undervisning och
skolavgifter. - Sjukvård är också viktigt, att försöka bidra med detta. -
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Bygga nya hus åt bla flyktingar som återvänder. Försöka att få fungeran-
de rättssystem. 

Eleven har här försökt att relatera de olika faktorerna till varandra snarare än att
enbart räkna upp dem. Efter SOLO-klassificeringen var det lämpligt att fortsätta
med intervjuer av eleverna. 

Uppföljande intervjuer
För att kunna besvara det andra syftet i förundersökningen, att undersöka gym-
nasiestuderandes tankar om sin egen inlärning, genomfördes elva intervjuer två
veckor efter den praktiska undersökningen med Internet. Utöver denna informa-
tion kunde också förundersökningsintervjuerna utnyttjas till att klarlägg om mina
frågor var gångbara. Svaren jag fick låg till grund för revideringar av enkäten (se
bilaga D) samt intervjuguiden (se bilaga E). Bortfallet (sex stycken) berodde på
bland annat arbetsplatsförlagd utbildning samt sjukdom. Samtliga intervjuer ägde
rum i ett avskilt rum på elevernas gymnasieskola. Fem av respondenterna var
flickor och sex var pojkar. Sex av de intervjuade studerade vid ett yrkesförbere-
dande program och de övriga fem vid ett studieförberedande. Intervjuerna ge-
nomfördes individuellt och deltagandet var frivilligt. Intervjuerna varade mellan
10-20 minuter. Intervjudeltagarna informerades om den konfidentiella behand-
lingen av materialet och samtliga elva godkände att bandspelare användes under
intervjun. De bandade intervjuerna transkriberades sedan (när så var möjligt) or-
dagrant och motsvarade 25 A4-sidor utskriven text. 

Intervjuerna präglades av en hög grad av standardisering där likalydande frå-
gor i stort sett samma ordning ställdes till varje intervjuperson (se bilaga B). Vad
avser svarsutrymmet får intervjuerna betecknas som semistrukturerade. Svarsut-
rymmet styrdes av utformningen av frågorna i intervjuguiden. Intervjuerna in-
leddes med en relativt neutral fråga kring elevens upplevelse av den tidigare
praktiska undersökningen med Internet som ingick i förundersökningen. Därefter
följdes intervjuguiden. 

Av intervjupersonerna var det endast en som var negativ till arbetet med In-
ternet i förundersökningen. Övriga deltagare fördelades jämnt mellan positiva
och neutrala. Liknande åsikter framfördes kring frågans svårighetsgrad. En inter-
vjuperson ansåg frågan vara lätt, övriga, jämnt fördelade, menade att frågan var
svår eller tyckte varken eller. Åtta av respondenterna ansåg frågan vara tydlig,
tre tyckte den var otydlig. Vad avser intresset för frågan uppgav sju att de tyckte
frågan var intressant medan två tyckte den var ointressant, övriga var neutrala. 

Ungefär hälften av intervjupersonerna var av åsikten att de lärde sig annorlun-
da med hjälp av Internet jämfört med till exempel böcker. Den återstående hälf-
ten menade att deras lärande inte påverkades av mediet. På frågorna om hur man
lär sig med Internet samt vad det innebär att kunna något, präglas svaren av stor
varians. Några entydiga svar går inte att utläsa. Utmärkande för de flesta svaren
var dock att de var torftiga. I en undersökning av Baird redovisas ett liknande re-
sultat och som indikerar svårigheten med att redogöra för det egna lärandet:

My observations of lessons indicated the unpurposeful, uninformed and
dependent nature of the students’ work. When the students were asked
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such questions as ’What are you doing?’, ’Why are you doing it?’ and
’What does this have to do with Science (biology)?’, most had a limited
idea of what they were doing,... (Baird, 1986, s 276). 

Det vanligaste svaret på frågorna, enligt Baird var att eleverna ansåg att de måste
läsa mer och arbeta hårdare. Eleverna representerar med andra ord själva en
kvantitativ syn på vad att lära sig innebär (se även Jedeskog, 1996). Vad avser
svaren på frågan om inlärningsknep, så divergerar även dessa. Generellt ger ut-
sagorna intrycket av att de intervjuade jämställt inlärningsknep med studieteknik.
Exempel på svar är att: repetera, föra anteckningar, läsa högt, stryka under, göra
mind-maps, arbeta praktiskt, engagera sig och rita bilder. Svaren på om intervju-
personerna har olika inlärningsknep när de arbetar med datorer eller böcker vari-
erar och det går inte att utläsa om eleverna påverkas på något speciellt sätt bero-
ende på mediet. Ett tydligt resultat är däremot hur svårt majoriteten av intervju-
personerna har att uttrycka hur de lär sig. Följande citat får illustrera denna 

- Tycker du det är svårt att svara på frågor kring hur man lär sig?
- Ja det tycker jag (skratt), det tycker jag, för det är inget som man tänker
just när man gör det.

Tabell 17. Har du tillgång till dator i hemmet?

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 9 6 3
Yrkesförberedande 5 2 3

Totalt/Ja 14 8 6

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 0 0 0
Yrkesförberedande 4 2 2

Totalt/Nej 4 2 2

Samtliga nio elever vid studieförberedande program har tillgång till dator i
hemmet. Ungefär hälften av eleverna vid yrkesförberedande program har tillgång
till dator i hemmet. Fördelningen mellan könen är jämn. 
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Tabell 18. Har du tillgång till Internet i hemmet?

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 6 4 2
Yrkesförberedande 2 1 1

Totalt/Ja 8 5 3

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 3 2 1
Yrkesförberedande 7 3 4

Totalt/Nej 10 5 5

I det undersökta materialet är det fler elever vid de studieförberedande program-
men än vid de yrkesförberedande som har Internetaccess. Mellan könen är det
små skillnader.

Tabell 19. Hur många timmar använder du Internet i veckan?

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 4 h 15 min 6 h 10 min 2 h
Yrkesförberedande 1 h 1 h 30 min 1 h 17 min

Eleverna vid studieförberedande program tillbringar mer tid i arbete med Internet
än elever vid yrkesförberedande. Tydliga könsrelaterade skillnader finns inom
eleverna på de studieförberedandeprogrammen. Skillnaden mellan pojkar och
flickor på de yrkesförberedande programmen är inte stora.

Tabell 20. Har du tidigare i skolan arbetat undersökande och sökt information från Inter-
net?

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 8 5 3
Yrkesförberedande 8 4 4

Totalt/Ja 16 9 7
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Alla utom en elev vid ett studieförberedande program anger att de tidigare arbe-
tat med Internet i skolan. Ett bortfall kan noteras (flicka, yrkesförberedande).

Om ja på fråga 4, hur många gånger?

Av enkätsvaren går att utläsa att pojkarna på det studieförberedande programmet
anger att de i större utsträckning än övriga har använt Internet i undervisningen
för informationssökning.

Tabell 21. Vilken är din inställning till datorstödd undervisning?

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Positiv 5 4 1
Likgiltig 4 2 2
Negativ 0 0 0

Totalt/Studieförb 9 6 3

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Positiv 8 4 4
Likgiltig 1 0 1
Negativ 0 0 0

Totalt/Yrkesförb
9 4 5

Bland de undersökta förefaller det vara så att eleverna vid de studieförberedande
programmen inte är lika positivt inställda till datorstödd undervisning som ele-
verna på de yrkesförberedande. Värt att notera är att ingen av respondenterna är
negativ till datorstödd undervisning. 

Tabell 22. Vilket betyg fick du senast i engelska?

Grupp av svarande Pojkar Flickor

Studieförberedande 3,5 4,67
Yrkesförberedande 3 3

I det undersökta materialet är genomsnittsbetyget i engelska högre för elever vid
studieförberedande program än för elever vid yrkesförberedande. 
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Tabell 23.Har någon av dina föräldrar eftergymnasial utbildning? 

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 2 2 0
Yrkesförberedande 4 2 2

Totalt/Ja 6 4 2

Grupp av svarande Antal Pojkar Flickor

Studieförberedande 7 4 3
Yrkesförberedande 5 2 3

Totalt/Nej 12 6 6

Majoriteten (12 stycken) av gymnasieeleverna i undersökningen, har inte någon
förälder med eftergymnasial utbildning.
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Bilaga D
REVIDERAD ELEVENKÄT, DELSTUDIE 1

Namn:______________________________________________________
Texta för- och efternamn

Födelsedatum:__________          __________          __________
    År        Mån          Dag

Pojke Flicka     (ringa in)

Skola_______________________________________________________

Årskurs__________

Program_____________________________________________________

1. Har du tillgång till dator i hemmet?
Ja Nej     (ringa in)

2. Har du tillgång till Internet i hemmet?
Ja Nej     (ringa in)

3. Hur många timmar totalt (dvs i skolan och på fritiden) använder du Internet
per vecka (ange svaret i timmar)?__________

4. Har du tidigare i skolan arbetat undersökande och sökt information från Inter-
net?

Ja Nej     (ringa in)

5. Om ja på fråga 4, hur många gånger?

1-3 ggr 4-10 ggr 11-20 ggr fler än 20 ggr      (ringa in)

6. Vilken är din inställning till datorstödd undervisning?
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positiv likgiltig negativ      (ringa in)

7. Vilket betyg fick du senast i engelska ______ matematik ___svenska______?

8. Har någon av dina föräldrar eftergymnasial utbildning?
Ja Nej (ringa in)

9. Vad anser du om följande saker om arbetet med Internet? Kryssa för det/de
alternativ du tycker gäller.

(  ) Gör undervisningen mer intressant           (  ) Gör undervisningen enformig

(  ) Gör undervisningen effektiv                     (  ) Gör undervisningen mer 
                                                                        omväxlande

(  ) Gör undervisningen tråkig  (  ) Gör att man lär sig lättare och
bättre

Om du har några kommentarer till frågorna i den här enkäten så skriv gärna dem
på andra sidan. 

10. Hur är dina kunskaper om Rwanda?

mycket goda     goda         mindre  goda  inga alls     (ringa in)

Observera att det är viktigt att du besvarar samtliga frågor!

_________________________________________________________________

Det material som insamlas (tex enkäter, intervjuer samt SOLO-klassificeringar)
kommer att behandlas konfidentiellt. Endast intervjuaren samt Martin Stigmar
kommer att veta vad just du har svarat. Intervjuerna kommer att bandas och se-
dan skrivas ut (ev av en assistent). Medbedömning vid analys av elevutsagorna
kan komma att användas. Resultatet från studierna avses att publiceras i en
forskningsrapport. 

Undertecknad har tagit del av ovanstående och deltar i studien på dessa villkor:

____________________________________
Underskrift
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Bilaga E 
REVIDERAD INTERVJUGUIDE FÖR ELEVER, DELSTUDIE 1
datum: 
elevnamn:  
skola: 
klass:  

Informera de intervjuade om att svaren kommer att behandlas samt redovisas
konfidentiellt, dvs ingen utomstående (än angiven i enkäten) kommer någonsin
att få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas.
 

1 Vad är att lära sig? 

2 Kan du beskriva en situation i skolan där du lär dig något? Har du några sär-
skilda knep för att lära dig?

3 Vad är att kunna något?

4 Är det något du vill tillägga?

Intervjuaren följer upp de fyra frågorna med relevanta följdfrågor. Beräknad tid
per intervju är ca 15 minuter.
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Bilaga F
ELEVINTERVJU, BESÖK 2, DELSTUDIE 2

1 Vet du vad projektet/de metakognitiva övningarna går ut på? 

2 Hur är de metakognitiva övningarna att göra?
(svåra/enkla, roliga/tråkiga, viktiga/oviktiga)

3 Har din syn på ditt lärandet förändrats? 

Bilaga G
ELEVINTERVJU, BESÖK 4, DELSTUDIE 2

1 Vet du vad projektet/de metakognitiva övningarna går ut på? 

2 Hur är de metakognitiva övningarna att göra?
(svåra/enkla, roliga/tråkiga, viktiga/oviktiga)

3 Har din syn på ditt lärandet förändrats? 
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Bilaga H
REVIDERAD ELEVENKÄT, DELSTUDIE 3

Namn:______________________________________________________
Texta för- och efternamn

Födelsedatum:__________          __________          __________
      År          Mån           Dag

Pojke Flicka     (ringa in)

Skola_______________________________________________________

Årskurs__________

Program_____________________________________________________

1 Vad anser du om följande saker om arbetet med Internet? Kryssa för det/de al-
ternativ du tycker gäller.

(  ) Gör undervisningen mer intressant  (  ) Gör undervisningen enformig

(  ) Gör undervisningen effektiv            (  ) Gör undervisningen mer omväxlande

(  ) Gör undervisningen tråkig            (  ) Gör att man lär sig lättare och bättre

Om du har några kommentarer till frågorna i den här enkäten så skriv gärna dem
på andra sidan. 

2 Hur är dina kunskaper om Gambia?

mycket goda                  goda               mindre goda inga alls
(ringa in)

3 Kom du åt den information som du bedömde som tillräcklig för att besvara
frågan?

Ja Nej      (ringa in)
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Observera att det är viktigt att du besvarar samtliga frågor!

_________________________________________________________________

Det material som insamlas (tex enkäter, intervjuer samt SOLO-klassificeringar)
kommer att behandlas konfidentiellt. Endast intervjuaren samt Martin Stigmar
kommer att veta vad just du har svarat. Intervjuerna kommer att bandas och se-
dan skrivas ut (ev av en assistent). Medbedömning vid analys av elevutsagorna
kan komma att användas. Resultatet från studierna avses att publiceras i en
forskningsrapport. 

Undertecknad har tagit del av ovanstående och deltar i studien på dessa villkor:

____________________________________
Underskrift
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Bilaga I
INTERVJUGUIDE FÖR ELEVER, DELSTUDIE 3

datum: 
elevnamn:  
skola:  
klass: 

Informera de intervjuade om att svaren kommer att behandlas samt redovisas
konfidentiellt, dvs ingen utomstående (än angiven i enkäten) kommer någonsin
att få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas.

1 Vad är att lära sig? 
Tror du att din syn på lärandet förändrats p.g.a du gjort de metakognitiva öv-
ningarna? Varför/varför inte?

2 Kan du beskriva en situation i skolan där du lär dig något? Har du några sär-
skilda knep för att lära dig?

3 Vad är att kunna något? Kan man se på ”att kunna något”, på olika sätt?/Vilka?
Tror du att din syn på kunskap förändrats p.g.a att du gjort de metakognitiva öv-
ningarna? Varför/inte? 

4 Tänker du i större utsträckning nu än tidigare på frågor som handlar om lä-
rande och kunskap? Varför/varför inte?

5 Är du positiv till att Internet används i undervisningen? Varför (vilka orsa-
ker?)/varför inte?

6 Fann du den information på Internet du sökte för att besvara frågan? Tror du
att du söker information och använder den på ett annorlunda sätt nu än innan
det du gjort de metakognitiva övningarna? Varför/inte?

7 Är det något du vill tillägga?

Intervjuaren följer upp de fyra frågorna med relevanta följdfrågor. Beräknad tid
per intervju är ca 20 minuter.



300

Bilaga J
INTERVJUGUIDE FÖR LÄRARE (1), DELSTUDIE 1

datum:
lärare:
skola:

Informera de intervjuade om att svaren kommer att behandlas samt redovisas
konfidentiellt, dvs ingen utomstående (än angiven i enkäten) kommer någonsin
att få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas.

1 Hur skulle du som lärare vilja beskriva elevernas medvetande kring det egna
lärandet?

2 Är det möjligt att påverka elevernas lärande genom metakognitiva övningar?
Varför?

3 Vad är kunna något?

Bilaga K
LÄRARINTERVJU, BESÖK 3, DELSTUDIE 2

1 Tror du att eleverna vet vad projektet syftar till?

2 Hur tror du eleverna uppfattar de metakognitiva övningarna?
(svåra/enkla, roliga/tråkiga, viktiga oviktiga, förslag på förändringar)

3 Hur tycker du som lärare det är att göra de metakognitiva övningarna i klas-
sen? Vilka övningar A-D har ni gjort? Har du själv undervisat metakognitivt?

4 Har du märkt någon förändring på elevernas vad avser deras kunskaps-
syn/medvetande kring det egna lärandet? Hur?
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Bilaga L
INTERVJUGUIDE FÖR LÄRARE (2), DELSTUDIE 3

datum: 
lärare:  
skola:  

Informera de intervjuade om att svaren kommer att behandlas samt redovisas
konfidentiellt, dvs ingen utomstående (än angiven i enkäten) kommer någonsin
att få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas.

Inledande frågor:
Antal år på skolan?
Personnummer?
Ämneskombination?
Har du sysslat med metakognitiva övningar i undervisningen tidigare? Har du
gått några kurser?
Hur skulle du kort vilja beskriva dig som lärare?

1 Har du som lärare observerat några förändringar i elevernas lärande?

2 Vilket/-a metakognitivt/-a material har fungerat väl/mindre väl? Orsaker?

3 Tror du att din syn på kunskap och lärande har förändrats under projektet? Var-
för/varför inte?

4 Har ditt sätt att undervisa förändrats under projektet (varför/varför inte)? Har
du själv undervisat metakognitivt? Har du använt metakognitiva övningar i andra
ämnen än engelska?

5 I vilken utsträckning har eleverna använt Internet för att söka information un-
der delstudie 2 i ämnet engelska?

6 Är det något du vill tillägga?
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Bilaga M
MATERIAL A
Minneslista: Listan ska vara till hjälp för eleverna i undervisningen. Den består
av tre delar:
 
A ämne och uppgift,
B utveckling och förståelse,
C bedömning av förståelse samt framtida tillämpningar och lärande

 Namn: _______________________________________________      
 
 Program: _____________________________________________

 Datum: ____________
 
 Lektion (ämne): ____________________
 
 Hemuppgift (ämne): ____________________
 
 
Ämne och uppgift:
A1 Ämne
a Vad är ämnet? 
b Vad handlar ämnet om?
c Vad känner jag till om ämnet?
d Vad relaterar ämnet till?
e Vad känner jag inför ämnet?

A2 Detaljer
a Har jag läst informationen helt och noggrant?
b Vilka är de viktigaste delarna? Hur är de relaterade?
c Är informationen logisk? Vad behöver jag komma ihåg 

eller ta reda på 
för att informationen skall bli logisk?

A3 Uppgiften
a Vad i består uppgiften?
b Vad krävs av mig?
c Vad behöver jag för att slutföra uppgiften?

A4 Tillvägagångssätt
a Hur ska jag närma mig uppgiften?
b Hur svår är uppgiften? Hur lång tid tar den att lösa?
c Finns det andra sätt att lösa uppgiften?
d Varför gör jag uppgiften?
e Vad kommer jag få ut av uppgiften?
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f Vilken nytta kommer jag få av resultatet?

Utveckling och förståelse:
B1 Kunskapsförändring
a Hur kan den nya kunskapen jämföras med min tidigare uppfatt-

ning?
b Påverkar den nya kunskapen andra saker som jag sedan tidigare

vet?

B2 Ökad förståelse
a Vad om...?
b Hur kan...?
c Varför kan...?
d Hur kunde...? osv

B3 Utveckling
a Hur går det för mig? Utvecklas det som jag förutspådde?
b Vad gör jag? Varför gör jag det?
c Vart leder mig detta tillvägagångssätt?
d Är det rätt tillvägagångssätt?
e Undersöker jag alla möjligheter?

B4 Slutförande
a Har jag besvarat frågan och avslutat uppgiften?
b Är det ytterligare något som måste göras?

Bedömning av förståelse samt framtida tillämpningar och lärande:
C1 Belåtenhet
a Förstår jag detta helt och hållet? Förstår jag tillräckligt för att

avsluta uppgiften?
b Vad måste jag göra för att nå fullständig förståelse? Är det rim-

ligt?

C2 Framtida tillämpning av kunskapen
a Hur kan jag vara säker på att komma ihåg kunskapen?
b Vad är nästa steg? Vilken nytta har jag av den nya kunskapen?

(fritt efter Baird, 1986)
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Bilaga N
MATERIAL B
Fyra konkreta aktiviteter:
 
1. Att summera

Genom att låta eleverna summera ett stycke text så blir det samtidigt nödvän-
digt för dem att identifiera det huvudsakliga innehållet samt att redovisa om
de förstått det.

2. Att ställa frågor
När eleverna tvingas formulera frågor till innehållet måste de också koncent-
rera sig på de central idéerna i texten. 

3. Att klargöra
Eleverna måste förhålla sig kritiska till det de läser. 

4. Att förutsäga
När eleverna ombeds att förutsäga vad som skall hända får de möjlighet att
dra och testa slutsatser (ur Palincsar & Brown, 1984).

Bilaga O
MATERIAL C
1. Demonstrera och diskutera lämpliga metakognitiva aktiviteter. Genom model-
linlärning kan lärare påverka barns beteenden. Detta kan tex ske genom att lära-
ren ”tänker högt” om effektiva strategier för att gripa sig an nya uppgifter och
inlärningssituationer. Lärare kan vidare uppmana studenter till att dela med sig
av sina metakognitiva processer till sina kamrater. Efter det att en anvisning har
givits, kan klassdiskussioner fokusera på processer typ att uppskatta uppgiftens
svårighet, identifiera mål, välja strategier, identifiera en sekvens av steg av pla-
nering för utvärdering. Demonstration och diskussion av detta betonar naturligt
inlärningsprocessen och inlärningserfarenhet hellre än dess produkt och tillhan-
dahåller vidare ”feed-back” hos den lärande. 

 
2. Att ge instruktioner för självfrågeteknik. Lärare stimulerar till en mer aktiv
observation hos studenten genom att träna dem till ifrågasättande. I vissa fall
räcker det att studenten frågar sig själv. ”Förstår jag detta?”, medan i andra mer
specifika frågor behövs riktlinjer som: ”Titta på vad du just nu har gjort och fun-
dera över om det är rätt eller fel.” Enkla frågor som: ”Vet jag vad jag skall gö-
ra?” eller ”Kan jag redogöra för det väsentliga?” kan motverka senare problem.
Exempel på sådan självfrågeteknik är återgivning, att hitta på exempel med lik-
nande uppgifter eller att studera givna exempel och undersöka tendenser och
ledtrådar.

 
3. Att undervisa studenter i att sammanfatta material. Studenter måste lära sig att
analysera sin egen förståelse för att kunna ta ställning till vilket slag av åtgärd
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som måste vidtagas för att man ska nå en god inlärning. För detta är studenters
förmåga att sammanfatta information ett bra kriterium på förståelse.

 
4. Att undervisa studenter i att lära sig att uppskatta sin egen förståelse. För att
effektiv inlärning skall komma till stånd måste studenter kunna observera sin
egen förståelse och vidtaga riktiga åtgärder när förståelse saknas. Förutom att
uppskatta mer generell nivå av förståelse, måste studenten identifiera källan från
vilken bristen förståelse härstammar (tex är det ett svårt ord eller en svår idé).
Studenter kan också ha problem med anledning av det sätt på vilket materialet är
organiserat. Så snart källan till problemet identifierats kan läraren hjälpa studen-
ten med möjliga lämpliga lösningar.
 
5. Anpassa till en studiemodell. Detta innebär, att redan innan man påbörjar en
uppgift så måste man identifiera syftet eller anledningen för att göra den. Under
tiden uppgiften löses, måste man kontinuerligt ställa sig frågor om förståelse som
tex: ”Är detta begripligt?” Genom att referera tillbaka till det ursprungliga syftet
och målet kan man behålla fokus och hindra att man förvillar sig i perifera saker.
Om uppgiften inbegriper skapande av en produkt som skall delges andra så
måste man fråga sig om åhörarna kommer att förstå vad man har gjort. Modellen
bör avslutas med en generell kontroll och granskning av processen. 

(fritt efter Bondy, 1987)

Bilaga P

MATERIAL D
Nedan exemplifieras studerandes kontrasterande uppfattningar kring lärande och
undervisning:

The passive Learner Believes:
School learning is very short term:
for the period up to assessment.

The goal of school learning is satis-
factory assessment. Something that
isn´t to be assessed is of very little
value or interest and once, it is asses-
sed, it is of no further interest. 

School learning comes in indepen-
dent packages. The idea or skills in
one topic or subject will rarely relate
to or be useful in another.

Knowing the purpose of an activity
and its links with earlier lessons is ir-
relevant. The goal is to follow in-

The metacognitive Learner Believes:
School learning is about permanent
changes in skills and understanding.

The goals of school learning include sa-
tisfactory assessment, but a stronger
motivation is the satisfaction of genuine
understanding. Assessment has an im-
portant formative role. 

The ideas or skills from one topic or
subject ought to be consistent with, and
may well be useful in, another topic or
subject.

Knowing the purpose and links are cru-
cial to genuine learning. 
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structions taking the minimum time. 

Learning involves remembering, not
independent thinking, hence assess-
ment should require reproduction of
what has been specifically covered in
class.

The reason for answers or for steps in
procedures are of little value or inte-
rest.

Real work involves writing (often
copying). Discussion and thinking are
not real work.

Exploring wrong or alternative ans-
wers is of no value. Similarly expla-
ning things in two ways is confusing.
Confusion is of no value to learning. 

To admit not following any bit of a
lesson is to admit to being stupid.

Teachers are entirely responsible for
each student´s learning. This means
their job is to clearly present all the
right answers. The student´s job is to
memorise these answers.

Teacher´s answers ought to be ac-
cepted uncritically. To challange
them is a waste of time.

Student´s current beliefs are irrele-
vant.

The teacher is entirely responsible for
the classroom activities. Teachers set
tasks and questions. Students do tho-
se tasks and answer questions. 

The teacher and the text are the only 

Learning requires independent thinking
hence assessment should include new
tasks requiring new applications of ge-
neral principles or procedures.

The reasons are essential for building
understanding and need to be searched
for.

Copying is low grade work. Discussion
is hard work.

Exploring wrong or alternative answers
is frequently very helpful as is explai-
ning things in two ways. Periods of con-
fusion are often both necesary and help-
ful to learning. 

To be able to identify the bits which
don´t make initial sense is a sign of pro-
gress.

Each student has a major role in, and
responsibility for, their own learning.
The teacher´s job is to help them
construct genuine understanding.

New ideas should be examined critical-
ly. Disagreement or challenge often
helps understanding.

It is important for students to retrieve
and reflect on their views and to contrast
them with other peoples.

Students regularly collaborate with the
teacher and influence the classroom aci-
tivities, often by raising important ques-
tions that require answering.

Other students’ ideas, arguments and 
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sources of useful ideas. Other stu-
dents’ ideas arguments and questions
are only useful to them. 

questions, whether right or wrong, can
be useful to one’s own learning. 

  (Baird & Northfield, 1995, s 80)
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