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Abstract 
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Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin 

metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process.   

Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som följer: 

När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva 

förmåga och kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i 

så fall? 

 

En kvalitativ undersökning i form av intervjuer användes och totalt djupintervjuades fem 

speciallister inom områdena neurofysiologi, psykologi och pedagogik. Utöver detta 

intervjuades 4 pedagoger angående hur de arbetar med utvecklandet av den metakognitiva 

förmågan hos eleverna. Detta sammankopplades sedan med litteratur och aktuell forskning 

inom ovan nämnda områden. Vi har valt att använda oss av Vygotskijs kulturteori ur ett 

sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att belysa vårt arbete. 

Några av våra speciallister framhåller att den metakognitiva förmågan tidigast kan vara  

färdigutvecklad först vid 20-25 årsålder. Detta resultat visar även en stor del av vår litteratur 
på. De andra två av speciallisterna säger att utvecklingen av denna förmåga kan ske tidigare, 

men är beroende av hjärnans fysiologi samt stöttning av omgivningen. Alla framhåller 

hjärnans plasticitet och att det finns individuella skillnader beroende på arv och miljö och att 

vi idag inte säkert vet vilken kapacitet hjärnan har eller om det kan sägas att den någon gång 

är färdigutvecklad.  

 

Studiens resultat pekar på att det finns avgörande färdigheter som behövs för att kunna 

använda sin metakognitiva förmåga och att det finns olika faktorer som påverkar användandet 

av den. Färdigheterna är bl.a. arbetsminne, impulskontroll, koncentration och självreglering 

av känslor m.m. Vygotskij framhåller vikten av leken för att utveckla dessa färdigheter i 

samspel med andra. Faktorer som påverkar är genetiskt arv, uppväxtmiljö, stress, kost, 

motion, fantasi, krav på prestation m.m. Pedagoger och specialister vittnar, helt i linje med 

litteraturen som används i studien, om vikten av att arbeta med anknytning, återkoppling, 

repetition, meningsfullhet, lustfyllhet, samt att detta arbete bör vara prestations- och 

stressbefriat. Därtill bör ett multimodalt inlärningssätt med stora inslag av kultur och 

utmaningar användas för elevens utveckling av den metakognitiva förmågan.  

 

Nyckelord: färdigheter, hjärnan, kunskapssyn, metakognitiv förmåga.  
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Förord  
 

Vi har gjort en fantastisk resa och har hela tiden haft otroligt roligt och vi inser båda att denna 

resa bara har börjat. Vi vill passa på att tacka alla som har gjort det möjligt för oss att få göra 

denna resa och det är våra familjer, barnvakter och kollegor. Lite extra vill vi tacka Rolf 

Ekman, Lina Bunketorp Käll, Göran Svanelid och Lars- Erik Björklund som har visat stort 

intresse för att neurofysiologin och pedagogiken ska mötas och har ställt upp och svarat på 

alla våra frågor. Vi vill också tacka våra pedagoger som ställde upp med kort varsel för att 

berika vårt arbete och även vår illustratör Agnes Bondesson för de pedagogiska bilderna. Sist 

vill vi tacka vår handledare Peter Karlsudd som enträget har utmanat oss i våra tankar! Tack! 
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1. Inledning 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (skolverket, 2010). 

 

Svanelid (2011) skriver i artikeln Lägg krutet på The Big 5 att det i Lgr 11 läggs större tonvikt 

på förmågor som kommunikationsförmåga, begreppslig förmåga, metakognitiv förmåga, 

analysförmåga och förmåga att hantera information. Vi har valt att titta närmare på den 

metakognitiva förmågan som vi anser vara en ytterligare dimension av den kognitiva 

förmågan. Angående metakognitiv förmåga har vi valt att utgå från Göran Svanelids 

definition, eftersom det var den första tolkning av begreppet vi mötte i vår profession som 

lärare. Han definierar metakognitiv förmåga med: tolka, värdera, reflektera, pröva och 

ompröva, avgöra rimlighet, ha omdöme om, välja strategier, lösa problem med anpassning till 

situation, syfte eller sammanhang (2011, [www]. Lägg krutet på The Big 5. Lärarnas nyheter).  

 

Den metakognitiva förmågan är intressant för oss ur tre perspektiv. Dels ur ett 

neurofysiologisk, utvecklingspsykologiskt perspektiv, dels ur ett neurodidaktiskt perspektiv. 

Det vore positivt att bygga broar mellan forskarvärlden och skolans värld för att skolan inte 

ska bli ett slutet system. Enligt Klingberg (2011) har forskning angående barnhjärnan kommit 

långt internationellt. Som exempel ger Klingberg (2011) resultaten av en studie som Jay 

Giedd och Philip Shaw utfört, gällande barnhjärnans mognadstakt.  
 

Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin 

metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process.   

I detta arbete vill vi få klarhet över när barn, i sin utveckling, kan använda sig av sin 

metakognitiva förmåga. Vi vill också få kännedom om vilka färdigheter som krävs för att 

utveckla denna förmåga och hur man som pedagog kan påverka utvecklandet av denna 

förmåga. Vi ska fördjupa oss i detta område genom att ta del av aktuell litteratur och 

forskning samt genom intervjuer av olika specialister och pedagoger inom ovan nämnda 

områden. Genom att sammanställa olika perspektiv på barns utveckling, angående 

metakognitiv förmåga, hoppas vi kunna vidga helhetsperspektivet. Vi har ett stort intresse för 

människans utveckling och vi vill få möjlighet att utvecklas i vår profession som pedagoger 

och som blivande speciallärare. 
 

Skollagen poängterar i paragraf 4 att:   
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS, 2010:165) 
 

Vi börjar med en historik gällande kunskapssyn och gör därefter en resa genom 

neurofysiologin, utvecklingspsykologin och neurodidaktiken. Vi anser att det kan vara av stor 

vikt för studien att göra en tillbakablick i olika kunskapstraditioner eftersom kunskapande är 

ett komplext begrepp. Att hela tiden titta framåt kan göra att man missar att knyta ihop viktiga 

beståndsdelar som kan utgöra en helhet. Vi anser att ny kunskap kan få en stabilare grund om 

den utgår från tidigare kunskaper vilket dikten på nästa sida kan illustrera.  
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Hur ska du kunna leda min hand om du drunknar i en komplex värld 

Du skakar och är inte i min närvaro 

Jag söker dig 

Men du söker dig 

Jag vill men förstår inte 

Har du rätten att sätta betyg på min personlighet 

Vart är vi på väg 

Snälla var min bro 

Till det du kallar livet 

Caroline Sjöfors Paulsson 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I skolans värld diskuteras det ständigt om pedagogiska planeringar, bedömningar och 

förmågor som ska utvecklas. Tydligheten i det centrala innehållet i Lgr 11 har gjort det lättare 

för oss pedagoger att veta vilket innehåll som ska behandlas. Däremot när det gäller ämnets 

syfte och kunskapskrav så upplever vi att det föreligger en viss otydlighet när det gäller 

tolkandet av de kriterier som ligger till grund för bedömningen. För att få substans i det vi 

sysslar med dagligen så var det dags att göra en djupdykning i vad den metakognitiva 

förmågan innebär och hur vi som pedagoger kan arbeta för att hjälpa eleverna med denna 

utmaning. Enligt Olivestam och Ott (2010) har de pedagogiska teorier som fram till idag varit 

rådande grundats på observationer av beteenden. Neurodidaktiken har förändrat denna 

utgångspunkt genom att den utgår från hjärnan och dess sätt att behandla information vilket är 

en central del i den metakognitiva förmågan.  

 

Som speciallärare träffar man elever som har svårt för att resonera, analysera och reflektera 

p.g.a. olika svårigheter och det blir då speciallärarens uppgift att stötta de här eleverna i deras 

utveckling så att de i slutändan ska nå kunskapskraven som skolverket ställt. 

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
 

Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin 

metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process.   

För att kunna göra detta anser vi att det är av stor vikt att göra ett avstamp i de olika teoretiska 

traditioner som finns gällande lärande såsom utvecklingspsykologi, neurofysiologi och 

neurodidaktik.  

 

Med detta examensarbete vill vi få svar på följande frågeställningar: 

 

1. När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin 

metakognitiva förmåga? 

 

2. Kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall? 
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1.3 Studiens upplägg 
 

Studien börjar med en inledning som följs av bakgrund, syfte och problemformulering. 

Därefter följer en litteraturdel där vi gör en beskrivning av historiken gällande kunskapssyn, 

neurofysiologin, utvecklingspsykologin och neurodidaktik. Efter litteraturdelen beskriver vi 

vilken teoretisk inriktning som ligger till grund för vårt arbete och därefter en metoddel med 

efterföljande resultat och analys. Sedan följer ett kapitel innehållande sammanfattning och 

diskussion där vi ställer teori mot resultaten av våra intervjuer.  

 

Under arbetes gång har vi båda, Caroline Sjöfors Paulsson och Martina Östergren, läst all 

utvald litteratur, deltagit i intervjuer och producerat texter tillsammans. Vi står båda två 

gemensamt för arbetet och dess innehåll.  
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2. Litteraturgenomgång 

 

För att få en bredare förståelse för vikten av neurodidaktikens inträde på den pedagogiska 

arenan, är det viktigt att knyta an till en historisk tillbakablick. Det är historien som har lett 

oss fram till där vi befinner oss idag och för att kunna finna svaren på våra frågeställningar så 

anser vi att det är viktigt att göra en tillbakablick i den pedagogiska historien när det gäller 

synen på kunskap. Skolans värld har i lång tid varit en spegling av samhället. Idag är det nya 

förmågor som framhävs som viktiga och det kan göras en direkt koppling till samhället. 

Denna tillbakablick görs för att få svar på frågan om vad som innefattar den metakognitiva 

förmågan och vad som krävs gällande utvecklingen av denna förmåga. Vi har valt att studera 

utvecklingen av kunskap inom områdena utvecklingspsykologi, neurofysiologi och 

neurodidaktik. 

 

 

2.1 Begrepp 
 

Centrala begrepp i arbetet är: 

 

 Explicita minnen: Kunskap som lagrats och som kan användas på ett medvetet och 

rationellt sätt (Björklund, 2008). 

  

 Implicit minne: Minnen som kommit till mer eller mindre omedvetet, som inte är 

deklarerbara men som påverkar vårt beteende (Björklund, 2008). 

  

 Metakognition: Skillnaden mellan metakunskap och metakognition är enligt Hwang 

och Nilsson (2011) att när det gäller det sistnämnda så ska man också kunna tänka på 

sitt eget tänkande. Hur bär jag mig åt för att kunna lösa problem. Vad är viktigt när jag 

fattar beslut. Hur tolkar man den information man får? Hur letar jag i minnet efter 

tidigare erfarenheter eller scheman? enligt Hwang och Nilsson (2011), att tänka på att 

olika barn har olika inlärningsstilar.  

 

 Metakognitiv förmåga: Angående metakognitiv förmåga har vi valt att utgå från Göran 

Svanelids definition, eftersom det var den första tolkning av begreppet vi mötte i vår 

profession som lärare. Han definierar metakognitiv förmåga med: tolka, värdera, 

reflektera, pröva och ompröva, avgöra rimlighet, ha omdöme om, välja strategier, lösa 

problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang (2011, [www]. Lägg 

krutet på The Big 5. Lärarnas nyheter).  

 

Svanelid har sedermera fått kritik av Joel Rudnert (2013, [www]. ”The Big 5 saknar tyngd. 

Lärarnas nyheter) för att han med sina fem olika förmågor har gjort en alldeles för generell 

avgränsning, och att hänsyn inte tas till den viktiga ämnesdidaktiken. Svanelid får också kritik 

för att dessa förmågor har funnits tidigare i Blooms taxonomi från 1956 som beskriver olika 

steg i lärandet. Rudnert skriver vidare i sin artikel att Vygotskij redan på sin tid ansåg att 

dessa förmågor måste kopplas till en domän och inte skulle betraktas som generella förmågor. 

Rudnert poängterar även det faktum att det är en fara med att låta förmågorna stå i centrum 

eftersom det i förlängningen kan leda till att ämnenas betydelse minskar. Rudnert avslutar 

artikeln med att likna Svanelids The big 5 vid kejsarens nya kläder; snygga i tanken, men utan 

det viktiga innehållet och att de inte ens är nya. 
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2.2 Traditioner av kunskapssyn 
 

I slutet av 1600-talet utfärdade Karl XI kyrkolagen vilket innebar att klockaren i varje 

församling ålades att lära ut grundläggande kunskaper inom kristendomen. Detta skulle man 

kunna säga vara startskottet till den skola vi har idag. Egelund, Haug och Persson (2006) 

skriver att skolan blev tillgänglig för alla barn under mitten av 1800-talet, då varje 

stadsförsamling och socken skulle ha en skola med en seminarieutbildad lärare. Dock var det 

så att de allra fattigaste barnen kunde gå minimikurser, eftersom de behövde arbeta. 

Författarna (2006) menar att denna form av undervisning främst var inriktad på 

utantillkunskaper.  

 

När man, enligt Lindgren (2011) under 1900-talet gav ut två undervisningsplaner (1919 och 

1955), samt de efterföljande läroplanerna Lgr 62, 69 och 80, låg fokus på ämnenas 

faktainnehåll. Kunskapssynen var av kvantitativ karaktär vilket medförde att eleverna skulle 

kunna memorera fakta. Med Lpo 94 ändrades kunskapssynen från kvantitativ till kvalitativ. 

Det medförde att förmågor lyftes fram, gällande t.ex. förmågan att beskriva, förklara, göra 

jämförelser, förstå sammanhang, dra slutsatser, lösa problem och delta i diskussioner. 

Kvalitativa mål är inte mätbara i den mening att man antingen kan eller inte kan utan det är 

något som kan göras mer eller mindre väl. Lärarens roll förändrades från att ha gett barnen 

fakta till att lägga upp undervisningen så att eleverna fick chans att träna på de färdigheter och 

förmåger som de behövde utveckla. Detta innebar också att eleverna behövde bli medvetna 

om det egna lärandet, d.v.s. utveckla metakognitiv förmåga (Lindgren, 2011). I och med Lpo 

94, som innehöll mål satta för årskurs fem och nio, kunde nu elever bli underkända i skolan 

enligt Egelund, Haug och Persson (2006).  

 

2011 kom den läroplan som gäller i skrivande stund, Lgr 11. Även i denna läroplan lägger 

man betoningen på förmågor. Svanelid (2011) som granskat Lgr 11 menar att den nya 

läroplanen trycker på fem förmågor vilka är: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, 

metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och begreppslig förmåga. Svanelid 

anser även att all planering borde utgå ifrån dessa förmågor.  

 

Eftersom kunskapande är ett komplext begrepp anser vi det av stor vikt att betrakta synen på 

kunskap ur ett historiskt perspektiv. Kunskapandet lever inte som en isolerad företeelse vid 

sidan om samhället utan är en del av det. Bergström (1995) skildrar i boken Neuropedagogik 

En skola för hela hjärnan om vikten av att öppna upp skolan mot resten av världen så att den 

inte blir ett ”slutet system”. 

 

2.2.1 Progressivistisk tradition 

I boken När hjärnan får bestämma beskriver Olivestam och Ott (2010) att när det gäller den 

progressivistiska traditionen så är det ofta filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) 

som nämns. Enligt Olivestam och Ott (2010) var Dewey en stor inspiratör till de skolreformer 

som genomfördes på 1960-talet i Sverige. Deweys tankar kom fram av ett missnöje mot det 

samhälle han levde i och dess brister. Han ansåg att eftersom samhället genomgick stora 

förändringar så innebar det stora utmaningar för skolan och hela utbildningsväsendet. Det 

behövdes mer generell kunskap för våra elever i skolan. Han ansåg även att samhället saknade 

demokrati på det sätt att varje individ skulle känna sig som en aktiv samhällsmedborgare och 

han tyckte att det var en upplyst elit som styrde över en okunnig majoritet. Enligt Dewey 

borde skolan vara det vara det instrument som stod för en samhällsförändring från ett 

elitistiskt samhälle till en sann demokrati där skolan hade möjligheten att skapa en autentisk 

undervisningssituation där kunskaper och färdigheter kunde tränas inför vuxenlivet i 
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samhället. Ståndpunkterna ovan speglar en pragmatisk inställning där handling värderas högt 

och målet med lärandeprocessen var att genom erfarenhetsutveckling göra eleverna medvetna 

om vikten av handling. Ett känt begrepp från progressivistisk tradition är just learning by 

doing. Dewey ansåg också att man skulle utgå från var eleven befann sig och arbeta utifrån 

det. Bottom- up istället för top-bottom innebar att istället för att utgå från en given regel som 

startat i övergripande sammanhang till enskilda händelser så gjorde han tvärtom. Dewey 

menade att genom att praktisera demokrati i skolsituationer så får eleverna tillfälle att påverka 

andra och att påverkas och därefter enas om en gemensam hållning som alla bidragit till 

(Olivestam & Ott, 2010). Vi kan inte se att den progressivistiska traditionen på något sätt 

framhöll metakognitiv förmåga. 

 

2.2.2 Behavioristisk tradition 

Den främste utvecklaren, enligt Olivestam och Ott (2010), av den behavioristiska traditionen 

anses vara Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). När det gäller denna tradition så är det 

bristerna i samhället som påverkar synen på kunskap. Till skillnad från progressivismen så ses 

skolan som en verksamhet skild från samhället. Skinner ansåg att eftersom skolan var skild 

från samhället så var det inte så känsligt för samhälleliga förändringar och kunde på så sätt 

verka i lugn och ro. Behaviorismen fick stor genomslagskraft under 1960-och70- talen i 

Sverige (Olivestam & Ott, 2010).  

 

Utgångspunkten för behaviorismen kommer från de studier som den ryske forskaren Ivan 

Pavlov hade gjort av bukspottskörteln där sambandet mellan stimulus och respons tydliggörs. 

Försöken, som låg till grund för studien, hade gjorts på hundar men översattes snart till att 

gälla även mänskligt beteende. Skinner ansåg det omöjligt att veta något om hjärnan och 

betraktade den därför som en black box. Fokus kom istället att ligga på beteendet. Skinner 

avfärdade Piagets teorier om olika mognadsgrader. Han riktade istället in sig på att genomföra 

en målbestämd undervisning för kontroll av elevens lärandeprocess utifrån ett 

samhällsperspektiv (Olivestam & Ott, 2010). Inom den behavioristiska traditionen visar man 

tydligt på att den metakognitiva förmågan inte lyftes fram, eftersom man ansåg att hjärnan var 

en black box (egen kommentar). 

 

2.2.3 Psykodynamisk tradition 

Den psykodynamiska traditionen har stor betydelse för synen på människans utveckling. 

Därför anser vi att det är av stor vikt att även tydliggöra detta perspektiv. 

 

När det gäller synen på människans utveckling så är det viktigt, enligt Hwang och Nilsson 

(2011) att studera psykoanalysen och dess grundare Sigmund Freud (1856-1939). Freuds 

grundsyn gör gällande att personligheten är ett dynamiskt kraftfält som innehåller både det 

omedvetna och det medvetna. Han anser också att de biologiska behoven hade en 

framträdande plats (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) menade Freud att människan har aggressiva och sexuella 

drifter som kräver omedelbar tillfredställelse. Hwang och Nilsson (2011) skriver i boken 

Utvecklingspsykologi hur Freud anser dessa drifter vara starkare än sociala behov och förnuft. 

Det är samhällets uppgift att dämma upp och kanalisera dessa drifter. Familjens uppgift var att 

stå för barnets socialisation. Han tyckte att det var viktigt för att utveckla barnets jag och att 

underlätta för samspelet med andra människor (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Freud delar upp människans utveckling i fyra stadier: det orala stadiet, det anala stadiet, det 

falliska stadiet och det genitala stadiet. I varje stadie strävar barnet efter 

behovstillfredsställelse. Enligt klassisk psykoanalys är människans personlighet färdigformad 
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vid ca fem års ålder och det är i samspelet med föräldrarna i de olika stadierna som barnets 

personlighet formas. Begrepp som myntades av Freud är bl.a. libido och fixering. Libido är 

lustens energi och fixering, och om det fanns olösta konflikter vid något stadie så kan barnet 

fastna i detta stadie och försöka lösa konflikter genom regression. Energin att lösa konflikter 

som vuxen räcker inte riktigt till eftersom den är bunden till tidigare stadier. För att klara detta 

så lånar man energi av tidigare stadier och detta kallas regression enligt Hwang & Nilsson 

(2011). 

 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att Freud skiljde mellan tre olika delar av personligheten 

och det var detet, jaget och överjaget. Detet står för att falla för lusten och impulser, Jaget har 

till uppgift att medla mellan detet och verklighetens krav och överjaget är som ett slags 

samvete. Detta är, enligt Hwang och Nilsson (2011) ett centralt begrepp i Freuds 

personlighetsteori som han kallar strukturmodellen. Dessa krafter är ständigt i samspel eller 

konflikt med varandra.  Freud gjorde själv en liknelse om samspelet mellan dessa krafter. Han 

beskrev det som att jaget var som en ryttare och detet som en häst och överjaget 

representerades av ridläraren (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Ett beteende som är mentalt sunt ska då vara att jaget kan balansera och harmonisera mellan 

impulserna från detet och normerna från överjaget skriver Baum (2007) i boken Psykoanalys. 

Enligt psykodynamikens sätt så bygger sunda barn upp ett starkt jag som kan balansera 

mellan dessa olika motpoler.  

 

Ett annat arv från Freud var också de olika försvarsmekanismer som hjälper jaget att 

balansera mot överkrav och impulser. Försvarsmekanismerna är: rationalisering, 

bortträngning, regression och projektion. Inom det psykodynamiska perspektivet tror man att 

varje människa bär på olösta konflikter och problem, men också att man bär på ett sätt att 

hantera dessa konflikter. Därför är det av stor vikt att föräldrarna ser och förstår barnens 

behov (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Här kan vi däremot se ett samband mellan psykodynamisk tradition och metakognitiv 

förmåga. Detta eftersom Freud skriver om vikten av att inte ha olösta konflikter i tidigare 

stadier för att dessa kan hämma högre kognitioner. Freud gör även koppling mellan bristande 

impulskontroll och balansen mellan jaget, detet och överjaget. Impulskontroll är en exekutiv 

funktion som spelar stor roll vid användandet av den metakognitiva förmågan enligt Ek och 

Bunketorp Käll (in press). 

 

En person som vidareutvecklade Freuds tankar var Erik Homburger Erikson (1902-1994). 

Hans teori kallas enligt Hwang& Nilsson (2011) för en psykosocial teori och den var mer 

socialpsykologiskt inriktad än Freuds teori. Erikson byggde vidare på Freuds 

utvecklingsfaser, men utvecklade dem ända fram till vuxen ålder. Han lade stor vikt vid att 

studera det omedvetna, som det visar sig i den naturliga miljön i kommunikation och lek. Om 

det i Freuds teori var drömmarna som var inkörsporten till själslivet, så var det i Erikssons 

teori leken, enligt Imsen (1992) i boken Elevens värld Introduktion i pedagogisk psykologi.  

Han menade enligt Hwang och Nilsson (2011) att varje fas kännetecknades av en kris eller 

konflikt som måste lösas och att dessa lösningar var avgörande för personligheten. Han ansåg 

att det psykosociala följde faserna i den kroppsliga utvecklingen och att de olika faserna var:   

- Den första fasen (0-18 månader): tillit - misstro 

- Den andra fasen (18 mån -3 år): autonomi - tvivel 

- Den tredje fasen (3 år - 6 år): initiativ - skuld 

- Den fjärde fasen (6år - 12 år): aktivitet - underlägsenhet 

- Den femte fasen (tonårstiden): identitet - identitetsförvirring 
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- Den sjätte fasen (20 år-40 år): närhet - isolering 

- Den sjunde fasen (medelåldern): generativitet - stagnation 

- Den åttonde fasen (övre medelåldern): ålderdomen- integritet-förtvivlan 

(Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Om vi tittar lite närmare på den fas som infaller under den tidiga skolåldern är det aktivitet 

och underlägsenhet som är ledorden enligt Eriksons teori. Under denna period är det viktigt 

att barnet får känna sig kompetent. Barnet bör få känna att det klarar av de utmaningar de 

ställs inför och att de duger. Den negativa motsatsen under denna period kan vara att barnet 

känner sig underlägset och att det de gör och vem de är inte räcker till. Nästa fas som kallas 

den femte fasen och innefattar tonårstiden. Då är det ledorden identitet och identitetsförvirring 

som är relevanta enligt Erikssons teori. En positiv lösning är att ungdomen är på väg in i 

vuxenåldern och de olika pusselbitarna när det gäller yrkesidentitet, sexuell identitet och att 

den personliga identiteten faller på plats. En negativ lösning är att ungdomen inte kan 

integrera en positiv jagbild. Detta i sin tur leder till att man får svårt att komma andra 

människor nära och ungdomen får en splittrad och konturlös identitet. Överdriven anpassning, 

revolt eller inåtvända konflikter kan bli resultatet av detta (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

2.2.4 Kognitivistisk tradition 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) kommer ordet kognition ifrån det latinska ordet cognito och 

det innefattar tänkandet, kunskap och inlärningen. I grova drag täcker det allt som händer i 

hjärnan i form av varseblivning, tolkning, tänkande, minne fantasi, inlärning och symboler. 

När det gäller det kognitiva perspektivet så ligger fokus på hur människans tankeprocesser är 

uppbyggda och hur de utvecklas. Det innefattar också uppfattningen och förståelsen av 

omvärlden och hur det i förlängningen påverkar beteendet. Detta i sin tur kan visa på att det 

psykodynamiska och det kognitiva perspektivet står i motsatts till varandra. Detta kan stämma 

när det gäller Freud, men inte när det gäller Bowlby eftersom han vill integrera dessa två 

perspektiv (Hwang & Nilsson, 2011). Metakognition är således en central del av den 

kognitivistiska traditionen för att fokus ligger på människans tankeprocesser. 

 

Inom det kognitiva perspektivet så var Jean Piaget (2008) en av de ledande 

förgrundsgestalterna. Han var ursprungligen naturvetare och biolog. Under tonåren sökte 

Piaget svar på sina frågor om kunskap inom ämnen som religion, filosofi och naturvetenskap. 

Piaget ville, enligt Hwang och Nilsson (2011), förstå hur barns kognitiva tänkande utvecklas. 

Han ansåg att det fanns fyra olika stadier i den kognitiva utvecklingen. Dessa stadier var 

åldersrelaterade och uppbyggda på ett sätt så att barns tänkande skiljer sig beroende på vilken 

fas de befinner sig i. De olika stadierna är: senso-motoriska stadiet (0-2 år), preoperationella 

stadiet (2-6 år), konkret operationella stadiet (6-12 år) och formellt operationella stadiet (12 år 

och uppåt). Om man tittar närmare på det konkret operationella stadiet och det formellt 

operationella stadiet så är det i det förstnämnda fokus på systematiskt och logiskt tänkande 

kopplat till konkreta faktorer. I det sistnämnda så ligger fokus på abstrakt och logiskt 

tänkande. Enligt Piagets teori så är det vid detta stadie som barnet kan bli medveten om sitt 

eget tänkande och kan använda abstrakta begrepp. Piaget menade även att människan hela 

tiden strävar för att finna jämvikt i sitt medvetande och har ett behov att förstå och begripa sin 

omvärld och de händelser som inträffar där. Piaget ansåg att intelligens är ett mått på just 

denna förmåga att greppa sin omvärld mentalt (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Imsen (1992) skriver i boken Elevens värld Introduktion i pedagogisk psykologi att 

människan kopplar ny information och nya erfarenheter till de som redan finns. Piaget kallar 

detta för assimilation och ackommodation. Att barnet måste konstruera sin egen version av 

den yttre världen och att det inte kan ske genom att en vuxens förmedlande, detta är tydligt i 
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Piagets teori. Att vi lär känna den yttre världen genom handling och utforskning är något som 

Piaget framhöll. Piaget kallade den inre representationen av sådana handlingsmönster för 

schema. Något som Imsen också skriver om när det gäller Piaget är kognitiva scheman. De 

utlöses inte automatiskt av yttre stimulering utan de har tagit vara på en högre nivå mentalt. 

Dessa utgör råmaterialet för tänkandet och kan plockas fram efter behov. Assimilation kallade 

Piaget det när nya intryck anpassas till det vi redan känner till. Att förändra de kognitiva 

strukturerna så att nya erfarenheter kan tas in kallas för ackommodation. Denna process är 

enligt Piaget det som leder till utveckling och ny inlärning (Imsen, 1992). 

 

Piaget (2008) framhåller, i boken Barnets själsliga utveckling, att barn i samma ålder kan 

befinna sig på olika nivåer inom samma stadie beroende av neurologisk mognad, dess 

intelligens, tidigare upplevelser och den kulturella miljön. Han framhåller också vikten av den 

sociala interaktionen. Hwang och Nilsson (2011) skriver att grunden i Piagets teori är att 

intelligensens kärna ligger i nyfikenheten. Piaget menade att ur handlingarna växer 

kunskapsmedvetenheten. Hwang och Nilsson (2011) sammanfattar den kognitiva 

utvecklingen hos barn där fokus ligger på barns tänkande och deras mentala processer enligt 

följande fyra rubriker:   

 

Nyfödd till två år: Vid denna ålder gör barnet upplevelser via sina olika sinnen. De gör små 

erfarenheter och drivs av nyfikenhet. De har börjat kommunicera och kan göra sig förstådda 

på olika sätt till sin omgivning. Detta har med den kognitiva utvecklingen att göra och kan 

sammanfattas som att det är ett samspel mellan språk, varseblivning och tanke. Barns 

varseblivning utvecklas snabbt under spädbarnstiden. Barnet varseblir via sina sinnen såsom 

syn och hörsel. Synen är sämst utvecklad men anpassad efter spädbarnets behov och barnet 

har djupuppfattning. Ett spädbarns hörsel är mycket väl utvecklad och barnet kan snabbt 

känna igen mammas röst. När det gäller kommunikation så kommunicerar ett spädbarn med 

hjälp av ljud, rörelser och ansiktsuttryck. Vid sex månaders ålder så jollrar barnet och vid åtta 

månader kan barnet vissa samtalsregler, men det får dröja ända till mellan tio till tjugo 

månader tills barnet yttrar det första ordet och vid två års ålder kan barnet använda sig av viss 

grammatisk struktur (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Tre till sex år: Enligt Piaget kallades denna period för preoperationella stadiet. Operation 

innebär enligt Piaget en uppsättning regler som används för lösningen av problem. Enligt 

Hwang och Nilsson (2011) så är en operation en handling i tanken. Piaget menade att det är 

under denna period som barnet utvecklar sin förmåga till symboliskt tänkande, fantasin 

utvecklas och språkets utveckling vidgar sig. Det blir nu lättare för barnet att minnas saker 

genom att använda det symboliska tänkandet. Ett utmärkt medel att först andras upplevelser 

och att kunna förmedla sin egna kan vara att använda symboler. Under denna period sker en 

dramatisk utveckling av språket (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Sex till tolv år: Den fysiska utvecklingen sker inte lika snabbt under den här perioden. Den 

kognitiva utvecklingen gör att barnen blir mindre egocentriska och mer flexibla i sitt 

tänkande. Plötsligt ges möjlighet att hålla flera olika aspekter av ett problem på samma gång. 

Vid denna tid kan barnet förstå logiska principer under förutsättning att det kopplas till 

konkreta händelser. Barnet kan beskriva sin egen tankegång när det gäller det konkreta, men 

det har fortfarande svårt när det gäller det abstrakta (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Tretton till tjugo år: Under denna period förvärvar ungdomen nya kognitiva färdigheter. Nu 

kan ungdomen tänka på företeelser och alternativ som inte är närvarande. Nu kan ungdomen 

ställa hypoteser och därefter gå igenom dem systematiskt. Metakognitionen innebär nu att de 

kan tänka på sitt eget tänkande. Att gå utanför konventionella ramar och gränser är nu fullt 
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möjligt. Ungdomen är inte längre beroende av det konkreta och de kan även föreställa sig 

saker som inte är bekanta. Vad som är orsaken till den stora kognitiva utvecklingen i denna 

ålder är att nya kognitiva strukturer har bildats i hjärnan. Arbetsminnets kapacitet har 

förbättrats och det ger ungdomen en möjlighet att hålla flera olika strategier i minnet. Fyra 

viktiga färdigheter kännetecknar den nya tankeförmågan: förmågan att se det möjliga i 

förhållande till det verkliga, förmågan att resonera vetenskapligt, förmågan att samordna 

olikartade idéer och förmågan att resonera på ett logiskt sätt om värderingar och idéer (Hwang 

& Nilsson, 2011). 

 

Inom det kognitiva perspektivet finns det en annan pionjär, enligt Hwang och Nilsson (2011),  

med namnet Lev Vygotskij (1896-1934). Han menade att barn bygger upp sina kunskaper 

utifrån erfarenheter om världen. Han ville starkt framhålla att barn ingår i ett socialt och 

kulturellt sammanhang som är av stor vikt för barnets utveckling. Vygotskij har rönt stor 

uppmärksamhet inom pedagogiken, men inte lika stor inom utvecklingspsykologin enligt 

Hwang och Nilsson (2011). 

 

All utveckling intellektuellt och allt tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet enligt 

Vygotskij och alla individuella tankar och självständiga tankar är ett resultat av social 

verksamhet. Tankens byggstenar utvecklas genom att utveckla språket (Imsen, 1992). 

 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) anser Vygotskij att barns utveckling är helt beroende av 

vilken kulturell situation barn växer upp i vilket skiljer sig från Piagets tankar. Piaget menade 

att barns utveckling är universell. Det innebär att alla barn går igenom samma stadier vid 

samma ålder. Däremot anser Vygotskij att utvecklingen är ett resultat av barnets sociala 

samspel med sin omgivning. För att klara detta samspel och de konflikter som uppstår så 

behöver barnet psykologiska verktyg såsom exempelvis språket. Språket har en central roll 

när det gäller det sociala samspelet både med sin omgivning och med sig själv. Enligt 

Vygotskij så påverkar språk och kultur den kognitiva utvecklingen. Han intresserade sig för 

hur barn kan utveckla sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga genom medvetenhet om 

sitt tänkande. Detta kallas idag metakognition. En skillnad här är att Piaget ansåg att 

utveckling och utbildning är oberoende av varandra. Vygotskij anser att dessa går hand i hand 

(Hwang & Nilsson 2011). 

 

Hwang & Nilsson (2011) skriver att Vygotskij visar på att det är av stor vikt hur föräldrar och 

pedagoger förhåller sig till barns utveckling och utbildning. Proximal utveckling fungerar bäst 

när en mer erfaren person ställer krav och utmanar på en nivå som inte ligger alltför långtifrån 

där barnet befinner sig. Det proximala handlar om det avstånd som finns mellan var eleven 

befinner sig och kan göra på egen hand och vad det kan uppnå genom handledning av en 

vuxen. Tänkande är en form av handling och handling är det som ger stoff åt tänkandet var en 

av Vygotskijs teser gällande tänkandet (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

En psykiatriker och psykoanalytiker som intresserade sig av barnens emotionella problem var 

John Bowlby (1907-1990) skriver Hwang & Nilsson (2011). Han grundade sina teorier på 

biologi och systemteori. Detta medförde viss kritik från sina psykoanalytiska kollegor men 

medförde beröm från andra utvecklingspsykologer som sökte alternativ till psykoanalys och 

behaviorismen (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Bowlbys intresse, enligt Hwang och Nilsson (2011), för barns emotionella problem på 

instutioner som barnhem ledde till det som idag kallas för anknytningsteorin. Bowlby 

upplevde att ett psykoanalytiskt synsätt måste betraktas tillsammans med observationer över 

hur barn beter sig i vanliga situationer. Han ansåg att barn har ett medfött behov av att knyta 
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an till vuxna i sin närhet. Detta i sin tur har varit grunden för barns överlevande just med 

tanke på att vi är människor. Barnets överlevnad har hängt samman med att det funnits vuxna 

runt barnet som har ansvarat för barnets beskydd. Eftersom barnet måste knyta an till den 

vuxne så har barnet haft olika signaler för att locka den vuxnes uppmärksamhet mot barnet. 

Signalerna som kan nämnas är: gråten, leendet, kontaktsökandet, separationsrädslan och 

främlingsrädslan. De syftar alla till att skydda barnet och öka dess överlevnadschanser. 

Bowlby delade in sociala utvecklingen i fyra olika stadier: relation till andra oberoende av 

person, etablerar relationer till vissa utvalda personer, aktivt kontaktbeteende mot ovan 

nämnda personer och därefter målinriktade relationer. Enligt Bowlbys anknytningsteori så 

måste barnet gå igenom dessa stadier. När detta sker är av mindre vikt, men att det ska ske i 

rätt ordning är viktigt. Barnets kognitiva förmågor utvecklas på så sätt efterhand och med 

hjälp av denna förmåga så kan barnet utveckla sina föreställningar om relationer och om sig 

själv (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

På så sätt utvecklar barnet så kallade inre arbetsmodeller som hjälper till att uppfatta 

omvärlden och att kunna tolka olika händelser. Med hjälp av dessa inre arbetsmodeller kan 

barnet också förutsäga framtiden och att göra planer för sitt eget handlande. Detta medför i sin 

förlängning att de barn som har haft känslomässigt tillgängliga föräldrar har stor möjlighet att 

utvecklas väl. Bowlbys anknytningsteori framhåller vikten av ömsesidigheten och barnets 

aktiva roll i anknytningsprocessen. Ett grundläggande behov som alla har är att knyta an 

känslomässiga band till andra människor. Det anknytnings-beteende som vi utvecklar som 

små behålls genom hela livet (Hwang & Nilsson, 2011). Normell (2004) skriver i boken 

Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad att forskarna idag kan påvisa 

att anknytningen har direkt koppling till kunskapsinhämtning. Otrygga barn har också väldigt 

svårt att fokusera på omgivningen. Anknytningsforskarna har också visat på att tidiga 

separationer under en lång tid är direkt skadliga för barn. Normell (2004) skriver vidare att 

detta är något som bör uppmärksammas mer i skolans värld då personal ofta kommer och går. 

I skolans värld finns en fantastisk möjlighet för barn att utvecklas inom många olika områden. 

Det sociala samspelet kan tränas i syfte att överleva både fysiskt och psykiskt. Det finns barn i 

skolans värld som inte kommer från en trygg hemmiljö som behöver hitta 

anknytningspersoner i andra forum. Skolans arena kan vara ett sådant forum. Syftet med en 

anknytningsperson är att finna trygghet i form av hjälp till mättnad, beskydd och hjälp att 

reglera känslor. Om detta inte finns med från grunden så är det svårt att samspela med 

kamrater och att vara tillgänglig för inhämta kunskap. Om en pedagog orkar axla den 

uppgiften så kan detta hjälpa eleven att omforma tidigare inre arbetsmodeller och detta kan i 

sin tur kan ha en livslång betydelse (Normell, 2004). 

 

 

2.3 Olika typer av kunskap 
 

Hwang och Nilsson (2011) skriver att man kan skilja mellan olika typer av kunskap och det 

är: Vad- kunskap, Hur-kunskap och metakunskap. Hur- kunskap innebär hur man går tillväga 

för att utföra något. Oftast sker det genom färdigheter som automatiseras. Det är det vi kan 

kalla tyst kunskap. Vad-kunskap innebär fakta. Det innebär att veta vad något är eller vad det 

heter. Man skulle förenklat kunna kalla det utantillkunskap. Meta-kunskap innebär att veta 

vilken kunskap som bör användas i vilken situation. Enkelt kan man kalla det kunskap om 

kunskap. I dagens samhälle med internet och mycket information så blir denna kunskap extra 

viktig för att kunna sovra bland all information som finns tillgänglig (Hwang & Nilsson, 

2011). 
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2.3.1 Metakognition 

När individer är medvetna om sina strategier och sina mål för inlärning och hur de reglerar 

dem och hur de vidtar olika åtgärder när de inte kan uppnå målen, då kan man säga att de har 

metakognition. Enkelt kan man säga när elever förstår att de inte förstår kan det kallas 

metakognition. Detta är ett centralt begrepp inom den pedagogiska psykologin (Lundberg, 

2007). Metakognition är en viktig aspekt inom skolvärlden eftersom barn kan lära sig reglera 

sitt eget lärande. Genom metakognition kan också eleverna använda moraliska eller sociala 

regler så att de inte direkt agerar ut sina impulser och att på så sätt få ett fungerande samspel 

med andra. Detta i sin tur leder till att de kan planera sina framtida aktiviteteter och att de kan 

hitta strategier för att minnas olika saker. Skolans viktigaste mål böra vara att hjälpa eleverna 

att utveckla metakognitiv kompetens, en reflekterande medvetenhet om sig själv, sina motiv, 

sina tankeprocesser, sitt språk, sina sociala relationer och om sin plats och identitet i tillvaron. 

Lundberg skriver vidare att en bildad och utbildad människa uppvisar förmåga till 

metakognitiv reflektion och har kunskap om hur man fortsätter lära sig (a.a.). 

 

Även Hattie (2012) skriver i boken Synligt lärande för lärare, som bygger på en 

forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat positivt, att det är viktigt att 

synliggöra tänkandet. Eleverna behöver utveckla en medvetenhet om vad man kan göra när 

man inte vet vad man ska göra. Han menar att denna utveckling av metakognitiv förmåga inte 

sker i vakuum utan måste ske med hjälp av stöttning och inom innehållsdomänerna. Han 

skriver även att undervisning i tänkande och studierfärdigheter måste ske i ett sammanhang 

där man synliggör metakognitiv medvetehet hos den lärande. Eleven måste även få tillgång 

till olika strategier och dessa måste då vara inbäddade i själva undervisningssammahanget.  

 

Vi har som vi tidigare beskrivit valt att fokusera på metakognitiv förmåga och för att kunna 

förstå den metakognitiva förmågan bättre så har vi valt att göra en beskrivning av hjärnans 

fysiologi.  

 

 

2.4 Hjärnans neurofysiologi 
 

När ett foster bara är två veckor gammalt så börjar förstadiet till hjärnan bildas genom att ett 

litet rör bildas från en platta med primitiva nervceller. Att det just är ett rör är viktigt skriver 

Klingberg (2011) i boken Den lärande Hjärnan om barns minne och utveckling. Från detta rör 

bildas sen både hjärnan och ryggmärgen. Storhjärnan bildas av den översta delen av röret. 

Detta kan liknas vid en process där en del av röret utvidgas som till en ballong. Nya nervceller 

bildas i mitten av hjärnan av ett lager stamceller. Likt ett skikt av nervcellskroppar så klättrar 

nervcellerna längst ut i storhjärnan och där bildas det som kallas hjärnbarken (Klingberg, 

2011).  

 

Hjärnan består av tre delar: hjärnstammen (livsupphållande funktioner), mellanhjärnan 

(limbiska systemet, emotioner, visst arbetsminne) och hjärnbarken (kognitiva processer och 

associationer, minnesfunktioner) skriver Klingberg (2011).  
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Hjärnan delas även in i fyra lober vilka är: nacklob (syncentrum), tinninglob (språk och 

språkmelodisättande), hjässlob (sensomotorik) och pannlob (abstrakt tänkande och viss 

minnesfunktion) skriver Olivestam och Ott (2010).  

 
 

 
               

                 Figur 2:1 Hjärnans fyra lober. Illustratör Agnes Bondesson.  

 

Hjärnbarken heter på latin cortex. Celldelningen av hjärnbarken startar då fostret befinner sig 

i tionde till tjugonde veckan. Detta är en känslig period av hjärnans utveckling. Från början är 

barken slät, men börjar veckas vart efter fler celler tillkommer för att rymmas inuti kraniet. 

Längst ut på nervcellerna finns det utskott som kallas dendriter. Enligt Klingberg (2011) kan 

det liknas vid grenarna på ett träd.  Nervcellerna kan ta mot signaler från varandra och 

kontaktytan på cellerna kallas för synapser. En nervcell kan ta emot 10 000 signaler från olika 

synapser. Den komplexa information som cellen tar emot ska sedan skickas i väg som en 

respons. Denna respons är begränsad och kan vara helt passiv eller skickas iväg som en 

signal. Det trådliknande utskottet som signalen skickas genom kallas för axom. Nervcellernas 

repertoar är alltså väldigt begränsad men det gäller att tänka på att det är i detta nätverk 

informationsbearbetningen, minnet och komplexiteten sitter (Klingberg, 2011). De flesta 

nervceller i hjärnbarken finns på plats vid födseln. Utskotten förgrenar sig därefter och växer 

åt olika håll och på så sätt möjliggörs nya nätverk och kopplingar. Detta är en process som 

pågår i flera år och variationen är olika i olika delar av hjärnan. Dessa förgreningar pågår i allt 

mellan två år till tolv år. Under denna dynamiska fas kräver hjärnan mycket energi 

(Klingberg, 2011). 

  

Med hjälp av en MR-kamera så kan forskare följa utvecklingen av hjärnbarken. Denna 

mätning är ett av de viktigaste verktygen för att förstå utvecklingen av hjärnan under 

barndomen. Här kan det vara av stort intresse att följa hur utvecklingen av de olika delarna 

kan kopplas till kognitiv utveckling. Men också för att se vilka gener och vilka miljöfaktorer 

som påverkar mognaden. Klingberg (2011) hänvisar till en undersökning gjord av Jay Giedd 

och Philip Shaw (2008) som visar på hur hjärnbarken gradvis mognar. Motorområdet som 

styr muskler, det områden som tar emot känslointryck och de visuella områdena längst bak i 

hjärnan mognar först. Den del som mognar sist är hjärnbarken i pannloben, vilket kallas för 

prefrontalcortex. Klingberg skriver att en färdigväxt hjärna kan iakttas först i 25-årsåldern. 

Han skriver också att det inte kan ges något tydligt svar på när hjärnan har mognat klart, detta 

eftersom man kan se är gradvisa förändringar och relativa skillnader mellan både individer 

och områden (Klingberg, 2011). 

 

Pannlob  

Hjässlob 

Nacklob 

Tinninglob 
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I hjärnstammen finns det strukturer för reflexer och samordning av rörelser. Här finns, enligt 

Adler och Adler (2006), livsviktiga funktioner såsom vakenhet och hjärtverksamhet. 

Förbunden till storhjärnan finns det som kallas lillhjärnan (cerebellum). Tidigare har 

cerebellum förknippats med motorik, eftersom det samordnar muskelrörelser och balans, men 

senare forskning kan också se en koppling till kognitiva funktioner skriver Nyberg (2002) i 

boken Kognitiv neurovetenskap studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala 

processer (2002). På senare tid har man också upptäck att framplockandet av minnet kan vara 

aktivt i lillhjärnan. I mitthjärnan finns limbiska systemet som reglerar våra känslor. I 

storhjärnan finns funktioner som tanke, känsla, associationer och minne. Det visar sig också 

att det logiska tänkandet har sitt centrum i vänster hjärnhalva och det skapande tänkandet i 

höger hjärnhalva (Adler & Adler, 2006).  

 

När vi talar om hjärnans plasticitet så är det just nervcellernas förmåga att förändras och 

förmåga till kompensation, exempelvis vid skador, som vi talar om. Det har visat sig att den 

språkliga förmågan har företräde när det gäller hjärnskador. Detta visar på vad språket har för 

funktion för vår överlevnad. Nervsystemet behöver uppleva vissa sinnesintryck vid olika 

perioder i livet för att barnet ska kunna nå de normala utvecklingsmålen. Det centrala 

nervsystemet har en central funktion där både hjärnan och ryggmärgen ingår. Man kan säga 

att centrala nervsystemet har en övergripande funktion över de olika impulser som skickas 

(Adler & Adler, 2006). 

 

När det gäller olika minnestester så har Klingberg (2011) tittat på vilka delar av hjärnan som 

aktiveras. Frontalloben aktiveras vid alla former av arbetsminnestester. Detta visar på varför 

mognaden av denna lob under barndomen har stark påverkan på arbetsminnets utveckling. 

Vidare skriver Klingberg att ingen forskning är gjord på barn med lågt arbetsminne, men 

däremot refererar Kingberg (2011) till en studie av barn vid National Institute of Mental Helth 

i USA, ledd av Jay Giedd och Philip Shaw som visar på att barn med ADHD överlag har en 

senare mognad i frontalloben. Klingberg (2011) hänvisar också till en undersökning gjord av 

Xavier Castellanos, som då var vid NIMH, som visat på att skillnader i hjärnan ofta består 

livet ut. Det innebär att problem med koncentration och minne kan finnas kvar även vid vuxen 

ålder (Klingberg, 2011).  

 

Ladberg (2006) förklarar i boken Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd att det är i 

pannloberna som vår mänsklighet sitter. Pannloberna har en förmåga att använda sig av 

information från hela hjärnan, situationsbedömning, väga för och emot, föreställa sig 

framtiden, planera, samarbeta.  Förmågan att skapa något nytt såsom nya tankar, nya visioner, 

nya uppfinningar och nya samhällen finns i pannloben. I pannlobens kommunikation med 

övriga hjärnan sitter vårt medvetande, vår medmänsklighet, vår fantasi och vår 

skaparförmåga. Författaren skriver att de mest primitiva delarna av hjärnan är de som mognar 

först hos det lilla barnet. Däremot utvecklas pannloberna sist och räknas inte vara helt mogna 

förrän i tjugoårsåldern (Ladberg, 2006).  

  

Runt nervcellerna ligger att lager fett, kallat myelin. Detta kan enligt Klingberg (2011) liknas 

vid isoleringen runt elkablar. När ett nervutskott isoleras med myelin så leds signalen mer 

energieffektivt och hastigheten ökar. Detta i sin tur leder till snabbare reaktionsförmåga och 

att informationsbearbetningen går snabbare. Vid tvåårsåldern har den snabbaste ökningen av 

myelin fortskridit men processen fortsätter upp till tjugofemårsåldern. Klingberg skriver att 

man kan se en tydlig koppling mellan myeliniseringen och de kognitiva funktionerna. Den 

vita substansens olika delar har olika funktion och leder olika typer av information. Detta är 

beroende av vilka områden den förbinder. Enligt Klingbergs undersökning har det visat sig att 

elevers läsförmåga hänger samman med kopplingen mellan de bakre och främre områdena i 
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hjärnan. Det är i samma område som det har visat sig att personer med dyslexi har en störning 

(Klingberg, 2011). 

 

När det gäller vår identitet, vår vilja och våra minnen så är det hjärnan som är sätet. Varje litet 

moment påverkas och kontrolleras av hjärnan skriver Adler och Adler (2006). I vår hjärna är 

det över 100 miljarder nervceller som ingår i ett komplext samspel. Information är som 

hjärnans föda och hjärnan har ett behov av information. Om en hjärna blir understimulerad så 

föreligger det en risk för mental ohälsa. Däremot om den blir överstimulerad riskerar den att 

hamna i stress. I vår personlighet är minnet en av de viktiga grundstenar som finns.  Hjärna 

har under utvecklingens gång uppnått den högsta form av komplexitet som är känd och det är 

den sista icke kartlagda kontinenten. Vår identitet, vår vilja och våra sinnen har hjärna som 

sitt säte. Hjärnan inrymmer dåtid, nutid och framtid (Adler & Adler, 2006). 

 

 

2.5 Neurodidaktik  
 

Olivestam och Ott (2010) skriver i boken När hjärnan får bestämma att neurodidaktik växt 

fram ur ett samarbete mellan pedagoger och hjärnforskare vars mål är att effektivisera lärande 

och undervisning. Neurodidaktiken ger förutsättningar för att bedriva en undervisning där 

hjärnans potential för förändring får bestämma villkoren för lärande. Syftet är att berika den 

etablerade synen på lärande och kunskap, genom att sammankoppla en persons yttre beteende 

med de neurala mekanismer som sker inne i hjärnans neurala substrat.  

 

Med hjälp av olika hjälpmedel såsom MRI kamera kan vi då studera hjärnans funktion i fyra 

dimensioner: tre rumsdimensioner och en tidsdimension. Olivestam och Ott (2010) poängterar 

dock att man inte får ha en övertro på vetenskapligheten. All bearbetning innebär tolkningar 

av bilderna i det som syntes ske och bilderna kan framstå som stelnade men i en levande 

hjärna sker emellertid hela tiden en mängd förändringar, neural plastisitet. Man måste även ta 

tidsapekten med i beräkning, fMRI har t.ex. en tidsupplösning på ett par sekunder medan 

skeenden i hjärnan sker på en tusendels sekund (Olivestam & Ott, 2010). 

 

Neurodidaktik grundar sig på att växelverkan sker mellan yttre stimuli i omvärlden och de 

representationer av omvärlden som finns i hjärnan och som inom utbildningsvetenskap kallas 

för förföreställningar. Även den sociala dimensionen har en avgörande roll för en individs 

mentala utveckling och erfarenheter påverkar hjärnans inre anatomiska kopplingar. Detta 

innebär att arv och miljö i ungefär lika hög grad påverkar hjärnans utveckling. Vidare skriver 

Olivestam och Ott (2010) att neurodidaktiken också visar på att även förvärvade egenskaper 

kan gå i arv, s.k. epigenetik. Författarna skriver att man kan, som psykiatern Åsa Nilsonne 

beskrivit, betrakta gener som finns i alla celler och styr deras funktion som små lampor som 

tänd och skäcks. Erfarenheter kan påverka den funktion hos en individ. Sedan kan den 

påverkade genfunktionen föras vidare genom arv. Olivestam och Ott (2010) skriver att många 

av våra förmågor inte är medfödda vilket har en positiv fördel eftersom vi lättare anpassar oss, 

nackdelen är att vi har en lång uppväxt eftersom vi har många förmågor att utveckla 

(Olivestam & Ott, 2010). 

 

För lärande är det 6 minnesfunktioner som är speciellt intressanta enligt Olivestam och Ott 

(2010):  

- Arbetsminne (information bearbetas) 

- Episodiskt minne (lagrar personliga upplevelser) 

- Semantiskt minne (lagrar fakta) 
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- Proceduellt minne (lagrar färdigheter) 

- Retrospektivt (gamla minnen tänks och omarbetas med den all ny information vi har) 

- Proskektivt minne (minne av framtiden, framåtblickar) (Olivestam & Ott, 2010). 

 

Vid lärande skapas synapskopplingar i hippocampus som efter bearbetning och/eller vila 

överförs till hjärnbarken. Vidare skriver Olivestam och Ott att skolan idag förutsätter en 

mycket välutvecklad pannlob där högre kognitivt och abstrakt informationsbehandling sker 

men pannloben är inte färdigutvecklad förrän vid 25-30 års ålder (Olivestam & Ott, 2010). 

 

Olivestam och Ott (2010) skriver även att hjärnan arbetat komplext och att alla sinnen bör 

stimuleras för att nå ett fullödigt läranderesultat. Ett multimodalt lärande åstadkommer  

kontakt med så många neurala nätverk som möjligt så att minnet, på ett mångdimensionellt 

sätt kan förankras i dessa. Om flera sinnen stimuleras simultant får man även en priming 

effekt, d.v.s. synapserna värms upp genom att förbereda sig för att nya synapser ska bildas. 

Genom att dessutom variera innehåll, välja stödjande informations- och 

kommunikationsteknik och framställa fakta med fokus på kontextens betydelser är positivt för 

lärande eftersom synapserna ökar i antal. Synapsernas uppgift är enligt Olivestam och Ott 

(2010) att lagra och trasportera information: Men synapserna påverkas också av processandet 

vilket medför att de ändrar sig och hjärnan behandlar således information längs olika leder i 

nätverken vid olika tillfällen. Även metaforer och analogier underlättar lärande eftersom dessa 

skapar kognitiva bryggor som underlättar transfer (Olivestam & Ott, 2010). Neurodidaktik 

förespråkar även att man använder bilder i undervisningen. En bild aktiverar nacklobens 

syncenter. En undervisning som utgår från bilder kan bli mer effektiv eftersom den inte 

primärt riktar sig till pannloben med dess långsammare mognad hos barn och ungdomar 

(Olivestam & Ott, 2010). Även fördjupning av kunskaper ger bättre resultat än breddning. En 

spiral-formad progression innebär att begrepp bearbetas och lärs i allt mer komplexa 

sammanhang och på så sätt vidgas de neurala nätverken (Olivestam & Ott 2010). 

 

När det gäller arbetet med språkförståelser och språkutveckling så är det viktigt med fantasi 

och föreställningsförmåga. Det handlar inte bara om att öva språkförståelse och ord i 

traditionell mening. Det handlar även om att använda metaforer och dubbeltydiga ord. Barn 

som visar på språkliga problem har inte alltid svårigheter med igenkänningen av ord utan det 

kan vara att de har svårigheter med sina associationer samt att få ihop en begriplig berättelse. 

 

Vårt informationssystem är ett övergripande hierarkiskt uppbyggt system som består av olika 

komponenter. För att få tillgång till funktionerna som finns högst upp så måste vissa 

funktioner i de nedre delarna fungera. Högst upp i hierarkin finns abstrakta kognitiva 

funktioner (såsom metakognition- egen kommentar) och längst ner finns sensomotorika 

komponenter. Olika faktorer påverkar varandra i denna hierarki och eftersom metakognition 

är en kombination av olika faktorer så försöker vi tydliggöra dessa närmare (Adler & Adler, 

2006). 

 

 

2. 6 Färdigheter och faktorer 
 

För att kunna använda sin metakognitiva förmåga krävs det färdigheter såsom: 

Uppmärksamhet, koncentration, impulskontroll och minne enligt forskningen. Det är även 

vissa faktorer som har avgörande betydelse för användandet av den metakognitiva förmågan 

och vi väljer att skriva om följande faktorer: stress, psykosocial miljö, emotioner och 

motivation, kost, sömn, kultur och fysisk aktivitet.  
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2.6.1 Uppmärksamhet 

Klingberg (2007) skriver i boken Den översvämmande hjärnan - En bok om arbetsminne, IQ 

och den stigande informationsfloden att uppmärksamheten är portalen mellan 

informationsflödet och hjärnan. Man kan likna uppmärksamheten vid en ljuskägla. Klingberg 

(2007) poängterar även att det vi inte uppmärksammar, det kan vi inte heller minnas. Han 

menar att det finns tre sorters uppmärksamhet: kontrollerad uppmärksamhet, stimulusdriven 

uppmärksamhet samt vakenhetsgrad. Den kontrollerade uppmärksamheten är den 

uppmärksamhet som vi kan välja (eller tvinga) att göra, t.ex. när vi letar efter ett känt ansikte i 

en folkmassa. Den stimulusdrivna uppmärksamheten handlar om sinnesintryck som påkallar 

vår uppmärksamhet, t.ex. kraftigt ljud, ljus eller beröring. Vakenhetsgraden påverkas negativ 

av trötthet och tristess och positivt av om vi blir förvarnade om något skall hända, av viss kost 

såsom kaffe. Enligt författaren presterar man bäst med måttlig vakenhetsgrad (Klingberg, 

2007).  

 

Klingberg (2007) skriver även att man kan vara bra på t.ex. stimulusdriven uppmärksamhet 

och sämre på kontrollerad uppmärksamhet. Barn med ADHD är som exempel enligt studier 

bättre på stimulusdriven uppmärksamhet än kontrollerad uppmärksamhet. Klingberg (2007) 

skriver även att detta kan observeras ända ner på cellnivå. När vi riktar uppmärksamheten mot 

något aktiveras två områden i hjärnan, ett i hjässloben och ett i övre delen av pannloben.  

 

När däremot den stimulus drivna uppmärksamheten stimuleras aktiveras hjässloben och 

pannloben men inte på samma område utan längre ned i hjärnan (Klingberg, 2007). 

 

 
 

             Figur 2:2 Uppmärksamhet. Illustratör Agnes Bondesson. 

 

Gällande kontrollerad uppmärksamhet skriver Klingberg (2007) även att förmågan att vara 

uppmärksam beror på antalet man ska vara uppmärksam på. Om man t.ex. väljer att titta efter 

en grön prick på en datorskärm kan man se mycket aktivitet i nervcellerna på det specifika 

området. Om man däremot ska titta efter en grön och en röd prick blir aktiviteten på två 

områden, men lite lägre än om det endast är en prick man ska titta efter. Nervcellerna i två 

angränsande områden i synområdet hämmar alltså varandra vilket medför att desto mer vi ska 

vara uppmärksamma på desto lägre blir uppmärksamheten. De begränsningar hjärnan har 

angående förmågan att ta emot information kan förklaras med uppmärksamhetens 

mekanismer (Klingberg, 2007).  

 

  

Stimulusdriven  

uppmärksamhet 

Kontrollerad 

uppmärksamhet 
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2.6.2 Koncentration 

Klingberg (2011) skriver att utveckling av förmågan att koncentrera sig består i de tre 

förmågorna av uppmärksamhet. Han menar även att när det gäller den kontrollerade 

uppmärksamheten krävs det en instruktion om vart ljuskäglan ska riktas. Arbetsminnet 

kommer ihåg vad det är vi ska koncentrera oss på. Detta medför att personer med lägre 

arbetsminneskapacitet lättare blir distraherade. När informationen hålls i arbetsminnet är det 

också hela tiden i uppmärksamhetens focus. En studie gjord på 40 000 hjärnbilder stödjer att 

kontrollerad uppmärksamhet och arbetsminne överlappar varandra. De finns i samma delar av 

hjärnan även om likheten inte är total eftersom vissa arbetsminnesuppgifter ligger längre fram 

i pannloben än den kontrollerade uppmärksamheten (Klingberg, 2007). 

  

Klingberg (2011) uttrycker att det som utgör det största hotet mot en persons förmåga att hålla 

kvar relevant information är distraktioner. Dessa distraktioner kan enligt Klingberg (2007) 

vara information som vi behöver stänga ute, yttre stimuli, inre tankar, idéer, minnen och 

impulser. Klingberg (2007) tar även upp att många människor idag kan ha känslan av att ha 

koncentrationssvårigheter men att det egentligen kan bero på att arbetssituationen har ett högt 

tempo och krav på simultankapacitet.  

 

Men hur kan man då förbättra koncentrationsförmågan? Länge har det konstaterats att 

musicerande elever presterar bättre i skolan men man har inte riktigt vetat varför, om det varit 

musiken i sig eller utövandet. Klingberg (2011) menar att det kan vara den dagliga träningen i 

koncentration som bidrar med ökad koncentrationsförmåga och i förlängningen då även bättre 

skolprestation. Han menar även att musicerande är en ypperlig givande koncentrations-träning 

eftersom den ger omedelbar feedback, form av oljud, när man tappar fokus. Även andra 

koncentrationskrävande sysselsättningar, såsom schackspel, ökar förmågan till att koncentrera 

sig. Klingberg (2011) poängterar dock att studier visar att det krävs intensiv, långvarig träning 

av koncentrationsförmågan för att man ska nå en effekt. Att slentrianmässigt spela tio minuter 

per dag, någon gång i veckan ger inga resultat. Adler & Adler(2006) har sammanställt 

faktorer som pedagoger kan tänka på för att hjälpa elever med koncentrationen:  

 

 Ögonkontakt 

 Hjälpa eleven med strategier för att avlasta arbetsminne 

 Enkla instruktioner och visa istället för att prata 

 Repetera och skriva ner instruktioner 

 Be eleven repetera instruktionen 

 Bryta ner arbetsuppgifter i mindre delar 

 Strukturera upp arbetsuppgifter 

 Bygga lyckosamma moment 

 Ge ansvar 

 Förmedla de dagliga framstegen 

 Skapa tydliga förväntningar och mål 

 Tydligt arbetsschema 

 Ge pauser 

 Uppmuntra fysisk aktivitet 

 Begränsa stimulering av arbetsminnet så att det inte överbelastas 

 Ge feedback ofta. Uppmuntra! 

 Väga in den känslomässiga aspekten 
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2.6.3 Impulskontroll 

I livets början är det affekter som styr oss men som vuxen så har systemen i hjärnan 

utvecklats så att det finns ett samband mellan tanke och känsla. Det innebär att våra affekter 

och emotioner balanseras av våra kognitioner. Nyckelrollen i detta balanserande har våra 

frontallober. Man kan säga att frontalloberna har en samordnande funktion för våra olika 

förmågor. Adler och Adler (2006) beskriver det som att frontalloberna har som funktion att 

fungera som hjärnans dirigent. Om vi hamnar i en ny situation så behövs det en medveten 

tanke för planering och styrning mot en aktivitet. Aktiviteten ska vara målinriktad och 

ändamålsenlig. Denna förmåga kallas enligt Adler och Adler (2006) för exekutiv funktion. 

Det kan lätt missuppfattas att det bara är handlingen som räknas, men den måste föregås av en 

planering. Om denna förmåga fungerar så är det ingenting som märks, men om den inte gör 

det så blir det tydligt för individen och omgivningen. Förenklat kan man säga att 

frontalloberna hjälper individer att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle med rätt verktyg. 

En uppgift kan vara att hämma impulser innan de leder till motorisk handling för de exekutiva 

funktionerna. Adler och Adler framhåller viljefunktionen hos barnet till viljan att knyta an 

med en vuxen och att detta är en primär biologisk drift. Det är i denna tillgivna bindning som 

närhet och empati föds. Det är i detta samspel som barnet blir bekant med olika känslor och 

lär sig reglera dem. Viljehandling styrs utav känslor men måste sedan styras via tankarna till 

handling. Förmågan att låta känslan hamna i tanke före handling kallas impulskontroll och är 

viktig för förmågan att analysera, reflektera och att lösa problem (Adler & Adler, 2006) 

 

Kadesjö (2010) skriver att han ställer sig kritisk till de insatser som många gånger används i 

arbetet med barn med bristande impulskontroll och koncentrationssvårigheter idag. Han anser 

att specialpedagogen eller speciallärarens uppgift är att ge barn möjlighet att arbeta utifrån sitt 

eget tempo och på sin nivå med stöd av täta instruktioner och täta reaktioner från läraren. Han 

anser också att detta bör ske i en miljö där eleven inte störs av en mängd ovidkommande 

intryck. På så sätt kan man överkomma det motstånd och bristande tilltro eleven har till sin 

förmåga efter många misslyckanden (Kadesjö 2010). Barn som drabbas kan få svårt med 

impulskontroll och svårigheter med distraktioner. Impulsiviteten är 

uppmärksamhetskontrollens motsatta ansikte. Detta innebär att en individ gör saker utan att 

först reflektera och vänta. Förmåga till impulskontroll är av stor vikt för våra högre kognitiva 

funktioner såsom tidsuppfattning och planeringsförmåga (Adler & Adler, 2006). På 

psykologguidens hemsida kan du läsa följande förklaring till vad impulskontroll är för något: 

 
Förmågan att kontrollera tillfälliga impulser och ingivelser är en funktion hos jaget. Det 

grundläggs i 2-3 årsåldern. Svag impulskontroll hänger ofta samman med låg omsättning av 

signalsubstansen serotonin, vilket gör att pannlobens hämmande funktioner inte fungerar 

tillräckligt bra, utan beteendet blir delvis okontrollerat. Impulsivitet i betydelsen okontrollerat 

handlande, disinhibition (bristande hämningsfunktion) kan vara ärftligt betingad eller uppstå på 

grund av en hjärnskada eller störning i tidig ålder i anknytning till en vuxen (2013, [www]. 

Psykologiguiden. Hämtad 2013-04-13).  

 

Barn med bristande impulskontroll har svårigheter med att tänka långsiktigt, planera men 

även av genomförandet av sina aktiviteter. Detta i sin tur kan leda till irritation hos 

omgivningen skriver Kadesjö (2010) i skriften Barn som utmanar Barn med ADHD och 

andra beteendeproblem. Handlandet styrs av utifrån kommande stimuli och det finns inte 

utrymme för reflektion och eftertanke. Det kan finnas svårigheter med motivation, eftersom 

de som har svag impulskontroll men även svårigheter med att tåla motgångar och hinder. 

Svårigheter finns också att stanna upp och lyssna in andra och detta kan i sin tur påverka 

samvaron och samspelet med andra. Vissa barn kan också ha svårigheter att kontrollera sina 
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affekter vilket innebär att de ibland blir överdrivet stora. Kortsiktighet, planlöshet och 

bristande målinriktning kan bli resultatet (Söderlund, 2012).  

Barn med koncentrationssvårigheter och efterföljande svag impulskontroll tänker inte på 

konsekvenserna av sitt handlande. Barnet reagerar på första impuls och överväger inte 

altarnativa handlingsmöjligheter. Valet faller snabbt på det mest närliggande målet som ger 

snabbast resultat och kräver minsta ansträngning. Något som behövs för att kunna vänta är 

förmågan att bygga upp inre föreställningar om hur en framtida situation kan te sig. Brister i 

denna förmåga är ofta förekommande hos barn med bristande impulskontroll. Många barn har 

också en kognitiv impulsivitet. Vid intellektuella uppgifter så reagerar barnet på första infall 

vilket medför att barnet svarar utan att tänka sig för. Att ha brister i denna förmåga innebär 

också att barnet har en oförmåga att strategiskt söka information och planera hur man ska lösa 

olika problem. All inlärning kräver eftertanke och upprepning. Som pedagog är det viktigt att 

tänka på att agera och inte reagera i samspelet med en elev i koncentrationssvårigheter. 

Kadesjö (1994) anser att det är av stor vikt att skapa en positiv relation med barnet. Att bryta 

onda cirklar och att antalet misslyckanden för eleven byts ut mot att lyckas istället så att 

själförtroendet byggs upp. Han skriver även att elevers motivation till inlärning i första hand 

är leken och om den är lusfylld ger den framgång och då gäller det att vända sig till barns 

lekfullhet och fantasi (Kadesjö, 1994).  

 

2.6.4 Minnet 

Minnet kan delas upp i arbetsminne och långtidsminne. Klingberg (2007) beskriver 

arbetsminnet som det minne vi behöver för att minnas vad vi är uppmärksamma på. Begreppet 

arbetsminne myntades enligt Klingberg (2007) av Alan Baddeley på 1970-talet. Han delade 

upp arbetsminnet i tre olika delar och det var: en som ansvarar för att lagra visuell 

information, en för verbal information och en som koordinerar de två (central executive). 

Arbetsminnet är begränsat enligt Klingberg (2007). När en instruktion blir väldigt lång och 

den överskrider din arbetsminneskapacitet så blir det svårt att hålla kvar den.  Kortidsminne 

kan enligt Klingberg förklaras med att det finns två olika klasser av arbetsminnesuppgifter. 

Det ena kallas för korttidsminne och det andra för arbetsminnet. Skillnaden ligger i att 

arbetsminnet kräver någon form av manipulation, distraktion eller ett visst mått av 

simultanförmåga. De båda minnena verkar i samma områden i hjärnan men det kan finnas en 

viss skillnad på intensiteten i aktiviteten. Klingberg påpekar genom denna indelning att det 

kan vara en skillnad av grad och inte att det gäller två olika typer av uppgifter. Enligt 

Klingberg (2007) använder en del forskare begreppet korttidsminne som ett tidigt stadie av 

långtidsminnet vilket kan skapa förvirring. En stor skillnad mellan långtidsminnet och 

arbetsminnet är just begränsningen (Klingberg, 2007). 

 

Den begränsande kapaciteten av arbetsminnet gör att arbetsminnets kapacitet lätt överskrids 

när vi får för mycket information. Vidare beskriver Klingberg (2011) att barn inte har lika stor 

kapacitet på arbetsminnet som vuxna. Detta medför att de inte har lika stor förmåga till att 

följa långa instruktioner. Barn med relativt hög arbetsminneskapacitet presterar enligt 

Klingberg (2011) inte bara högre utan utvecklas också snabbare. Dessutom är variationen av 

kapacitet bland eleverna mycket stor. Forskare har försökt hitta gemensamma nämnare till 

elever med lågt arbetsminne och fann att dessa hade sämre förmåga till att initiera en aktivitet, 

avsluta en aktivitet samt sämre självskattning. När det gäller barn med lågt arbetsminne kan 

man använda yttre hjälpmedel för att avlasta informationsbördan, t.ex. genom kortare 

instruktioner, sätta upp lappar som påminner barnen om vad de ska göra härnäst, minska 

mängden distraktioner samt träna arbetsminnet (Klingberg, 2011).  
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Hattie (2012) skriver i Synligt lärande för lärare, som bygger på en forskningsöversikt om 

vad som påverkar elevers studieresultat positivt, att överinlärning kan vara en faktor som 

bidrar till att våra kognitiva funktioner inte överbelastas utan bidrar till att ledighet uppstår. 

Denna ledighet kan sedan användas för att ägna oss åt nya tankar. För överinlärning krävs 

mycket målmedveten övning, därför är det viktigt att man väljer vad som ska överinläras så 

att det minskar bördan på vårt tänkande och uppfattningsförmåga (Hattie, 2012).  

 

I undersökningar har man upptäckt ett samband mellan förbättrande av arbetsminne och 

myelinisering av flera banksystem i hjärnan, inklusive de delar som förbinder parietalloben 

och frontalloben. När ett nervskott isoleras leds signalen fortare och mer energisnålt vilket 

medför snabbare reaktionsförmåga och snabbare hastighet på informationsbearbetning. Man 

såg även att ADHD personer har nedsatt myelinisering av fibrer mellan parietalloben och 

frontalloben, vilket skulle kunna vara kopplat till att de ofta har sämre arbetsminne. Man såg 

även att personer med dyslexi hade störningar av vit substans i bansystemet som förbinder de 

bakre och de främre språkområdena (Kingberg, 2011).   

 

Klingberg (2011) har i sina studier genomfört träningsprogram som tränar arbetskapaciteten. 

Han kom i studien fram till att träningen ökade hjärnaktiviteten i parietalloben och 

prefrontalcortex, vilka är områden som aktiveras när arbetsminnet och kontrollerad 

uppmärksamhet belastas. Träningen gav även förändringar i aktivitet i de basala ganglierna 

vilka är kopplingsstationer som förenar stora delar av hjärnbarken och talamus, och är på så 

sätt nyckelområden. De är också viktiga för förmågan att välja ut relevant information från 

omgivande brus, vilket är en aspekt av såväl kontrollerad uppmärksamhet som arbetsminne.  

Utöver detta upptäckte man att träningen även korrelerade med förändringar i mängden 

dopamin samt i mängden dopaminreceptorer - alltså inte bara nervcellernas aktivitet utan även 

deras grundläggande kemi. Studiers slutliga resultat var alltså att arbetsminnesträning visar att 

man kan träna upp kognitiva funktioner. Dock krävdes intensiv och långvarig träning innan 

man ser resultat (Klingberg, 2011).   

 

I långtidsminnet kan du lagra information och därefter tänka på något annat ett tag för att 

sedan kunna plocka fram det igen när det behövs (Klingberg, 2007). Enligt Klingberg (2011) 

ligger nyckelområdet för långtidsminnet i Hippocampus. Det är i hippocampus som det 

avgörs hur långtidsminnet utvecklas och en stimulerande miljö med möjligheter till 

utforskande och inlärning påverkar i sin tur också hippocampus. Långtidsminnet är enligt 

Klingberg (2011) inte en enhetlig förmåga utan det kräver inkodning men även att du kan 

återuppkalla minnen. Klingberg (2011) skriver att inkodandet av minne är beroende av en 

liten avgränsad del i hippocampus, där det vid inkodningen tillkommer kopplingar mellan 

nervceller och/eller kopplingar förstärks. Däremot är hippocampus inte nödvändig för 

framplockandet av gamla minnen. Eftersom det finns olika minnessystem i hjärnan betyder 

det att olika system kan utvecklas oberoende av varandra under barndomen. Som exempel kan 

ges att barn mognar snabbt till en vuxennivå när det gäller igenkänning vilket medför att barn 

snabbt blir duktig på spel som Memory. Däremot utvecklas inte barn lika snabbt när det gäller 

historieberättande (Klingberg, 2011). 

 

Olivestam och Ott (2010) menar även att en snabb studietakt gör att pausen blir för kort vilket 

kan få till följd av att synapskopplingar bildas i hippocampus men att överföringen till 

hjärnbarken uteblir. Vidare skriver de att längre stunder av vila och helst sömn efter varje 

lärandetillfälle ger tid för denna överföring av information till hjärnbarken, eftersom den 

förutsätter att tid anslås för växelverkan mellan hippocampus och hjärnbarken. Både 

hippocampus och temporalcortex är sammankopplade med prefrontalcortex, som är viktig för 

att tolka intrycken och associera till tidigare kunskap. När vi funderar, resonerar och 
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associerar kring ett minne skapar vi ett bättre minne, en "levels of processing" effekt 

(Klingberg, 2011).  

 

För minnesträning som inte kräver strategi, t.ex. bara svara ja eller nej så presterar barn lika 

bra som vuxna (eller bättre). Om minnesuppgiften kräver aktivering av prefrontalcortex för 

hantering av strategier, problemlösning eller för att informationen måste hållas i arbetsminnet 

medan man letar i långtidsminnet så presterar barn sämre än tonåringar och vuxna. Den totala 

prestationen är beroende av en samverkan av en tidigt mognande hippocampus med senare 

utveckling av prefrontalcortex (Klingberg, 2011). 

 

Med repetition fräschas minnet upp. Utan repetition minns vi efter några dagar endast ca 20 % 

av det vi ursprungligen kunnat. Några dagar efter andra inlärningen kommer man ihåg ca 40 

%. För att repetitionen ska ge maximal effekt bör den spridas ut genom tiden. Den första 

repetitionsen ska ske snabbt inpå, sedan ska man gradvis öka tiden mellan repetitionerna. 

Klingberg skriver att den optimala tiden för repetition är när man minns 90 % av det inlärda 

(Klingberg, 2011). Olivestam och Ott (2010) skriver att effekten av repetition kan ses ända 

ner på cellnivå. Däremot gäller det att lära ”rätt” eftersom omlärande är svårare än 

tilläggslärande, detta p.g.a. alla kopplingar i långtidsminnet.  Vidare skriver Olivestam och 

Ott (2010) att progression i elevers lärande innebär att introducera ett begrepp i ett konkret 

sammanhang, för att sedan återkomma till samma begrepp, men ni ett mer komplext 

sammanhang.  

  

Olivestam och Ott (2010) skriver att för lärande och undervisning är det inte endast 

arbetsminne, episodiskt minne och semantiskt minne som är intressant. Även proceduellt 

minne (lagrar färdigheter), retrospektivt minne (gamla minnen som tänkts och omarbetas med 

all ny information vi har) samt proskektivt minne (framåtblickar) är viktigt. Adler och Adler 

(2006) skriver om hur man kan arbeta med att utveckla arbetsminnet på följande sätt: Läsning, 

lyssna på högläsning eller ljudband, spela schack, spela canasta eller bridge, spela alfapet eller 

andra ordspel, spela mastermind eller soduko. Man kan också träna arbetsminnet i samspel 

med andra. Att lyssna på andra samtidigt som man sammanställer vad man själv ska säga kan 

vara ett sätt att träna arbetsminnet.  Adler & Adler (2006) skriver att det är viktigt att tänka på 

att arbetet måste vara målinriktat och ett problemlösande, annars övas inte arbetsminnet. 

 

2.6.5 Stress 

Klingberg (2011) skriver att stress påverkar minnet på olika sätt. Till exempel så ökar extrem 

stress förmågan av inkodning, men försämrar samtidigt förmågan till framplockande av 

långtidsminnet. Ett exempel på detta är att de flesta vuxna vet vad man gjorde och var man 

var 11 september 2011. Vidare skriver Klingberg att lagom mycket stress är bäst eftersom det 

främjar inkodningen i långtidsminnet men hämmar inte framplockandet så mycket.   

  

En form av stress som Klingberg (2011) tar upp är ett stereotypt hot av social stress som 

exempel negativa förväntningar. Effekten av negativa förväntningar kan enligt Klingberg vara 

upp till 30 %. Om denna stress blir kronisk och hjärnan inte får någon chans att återhämta sig 

kan förändringar av nervceller och receptorer uppstå, vilket leder till nedsatt funktion. Detta 

kan även leda till att stressystemet förändras så att det inte reagerar på samma sätt vid ny 

stress, som t.ex. att de aktiverande kopplingarna till amygdala (nyckeln till rädsla) blir fler 

medan de som ska minska stressreaktionen blir färre. Om amygdala blir hyperaktivt kan det 

leda till patologisk oro och ängslan vilket i sin tur hämmar nybildningen av neuroner i 

hippocampus. Vidare listar Klingberg (2011) faktorer som främst leder till stress hos 

tonåringar som: skolprestation, kamratrelationer, familjesituationer och sociala faktorer såsom 

fattigdom. Den största faran med stress är enligt Klingberg (2011) att den kan, vid utdragen 
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stress såsom fattigdom, påverka hjärnan permanent eftersom det kan påverka skulpterandet av 

hjärnan.  

 

Klingberg (2011) tar även upp faktorer som påverkar hur vi hanterar stress. Tidiga 

upplevelser, såsom närhet till förälder, kan ge biokemiska förändringar i hjärnan som medför 

att vi hanterar stress på ett eller annat sätt. Klingberg (2007) skriver även att stress är 

associerat till situationer där vi inte känner eller tror att vi kan påverka situationen. Stress 

handlar alltså i hög grad om vår egen inställning, vilket betyder att stressen kan minska om vi 

ändrar på attityden. Klingberg (2007) poängterar också att även om stress kan ha negativ 

inverkan på minnet så bör vi inte undvika kraven då vi kan drabbas av tristess och bli 

utråkade. Då minskar också inlärningen. Det allra bästa är när man upplever flow, vilket 

uppstår när man har höga krav, hög kapacitet och där kapaciteten precis motsvarar kraven. 

Det är kanske när vi upplever flow som utvecklas och tränar vår förmåga som mest 

(Klingberg, 2007). 

 

2.6.6 Psykosocial miljö 

Ekman & Bunketorp Käll (in press) skriver att ett område som har stort inflytande under 

hjärnans utveckling är miljön. Idag konstaterar forskare att 20 % av det genetiska arvet 

tillskrivs individens DNA och 80%  tillskrivs miljön när det gäller formandet av hjärnan. 

Neuropigenetik är ett nytt forskningsområde som studerar vad de molekylära förändringar 

som sker på betingning av den psykosociala miljön i skola och i hemmet. Det är konstaterat 

att fostrets DNA påverkas av yttre och inre faktorer som sedan kan kopplas direkt till de olika 

kognitiva funktioner barnet utvecklar. Om man fylls av negativa tankar och förväntningar så 

kan detta orsaka stress. Stressen i sin tur utlöser stresshormonerna noradrenalin och kortisol 

som i sin tur påverkar prestationen och arbetsminnet till det sämre. Mottagligheten för 

inlärning påverkas mycket av våra tankar och känslor. En frisk hjärna är formbar hela livet 

och den påverkas ständigt av stimuli utifrån och våra tankar inom oss. Detta är ett uttryck för 

hjärnans plasticitet. Dagens samhälle kräver enligt Ekman och Bunketorp Käll (in press) ett 

väl fungerande arbetsminne eftersom allt vi företar oss är så komplext. Har man då en 

vältränad och stimulerad hjärna så kan man lättare tänka logiskt, kreativt, linjärt, baklänges 

och filtrera bort oönskat stimuli. Att tolka, skapa, se samband, bryta mönster, fantisera, 

koncentrera och analysera kan lättare tacklas av en stimulerad hjärna. Hjärngymnastik behövs 

för att förbättra den kognitiva förmågan. 

 

Även Hattie (2012) betonar vikten av att klassrumsklimatet upplevs som bra ur ett 

elevperspektiv. Det är viktigt att eleverna kan känna att det är okej att säga ”jag vet inte” eller 

”jag behöver hjälp”. Vidare skriver han att miljön måste välkomna misstag eftersom vi lär oss 

så mycket av misstag och den återkoppling som uppstår av att man rör sig i fel riktning. 

Klassrumsklimatet ska även vara av sådan karaktär att det är en balans mellan att lärarna 

pratar, lyssnar och arbetar och en liknande balans mellan att eleverna talar, lyssnar och 

arbetar. Dock är det viktigt att det är elevernas frågor som dominerar över lärarnas och att 

läraren kan ge meningsfulla och utmanade upplevelser. Det kan ske genom att läraren ger 

utmanande uppgifter där eleven söker återkoppling för att klara utmaningen. Vid 

återkopplingen kan man enligt Hattie tänka på följande: fokusera på uppgiften istället för den 

lärande, vara specifik och tydlig i återkopplingen samt ge återkopplingen i hanterbara enheter 

för att undvika kognitiv överbelastning (Hattie, 2012)  

 

Ekman och Bunketorp Käll (in press) skriver att den växande hjärnan är känslig och att det 

finns vissa riskfaktorer i den psykosociala miljön som kan vara av stor betydelse när det gäller 

hur den kunskapande förmågan skapas. Käll och Ekman (in press) menar att vissa faktorer är 
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av stor betydelse när det gäller utvecklandet av basala och komplexa funktioner som 

uppmärksamhet, minne, motivation, kreativitet och emotionella resurser och dessa är: 

 

 Utmanande och meningsfulla uppgifter 

 Personlighetsutveckling 

 Stresshantering 

 Återkoppling och bekräftelse, 

 Tillräckligt med tid, repetition och reflektion 

 Sociala relationer 

 Fysisk aktivitet och stimulerande miljöer 

 Hälsosam kost och sömn 

 

2.6.7 Emotioner och motivation 

Även lusten påverkar lärandet enligt Olivestam och Ott (2010). Det organ i hjärnan som heter 

amygdala förser varje inkommande bit av information med en emotionell markör. Positivt 

eller negativt markerade bitar behandlas olika. Positiv markering leder till att dopamin skickas 

från limbiska systemet till pannloben som ger en euforisk rusning som förknippas med den 

situation eller det som personen just då sysselsätter sig med. Positiva upplevelser leder till 

kreativitet genom att informationen projiceras till hjärnbarken, cortex. Negativ markering 

leder till att HPA-axeln aktiveras (den består av hypothalamus, hypofysen och binjurebarken) 

och som slutprodukt, utsöndras stresshormoner i blodbanan vilket försätter kroppen i 

försvarsberedskap. Som konsekvens uppstår tunnelseende och den kreativa förmågan hos 

elever minskar. Däremot blir inlärningen maximerad men kanske inte så som man har tänkt 

sig det. Lite stress främjar kognitiv aktivitet, medan för mycket stress hämmar. Balansen är 

svår att hålla eftersom stresståligheten är personrelaterad. En oengagerad och emotionsfri 

verksamhet stimulerar inte kognitiv aktivitet, eftersom den väsentliga växelverkan mellan 

amygdala och hippocampus samt dessas koppling till pannloben och cortex inte stimuleras. 

Detta medför att man bör koppla lärandet till emotioner vilket kan ske genom större möjlighet 

till konstruktiv kommunikation. Man får inte heller glömma att bli sedd och bekräftad av 

läraren under undervisnings- och lärandeprocessen är av grundläggande betydelse för utfallet 

av lärande. Neuroforskning visar på att barn före 12 års ålder inte kan tillgodogöra sig negativ 

kritik medan social interaktion i alla åldrar utgör en positiv faktor vid lärande och att 

motivation är en nyckelfaktor för lärande (Olivestam & Ott, 2010). Barnets mentala kapital 

grundläggs under denna period och detta är i sin tur individens möjlighet att utveckla sina 

kognitiva förmågor såsom förståelse, tänkande, kreativitet, lärande och social kompetens. Det 

är viktigt att tidigt optimera förutsättningarna enligt Ekman och Bunketorp Käll (in press). De 

skriver vidare att om ett barn tidigt uppvisar en förmåga att samordna emotionell reaktivitet 

med självkontroll så utvecklas en bättre förmåga till fokuserad uppmärksamhet. När barnen 

hamnar i tonåren så är det ofta impulser som styr och en förklaring kan vara att 

myeliniseringen inte är riktigt färdigutvecklad. När det gäller förmågan att kunna analysera 

och att ta beslut så är det viktigt att myelinet isolerar nervcellernas signaler. Det normaliseras 

först i 30-årsåldern enligt Ekman och Bunketorp Käll (in press). Enligt Ekman och Bunketorp 

Käll (in press) så är det pannloben som utvecklas sist. Pannloben har avgörande betydelse för 

högre kognitiva funktioner såsom att fatta beslut, göra riskbedömningar, gallra bland 

information, inhibera, planera och att kunna se händelser ur ett helhetsperspektiv. När det 

gäller ungdomar så fattar de ofta beslut med den delen av hjärnan som styr det känslomässiga 

eftersom det är den delen av hjärnan som kommit längst i sin utveckling. En av hjärnans 

viktigaste signalsubstanser är ämnet dopamin och den har med lustupplevelse att göra. Studier 

har visat att ungdomar som får en stor eller medelstor belöning reagerar starkt på detta. Om 
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det däremot är en liten belöning så reagerar ungdomar betydligt mindre än hos vuxna eller 

barn enligt Ekman och Bunketorp Käll (in press).  

 

2.6.8 Kost 

Hjärnans funktioner är beroende av näringsriktig kost enligt Ekman och Bunketorp Käll (in 
press). Med rätt kost så har forskningen visat på att koncentrationsförmåga, motivation, 

reaktioner, minne och stresstålighet öka. Av all energi som tas in via kosten så förbrukar 

hjärnan 20 % av den vilket tyder på att kunskapande och kognitiva funktioner är 

energikrävande. Hjärnan är restriktivt över vilken sorts föda den intar. Det huvudsakliga 

bränslet för hjärnan är kolhydraten druvsocker (glukos). Det har visat sig att kroppens 

stressreaktioner dämpas vid intagandet av något sött. Serotonin frigörs vid intaget av något 

sött och denna signalsubstans är avgörande för tankeförmågan. Siganlsubstanser i sin tur är 

nödvändiga för att nervsignaler ska kunna skickas från en nerv till en annan. Ett annat ämne 

som Ekman och Bunketorp Käll (in press) skriver om är essentiella fettsyror (t.ex. omega 3) 

som har en positiv inverkan på den kognitiva förmågan. Det har visat sig att de essentiella 

fettsyrorna gör så att cellmembranen blir mer anpassningsbara och detta i sin tur gör så att 

synapsernas signalöverföringar underlättas.  Fettsyran omega 3 har visat sig också hålla 

nivåerna av kortisol och adrenalin på en stabil nivå vilket i sin tur motverkar stress. Det har 

dock visat sig att stora mängder mättat fett från kött och mejeriprodukter gör att hjärncellernas 

cellmembran blir styvare vilket medför att det blir svårare för hjärnans nervimpulser att 

passera. För att främja kognitiva funktioner så behövs även kolhydratrik kost eftersom 

kolhydrater ökar minnesfunktionen enligt Ekman och Bunketorp Käll (in press).  
 

2.6.9 Sömn 

I hippocampus lagras minnena som i sin tur har en dialog med hjärnbarken. I hjärnbarken 

lagras därefter minnena. För att plats sedan ska frigöras så rensas därefter hippocampus så att 

ny plats frigörs. Om man däremot har sömnbrist så reagerar hippocampus som en överfull 

inkorg på datorn. Koncentrationsförmågan och minnesförmågan försämras vid brist av sömn. 

För att kompensera långvarig brist på sömn så måste hjärnan hålla en högre aktivitet för 

kompensera för ett nedsatt arbetsminne. Denna nedsättning blir påtaglig vid användet av 

kognitiva funktioner. Senare forskning har visat på att sömn behövs för synapsnormalisering. 

Vårt moderna samhälle påverkar kroppen och dess metabolism, hjärnan och lärande och 

mental trötthet och minskad kognitiv flexibilitet och störningar i pannlobernas exekutiva 

funktioner kan bli resultatet (Ekman & Bunketorp Käll, in press).  

 

Under sömnen sorteras och transporteras dessa dagserfarenheter vidare för långtidslagring i 

hjärnbarken. Här sker en harmonieringsprocess mellan det redan lagrad och det nytillkomna. 

Sömnen är alltså avgörande för resultatet av lärandeprocessen, vad som finns i 

långtidsminnet. Om inlärningen sker i för snabb takt fastnar lärandet i närminnet och 

överföringen till hjärnbarken uteblir. Detta medför att man bör ha en längre vila, helst sömn, 

efter varje lärandetillfälle så att tid ges till växelverkan mellan hippocampus och hjärnbarken 

(Olivestam & Ott, 2010). 

 

2.6.10 Kultur 

Enligt Bjursell (föreläsning Kristianstad, 14/3-13) har omfattande forskning på senare tid visat 

på att kulturen har en positiv inverkan på vår hälsa. Han säger också att ny hjärnforskning ger 

tydliga indikationer på att stimulering av intellektuella färdigheter kan stimuleras genom 

musik. Barn som tidigt lär sig spela instrument har bättre resultat när det gäller 

arbetsminnesfunktioner och problemlösningsförmåga. Bjursell (Föreläsning Kristianstad, 

14/3-13) anser att det är en skyldighet att skolan låter alla barn spela instrument i tidig ålder 

eftersom forskning visar på att det utvecklar hjärnan. Han säger att i USA så vet man att barn 
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bör stimuleras kreativt i tidig ålder. Han pratar om musikens biologiska påverkan på hjärnan 

och jämställer det med droger. Bjursell framhåller vikten av stimulans för hjärnan, annars 

avstannar den. Bjursell säger också att något som är väldigt svårt och stimulerande för hjärnan 

är dans och att förmågan att kordinera rörelser i takt till musik har stor effekt på hjärnan. 

Bjursell säger också att det som låter flummigt är inte flummigt! Han framhåller också vikten 

av lek och att avsaknad av leken kan leda till kriminalitet. Bergström (1995) skriver att barn 

genomgår olika faser i livet där kaos och ordning måste balanseras för att barnet ska utveckla 

ett jag och detta sker i hjärnstammen kontra hjärnbarken. Bergström framhåller vikten av att 

ge utrymme för leken och fantasin så att hjärnan kan utvecklas i sin helhet. Han anser att det 

är nödvändigt för hjärnbarken att leken och fantasin tillför energi och kaos och hindra den 

från att bli ett slutet system. Han skriver också att det visat sig att det är i den högra 

hjärnhalvan som tillgången finns till djupare funktioner. Om barn inte får tillgång till lek och 

fantasi vid en viss ålder så blir det till en rigid struktur i hjärnan och utvecklingen i 

hjärnbarken avstannar. Bergström (1995) anser att vi ska i undervisning ta avstamp i det nya 

och i framtiden för att sedan knyta an till historien och inte tvärtom. När stammen och barken 

är i fas med varandra så kan jaget utvecklas till fullo. Detta medför att barnet nu kan utveckla 

sin värdekapacitet och betrakta helheter. Nu behöver barnet enligt Bergström få möta ny 

kunskap med högt nyfikenhetsvärde för barnet för att det ska utvecklas i alla sina kapaciteter 

(Bergström, 1995). 

 

2.6.11 Fysisk aktivitet 

Ekman och Bunketorp Käll (in press) skriver att senare forskning visar på att aerob fysisk 

aktivitet påverkar hjärnans funktion och kognition. Vi vet att fysisk aktivitet har stor 

påverkan, att rörelse är gynnsamt för inlärning och på barns totala utveckling, men att det 

även aktiverar vissa mentala kapaciteter. Tidigare forskning har enligt Ekman och Bunketorp 

Käll (in press) visat på att hjärnbarken har ökat i tjocklek, arbetsminnet har förbättrats och det 

har lett till ökad blodgenomströmning i Hippocampus vid fysiskt träning för vuxna. Vill man 

förbättra sitt långtidsminne är således fysisk träning ett bra alternativ. Högintensiv träning, 

minst 80 % av maxpulsen, ger ökad aktivitet i både frontalloben, parietalloben och utökad 

tjocklek av hjärnbarken på flera ställen inklusive frontalloben. Endast tre månaders träning, 

var enligt studier, nog för att se hjärnbarken växa. Däremot hittade man ingen korrelation 

mellan smidighet, muskelstyrka och skolprestationer. Alltså är kondition nyckeln till de 

positiva effekterna (Klingberg, 2011).  

 

 

2.7 Kognition och kunskapssyn 
 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) kan vi dela upp människans utveckling i tre delar som 

tillsammans bildar en helhet. Endast i tanken kan dessa aspekter skiljas åt, i verkligheten 

hänger de tätt tillsammans och griper in i varandra. De påverkar varandra hela tiden på olika 

sätt. De tre olika aspekterna är fysisk utveckling, socioemotionell utveckling och kognitiv 

utveckling. När det gäller kognitiv utveckling så rymmer det: språk, tankar, symboler, 

varseblivning, fantasi, medvetande och tolkning. Alla dessa aspekter är viktiga med tanke på 

att alla dessa påverkar barnets välmående. Vi måste titta på hur barnet mår fysiskt och 

samtidigt komma i kontakt med barnets tankevärld och intellektuella förmåga. Samtidigt bör 

vi vara medvetna om barnets temperament och nyfikenhetsgrad. Lägg därtill barnets förmåga 

att vara i relationer och hänsyn måste också tas till vilka relationer barnet har (Hwang & 

Nilsson, 2011).  
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Ekman och Bunketorp Käll (in press) skriver att kunskap är ett komplext begrepp och att det 

är en färskvara och att det kommer till uttryck i olika former såsom fakta (information), 

färdighet (utförande), förståelse (meningsfullhet) och förtrogenhet (omdöme). Alla dessa 

faktorer samspelar med varandra. För att kunna betrakta kunskapsperspektivet så måste det till 

en helhetssyn där det tas hänsyn till både inre och yttre faktorer. Författarna skriver att 

nyckelordet när det gäller kunskapande är meningsfullhet (Ekman & Bunketorp Käll, in 

press).  

 

Björklund (2008) skriver i sin avhandling, Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i 

kognitiv och didaktisk belysning, om en utvidgning av kunskapsbegreppet genom att belysa 

implicit och explicit kunskap där implicit kunskap är kunskap vi inte kan tänka eller reflektera 

över medan explicit kunskap är kunskap som vi kan tänka och reflektera över. Han visar på 

med sin sammanställning att modern neurokognitiv forskning kommit fram till att de implicita 

systemen styr och leder oss mer än vi tidigare hade insett. Detta i sin tur leder till att vi bättre 

kan förstå kunskapsaspekter som förståelse, fakta och förtrogenhet.  Det sistnämnda kan nu 

betraktas som en uppbyggnad av vårt implicita minnesmönster. Det i sin tur är det som kan 

göra oss kompetenta inom vår profession. Ett sätt att betrakta kunskap ur en tvåsystemsmodell 

ger oss möjlighet att se mer andvändbara sätt att förstå människors sätt att se, tolka, bedöma 

och handla i världen. Uppdelningen mellan praktik och teori, som varit vanlig i didaktiska 

sammanhang, blir inte lika intressant skriver författaren med tanke på att både teoretiskt och 

praktiskt problemlösande sker med hjälp av båda inlärningssystemen. Tidigare har denna 

form av kunskap inte betraktats som sann kunskap detta har medfört att man har fått använda 

otydliga begrepp såsom praktisk kunskap, emotionell kunskap, handens kunskap, 

förtrogenhetskunskap, magkänsla eller intuition. Om inte denna form av kunskap förklaras på 

ett mer komplext sätt så kommer inte denna kunskap tillmätas så stor vikt enligt Björklund 

(2008). I denna avhandling knyter Björklund samman olika resultat av studier av experter och 

noviser. Han har inriktat sig på experimentell psykologi och neurofysiologi. På detta sätt finns 

på en psykologisk och en neurofysiologisk förklaring till den implicita förmågan. Inom 

hjärnforskningen skriver Björklund (2008) att det hela tiden uppkommer nya rön då denna 

forskning befinner sig i ett intensivt skede. Björklund kan genom denna forskning slå fast att 

människan har flera kognitiva system. Björklund (2008) framhåller även vikten av att lära 

med många olika sinnen för att bygga upp vår kunskap. Han skriver att vi måste se, känna, 

höra, smaka och uppleva med alla våra sinnen. Detta kan inte ersättas med litteraturläsning. 

Han skriver när det gäller problemlösning att elever måste långsamt få erövra begrepp för att 

det sedan ska kunna bli kunskap. Björklund trycker på att tidigare forskning har visat på att en 

experts kunskap inte bara är större än en novis, utan den är också djupare, bättre organiserad 

och strukturerad. Att skapa ett bra implicit minne kräver engagemang och bra återkoppling 

och att det måste finnas ett personligt ansvar för utgången. Han har verkligen genom sin 

avhandling lyckats lyfta upp den värdefulla tysta kunskapen till ytan och belyst den implicita 

kunskapen från många olika håll (Björklund, 2008).  

 

Björklund (2008) menar att vi får våra implicita minnen genom våra erfarenheter och de 

bygger helt på kontext och situation. För att bygga upp dem behöver vi se, känna, lukta, höra, 

smaka och uppleva med våra sinnen. För att skapa starka implicita minnen är återkoppling 

nödvändig. Det är även viktigt att få en stor variation av erfarenheter under lärprocessen för 

att få en stor bas av implicita minnen. Han menar att denna process kan ta tid, kanske fem till 

tio år. Det är dock inte endast antalet situationer utan även spridningen och urvalet av dessa 

specifika exempel som ger oss den breda basen. Ska man t.ex. lära sig ett nytt begrepp är det 

bra om man förflyttar sig mellan olika representationsformer som t.ex. verbala, matematiska 

och visuella för att skapa associationsmönster kring begreppet. Även motivationen spelar roll 

när det gäller det implicita minnet, är man engagerad skapas det fler implicita minnen än om 
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man är oengagerad. Implicita minnen kan också skapas då man t.ex. lyssnar på berättelser 

eller genomför tankeexperiment. Björklund skriver vidare att hjärnforskningen påvisat att 

aktivering av mer explicita minnen med utgångspunkt från de implicita systemen gör att vi 

lättare kan tänka, förstå och lösa problem (Björklund, 2008).  

 

Eftersom de implicita minnena är omedvetna upplever inte individen att den äger implicit 

kunskap. Vid en problemsituation upplevs situationen som självklar och även bedömningen 

på hur man ska göra och vi tycker att vi har förstått. I själva verket beror detta på de implicita 

minnena som känner igen liknande situationer och man handlar utifrån det. När vi däremot 

använder explicit kunskap är vi medvetna om att det vi upplever är ett resultat av en 

tankeprocess, en analys vilket medför att vi kan reflektera över den. Björklund skriver att 

problemet för en expert är att problemet inte är ett problem men det kan vara ett problem för 

en elev som försöker följa med i resonemanget (Björklund, 2008). Implicita minnen hämmas 

kraftigt av stress och pressande situationer. I de här situationerna övergår vi ofta till sämre 

rationella och explicita minnen och lösningsmetoder. Då kan det vara bra att ta en paus och de 

fokusera, t.ex. genom att ta en promenad (Björklund, 2008).  

 

Författaren skriver att mellan 5- 30 års ålder så är hjärnan formbar och föränderlig och det har 

visat sig att hjärnan är mer formbar än man tidigare trott under just den här tiden. När barnet 

befinner sig i tvåårsåldern så organiseras hjärnan allt mer och det innebär att vissa hjärnceller 

är aktiva och andra gallras bort. De förändringar som sker i hjärnan under barndomen och 

tonåren relaterar till kognitiv mognad. Förmågor som empati, självkännedom och moral 

kommer från det som kallas spegelneuronernas funktioner. Det sker genom socialt samspel 

med omgivningen och det är nervceller som då registrerar, tolkar och planerar ett målinriktat 

handlande (Björklund, 2008).  

 

I Björklunds (2008) avhandling Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och 

didaktisk belysning skriver han om hur man kan arbeta i skolan för att eleverna ska kunna 

nyttja sin fulla kompetens. Han poängterar vikten av repetition, koppla explicita kunskaper till 

implicita och att vidga begrepp genom att använda sig av alla sinnen, göra och höra. 

Björklund menar även att pauser är viktiga för att det implicita ska kunna komma till ytan och 

att man har en förlåtande praktik i skolan eftersom stress och press gör att vi använder oss av 

det explicita istället för det implicita. Vidare är det enligt Björklund viktigt med engagemang 

och låta eleverna möta en bred variation av inte bara uppgifter utan även granskningar av 

lösningar för att eleverna ska få variationen. Vi anser att det kan vara relevant att koppla 

implicit kunskap till det metakognitiva tänkandet. Med tanke på att den implicita kunskapen 

är svår att förklara och kommunicera om, så kan det misstolkas och pedagoger kan tro att vår 

metakognition inte finns eller är väldigt begränsad. Detta är i så fall inte fallet utan med 

implicit kunskap så har vi kommit ett steg till i kunskapstrappan och kanske inte längre kan 

förklara hur vi tänker. 

 

Vi har nu kopplat ihop de färdigheter som krävs för den metakognitiva förmågan och 

behandlat vilka faktorer som har en stor inverkan på den metakognitiva förmågan. Vi har 

därefter tittat på en annan syn av kunskap när det gäller implicit och explicit kunskap. Detta 

för att belysa att det finns en risk att alltid framhålla vikten av att förklara sitt tänkande verbalt 

när det finns en möjlighet att man i sitt kunskapande kan nå ett steg längre och denna 

möjlighet då begränsas.  
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2.8 Speciallärarens roll 
 

Enligt Svensk författningssamling (2008) ska speciallärare visa på kunskap och ha insikt i 

aktuell forskning om sambandet mellan beprövad erfarenhet, vetenskap och sambandets 

betydelse för yrkesutövningen. Utöver detta ska även specialläraren visa kunskap om elevers 

matematikutveckling och språk-, skriv- och läsutveckling samt ha goda kunskaper om 

betygssättning och bedömningsfrågor.  
 

 

2.9 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Sammanfattningsvis så har vi nu beskrivit kunskapssyn ur olika traditioner såsom 

progressivistisk, behavioristisk och kognitivistisk Vi har därefter tittat på olika typer av 

kunskap. Vi har sedan beskrivit hjärnans neurofysiologi för att så småningom träda in på 

neurodidaktikens område. Vi har också betraktat vilka olika färdigheter som behövs för att till 

fullo kunna använda den metakognitiva förmågan. Vi har tittat närmare på färdigheter såsom 

uppmärksamhet, koncentration, impulskontroll och minnet. De olika faktorer som inverkar på 

den metakognitiva förmågan är miljö, stress, emotioner, motivation, kost, sömn, kultur och 

fysisk aktivitet. Explicit och implicit kunskap har vi belyst för att framhålla vilka risker det 

finns med att förklara sitt tänkande verbalt för våra elever. Det som vi tidigare kallade 

magkänsla är inte att förkasta i kunskapssammanhang. 
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3. Metod  
 

 

Vi valde att dels genomföra ostrukturerade intervjuer med experter inom områdena psykologi, 

neurofysiologi och didaktik och dels att intervjua 4 pedagoger. Anledningen till att vi valde 

ostrukturerade intervjuer var att vi ville komma åt intervjupersonernas kunskaper på en 

djupare nivå om när elever har tillgång till sin metakognitiva förmåga och hur pedagoger kan 

påvererka utvecklingen av den metakognitiva förmågan hos elever.  

 

Totalt genomfördes således 9 intervjuer varav en av dessa, skolpsykologen, valde anonymitet 

samt att intervjun skulle vara mer som en diskussion istället för intervju.  

 

 

3.1 Metodval 
 

Staffan Stukát (2011) skriver att det är forskningsproblemet som ska styra metodvalet. 

Vanliga sätt att samla information är intervjuer, frågeformulär, observationsmetoder och 

dokumentanalys.  Det är vanligt är att man kombinerar olika metoder, t.ex. att man först 

intervjuar och sedan utifrån de svaren skapar en enkät som man skickar ut till en större grupp 

för att få en bredare grupp och mer genererbart resultat. När man väljer metod/metoder måste 

man först klarlägga det problem man vill studera och utveckla och förtygliga de begrepp som 

ska ingå. Sedan översätter man det till någon form av frågor som sedan bearbetas, analyseras 

och tolkas (Stukát, 2011). Vi valde i ett tidigt skede att vi skulle intervjua. Andledningen till 

detta var att den information vi ville komma åt skulle kunna gå att finna hos experter inom 

psykologi, neurofysiologi och didaktiker. Kvale och Brinkman (2009) anser att 

intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg. Detta innebär enligt Kvale och Brinkman 

(2009) att intervjuaren bör besitta kunskap och intresse om forskningsämnet och ha god 

mänsklig interaktion samt ha god kännedom om olika intervjutekniker.  

 

Därefter stod valet mellan strukturerade eller ostrukturerade intervjuer.   

 

3.1.1 Strukturerade intervjuer 

Stukát (2011) skriver att vid strukturerade intervjuer använder intervjuaren ett fastställt 

intervjuschema, där både ordningsföljden för frågorna och deras formulering, som ofta är 

slutna frågor, är bestämda och kanske även svarsalternativen. Fördelen med strukturerade 

intervjuer är att resultatet är lätt att behandla och bearbeta. Resultaten kan sedan presenteras 

på ett förhållandevis lättförståeligt och effektivt sätt med statistska metoder vilket är lättare att 

analysera och dra slutsatser från. Det negativa med strukturerade intervjuer är att det ställer 

stora krav på frågorna, de måste kunna förstås av alla, vara entydiga och ha tydliga 

svarsalternativ. Ledande frågor, värdeladdade ord och oklara frekvensord måste undvikas. Det 

är också svårt att fånga upp det oförutsedda eftersom man i förväg bestämt sig för vad man 

vill ha svar på (Stukát, 2011).   

 

3.1.2 Ostrukturerade intervjuer 

När man genomför ostrukturerade intervjuer är intervjuaren medveten om vilket 

ämnesområde som ska täckas in och har förberedda frågor, men ställer dessa i den ordning 

situationen inbjuder till (Stukát, 2011). Författaren skriver även att man kan i ostrukturerade 

intervjuer utgå från ett antal huvudfrågor som ställs likadant till alla men som sedan följs upp 

individuellt. Utnyttjar man samspelet med den intervjuade, t.ex. genom att ställa följdfrågor 

såsom ”Vad menar du med det?” ”Kan du berätta mer?” Detta medför att man kan få fyllig 
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information. Detta innebär då en möjlighet att komma djupare och få mer utvecklade svar än 

en strukturerad intervju, däremot minskar jämförbarheten mellan svar och svårigheter att 

kunna tolka resultatet (Stukát, 2011).   

 

Anledningen till att vi valde ostrukturerade intervjuer var att de personer vi skulle intervjua är 

experter. Experter har, enligt Björklund (2008), stor explicita kunskaper som vid en 

strukturerad intervjua inte skulle kunna komma fram.  

 

Frågorna till experterna finns med som bilaga A. Pedagogerna fick endast frågeställningen: 

Hur kan man som pedagog arbeta för att eleverna ska utveckla sin metakognitiva förmåga? 

 

3.1.3 Frågor 

Vilka frågor kan man då ställa under ett samtal för att föra samtalet framåt? Enligt Nilsson 

och Waldemarson (2007) är det bra att ha öppna frågor som ger utrymme för ömsesidighet. 

Vidare anser författarna att man bör undvika ”varför-frågor” eftersom de ofta kan uppfattas 

som anklagelser. Varför-frågor kan även, enligt författarna, vara påståenden som gömts i en 

frågeform, frågaren vill inte ha ett svar utan en skuldkänsla eller visa att han eller hon haft rätt 

(Waldemarsson, 2007). Intervjuernas frågor ska vara korta och enkla enligt Kvale och 

Brinkmann (2009).   

 

Enligt Bryman (2008) Ställs frågorna i en ostrukturerad intervju på ett mer informellt sätt. 

Bryman skriver även att formuleringar och ordningsföljden ofta skiljer sig åt mellan 

intervjuerna.  

 

3.1.4 Sammanfattningar 

Nilsson & Waldemarson (2007) anser att det är bra om man sammanfattar och visar på 

slutsatser lite då och då för att underlätta för samtalspartner. I boken Det handlar om samtal. 

En essäsamling om ett kvalificerat samtalsuppdrag (Bladini & Naesers, 2012) står det att 

sammanfattningen även är ett utmärkt tillfälle för att kontrollera att alla har samma förståelse. 

Man får inte ta fasta på att det som man själv sett som viktigt i samtalet automatiskt är det för 

den andre. Genom att beskriva och sätta ord på det som sker i samtalet tydliggör samtalet och 

hjälper till att minimera missförstånd eller osäkerhet hos både sig själv och den andre (Bladini 

& Naesers, 2012).  

 

Nilsson & Waldemarson (2007) menar även att när man ger återkopling bör den vara direkt, 

ärlig, relevant och konkret. Det bästa är om man intar en objektiv hållning och håller sig till 

det som man kunnat iaktta och att inte generalisera för mycket. Man kan t.ex. säga, ”har jag 

förstått dig rätt om …”.  

 

 

3.2 Undersökningsgrupp  
 

De personer som tackade ja till intervjuer samt gett sitt tillstånd att nämna dem med namn i 

arbetet var: 

- professor i neruokemi Rolf Ekman från Göteborgs Universitet 

- sjukgymnast och fil dr vid neurovetenskapliga intuitionen Lina Bunketorp Käll från 

Göteborgs Universitet  

- fil dr Lars- Erik Björklund från Linköpings universitet  

- universitetslektorn, och upphovsmannen till The Big Five, Göran Svanelid 
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De personer som tackade ja till intervjuer men som inte gett sitt tillstånd att nämna dem med 

namn i arbetet var: 

- en psykolog med skolan som arbetsfält  

- pedagog 1, sv/eng lärare på högstadiet 

- pedagog 2, ma/no lärare på högstadiet 

- pedagog 3, didaktiker och matematikutvecklare 

- pedagog 4, sv/so på mellanstadiet 

 

Angående experterna inom områdena psykologi, neurofysiologi, valde vi våra 

intervjupersoner med tanke på deras stora kompetens inom det område vi ville studera 

djupare. Vi kom i kontakt med dem via olika universitet i jakten på en relevant avhandling 

som kunde kopplas till vårt intresseområde. Rolf Ekman har spelat en stor roll i vårt arbete 

eftersom han har hjälpt oss vidare i kontakten med övriga intervjupersoner och kopplande till 

relevant litteratur och forskning.  

 

Angående pedagogerna valde vi dem enligt metoden rapid acess, d.v.s. vi intervjuade 

personer som vi lätt kunde få en intervju med, vi valde då ut fyra erfarna och erkänt duktiga 

pedagoger. Dessa intervjuer var inte så djupgående som de andra intervjuerna eftersom vi 

endast ställde en fråga, Hur kan man som pedagog arbeta för att eleverna ska utveckla sin 

metakognitiva förmåga? Utfallet av denna frågeställning kunde vi därefter sortera i ett antal 

återkommande kategorier.   

 

 

3.3 Genomförande 
 

Vi tog kontakt med våra intervjupersoner via telefon och avtalade tid för intervju och 

diskuterade formen för intervjun. Stukát (2011) skriver om vikten av att intervjun utförs på en 

plats där den intervjuade känner sig hemma och trygg. Med anledning av detta skedde 

psykologens och pedagogernas intervjuer på deras arbetsplatser.  

 

Övriga intervjuer gjordes via telefon. Stukát (2011) menar att telefonintervjuer kan vara ett 

alternativt tillvägagångssätt och att det kan spara en hel del tid. Vi valde därför detta 

intervjusätt på tre av våra intervjuer p.g.a.tidsmässiga och geografiska skäl.  

 

Vi valde även att följa Stukáts (2011) förslag på att spela in intervjuerna med hjälp av 

bandspelare för att sedan transkribera intervjun. Vi valde även att närvara båda två, där den 

ena av oss hade huvudansvaret för att föra minnesanteckningar och den andra hade 

huvudansvaret för att leda intervjun.  Stukát (2011) skriver även att det kan vara en fördel att 

vara två personer som intervjuar eftersom två personer kan upptäcka mer än vad en person 

kan göra.   

 

Gällande intervjun med Ekman och Bunketorp Käll har vi valt att presentera deras tankar som 

gemensamma, då de under intervjun var samstämmiga.   

 

 

3.4 Bearbetning 
 

Transkriptionen gjordes efter varje intervju. Vi valde att efter intervjun lyssna på inspelningen 

och skriva ner allt som sades under intervjun. För att transkriptionen inte skulle ta för lång tid 

valde vi ut vissa tecken som vi ansåg vara av störst vikt såsom pauser, skratt och betoningar. 
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Efter transkriptionerna sammanställde vi svaren genom att koppla dem till våra 

frågeställningar och vårt syfte.  

 

 

3.5 Etik 
 

Principerna angående etiska övervägande hämtade vi från Stukáts bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (2011). Där skriver han att man ska hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi försökte 

i möjligaste mån följa hans rekommendationer angående alla fyra principer.  

 

3.5.1 Informationskravet 

Angående djupintervjuerna började vi med att presentera oss med namn och 

institutionstillhörighet. Sedan informerade vi om både studiens syfte samt att deltagandet var 

frivillig. Vi berättade även att resultaten skulle redovisas i form av ett examensarbete under 

samt att detta arbete skulle redovisas och eventuellt delas i ett nätverk för examensarbete. 

Gällande rapid acess intervjuerna utelämnade vi presentationen och institutionstillhörighet 

eftersom dessa personer redan kände oss.  

 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Vi lät de deltagande själva bestämma på vilka villkor de ville och kunde deltaga. Vi försökte 

motivera psykologen till att tillåta transkriptionerna att vara en del av arbetet men vi märkte 

direkt att psykologen inte ville detta. Däremot lyckades vi övertala psykologen att få använda 

en sammanfattning av samtalet i arbetet, detta efter att psykologen fått ta del av 

sammanfattningen och även fått en chans att kommentera denna.   

 

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Vi tog hänsyn till de intervjuades anonymitet vilket i detta fall innebar att en av de 

intervjuades transkriptioner inte fick visas för någon annan, oavsett avidentifiering. Gällande 

de resterande tre intervjuade fick vi tillåtelser att spela in samtalen och använda 

transkriptionerna till arbetet. Vi fick även tillåtelse att skriva namnen på de resterande tre som 

intervjuades. De erbjöds att få läsa igenom transkriptionerna innan de bearbetades vidare, 

vilket de alla tre avböjde. Vi erbjöd även alla de intervjuade att ta del av det färdiga 

examensarbetet, varav en av de intervjuade valde att avstå.   

 

3.5.4 Nyttjandekravet 

Som Stukát (2011) rekommenderar har vi endast använt intervjuerna i examensarbetet och 

naturligtvis inte använt eller utlånat det till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften.   

 

 

3.6 Studiens trovärdighet 
 

Gällande studiens trovärdighet så har vi en del faktorer som påverkar resultatet vilka är:  

 

 Begränsad omfattning: studien bygger på totalt 8 intervjuer på vardera ca 1 h vilket är 

ett relativt litet underlag för att visa på en generell sanning, utan kan enbart belysa en 

del av ett komplext område.   
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 Urval av pedagoger: urvalet av pedagoger byggde på rapid acess, d.v.s. vi intervjuade 

personer som vi lätt kunde få en intervju med vilket begränsar resultatet.  

 

 Begrepp: Även om vi under intervjun förtydligade vad vi lade i begreppet 

metakognitiv förmåga så kan de intervjuade ha en annan implicit kunskap om vad 

begreppet innebär.  

 

 Intervjuarna: Enligt Kvale och Brinkman (2009) anser att intervjuforskaren är sitt eget 

forskningsverktyg. Eftersom vi är nybörjare inom området intervjuteknik så kan detta 

ha påverkat resultatet.  

 

Däremot anser vi att resultatet visar på en viss trovärdighet då experternas svar och den 

information vi har fått fram via litteraturen har en gemensam nämnare när det gäller hjärnans 

utveckling och mognad.  
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4. Teori 

Utifrån studiens syfte har vi valt att anknyta till Vygotskij kulturhistoriska teori utifrån det 

sociokulturella perspektivet om elevens lärande, fantasi och tänkande.  

Vygotskij (1999) skriver att det som egentligen är våra riktiga lärare är våra rörelser. Han 

menar att det är barnet som fostrar sig själv. Det pågår en dragkamp mellan olika verkningar i 

barnet som bestämmer dess uppförande. Ur en vetenskaplig synvinkel kan man betrakta det 

som att barnet fostrar sig själv och ens medfödda reaktioner kan bara ske genom erfarenhet. 

Vygotskij (1999) motsäger sig att läraren skulle vara den som kan allt och eleven inget. Han 

skriver tvärtom att det är elevens personliga erfarenhet som utgör allt i uppfostringsprocessen. 

Det är viktigt, enligt Vygotskij, att man som pedagog ser till att eleven uppfostrar sig själv 

och inte tvärtom. Han kritiserar det europeiska skolsystemet som gör eleven till en passiv 

mottagare av lärarens uppfostring för att detta är en psykologisk orimlighet. Han trycker på 

vikten av att betrakta uppfostringsprocessen och lärarna som rälsen där vagnarna (eleverna) 

rör sig fritt och självständigt och att inriktningen enbart styrs av den egna rörelsen. Han kallar 

det handlingens skola. Han utvecklar det ytterligare och säger att kunskap som inte förvärvats 

genom erfarenhet är ingen kunskap alls. Det räcker inte att eleverna bara tar emot och lär sig 

utan det måste också uppstå en reaktion hos eleverna. När det gäller miljön så skriver 

Vygotskij att om den sociala miljön förändras så förändras också personens beteende. Ur 

psykologisk synvinkel så är läraren en organisatör av den uppfostrande miljön, regulator och 

kontrollör av samverkan med lärjungen (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij (1999) skriver om instinkten hos barn som intresse. Han skriver att intresset har en 

universell betydelse i barns liv. Han menar att allt vi gör, gör vi av intresse, även det som är 

ointressant. Intresset är den naturliga drivkraften för barns beteende hävdar Vygotskij. 

Utbildningsväsendets största grundregel borde därför vara att all undervisning bygger på 

elevers intressen. Han utvecklar det vidare genom att skriva att innan du inleder en elev till en 

ny aktivitet bör du intressera eleven för aktiviteten, kontrollera om eleven är mogen för 

uppgiften och se till att eleven själv kommer att vara aktiv i processen. Din uppgift som 

pedagog är då att handleda och inrikta dess verksamhet (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij (1999) nämner lekens betydelse för att kunna utveckla olika färdigheter och 

förmågor. Detta eftersom det är i dessa stunder barnet lär sig reglera sina känsloyttringar i 

samspel med andra. Han trycker också på vikten av immitationselementet i olika lekar, för 

genom det lär sig barnet olika relationer och instinkter för framtida bruk. I leken lär barnen sig 

enligt Vygotskij att koordinera sitt beteende gentemot andras. Leken är ett outgrundligt 

redskap för att uppfostra den sociala färdigheten och förmågan (Vygotskij 1999). 

Lekens särdrag är att den underordnar hela beteendet under vissa villkorliga regler och då blir 

den först ut med att lära ut medvetet och förnuftigt beteende. På så sätt blir den barnets första 

tankeskola. Tänkande uppstår ur kollision mellan olika reaktioner. Nästa steg är att göra ett 

val av beteende under inflytande av förberedande reaktioner. Tänkande enligt Vygotskij 

(1999) innebär att vi deltar med hela vår erfarenhet i att lösa en aktuell uppgift. Det kreativa i 

detta moment är att vi sammanför de olika delarna av föregående erfarenheter. Han framhåller 
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också att tänkandet och språket är nära förknippade med varandra och har ett komplext 

förhållande. Han menar att utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig 

tänkande eller språk (Vygotskij, 1999). 

Vygotskij anser också att estetiken har en viktig roll i undervisningen som ett sätt att berika 

verkligheten. Han anser att sagan och konsten hör ihop med verkligheten för att den berör 

barnets känslor och känslor är alltid verkliga. Erfarenheter från barndomen kan vara 

oförklarliga och känslorna som medföljer kan bearbetas och få uttryck i konsten (Vygotskij, 

1999). 
 

 

4.1 Minnet 

Vygotsij (1999) skriver att barnets minne inte utvecklas med en gång utan att barnet under 

sina första år först lever i presens. Utvecklingen av minnet sker gradvis efterhand och kan 

enligt Vygotskij förbättras med hjälp av utbildning och av övning. Han konstaterar att minnet 

arbetar som bäst då det attraheras och riktas av ett visst intresse. Han framhåller också vikten 

av repetition för minnet (Vygotskij, 1999). 
 

 

4.2 Fantasi 

Vygotskij (1995) anser att hjärnan inte bara är ett organ som bevarar och reproducerar tidigare 

erfarenheter. Han skriver att hjärnan är ett organ som kombinerar, kreativt bearbetar och 

skapar nya erfarenheter. Människans kreativitet är det som gör henne till framtidsinriktad 

varelse. Hon skapar sin egen framtid samtidigt som hon förändrar nuet enligt Vygotskij 

(1999). Det är just denna kreativitet som grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska förmåga 

som kallas inom psykologin för fantasi (Vygotskij, 1995). 
 

 

4.3 Plasticitet 

Vygotskij (1995) skriver att vår hjärna och våra nerver besitter en enorm plasticitet och att de 

lätt förändrar sin struktur under inflytande av olika slags påverkan. Denna förändring kvarstår 

som spår om de stimuli som orsakade dem var tillräckligt kraftiga eller om de upprepades 

tillräckligt ofta. Hjärnan kan också med hjälp av sin kreativa och kombinatoriska förmåga ska 

nya situationer och ett nytt beteende av element ur tidigare erfarenheter (Vygotskij, 1995) 
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5. Resultat och Analys 
 

 
Intervjuerna med specialisterna är sammanställda i tabellform medan de intervjuerna med 

lärarna är presenterade i löpande text.   

 

 

5.1 Problemformulering 1 
 

När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva 

förmåga? 

Psykolog Göran Svanelid Rolf Ekman och  

Lina Bunketorp Käll 

Lars Björklund 

Någon gräns är svår att 

ge men det krävs 

grundläggande 

färdigheter, såsom att 

lyssna, fokusera 

uppmärksamhet, lugna 

ner sina starka känslor, 

arbetsminne, för att 

elever ska kunna 

använda sin 

metakognitiva förmåga.  

 

 

Barn, till 4-6 årsåldern, 

kan tänka metakognitivt 

men inte på egen hand. 

Hjälpen är avgörande, 

det är därför lärarna är 

så otroligt viktiga.  

 

Den metakognitiva 

förmågan handlar oftast 

inte om antingen eller 

utan med vilken kvalitet 

man kan analysera 

någonting.  

Det kan vara svårt att 

särskilja förmågorna 

eftersom allt  

integrerar. Det är väldigt 

individuellt hur individen 

utvecklas i sina förmågor 

och någon kognitiv topp 

är det svårt att tala om 

dels eftersom hjärnan är 

så plastisk och dels för att 

mycket forskning kring 

detta kvarstår.  

 

Ett exempel på detta är 

arbetsminnet som är en 

viktig del i metakognitiv 

förmåga. Klingbergs 

studier visar på att 

spridningen angående 

arbetsminneskapaciteten 

är så enormt stor, du kan 

ha sexåringar som har ett 

arbetsminne som 

artonåringar.  

 

Däremot har man forskat 

mycket kring 

impulskontroll och det 

har visat sig att personer 

med impulskontroll blir 

framgångsrika när det 

gäller att kunna 

vidareutveckla sitt 

tänkande.  

 

Små barn (0-2 år) har 

ingen metakognition 

eftersom de inte har 

något explicit system 

där episoder lagras och 

inga explicita tankar att 

tänka kring. Små barn 

lär sig endast med det 

implicita minnes-

systemet vilket är 

färdigt att börja minnas 

tre veckor innan barnet 

föds. 

 

Vid 3-4 årsåldern börjar 

barn utveckla det 

explicita 

minnessystemet vilket 

innebär att de börjar 

kunna tänka egna tankar 

och den metakognitiva 

förmågan då börja 

utvecklas.   

 

Däremot är 

arbetsminnet hos små 

barn väldigt begränsat, i 

börjat till en variabel. 

Ger man barnet fler 

variabler att hålla reda 

på kan de alltså endast 

komma ihåg en. 

Arbetsminnet ökar 

under uppväxten vilket 

medför att den 

metakognitiva förmågan 

således också kan öka.  

 

Figur 4: 1 Specialisterna svar på problemformulering 1 
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5.1.1 Sammanfattning av problemformulering 1 

Gällande frågan När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin 

metakognitiva förmåga så är de intervjuade överens att en sådan gräns är svår att ge. 

Björklund (personlig kommunikation, 26 mars 2013) säger dock små barn (0-2 år) inte har 

någon metakognition eftersom de inte har några explicita tankar att tänka kring.  

 

Psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013), Ekman och Bunketorp Käll 

(personlig kommunikation, 26 mars 2013) och Björklund (personlig kommunikation, 26 mars 

2013) är överens om att arbetsminne är en viktig färdighet för den metakognitiva förmågan 

och att just denna färdighet är begränsad hos små barn. Ekman och Bunketorp Käll (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013) trycker dock på att arbetsminneskapaciteten är väldigt 

individuell, en sexåring kan ha lika bra arbetsminne som en artonåring.  

 

Svanelid (personlig kommunikation, 19 mars 2013) menar att hjälpen är avgörande för att 

eleverna ska kunna tänka metakognitivt.  
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5.2 Problemformulering 2 - specialisterna 
 

Hur kan pedagoger jobba med att utveckla den metakognitiva förmågan?   

 
Psykolog Göran Svanelid Rolf Ekman och Lina 

Bunketorp Käll 

Lars Björklund 

Jag tror att ett stort 

problem är att man lägger 

sig för högt, långt över 

den approximala 

utvecklingszonen. Man 

börjar träna förmågor när 

man kanske istället borde 

backa och träna elevernas 

färdigheter istället. 

Färdigheterna, som krävs 

för den metakognitiva 

förmågan, behöver man 

börja träna redan på 

förskolan.  

 

Grundläggande 

färdigheter man kan arbeta 

med är:  

- självreglering av 

uppmärksamhet.  

- självreglering av känslor, 

genom att ge barnen ett 

bra ordförråd angående 

ilska. Man kan även prata 

om vad starka känslor kan 

göra, hur det känns i 

kroppen och vad som kan 

hända om känslor spårar 

ur. 

- Turtagning genom att 

göra det rent praktiskt och 

komplettera med samtal.  

 

När man tränar färdigheter 

är det viktigt att inte bara 

prata om dem utan att 

träna dem i handling för 

att få in det i 

procedurminnet. Denna 

träning bör inte ligga som 

något separat ämne utan 

att det bör ingå i den 

vanliga undervisningen. 

Man kan t.ex. undersöka 

hur många känselsord som 

det finns i tidningen och 

göra en tabell över de 

vanligaste. Skolan 

innehåller många elever, 

det är som ett enda stort 

labb så gränserna är 

oändliga.  

 

 

Jag har inte tänkt på just 

det men det krävs en 

lärare som synliggör hur 

man kan tänka kring sin 

process. Barn behöver 

stöttning när de ska tänka 

metakognitivt. Detta kan 

ske genom att t.ex. föra 

samtal där man hjälper 

eleverna att tänka på vad 

som gick bra, vad som 

gick mindre bra, kunde 

jag gjort det på ett annat 

sätt, vad har jag lärt mig. 

Låta eleverna få tänka 

kring sitt tänkande. 

Alltså ha ett 

reflekterande 

förhållningssätt.  

 

Från pedagogens sida är 

det viktigt med tydlighet 

och att synliggöra saker, 

t.ex. genom att säga när 

vi gör så här så övar vi 

det här.  

 

 

 

 

Pedagoger kan dra nytta 

av barns fantasi. Barn 

kan leva i ett antal olika 

världar samtidigt och om 

man tränar och utvecklar 

det så kan den 

metakognitiva förmågan 

utvecklas.  

 

Eftersom motion har 

avgörande betydelse för 

lärande bör man öka 

antalet  

idrottstimmar i skolan. 

 

Hjärnan behöver 

stimulans vilket 

berikande miljöer och 

kultur i allmänhet kan ge. 

Musik är där en viktig 

faktor eftersom musik 

stimulerar större delar av 

hjärnan än vad språk gör. 

En hypotes som det 

forskas på nu är att om 

man integrerar 

träningsformerna 

kognitiv och motorisk 

träning, med hjälp av 

rytm och musik, så kan 

det främja barns lärande 

så att de kan tänka 

snabbt, effektivt och 

flexibelt och detta på ett 

roligt sätt.  

 

Att använda bilder när 

man ska försöka förklara 

är också ett sätt att 

utveckla hjärnans 

plasticitet. 

 

Hur vi beter oss och hur 

vi är mot varandra 

påverkar oss med tiden 

och genom att tänka 

positivt, bekräfta och 

bemöta eleverna på ett 

trevligt sätt så kan det få 

dem att tänka bättre.  

Att bekräfta har en 

oslagbar kraft. 

 

 

Man kan träna på att 

resonera genom att man i 

t.ex. no får prata om sitt 

laborationsförsök, inte bara 

att skriva skriftliga 

rapporter utan att man får 

sitta och prata och berätta 

vad man gör och i vilken 

ordning och förklara. Det 

är som att lära sig att 

berätta historier.  

 

Återkoppling är viktigt. 

Återkoppling som visar 

eleven att den gör rätt eller 

fel. Att man reagerar, man 

härmar varandra, man ler, 

det påverkar lärandet 

jättemycket. Hälsa på 

barnen i dörren. När man 

hälsar på barn så tränar 

man upp sig att se den 

eleven, man får ett mönster 

av eleven, hur han eller 

hon ser ut. Detta gör att 

pedagogen kan fokusera på 

honom eller henne om de 

får problem av något slag. 

Det implicita systemet 

fungerar som ett slags 

radar åt oss, de har tillgång 

till vidvinkel-syn, alltså 

hela synfältet, man 

behöver inte titta åt ett 

visst håll utan om det är 

något i synfältet som har 

lagrats sådana här mönster 

så styrs blicken dit och vår 

upp-märksamhet. Det är 

därför den erfarna läraren 

inte blir så överbelastad. 

 

Öka motivationen, kanske 

genom positiva 

betingningar i 

undervisningen. Detta kan 

vara svårt eftersom många 

har väldigt olika. Den 

positiva betingningen 

handlar om att man har 

kopplat ett fenomen till 

t.ex. ett leende, sedan kan 

det räcka med ett leende 

för att känna sig belönad. 
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Anknytningen är också 

mycket viktig, särskilt för 

de mer oroliga eleverna. 

Man kan bekräfta barnen 

3-4 ggr per lektion genom 

tex  ögonkontakt, leenden, 

nickar och vidrörning. 

 

En annan viktig faktor är 

att barnen blir medvetna 

om att det krävs 

jättemycket ansträngning 

och träning för att bli 

begåvad och att man inte 

bara är begåvad, smart 

eller dum. Man måste lära 

barn att prestationen 

innebär att det är det bästa 

barnet kunde prestera just 

nu men att prestationen 

kan bli bättre av övning.  

 

Den metakognitiva 

förmågan kan man med 

fördel träna i grupp genom 

att t.ex. samtala om hur 

olika man har löst ett 

problem, hur man går 

tillväga för att lära sig nya 

saker och komma ihåg 

saker.  

 

Börja med vad tänka 

betyder. Vad gör vi när vi 

tänker? Träna på att tänka. 

Träna på att tänka i andra 

perspektiv, vara flexibel i 

tanken. På att man kan 

ändra sig.  

Hjärnan vill ha kul, det 

är något man måste ha 

med sig. Det fasinerande 

med neurovetenskap om 

man nu kan länka det till 

pedagogiken att om man 

visar med forskning att 

man faktiskt kan komma 

runt, om det kan finnas 

en omväg man kan ta 

som dels är motiverande 

och även bidrar till en 

ökad 

kunskapsutveckling. 

 

Sist men inte minst bör 

undervisningen för 

stunden vinna på att vara 

prestationsbefriat för att 

minska stressen som i sin 

tur sänker den 

metakognitiva förmågan.  

 

Leendet kan i sin tur sedan 

fungera som återkoppling 

när de ska lära sig saker.  

 

Arbetsminnet är en viktig 

del i den metakognitiva 

förmågan och Klingberg 

skriver i sin bok att ju 

bättre arbetsminne, desto 

bättre blir man på att klara 

flera saker, att ha flera 

parameter i luften och 

därför ska man då klara 

matematik bättre. Men det 

finns många studier som 

menar tvärt om, att ju 

större arbetsminne man får 

desto mer orolig blir man 

och ju mer drabbad blir 

man av stress. 

Arbetsminnet är ju en del 

av vårt medvetande. 

Klingberg skriver även att 

man kan höja arbetsminnet 

med hårt arbete men det 

går ju inte att öka mer än 

några procent. Jag har 

svårt för att se hur det går 

att snabba upp det. 

 

Till sist, när man är expert 

tar man inga medvetna 

beslut, det finns inga 

minnen och då kan man 

inte berätta vad man har 

gjort. Då har man inget att 

vara metakognitiv över. 

 

Figur 4: 2 Specialisterna svar på problemformulering 2 

 
5.2.1 Sammanfattning av problemformulering 2 – specialisterna  

När vi frågade experterna om pedagoger kan påverka så att elevers metakognitiva förmåga 

utvecklas så svarade alla att den går att utveckla med stöttning av vuxen.  

 

Psykologen (2013), Björklund (2013) och Ekman och Bunketorp Käll (2013) poängterar 

vikten av pedagogernas förhållningssätt mot eleven, där bekräftelsen och återkoppling är en 

viktig del. Psykologen (2013) menar att man bör bekräfta barnen 3-4 gånger per lektion och 

Ekman och Bunketorp Käll (2013) säger att bekräfta har en oslagbar kraft. Björklund (2013) 

menar att det är återkopplingen som visar eleven att den gör rätt eller fel. Björklund (2013) 

menar även att det inte bara är för elevens skull som bekräftelse och återkoppling är bra utan 

även för pedagogen. Björklund (2013) menar att ju mer pedagogen ser en elev, desto lättare 

blir det för pedagogen att upptäcka när något inte riktigt stämmer.  

 

Både psykologen (2013) och Svanelid (2013) menar att elevers metakognitiva förmåga 

utvecklas genom att pedagogen uppmuntrar eleverna till att tänka kring sitt tänkande och att 
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stötta eleverna. Psykologen (2013) ger tips om att pedagoger ska uppmuntra eleverna att tänka 

i andra perspektiv, att tänka om och att vara flexibel i tanken.  

 

Psykologen (2013) trycker på vikten av att träna med grundläggande färdigheters som krävs 

för den metakognitiva förmågan. Han nämner färdigheter såsom självreglering av 

uppmärksamhet och självreglering av känslor. Björklund (2013) menar att arbetsminnet spelar 

en stor roll för den metakognitiva förmågan, men poängterar samtidigt att ett alltför stort 

arbetsminne kan ha en negativ effekt eftersom eleverna då lättare kan bli stressade vilket har 

en negativ effekt på den metakognitiva förmågan. Även Ekman och Bunketorp Käll (2013) 

poängterar stressens motsatta effekt och medar därför att pedagogernas uppgift blir att låta 

undervisningen för stunden vara prestationsbefriad.  
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5.3 Övriga gemensamma frågor - specialisterna 
 

Frågornas svar är sammanställda utifrån intervjuerna.  

 

 

Figur 4: 3 Specialisterna svar på övriga frågor 

 

  

 Psykolog Göran Svanelid Rolf Ekman och  

Lina Bunketorp Käll 

Lars Björklund 

Vilka 

färdigheter 

krävs för att 

man ska 

kunna 

använda den 

metakognitiv 

förmåga?  

Självreglering av 

känslor och 

uppmärksamhet 

 

Om man har en 

färdighet kan man 

ha förmågan att 

uträtta färdigheten 

men om man t.ex. 

blir stressad kanske 

man inte har 

förmågan att uträtta 

det. 

Jag har inte tänkt på det 

men det krävs en lärare 

som synliggör hur man 

kan tänka kring sin 

process genom att t.ex. 

föra samtal där man 

hjälper eleverna att 

tänka på vad som gick 

bra, vad som gick 

mindre bra, kunde jag 

gjort det på ett annat 

sätt? Ett reflekterande 

förhållningssätt. 

Bearbeta både under 

och efter.  

Fantasi och alla 

exekutiva funktioner  

 

Det mentala kapitalet, 

individens samlade 

intellektuella och 

emotionella tillgångar 

eller som en individs 

möjlighet att utveckla sitt 

lärande, förmågor eller 

sin kreativitet.   

 

 

 

Både det implicita 

och det explicita 

minnessystemet 

behöver fungera 

men man använder 

sig främst av det 

explicita 

minnessystemet när 

man använder den 

metakogitiva 

förmågan.  

 

Man behöver ha ett 

fungerande 

arbetsminne där man 

kan hålla flera 

variabler.  

Bedömning Bedömning kan 

vara kränkande 

eftersom barn har 

svårt för att skilja 

på person och 

prestation. Även 

pedagoger har svårt 

för att skilja på 

person och 

prestation.  

 

 

Man ska ju inte 

bedöma beteende eller 

attityder. Själva 

grundbulten är att man 

ska bedöma elevernas 

kunskaper, deras 

kunskaps-utveckling, 

och inget annat.  

 

Men man kan ju tycka 

att det kan vara 

mänskligt svårt att 

hålla isär och skilja på 

sak och person men 

man måste vara 

proffsig och skilja på 

de två sakerna. Är det 

något störande 

beteendet så får man ta 

det vid sidan om.  

Bedömningar med 

matriser och liknande 

stressar säkert den största 

massan och dessutom har 

det gått ner i åldrarna. 

Matristänkandet är 

gammalmodigt och stelt. 

Det är som att ge 

kejsaren vad kejsaren vill 

ha istället för att lära 

barn att det finns kanske 

inte alltid svar på allting 

också. Utan man kan 

hela tiden jobba vidare.  

 

Kunskapande-begreppet 

till skillnad mor lärande 

eftersom lärande är något 

väldigt statiskt men 

kunskapande betyder att 

vi aldrig blir färdiga. 

Kommer vi att binda upp 

oss på att vi ska bli 

färdiga ja då blir vi 

ganska trubbiga 

fortfarande.  

 

Allt vi har tränat in 

kan slås av då vi vill 

ha kontroll. 

Arbetsminnet vill ta 

över och sköta 

ruljangsen när vi 

tycker att det är 

viktigt och då 

presterar vi sämre, 

kan hända vid 

provsituation.  

 

Om man lägger på 

en matris med 

kriterier så blir 

novisen bättre på 

bedömningen medan 

experten blir sämre.  

Bedömning är ju 

ofta en återkoppling 

till eleverna för att 

de ska bli bättre att 

de ska veta vad de 

ska göra men 

matrisen i sig säger 

ju inte vad det är 

eleven ska göra. 
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5.3.1 Sammanfattning av övriga frågor – specialisterna   

Angående vilka färdigheter som krävs för att man ska kunna använda den metakognitiva 

förmågan svarar psykologen (2013) att självreglering och känslor och uppmärksamhet är 

viktiga förmågor. Även Ekman och Bunketorp Käll (2013) pratar om emotionella tillgångar 

men nämner även fantasi och alla exekutiva funktioner. Bjöklund (2013) hävdar att minnet, 

främst det explicita men även det implicita är viktiga för den metakognitiva förmågan och han 

menar också att ett välutvecklat arbetsminne är viktigt för att kunna hålla fler variabler.  

 

Gällande bedömning menar psykologen (2013) att det kan vara svårt för elever då de har svårt 

för att skilja på person och prestation. Även Ekman och Bunktorp Käll (2013) menar att 

bedömningar kan vara negativt för eleverna då den kan vara stressfylld.  

 

Svanelid (2013) menar att bedömning kan vara problemfylld eftersom det kan vara svårt för 

pedagogen att hålla isär sak och person. Ekman och Bunketorp Käll (2013) menar även att 

bedömning med matriser kan få eleverna att tro att lärande är något statiskt men kunskapande 

betyder att vi aldrig kommer att bli färdiga.  

 
 

5.4 Problemformulering 2 – pedagogerna  
 

Svar på frågeställningen Hur kan man som pedagog arbeta för att eleverna ska utveckla sin 

metakognitiva förmåga? 

 

5.4.1 Intervju med pedagog 1 

Pedagog 1 arbetar som lärare på en högstadieskola i en medelstor kommun.  

 

5.4.1.1 Tillåtande klimat 

Ett tillåtande klimat är viktigt, eleverna ska känna sig trygga och ha respekt för varandra och 

varandras tankar. Man måste känna att man vågar pratar för känner man sig stressad så tappar 

man lite av förmågan också.  

 

När det gäller förmågan att reflektera och analyser är det viktigt att eleverna förstår att 

ingenting är fel för så länge man kan argumentera för sin åsikt, nu är det typiskt för 

språkämnena när man analyserar, så är det ju rätt. Jag brukar säga så att alla, potentiellt kan 

man hävda att alla texter handlar om samma sak och då handlar det bara om att kunna 

motivera det kunna argumentera och övertyga och kan man övertyga så är det ju rätt för när 

du tolkar och analyserar så har ju en text eller en bild, vad det än nu handlar om, lika mycket 

olika tolkningar som läsare eller som möter den, betraktaren om det handlar om bilder. När de 

knäcker det, att de faktiskt kan säga vad som helst men sedan argumentera för det, då blir de 

medvetna om sin egen förmåga för då tror de mer på sin egen förmåga och det är det som är 

viktigt att tro att man kan, att tro på sin förmåga. Det handlar också om att man måste våga 

komma in på felspår och själv upptäcka att jaha det här kanske är fel. Att resonera handlar ju 

om att gå fram och tillbaka och tänka och resonera och komma till beslut. 

Feedback är viktigt men även att eleverna får ett positivt bemötande av pedagoger och beröm.  
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5.4.1.2 Färdigheter  

Det finns olika färdigheter för att kunna nyttja den metakognitiva förmågan. Ett exempel är 

arbetsminne som är en faktor som kan påverka förmågan att kunna analysera. Många har inte 

förmågan att hålla många bollar i luften samtidigt, att hålla minnet, arbetsminnet på vad det är 

vad det är man ska fokusera på, vad det är det ska handla om så gör det ju att det är svårare att 

hålla tråden det är svårare att komma ihåg allting, det blir svårare att analysera saker. För att 

bli bra på att analysera och reflektera så måste du ha bra arbetsminne, du måste ha möjlighet 

att hålla många bollar i luften samtidigt och kunna utveckla för det händer ju saker i 

klassrummet du kan inte bara hålla din tanke för det händer ju saker runt omkring, du ska 

kunna utveckla kompisarnas tanketrådar och du ska kunna dra paralleller och du ska kunna 

återkoppla och har du då svårt med det här minnet, naturligtvis är det då bra att göra 

anteckningar för att komma ihåg vad kamraterna har sagt men vi har väldigt olika förmåga för 

det, en del har väldigt lätt för sig att strukturera upp inne i huvudet medan andra inte har det.  

 

5.4.1.3 Formativ bedömning 

Man kan arbeta med olika texter och använda sig av exempeltexter när det ska tydliggöras för 

eleverna vad som krävs för olika nivåer i kunskapsbedömningen. När man rättar tillsammans 

med eleven kan eleven få feedback direkt vilket ger mer än abstrakta matriser och de får veta 

vad de ska härnäst i sin skrivutveckling.  

 

5.4.1.4 Synliggöra  

Det är viktigt att synliggöra vad man arbetar med, t.ex. att man arbetar med skrivprocessen. 

Då får de träna på att planera, skriva, få kamratrespons, skriva igen och sedan utvärdera sitt 

arbete. Synliggöra en sak i taget, t.ex. nu arbetar vi med kongruens.  

 

5.4.1.5Multimodalt 

Det är viktigt att man använder sig av ett multimodalt lärande där man utgår från olika sinnen 

och använder sig av olika estetiska uttryck för kommunikation och utveckling. Sedan är det ju 

så också att framme vid tavlan så är det se, höra, göra som gäller, man ska inte skriva ut 

(syftar på att man inte bör skriva ut Powerpoints anteckningar utan att eleverna ska anteckna 

själva under lektionen). De ska höra vad du som lärare säger, de ska göra, det vill säga att de 

ska svara och vara engagerade i lektionen eller skriva ner det du säger och sedan ska de se 

också, då kan de se vad du har skrivit på tavlan. Alltså se på tavlan, höra vad du säger och 

skriva ner, se, höra och göra. När det handlar om att få eleverna att bli medvetna om sin egen 

förmåga är det också viktigt att de vet hur de lär sig bäst, om de är auditiva, om de är visuella, 

taktila eller kinestetiskt lagda. Och då gäller det att variera undervisningen så att den tilltalar 

alla elever och dels i klassrummet och det de gör hemma. Hur de lär sig bäst. Vet du detta så 

har du lättare för att lära dig något nytt. 

 

5.4.1.6 Utveckling tar tid 

Många elever blir ju lite bekymrade över att det inte går att lära sig saker lika snabbt i svenska 

som i andra ämnen där fokus ligger mer på faktakunskaper. Det är viktigt att de förstår att det 

tar tid att utvecklas.   

 

5.4.2 Intervju med pedagog 2 

Pedagog 2 arbetar som ma/no lärare på högstadiet i en medelstor kommun.  

 

5.4.2.1 Tillåtande klimat  

Det är väldigt viktigt att klassen är trygga med varandra och med läraren.  Jag har haft en 

klass länge och de är medvetna om att alla är på olika nivåer och att man inte är bra på allting. 
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Så i den gruppen är det inte konstigt att någon får uppgifter som egentligen tillhör årskurs nio 

och de får jobba på basnivå i årskurs åtta, det är inget konstigt.  

När klimatet är så tillåtande är det lättare för dem att göra värderingsövningar eftersom de är 

så medvetna om att alla är olika och de fokucerar på att göra värderingsövningen korrekt 

istället för att tycka att man vill vara juste mot sin kompis, att man vill värdera högt av den 

anledningen.  

 

5.4.2.2 Självvärdering 

Man kan låta eleverna värdera sitt arbete, andras arbete. Man kan låta eleverna arbeta med 

olika texter och använda exempeltexter när det ska tydliggöras för eleverna vad som krävs för 

olika nivåer i kunskapsbedömningen.  

 

Det är även viktigt att man pratar om själva elevens utvecklingskurva, istället för att jämföra 

med andra. Är det någon då som t.ex. ligger högt i matte redan från början när de kommer i 

sexan då kan kanske inte kurvan blir så lutande uppåt utan det kanske bara blir en svag, svag 

lutning upp medans då någon som har varit lite sämre i matte ser samband och därför blir 

kurvan mycket brantare och därmed då  inte sagt att den eleven får bättre betyg, det är de då 

ganska införstådda med att man jobbar med sin egen kurva, att man ska jämföra med sig själv.  

 

5.4.2.3 Begreppsförståelse 

Jag tänker att det första man får tänka på som pedagog det är att man själv förstår det. Att du 

själv förstår, vad är metakognitiv förmåga innan du kan förmedla det till någon annan. Och 

när du själv har förstått det så är det viktigt att du gör eleverna medvetna om vad är det som 

ska bedömas i just det som ni gör nu. Och det finns ju många olika sätt att jobba med det. 

 

5.4.2.4 Synliggör 

Jag tror även att det är viktigt att man tydliggör för eleverna vilken förmåga som tränas om 

det är en tolknings- eller värderingsförmåga som ska tränas och så gör man själva uppgiften 

och så slutet av lektionen eller slutet av veckan eller området så värderar de sig själva, de kan 

göra värderingsövningar med varandra.  

 

5.4.2.3 Formativ bedömning 

De får titta på arbeten som är värderade av mig, här har vi en som ligger på denna nivå, här 

har vi en som ligger på denna nivå. Så att de blir väldigt medvetna om att när de får ett papper 

eller arbete framför att de kan se nästan direkt att det här ligger nog på denna nivå. Det tror 

jag är en, ett bra sätt, för att de själva ska bli medvetna av var de olika nivåerna ligger. Och då 

kan de i princip se själva, vad krävs för att jag ska komma till nästa nivå? För då har de ett 

hum om var de ligger.  

 
5.4.3 Intervju med pedagog 3 

Pedagog 3 arbetar som didaktiker och matematikutvecklare i en medelstor kommun.  

 

5.4.3.1 Tillåtande klimat  

Ett tillåtande klimat är viktigt. Det är viktigt att alla har respekt för varandras personligheter 

och tankar. Det är även viktigt att eleverna får feedback och beröm för eleverna men även ett 

positivt bemötande.  

 

5.4.3.2 Tid för tankar 

Man måste ge eleverna reflektionstid för att komma åt sin förmåga att tänka och bli medvetna 

om sina egna tankar. Hon hänvisar till Mikael Alexanderssons tankar om att utmana eleverna 

att våra tänka djupare och djupare genom reflektion för att till sist komma fram till förmågan 
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att reflektera över sina egna reflektioner. Hon hänvisar också till Polya som inom 

problemlösning framhåller följande punkter: att förstå, att planera, att genomföra och att 

värdera.  

 

5.4.3.3 Synliggöra  

Det är viktigt att synliggöra lärandet för eleverna och att det inte är läraren som visar och 

eleverna som härmar efter. Det är viktigt att utgå från elevernas tankar och att man som 

pedagog ska finnas där och utmana med olika frågor och att låta eleverna synliggöra för sig 

själv och läraren. Det är i dessa lägen viktigt att det är barnens ”show” och att det är viktigt att 

som pedagog vara medveten om sitt kroppspråk och sin andning så att man inte sänder 

signaler om vad som är rätt eller fel. Nu gäller det att utmana eleverna så att de inför nya 

begrepp till sin värld. Man kan diskutera vad som skulle hända om de provade med en annan 

lösning istället. Kommunikationen blir extra viktig i dessa sammanhang. Som pedagog bör du 

ge möjligheter för ett multimodalt lärande genom att använda drama, bild och berättande. De 

behöver få träna i att bli medvetna om sitt eget tänk, andras tänk och att ta olika 

ställningstagande. Det är av stor vikt att tillsammans med eleverna diskutera deras handlingar 

för att utveckla deras begreppsvärld kring handlandet och att utmana deras tankar. Hypoteser 

bör prövas och omvärderas. 

 

5.4.4 Intervju med pedagog 4 

Pedagog 4 arbetar som sv/so lärare på en mellanstadieskola i en medelstor kommun.  

 

5.4.4.1 Tillåtande klimat  

Ett tillåtande klimat är viktigt. Det är viktigt att alla har respekt för varandras personligheter 

och tankar. Det är viktigt att eleverna får feedback och beröm och överlag ett positivt 

bemötande är av stor vikt.  

 

5.4.4.2 Frågor  

Frågorna man ställer bör vara av sådan karaktär att de leder vidare och öppnar upp 

tankeförmågan. Frågorna jag brukar ställa är: Hur tänkte du nu och hur kommer det sig att du 

tänkte så. Då öppnar man upp för en diskussion och det leder till att eleverna kan få tips av 

varandra hur det kan komma fram till olika lösningar. När man arbetar med förmågan att 

jämföra öppnar man upp tänkandet. Det kan man använda både i SO, NO, religion och 

historia, där det är lätt att koppla till konkreta ämnen. Det gäller bara att ge eleverna rätt 

verktyg och att det är kopplat till det konkreta och inte att det blir för mycket abstrakt. 

Reflektion använder jag mest när eleverna arbetar med studieteknik. 

 

5.4.4.3 Teman 

Elever bör kunna i texter och i annan form av information kunna distingera det viktiga i 

informationen från det mindre viktiga. Denna färdighet kräver övning och eftertanke. Vad är 

det i en text som är viktigt för mig och varför är det viktigt för mig? 

 

 

5.5 Sammanfattning av problemformulering 2 - pedagogerna  
 

Alla pedagoger trycker på vikten av ett tillåtande klimat i klassrummet. Pedagogerna menar 

att eleverna måste känna sig trygga och ha respekt för varande. Samtliga pedagoger talar även 

om hur viktigt det är med feedback och beröm för eleverna. Positivt bemötande är av stor vikt 

i alla sammanhang anser pedagogerna.  
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Pedagog 1, 2 och 3 tar även upp synliggörande som en faktor för att utveckla den 

metakognitiva förmågan. Att synliggöra en sak i taget är något som pedagogerna anser vara 

framgångsrikt, t.ex. nu arbetar vi med kongruens.  

 

Formativ bedömning är något som både pedagog 1 och pedagog 2 tar upp i intervjun. När 

man bedömer så är det viktigt att berätta hur eleven skulle gjort för att komma upp till nästa 

nivå. Man kan även titta på uppgifter som är bedömda för att de ska kunna se skillnaden 

mellan olika bedömningar.  

 

Pedagog 1 tar även upp färdigheter som krävs för den metakognitiva förmågan, såsom 

arbetsminne.  

 

5.6 Analys 
 

Vi kan genom våra intervjuer konstatera att vårt syfte och våra frågeställningar ger svar av 

komplex karaktär, men att det ändå finns en röd tråd både när det gäller tillgången till den 

metakognitiva förmågan och hur man som pedagog kan göra för att utmana eleverna inom 

detta område. Vi kan tydligt utläsa att det finns olika tankar hos våra specialister när det gäller 

metakognitionens början eller mognad. Som vi visade i resultatet så har våra specialister lite 

olika bild av när elever först har tillgång till den metakognitiva förmågan och när vi har vår 

kognitiva topp. Hjärnans plasticitet visar på att det finns en individuell skillnad både när det 

gäller de färdigheter som grundlägger våra olika förmågor och mognadsgrad i pannloben där 

det abstrakta tänkandet är placerat rent fysiologiskt. Alla våra specialister och våra pedagoger 

framhåller vikten av pedagogens stöttning och utmanande av våra elever. I vår teoretiska 

utgångspunkt så framhöll även Vygotskij (1999) vikten av att pedagogen ska fungera som 

organisatör, men att eleven ska fostra sig själv och att rörelsen är vår egentliga lärare. 

Pedagog 3 utvecklade detta ytterligare genom att framhålla vikten av både kommunikation 

och handlande för kunskapande. Hon trycker också på vikten av att ge tid till reflektion och 

tänkande och att införande av estetiken i skolans värld. Detta kan direkt kopplas till Vygotskij 

(1999) som också framhöll vikten av att införa estetiken i skolans värld för att ge tillgång till 

olika känsloyttringar. Han framhåller också leken som avgörande i inskolandet av dessa olika 

färdigheter, eftersom eleverna i leken lär sig hantera sina känsloyttringar i samspel med andra. 

 

Alla våra pedagoger diskuter om miljöns påverkan på våra elever och hur viktigt det är för 

våra elever att känna sig trygga med pedagog och kamrater i gruppen. Ett tryggt gruppklimat 

påverkar på så sätt våra möjligheter att få tillgång till vår metakognitiva förmåga. Bara en av 

våra pedagoger talar om de olika färdigheter som är viktiga för den metakognitiva förmågan 

enligt våra specialister. Detta tycker vi är en intressant iakttagelse med tanke på att dessa 

färdigheter är grundläggande för att kunna använda vår metakognitiva förmåga. Vad kan detta 

bero på? 

 

Är det så att våra pedagoger inte är bekanta med dessa färdigheter eller är det så att vår 

intervju inte öppnade upp för just denna frågeställning? Vi finner det intressant att fundera på 

om det här finns ett glapp mellan pedagogiken, psykologin och neurofysiologin just när det 

gäller dessa färdigheter.  

 

Vi kan nu konstatera att när det gäller när i sin utveckling en elev har tillgång till sin 

metakognitiva förmåga kan bero på fysiologiska skillnader, mognadsgrad, individuell 

skillnad, hjärnans plasticitet och social miljö. Även Vygotskij (1999) skriver om hjärnans 
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plasticitet och möjlighet till förändring och om hur den sociala miljön kan förändra en elevs 

beteende.  

 

När det gäller hur vi som pedagoger kan utveckla den metakognitva förmågan hos våra elever 

så kan vi konstatera att några av våra specialister ifrågasätter om vi arbetar med dessa 

förmågor för tidigt och att vi kanske istället skulle fokusera på de grundläggande 

färdigheterna. Detta innebär att vi i skolans värld bör inkludera impulskontrollsträning, 

arbetsminnesträning, uppmärksamhetsträning och reglering av känsloyttringar i våra 

verksamheter. Vi bör enligt våra specialister också införa ett multimodalt förhållningssätt och 

konkretion när det gäller våra abstraktioner. Vi bör arbeta prestationsbefriat om vårt syfte är 

att få tillgång till elevers kognitiva förmågor. Att arbeta parallellt med språk och tänkande i 

samarbete med handling utvecklar vår möjlighet till kognition. Dans, musik, bild och drama 

bör få en större roll i vår skola då vi nu vet att det utvecklar hjärnan om det är kopplat till lust 

och intresse. 

 

Våra pedagoger framhöll vikten av kommunikationen med eleverna och utmanandet av deras 

tankar. De berättade om vinsten att exempelvis rätta tillsammans med eleverna för att ge dem 

direkt återkoppling. De framhöll vikten av att ge tid till reflektion och att utmana dem i sitt 

tänkande om sitt tänkande genom att ställa rätt frågor. Vygotskij (1999) skriver att det är 

eleven som ska fostra sig själv med hjälp av en stöttande vuxen och detta är genomgående i 

pedagogernas svar när det gäller återkoppling och bekräftelse. Ekman och Bunketorp Käll 

(2013) sa att det viktigaste när det gäller den metakognitiva förmågan är fantasi och detta går 

direkt att koppla till Vygotskijs beskrivning av vad fantasi är. Han skriver att fantasi är 

hjärnans förmåga till kreativitet (Vygotskij, 1999). 
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6. Sammanfattning och diskussion 
 

Nedan följer en sammanfattning, diskussion, metoddiskussion, specialpedagogiska 

implikationer samt förslag på fortsatt forskning.   

 

 

6.1 Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin 

metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process.   

Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som följer: 

När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva 

förmåga och kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i 

så fall? 

 

Vi genomförde en kvalitativ undersökning i form av intervjuer  och totalt djupintervjuades 

fem speciallister inom områdena neurofysiologi, psykologi och pedagogik. Utöver detta 

intervjuades 4 pedagoger angående hur de arbetar med utvecklandet av den metakognitiva 

förmågan. Detta sammankopplades sedan med litteratur och aktuell forskning inom ovan 

nämnda områden. Vi har valt att använda oss av Vygotskijs kulturteori ur ett sociokulturellt 

perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att belysa vårt arbete. Två av våra speciallister 

säger att den metakognitiva förmågan tidigast kan vara färdigutvecklad först vid 20-25 

årsålder. Vår litteratur visar också på förmågan när det gäller metakognition kan vara 

färdigutvecklad tidigast vi denna ålder. De andra två av speciallisterna säger att utvecklingen 

av denna förmåga kan ske tidigare, men är beroende av hjärnans fysiologi samt stöttning av 

omgivningen. Alla framhåller hjärnans plasticitet och att det finns individuella skillnader 

beroende på arv och miljö och att vi idag inte säkert vet vilken kapacitet hjärnan har eller om 

det kan sägas att den någon gång är färdigutvecklad. Även Vygotskij (1999) skriver om 

hjärnans plasticitet och förmåga till förändring. 

 

Studiens resultat pekar på att det finns avgörande färdigheter som behövs för att kunna 

använda sin metakognitiva förmåga och att det finns olika faktorer som påverkar användandet 

av den. Färdigheterna är bl.a. arbetsminne, impulskontroll, koncentration och självreglering 

av känslor m.m. Vygotskij (1999) framhåller vikten av leken för att utveckla dessa färdigheter 

i samspel med andra. Faktorer som påverkar är genetiskt arv, uppväxtmiljö, stress, kost, 

motion, fantasi, krav på prestation m.m. Pedagoger och specialister vittnar, helt i linje med 

litteraturen som används i studien, om vikten av att arbeta med anknytning, återkoppling, 

repetition, meningsfullhet, lustfyllhet, samt att detta arbete bör vara prestations- och 

stressbefriat. Därtill bör ett multimodalt inlärningssätt med stora inslag av kultur och 

utmaningar användas för elevens utveckling av den metakognitiva förmågan. Vygotskij 

(1999) framhöll vikten av att införa estetiken i skolan och att fantasi är hjärnans förmåga till 

kreativitet. 
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6.2 Diskussion 
 

I vår problemformulering ställer vi frågan När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling 

kan elever använda sin metakognitiva förmåga? Vi har genom litteraturstudier och intervjuer 

kommit fram till lite olika svar som vi nedan ska försöka bena ut.  

 

I vår intervju med psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013) säger han att 

någon definitiv gräns är svår att ge, men det krävs grundläggande färdigheter, såsom att 

lyssna, fokusera uppmärksamhet, lugna ner sina starka känslor, arbetsminne, för att elever ska 

kunna använda sin metakognitiva förmåga. Han nämner också andra faktorer såsom stress, 

prestationskrav, sömnbrist, självkänsla som kan påverka tillgången till den metakognitiva 

förmågan. 

 

När vi ställer samma fråga till Ekman och Bunketorp Käll (personlig kommunikation, 26 mars 

2013) framhåller de också svårigheterna med att svara på en sådan fråga, eftersom 

förmågorna integreras och är svåra att särskilja. De menar även att det är väldigt individuellt 

hur individen utvecklas i sina förmågor och någon kognitiv topp är också svår att tala om, dels 

eftersom hjärnan är så plastisk och dels för att mycket forskning kring detta kvarstår. De 

hänvisar till Klingbergs studier (Den lärande hjärnan, 2011) som visar på att spridningen 

angående arbetsminneskapaciteten, som är viktig för metakognition, är så enormt stor, en 

sexåring kan ha ett lika väl utvecklat arbetsminne som en artonåring. Vidare säger de att det 

finns mycket forskning kring impulskontroll och det visat sig vara en viktig faktor när det 

gäller att kunna vidareutveckla sitt tänkande (Ekman & Bunketorp Käll, personlig 

kommunikation, 26 mars 2013). Intressant att koppla detta till vår övergripande teori av 

Vygotskij där han framhåller hjärnans plasticitet och hjärnans förmåga till förändring 

(Vygotskij 1995). 

 

Svanelid (personlig kommunikation, 19 mars 2013) menar att den metakognitiva förmågan 

oftast inte handlar om antingen eller, utan med vilken kvalitet man t.ex. kan analysera något. 

Han menar att barn i 4-6 årsåldern, kan tänka metakognitivt, men inte på egen hand utan 

hjälpen är avgörande och att det är därför som lärarna är så otroligt viktiga. Detta kan kopplas 

till Vygotskijs tankar om att utvecklingen är ett resultat av samspelet mellan barnet och dess 

omgivning (Hwang & Nilson, 2011).  Svanelid (personlig kommunikation, 19 mars 2013) ger 

exempel på hur en fyraårig flicka använde sin metakognitiva förmåga, med stöd av mamman, 

när hon byggde med klossar. Mamman utmanade flickan att bygga ett så högt torn som 

möjligt varpå flicka byggde tornet med stor försiktighet. Det fungerande inte speciellt bra och 

då synliggjorde mamman händelsen och utmanade dottern genom att ställa frågan om hon 

kunde försöka tänka och se om det fanns något alternativt sätt att bygga tornet på. Hon ökade 

flickans motivation via flickans empatiska förmåga genom att visualisera att varje våning 

bestod av flera lägenheter med människor och djur. Efter lite funderande så breddade flickan 

basen på tornet och hon kunde således bygga det högre. Detta kan kopplas direkt till 

Vygotskijs tankar om hur barnet fostrar sig själv och att det är pedagogens uppgift att denna 

process genomförs (Vygotskij 1999). 

 

Björklund (personlig kommunikation, 26 mars 2013), däremot, menar att det finns en gräns 

för när ett barn kan använda sin metakognitiva förmåga. Han menar att små barn, (0-2 år), inte 

har någon metakognition eftersom de inte har något explicit system där episoder lagrats och 

inga explicita tankar att tänka kring. Små barn, (0-2 år), lär sig endast med det implicita 

minnessystemet vilket är färdigt redan tre veckor innan barnet föds. Men vid 3-4 årsåldern 

börjar barn utveckla det explicita minnessystemet vilket innebär att de börjar kunna tänka 
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egna tankar och den metakognitiva förmågan kan då börja utvecklas.  Däremot säger 

Björklund att den metakognitiva förmågan är begränsat hos barn eftersom arbetsminne är 

begränsat. I början kan barnen endast komma ihåg en variabel och ger man barnet fler 

variabler att hålla reda på kan de alltså endast komma ihåg en. Men arbetsminnet ökar under 

uppväxten vilket kan medföra att den metakognitiva förmågan således också kan öka 

(Björklund, personlig kommunikation, 26 mars 2013). Vygotskij säger att ur psykologisk 

vinkel så är läraren en organisatör av den uppfostrande miljön, regulator och kontrollör av 

samverkan med eleven. Han skriver också att barnet under sina första år lever i presens och att 

minnet utvecklas gradvis (Vygotskij 1999). 

 

Hwang och Nilsson (2011) hänvisar till anknytningsteorin av Bowlby där de framhåller att 

barns kognitiva förmågor utvecklas efterhand de genomgår olika utvecklingsstadier i relation 

med andra människor i sin omgivning. Det är på detta sätt ett barn kan utveckla sin kognitiva 

förmåga, genom att utveckla sina föreställningar om sig själv och om relationer. 

Arbetsmodeller utvecklas som hjälper barnet att uppfatta omvärlden och de leder sedan till att 

barnet kan förutsäga framtiden och göra planer för sitt eget handlande. 

 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) delar även Piaget in utvecklingen i olika stadier. Piagets 

stadieindelning visade på att människan befinner sig i olika stadier vid olika tidpunkter i livet. 

I det konkret operationella stadiet (6-12 år) så kan man tänka logiskt om det är kopplat till 

konkreta faktorer vilket även Svanelid (personlig kommunikation, 19 mars 2013) framhöll. 

Det är först under det formellt operationella stadiet (12- år) som barn kan tänka abstrakt och 

logiskt. Hwang och Nilsson skriver att det är under perioden 13-20 år som ungdomen 

förvärvar sina kognitiva färdigheter. Plötsligt kan de ta in sådant som inte finns fysiskt 

närvarande i sina tankar. Metakognitionen innebär att de nu plötsligt kan tänka om sitt eget 

tänkande. De är inte längre beroende av det konkreta och deras föreställningsvärld har öppnat 

sig för obekanta saker. Nya kognitiva strukturer har bildats i hjärnan och arbetsminnet har 

förbättrats. Fyra viktiga faktorer kännetecknar tänkandet i denna ålder och det är: se det 

möjliga, resonera vetenskapligt och, förmågan till samordning av idéer och förmågan till 

värdering enligt Hwang och Nilsson (2011)  

 

Klingberg (2011) skriver att följande förmågor sitter i pannloben: använda sig av information 

från hela hjärnan, situationsbedömning, väga för och emot, föreställa sig framtid, planera och 

samarbeta, förmåga att skapa nya tankar, nya visioner, nya uppfinningar och nya samhällen. 

Vårt medvetanda, vår medmänsklighet, vår fantasi och skaparförmåga sitter i pannlobens 

kommunikation med övriga hjärnan. Däremot poängterar Klingberg (2011) att en färdigväxt 

hjärna kan iakttas först i 25-årsåldern, men att det finns individuella skillnader och att man 

kan se gradvisa förändringar i olika områden i hjärnan. Även Olivestam och Ott (2010) 

skriver att pannloben, där högre kognitiva och abstrakt informationsbehandling sker, inte är 

färdigutvecklad förrän vid 25-30 årsåldern. Ladberg (2006) skriver att pannloben mognar sist 

och den mognar inte förrän vid 20-årsålder. 

 

Vidare skriver Olivestam och Ott (2010) att våra förmågor inte är medfödda, vilket är en 

positiv fördel när det gäller anpassning. Detta medför dock att vi har en lång uppväxttid 

eftersom vi har många förmågor att utveckla. De poängterar att skolan idag förutsätter en 

välutvecklad pannlob där högre kognitiv och abstrakt informationsbehandling sker.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en individuell skillnad när det gäller utvecklandet 

av den metakognitiva förmågan, men att det föreligger en fysiologisk begränsning i form av 

när hjärnan är mogen för abstrakt tänkande och metakognition. Våra specialister är, enligt oss, 

överens om att utvecklingen börjar i det konkreta och i samspelet med omgivningen. 
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6.3 Hur kan pedagoger arbeta för att utveckla den metakognitiva 

förmågan! 
 

I vår förra frågeställning har vi genom att ta del av litteratur och intervjuer kunnat se att den 

metakognitiva förmågan först kan vara färdigutvecklad i 20-25 årsålder. Däremot har 

speciallisterna vi intervjuat sagt att det går att arbeta med de olika färdigheter som 

tillsammans bildar den metakognitiva förmågan och psykologen anser att det är viktigt att 

färdigheterna tränas i den faktiska lärandesituationen och inte avskilt från den. 

 

6.3.1 Färdigheterna 

Både Olivestam och Ott (2010) och Ekman och Bunketorp Käll (in press) anser att läroplanen 

idag fokuserar för mycket på de delar som inte är fullt färdigutvecklade i hjärnan. Det är 

intressant att de olika forskarna kanske lägger lite olika saker i begreppet metakognitiv 

förmåga och detta i sin tur kan påverka resultatet. Det som verkar vara en gemensam hållning 

är att det krävs olika färdigheter och att det finns olika faktorer som påverkar tillgången till 

denna förmåga.  

 

Psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013) tror att ett stort problem är att 

pedagoger lägger sig för högt, långt över den approximala utvecklingszonen. Man börjar träna 

förmågor när man kanske istället borde backa och träna elevernas färdigheter istället. 

Färdigheterna, som krävs för den metakognitiva förmågan, behöver man börja träna redan på 

förskolan. Detta kan gälla impulskontroll som både Ekman och Bunektorp Käll (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013) och Kadesjö (1994) framhåller som en av de exekutiva 

funktionerna som är en del av den metakognitiva förmågan. 

 

Psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013) framhåller vikten av att arbeta med 

andra grundläggande färdigheter såsom: 

- självreglering av uppmärksamhet  

- självreglering av känslor: t.ex. genom att man ger barnen ett bra ordförråd angående ilska. 

Man kan även prata om vad starka känslor kan göra, hur det känns i kroppen och vad som kan 

hända om känslor spårar ur. 

- turtagning genom att göra det rent praktiskt och komplettera med samtal.  

 

Psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013) säger att när man tränar färdigheter 

är det viktigt att inte bara prata om dem utan att träna dem i handling för att få in det i 

procedurminnet. Denna träning bör inte ligga som något separat ämne, utan att det bör ingå i 

den vanliga undervisningen. Intressant är att psykologen framhåller vikten av att ha social 

träning och träning i gruppen och inte avskilt från övrig undervisning. Han framhåller också 

vikten av att inte bara prata om det, utan att genom handling få in kunskapen i procedurminnet 

som nämns av Olivestam och Ott (2010)  som det minne som lagrar färdigheter. Vi kan direkt 

göra en koppling till när vi undervisar dans och vi lär barnen att använda det vi kallar 

”kroppsminne” så att vi inte behöver belasta tanken om vad det är vi ska utföra, utan kan göra 

det med automatik. Det är intressant att tänka på att dansen kan användas både för sin egen 

skull och som metod för andra ämnen. Genom denna träning kan du hjälpa elever att befästa 

olika kunskaper via procedurminnet. Ekman & Bunketorp Käll (in press) skriver att vissa 

faktorer är av stor betydelse när det gäller utvecklandet av basala och komplexa funktioner 

som uppmärksamhet, minne, motivation, kreativitet och emotionella resurser och dessa är: 

- Utmanande och meningsfulla uppgifter 

- Personlighetsutveckling 

- Stresshantering 
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- Återkoppling och bekräftelse, 

- Tillräckligt med tid, repetition och reflektion 

- Sociala relationer 

- Fysisk aktivitet och stimulerande miljöer 

- Hälsosam kost och sömn 

  

Specialisterna visar på att det är grundläggande, att olika färdigheter är utvecklade för att 

kunna använda våra förmågor fullt ut. Vi kan se att här finns det ett glapp mellan 

pedagogernas tankar om metakognition och de grundläggande färdigheterna. Detta kan bero 

på att vi inte var tydliga nog i vår frågeställning, eller att de utgår från att de redan finns eller 

att de inte känner till relevansen av deras existens i förhållande till förmågorna. 

 

6.3.2 Koncentrationsförmågan 

Men hur kan man då förbättra koncentrationsförmågan? Länge har det konstaterats att 

musicerande elever presterar bättre i skolan, men man har inte riktigt vetat varför, om det varit 

musiken i sig eller utövandet. Som vi har nämnt tidigare så skriver Klingberg (2011) att det 

kan vara den dagliga träningen i koncentration som bidrar med ökad koncentrationsförmåga 

och i förlängningen då även bättre skolprestation. Han menar även att musicerande är en 

ypperlig givande koncentrations-träning eftersom den ger omedelbar feedback i form av 

oljud, när man tappar fokus. Även andra koncentrationskrävande sysselsättningar, såsom 

schackspel, ökar förmågan till att koncentrera sig. Klingberg (2011) poängterar dock att 

studier visar att det krävs intensiv, långvarig träning av koncentrationsförmågan för att man 

ska nå en effekt. Att slentrianmässigt spela tio minuter per dag, någon gång i veckan ger inga 

resultat. Adler och Adler (2006) framhåller följande råd när det gäller att arbeta med 

koncentrationsförmågan: 

 

- Ögonkontakt med eleven 

- Hjälpa eleven med strategier för att avlasta arbetsminne 

- Enkla instruktioner, visa istället för att prata 

- Repetera och skriva ner instruktioner 

- Bryta ner arbetsuppgifter i mindre delar 

- Strukturera upp arbetsuppgifter 

- Bygga lyckosamma moment 

- Ge ansvar 

- Skapa tydliga förväntningar och mål 

- Tydligt arbetsschema 

- Uppmuntra fysisk aktivitet 

- Begränsa stimulering av arbetsminnet så att det inte överbelastas 

- Ge feedback ofta. Uppmuntra! 

- Väga in den känslomässiga aspekten 

 

6.3.3 Arbetsminnet 
När det gäller den metakognitiva förmågan så är det enligt Klingberg (2011) av stor vikt att ha 

ett väl fungerande arbetsminne. När det gäller barn med lågt arbetsminne kan man använda 

yttre hjälpmedel för att avlasta informationsbördan, t.ex. genom kortare instruktioner, sätta 

upp lappar som påminner barnen om vad de ska göra härnäst, minska mängden distraktioner 

samt träna arbetsminnet (Klingberg, 2011). Hans studiers slutliga resultat var att 

arbetsminnesträning visar att man kan träna upp kognitiva funktioner såsom arbetsminne, men 

att det krävdes intensiv, långvarig träning innan man såg resultat. Björklund (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013) menade dock att den utveckling av arbetsminnet som sker 

efter intensiv träning är marginell, men framhäver att om ursprunget är ett mycket dåligt 
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arbetsminne så kan denna marginella skillnad vara avgörande för individen. Andra strategier 

för att minnas bättre kan vara att man t.ex. kopplar siffror till bilder och gör en berättelse om 

talen (bilderna) som man ska memorera. Träning som denna gör dock bara att man blir bättre 

på att minnas talserier, träningen har ingen direkt spridningseffekt på andra områden än de 

just specifika som tränas (Klingberg, 2011). Adler & Adler (2006) skriver om hur man kan 

arbeta med att utveckla arbetsminnet på följande sätt: läsning, lyssna på högläsning eller 

ljudband, spela schack, spela canasta eller bridge, spela alfapet eller andra ordspel, spela 

mastermind eller soduko. Man kan också träna arbetsminnet i samspel med andra. Att lyssna 

på andra samtidigt som man sammanställer vad man själv ska säga kan vara ett sätt att träna 

arbetsminnet. Adler & Adler (2006) skriver att det är viktigt att tänka på att arbetet måste vara 

målinriktat och ett problemlösande, annars övas inte arbetsminnet. Arbetsminnet är en viktig 

del i den metakognitiva förmågan och Klingberg (2011) skriver i sin bok att ju bättre 

arbetsminne, desto bättre blir man på att klara flera saker, att ha fler parameter i luften vilket 

kan leda till att man då klarar t.ex. matematik bättre. Björklund (personlig kommunikation, 26 

mars 2013) menar att arbetsminnet är viktigt för den metakognitiva förmågan men framhäver 

också att det finns studier som visar motsatt effekt. Ett välutvecklat arbetsminne kan innebära 

mer oro och stress eftersom arbetsminnet är en del av vårt medvetande. Vygotskij skriver 

vidare att arbetsminnet kan förbättras med hjälp av utbildning och av övning och han 

konstaterar att det fungerar bäst då det attraheras och riktas av ett visst intresse (Vygotskij, 

1999). 

 

Vi tycker det är intressant att fundera på hur man kan arbeta med arbetsminnet ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv. Att träna speciella program på datorer för att träna upp 

arbetsminnet är säkert bra om det görs under en längre tid konsekvent och regelbundet, men 

vore det inte ännu bättre att träna det kopplat till det ämne du arbetar med? Här kan det vara 

av stort intresse att titta på hur pedagoger ute på fältet arbetar med just denna färdighet. Vi 

själva har erfarenhet av att arbeta med arbetsminnet inom dans. Som exempel kan ges att 

eleverna får till uppgift att utföra olika moment i en viss ordning med kreativa inslag i takt till 

musik. Även Bjursell (föreläsning, 14 mars 2013) menar att dansen är speciellt utvecklande 

eftersom i dansen tränas koordination, kondition, kroppskontroll, arbetsminne och så ska de 

olika momenten också vara i fas med musiken, vilket gör det extra utmanande för hjärnan.  

 

6.3.4 Repetition 

Olivestam och Ott (2010) beskriver lärandet som att ny information tillförs genom den 

lärandes erfarenheter och hjärnans informationsinnehåll struktureras om. Då uppstår ett nytt 

mentalt tillstånd som ger upphov till förändringar av beteendet. Grunden för lärande består av 

förändringar av kopplingar, antingen genom stärkande av befintliga synapser eller genom att 

öka eller eliminera synaptiska kopplingar. Ett minne är alltså ett minne av ett minne vilket i 

sin tur medför att omlärande är svårare än tilläggslärande. Det bekräftar även att det är viktigt 

att anknyta till förföreställningar hos elever samt att man befäster genom repetition.  Utifrån 

ett lärandeperspektiv bör man då introducera ett nytt begrepp i ett konkret sammanhang för att 

sedan återkomma till samma begrepp, men i ett mer komplext sammanhang. Eftersom vi 

ständigt utsätts för enorma mängder utifrån kommande information som växelverkar med 

lagrad information aktiveras en försvarsfunktion i flera av hjärnans organ bl.a. hippocampus 

och cingulum. Detta för att sortera och prioritera information så att endast de signaler som 

avviker från repetitiv information tilldrar sig hjärnans uppmärksamhet och således leder till 

kognitiv aktivitet (Olivestam & Ott, 2010). Detta innebär en metodkonflikt eftersom repetition 

krävs för inlärning och nyhet krävs för att vi ska bli uppmärksamma. Neurodidaktiken 

belägger att nyheter stimulerar hjärnan och att repetition stärker minnet. Viktigt är då att utgå 

från det för den lärande bekanta och bygga på med ytterligare kunskap (Olivestam & Ott, 

2010).  Detta kan vi se som en utmaning för pedagogiken att reda ut denna metodkonflikt att 



59 

 

både repetera för minnet och nyheter för uppmärksamheten och lusten. Med repetition 

fräschas minnet upp. Utan repetition minns vi efter några dagar endast ca 20 % av det vi 

ursprungligen kunnat. Några dagar efter andra inlärningen kommer man ihåg ca 40 %. För att 

repetitionen ska ge maximal effekt bör den spridas ut genom tiden. Den första repetitionen ska 

ske snabbt inpå, sedan ska man gradvis öka tiden mellan repetitionerna. Man tror att den 

optimala tiden för repetition är när man minns 90 % av det inlärda (Klingberg, 2011). 

Olivestam och Ott (2010) skriver att effekten av repetition kan ses ända ner på cellnivå. Alltså 

måste man som pedagog både tänka på att stimulera minnet genom repetition, men också väga 

in aspekten att göra det i nya sammanhang så att större delar av hjärnan stimuleras. Ur ett 

metakognitivt perspektiv är repetition viktigt med tanke på utvecklingen av minnet och detta 

kan i sin tur leder till att hjärnan kan vara uppmärksam på annat.  

 

6.3.5 Miljö 

Ekman & Bunketorp Käll (in press) skriver att ett område som har stort inflytande under 

hjärnans utveckling är miljön. De menar att miljön måste välkomna misstag eftersom vi lär 

oss så mycket av misstag och den återkoppling som uppstår av att man rör sig i fel riktning. 

Hattie (2012) skriver att klassrumsklimatet bör vara av sådan karaktär att det är en balans 

mellan att lärarna pratar, lyssnar och arbetar och en liknande balans mellan att eleverna talar, 

lyssnar och arbetar, men att det måste vara elevernas frågor som dominerar över lärarnas.  

 

Enligt Ekman och Bunketorp Käll (in press) bör undervisningen för stunden vinna på att vara 

prestationsbefriad för att minska stressen eftersom denna sänker den metakognitiva förmågan.  

Detta är enligt oss en intressant tanke att tänka i dagens skola med ständiga utvärderingar av 

elevernas måluppfyllelse. Ekman och Bunketorp Käll (personlig kommunikation, 26 mars 

2013) ifrågasätter hur man kan bedriva en undervisning som inte är prestationsinriktad för att 

utveckla den metakognitiva förmågan, samtidigt som den ska utvärderas i matriser. De menar 

på att användandet av matriser är ålderdomligt och att det framkallar hos eleverna att bara” 

läsa av” vad pedagogen vill ha. Enligt oss kan matriser vara ett konkret och tydligt sätt att se 

var eleverna befinner sig i sin utveckling, men vi kan se att det ökar stressen hos våra elever 

och som tidigare nämnts kan den ständiga utvärderingen hämma tillgången till den 

metakognitiva förmågan. 

 

Enligt Olivestam och Ott (2010) stimuleras inte kognitiv aktivitet av en oengagerad och 

emotionsfri verksamhet, eftersom den väsentliga växelverkan mellan amygdala och 

hippocampus samt deras koppling till pannloben och cortex inte stimuleras. Detta medför att 

man bör koppla lärandet till emotioner vilket kan ske genom större möjlighet till konstruktiv 

kommunikation. Man får inte heller glömma att bli sedd och bekräftad av läraren under 

undervisnings- och lärandeprocessen, är av grundläggande betydelse för utfallet av lärande. 

Neuroforskning visar på att barn före 12 års ålder inte kan tillgodogöra sig negativ kritik 

medan social interaktion i alla åldrar utgör en positiv faktor vid lärande och att motivation är 

en nyckelfaktor för lärande (Olivestam & Ott, 2010). Negativ markering leder till att HPA-

axeln aktiveras vilken består av hypothalamus, hypofysen och binjurebarken. Som 

slutprodukt, utsöndras stresshormoner i blodbanan vilket försätter kroppen i 

försvarsberedskap. Som konsekvens uppstår tunnelseende och den kreativa förmågan hos 

elever minskar. Däremot blir inlärningen maximerad, men kanske inte så som man har tänkt 

sig det. Lite stress främjar kognitiv aktivitet, medan för mycket stress hämmar. Balansen är 

svår att hålla eftersom stresståligheten är personrelaterad (a.a.) 

 

Barnets mentala kapital grundläggs under denna period och detta är i sin tur individens 

möjlighet att utveckla sina kognitiva förmågor såsom förståelse, tänkande, kreativitet, lärande 

och social kompetens. Det är viktigt att tidigt optimera förutsättningarna enligt Ekman och 
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Bunketorp Käll (in press). De skriver vidare att om ett barn tidigt uppvisar en förmåga att 

samordna emotionell reaktivitet. Återigen kan vi koppla till psykologens (personlig 

kommunikation, 26 februari 2013) tankar om vikten av den relationella sidan av 

kunskapandet. Alla våra olika intervjupersoner talar om kopplingen mellan pedagog och elev 

på olika sätt. Det kan gälla bekräftelse, återkoppling, kopplandet till emotioner. Den 

relationella förmågan hos en pedagog är av stor betydelse i utvecklingsprocessen av kognitiva 

förmågor. Detta i sin förlängning är grundläggande när det gäller den metakognitiva 

förmågan. Intressant är att elever under 12 år inte kan tillgodogöra sig negativ kritik. Vi har 

båda erfarenhet av detta och försöker skilja på person och prestation när det gäller utveckling. 

 

Hattie (2012) skriver att det krävs väl genomtänkta interventioner för att en kognitiv 

förändring ska ske hos eleven. Viktigt är, menar Hattie, att läraren kan ge meningsfulla och 

utmanade upplevelser. Det kan ske genom att läraren ger utmanande uppgifter där eleven 

söker återkoppling för att klara utmaningen. Vid återkopplingen kan man enligt Hattie tänka 

på följande: fokusera på uppgiften istället för den lärande, vara specifik och tydlig i 

återkopplingen samt ge återkopplingen i hanterbara enheter för att undvika kognitiv 

överbelastning. Hjärnan vill ha kul säger Ekman och Bunketorp Käll (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013), det är något man måste ha med sig. Meningsfullhet och 

utmaning i kombination med glädje är enligt oss att vinnande koncept när det gäller 

kunskapande. Lägg därtill en positiv stöttning i form av en engagerad vuxen så ger man 

barnen en bra grund att stå på. Vygotskij framhåller att om den sociala miljön förändras så 

förändras också en persons beteende (Vygotskij 1999). 

 

6.3.6 Bekräftelse och återkoppling 

Anknytningen är också viktig, särskilt för de mer oroliga eleverna. Man kan bekräfta barnet tre 

till fyra gånger per lektion genom t.ex. ögonkontakt, leenden, nickar och vidröring 

(psykologen, personlig kommunikation, 26 februari 2013). Björklund (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013) framhåller också i sin intervju vikten av återkoppling och 

beröring. Återkoppling som visar eleven att den gör rätt eller fel. Att man reagerar, man 

härmar varandra, man ler, det påverkar lärandet jättemycket säger Björklund (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013).  När man hälsar på barn så tränar man upp sig att se den 

eleven, man får ett mönster av eleven, hur han eller hon ser ut. Detta gör att pedagogen kan 

fokusera på honom eller henne om de får problem av något slag. Det implicita systemet 

fungerar som ett slags radar åt oss, de har tillgång till vidvinkelsyn, alltså hela synfältet, man 

behöver inte titta åt ett visst håll utan om det är något i synfältet som har lagrats sådana här 

mönster så styrs blicken dit och vår uppmärksamhet. Det är därför den erfarna läraren inte blir 

så överbelastad.  Här kan det vara av stor vikt enligt oss att vara medveten om att det är ett 

dualistiskt förhållningssätt där både elev och den vuxna i samspelet utvecklas.  

 

Bekräftelse kan öka motivationen genom positiva betingningar i undervisningen. Detta kan 

vara svårt eftersom många har väldigt olika erfarenheter av olika bekräftelseformer. Den 

positiva betingningen handlar om att man har kopplat ett fenomen till t.ex. ett leende till något 

positivt, sedan kan det räcka med ett leende för att känna sig belönad. Leendet kan i sin tur då 

fungera som återkoppling när de ska lära sig saker. Ekman och Bunketorp Käll (personlig 

kommunikation, 26 mars 2013) säger att hur vi beter oss och hur vi är mot varandra påverkar 

oss med tiden och genom att tänka positivt, bekräfta och bemöta eleverna på ett trevligt sätt så 

kan det få dem att tänka bättre. Att bekräfta har en oslagbar kraft (Ekman & Bunketorp Käll, 

personlig kommunikation, 26 mars 2013). Det är spännande att alla våra olika speciallister 

framhåller vikten av relationen mellan pedagog och elev och hur viktigt det är med 

bekräftelse, vidröring och återkoppling.  Detta kan kopplas tillbaka till Vygotskijs (Hwang & 

Nilsson, 2003) teori om vikten av stöttning av en vuxen.  
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Våra implicita minnen får vi genom våra erfarenheter och de bygger helt på kontext och 

situation. För att skapa starka implicita minnen är återkoppling nödvändig. Det är även viktigt 

att få en stor variation av erfarenheter under lärprocessen för att få en stor bas av implicita 

minnen. Han menar att denna process kan ta tid, kanske fem till tio år. Det är dock inte endast 

antalet situationer utan även spridningen och urvalet av dessa specifika exempel som ger oss 

den breda basen. Ska man t.ex. lära sig ett nytt begrepp är det bra om man förflyttar sig 

mellan olika representationsformer som t.ex. verbala, matematiska och visuella för att skapa 

associationsmönster kring begreppet. Även motivationen spelar roll när det gäller det 

implicita minnet, är man engagerad skapas det fler implicita minnen än om man är 

oengagerad. Implicita minnen kan också skapas då man t.ex. lyssnar på berättelser eller 

genomför tankeexperiment. Björklund (2008) skriver vidare att hjärnforskningen påvisat att 

aktivering av mer explicita minnen med utgångspunkt från de implicita systemen gör att vi 

lättare kan tänka, förstå och lösa problem. Ledord är anknytning, bekräftelse, återkoppling 

och motivation. Av erfarenhet vet vi båda att i dagens skola så är den gemensamma 

anknytningen av stor vikt och den byggs upp i bekräftelsen och återkopplingen. En positiv 

anknytning grundlägger kommunikationen som i förlängningen gynnar den metakognitiva 

förmågan (Björklund, 2008). 

 

6.3.7 Kompetens 

Hwang och Nilsson (2003) skriver om den fas som infaller under den tidiga skolåldern då det 

är aktivitet och underlägsenhet som är ledorden enligt Eriksons teori. Under denna period är 

det viktigt att barnet får känna sig kompetent. Barnet bör få känna att det klarar av de 

utmaningar de ställs inför och att de duger. Återigen kan vi med hjälp av speciallisternas 

kunskaper framhålla att det är olika färdigheter som tillsammans ger möjligheter till högre 

kognitiva funktioner såsom den metakognitiva förmågan. Detta är ett komplext system som 

innehåller många olika delar för att tillsammans bilda en helhet. 

 

6.3.8 Synliggörande stöttning 

Svanelid (personlig kommunikation, 19 mars 2013) säger det krävs en lärare som synliggör 

hur man kan tänka kring sin process. Barn behöver stöttning när de ska tänka metakognitivt. 

Detta kan ske genom att t.ex. föra samtal där man hjälper eleverna att tänka på vad som gick 

bra, vad som gick mindre bra, kunde jag gjort det på ett annat sätt, vad jag har lärt mig. Låta 

eleverna få tänka kring sitt tänkande. Alltså ha ett reflekterande förhållningssätt. Från 

pedagogens sida är det viktigt med tydlighet och att synliggöra saker, t.ex. genom att säga när 

vi gör så här så övar vi det här.  

 

Psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013) säger också att det är viktigt att 

barnen blir medvetna om att det krävs stor ansträngning och träning för att bli begåvad och att 

man inte bara är begåvad, smart eller dum. Man måste lära barn att prestationen innebär att 

det är det bästa barnet kunde prestera just nu, men att prestationen kan bli bättre av övning. 

Psykologen säger också när det gäller metakognition att man bör börja med vad tänka 

betyder. Vad gör vi när vi tänker? Träna på att tänka. Träna på att tänka i andra perspektiv, 

vara flexibel i tanken. Det finns en risk att det kan bli för abstrakt för eleverna och då kan man 

försöka som pedagog att koppla tänkandet till konkreta faktorer enligt oss. Här känner vi 

själva att vi som pedagoger spelar en stor roll när det gäller stöttning och utmaning av elevers 

tankar och frågeställningar. Vi upplever att det är svårt att ställa frågor som öppnar upp 

tänkandet för eleverna utan att slutresultatet blir påverkat. 
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6.3.9 Kultur 

Omfattande forskning har på senare tid visat på att kulturen har en positiv inverkan på vår 

hälsa. Ny hjärnforskning ger tydliga indikationer på att stimulering av intellektuella 

färdigheter kan stimuleras genom musik. Barn som tidigt lär sig spela instrument har bättre 

resultat när det gäller arbetsminnesfunktioner och problemlösningsförmåga. Även Klingberg 

(2011) framhåller att utövandet av att spela instrument för hjärnans utveckling, eftersom det 

utvecklar förmågan till uppmärksamhet och koncentration. Han anser att eftersom flera sinnen 

samspelar så kan de olika sinnena hjälpa en att uppmärksamma eventuella felspelningar och 

på så sätt koncentrera uppmärksamheten. Klingberg (2011) skriver även att många som spelar 

instrument övar lite varje dag vilket medför regelbunden träning av uppmärksamhet och 

koncentration och i förlängningen bättre skolprestationer. Bjursell (föreläsning, 14 mars 2013) 

anser att det är en skyldighet att skolan låter alla barn spela instrument i tidig ålder eftersom 

forskning visar på att det utvecklar hjärnan. Han säger att i USA så vet man att barn bör 

stimuleras kreativt i tidig ålder. Han pratar om musikens biologiska påverkan på hjärnan och 

jämställer det med droger. Bjursell framhåller vikten av stimulans för hjärnan, annars 

avstannar den. Han säger också att något som är väldigt svårt och stimulerande för hjärnan är 

dans. Han säger också att förmågan att kordinera rörelser i takt till musik har stor effekt på 

hjärnan. Bjursell säger också att det som låter flummigt är inte flummigt! Detta stämmer väl 

överens med våra egna iakttagelser av dansens påverkan av inlärning både som metod och 

som konstform. Dans är ett multimodalt inlärningssätt där alla färdigheter som påverkar det 

metakognitiva tänkandet finns med. Arbetsminne tränas, impulskontroll, empati, 

kroppskontroll, koordination, fantasi, lek genom dansen. Vi har båda erfarenhet av dansens 

påverkan inom skolans värld. En som anser att estetiken bör få ta mer plats i skolans värld är 

Vygotskij (1999). Han anser att sagan och konsten hör ihop med verkligheten eftersom den 

berör elevers känslor och känslor är alltid verkliga. 

 

6.3.10 Fantasi 

Pedagoger kan dra nytta av barns fantasi enligt Bergström (1995). Ekman och Bunketorp Käll 

(personlig kommunikation, 26 mars 2013) går ytterligare ett steg längre och säger att det finns 

ett svar på vilken som är den viktigaste förmågan för att utveckla metakognitivt tänkande och 

det är fantasi. Barn kan leva i ett antal olika världar samtidigt och om man tränar och 

utvecklar det, så kan den metakognitiva förmågan utvecklas. Om barn inte får tillgång till lek 

och fantasi vid en viss ålder så blir det till en rigid struktur i hjärnan och utvecklingen i 

hjärnbarken kan avstanna. Bergström (1995) skriver i att barn genomgår olika faser i livet där 

kaos och ordning måste balanseras för att barnet ska utveckla ett jag och detta sker i 

hjärnstammen kontra hjärnbarken. Dessa poler möts i limbiska systemet. Bergström (1995) 

framhåller vikten av att ge utrymme för leken och fantasin så att hjärnan kan utvecklas i sin 

helhet. Han anser att det är nödvändigt för hjärnbarken att leken och fantasin tillför energi och 

kaos och hindra den från att bli ett slutet system. Han skriver också att det visat sig att det är i 

den högra hjärnhalvan.  Bergström anser att vi ska i undervisningen ta avstamp i det nya och i 

framtiden, för att sedan knyta an till historien och inte tvärtom. När stammen och barken är i 

fas med varandra så kan jaget utvecklas till fullo. Detta medför att barnet nu kan utveckla sin 

värdekapacitet och betrakta helheter. Nu behöver barnet enligt Bergström få möta ny kunskap 

med högt nyfikenhetsvärde för barnet för att det ska utvecklas i alla sina kapaciteter. Fantasi 

har hög legitimitet i skolans värld när det gäller de lägre åldrarna, men vi upplever det mycket 

mer begränsat när det gäller de högre åldrarna. Detta kan bero på att gamla föreställningar om 

basämnenas hierarkiska ställning sitter kvar i ”skolans väggar”. Vygotskij (1999) tycker att 

fantasin är människans kreativititet och att det är den som gör människan framtidsinriktad. 

Denna kreativitet grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska förmåga. Han framhåller också 

vikten av leken när det gäller att träna in olika färdigheter och förmågor. Det är under leken 

eleverna lär sig reglera sina känsloyttringar i samspel med andra (Vygotskij, 1999). 
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6.3.11 Kommunikation 

När det gäller arbetet med språkförståelser och språkutveckling så är det viktigt med fantasi 

och föreställningsförmåga. Det handlar inte bara om att öva språkförståelse och ord i 

traditionell mening. Det handlar även om att använda metaforer och dubbeltydiga ord. 

Barn som visar på språkliga problem har inte alltid svårigheter med igenkänningen av ord 

utan det kan vara att de har svårigheter med sina associationer samt att få ihop en begriplig 

berättelse. Det kan vara av stor vikt att träna lägesprepositioner, riktningsbegrepp och 

jämförelsebegrepp (Adler & Adler, 2006). En av våra pedagoger (pedagog 3) framhöll också 

vikten av kommunikation och hur den kan ligga till grund för tänkandet. Vi anser båda att det 

är viktigt att eleverna måste få ett språk att kunna kommunicera sitt tänkande med och att vi 

som pedagog har en stor roll i detta språkbyggande. Vygotskij skriver att språk och tänkande 

är nära förknippade med varandra och anser att utan social kommunikation så sker ingen 

utveckling av vare sig språk eller tänkande (Vygotskij, 1999). 

 

6.3.12 Multimodalt lärande 

Neurodidaktik förespråkar även att man använder bilder i undervisningen. En bild aktiverar 

nacklobens syncenter. En undervisning som utgår från bilder kan bli mer effektiv eftersom 

den inte primärt riktar sig till pannloben med dess långsammare mognad hos barn och 

ungdomar (Olivestam & Ott, 2010). 

 

Olivestam och Ott (2010) skriver även att hjärnan arbetar komplext och att alla sinnen bör 

stimuleras för att nå ett fullödigt läranderesultat. Ett multimodalt lärande åstadkommer  

kontakt med så många neurala nätverk som möjligt så att minnet, på ett mångdimensionellt 

sätt kan förankras i dessa. Om flera sinnen stimuleras simultant får man även en priming 

effekt, d.v.s. synapserna värms upp genom att förbereda sig för att nya synapser ska bildas. 

Genom att dessutom variera innehåll, välja stödjande informations- och 

kommunikationsteknik och framställa fakta med fokus på kontextens betydelser är positivt för 

lärande eftersom synapserna ökar i antal. Synapsernas uppgift är enligt Olivestam och Ott 

(2010) att lagra och trasportera information. Synapserna påverkas också av processandet 

vilket medför att de ändrar sig och hjärnan behandlar således information längs olika leder i 

nätverken vid olika tillfällen. Även metaforer och analogier underlättar lärande eftersom dessa 

skapar kognitiva bryggor som underlättar transfer (Olivestam & Ott, 2010). 

 

Björklund (2008) framhåller vikten av att lära med många olika sinnen för att bygga upp vår 

kunskap. Han skriver att vi måste se, känna, höra, smaka och uppleva med alla våra sinnen. 

Detta kan inte ersättas med litteraturläsning. Han skriver när det gäller problemlösning att 

elever måste långsamt få erövra begrepp för att det sedan ska kunna bli kunskap. Björklund 

trycker på att tidigare forskning har visat på att en experts kunskap inte bara är större än en 

novis, utan den är också djupare, bättre organiserad och strukturerad. Att skapa ett bra implicit 

minne kräver engagemang och bra återkoppling och att det måste finnas ett personligt ansvar 

för utgången. Han har verkligen genom sin avhandling lyckats lyfta upp den värdefulla tysta 

kunskapen till ytan och belyst den implicita kunskapen från många olika håll. Vi anser att det 

i lärarutbildningen borde vara av stor vikt att arbeta med ett multimodalt förhållningssätt när 

det gäller all inlärning. Precis som Olivestam och Ott (2010) skriver så påverka detta våra 

neurala nätverk på ett mångdimensionellt sätt. Detta i sin tur påverkar minnet som i sin tur 

påverkar tillgången till ett metakognitivt tänkande. 
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6.3.13 Fysisk aktivitet 

Vill man förbättra sitt långtidsminne är fysisk träning ett bra alternativ. Högintensiv träning, 

minst 80 % av maxpulsen, ger ökad aktivitet i både frontalloben, parietalloben och utökad 

tjocklek av hjärnbarken på flera ställen inklusive frontalloben. Endast tre månaders träning, 

var enligt studier, nog för att se hjärnbarken växa. Däremot hittade man ingen korrelation 

mellan smidighet, muskelstyrka och skolprestationer. Alltså är kondition nyckeln till de 

positiva effekterna (Klingberg, 2011). Ekman och Bunketorp Käll (in press) skriver att senare 

forskning visar på att aerob fysisk aktivitet påverkar hjärnans funktion och kognition. Vi vet 

att fysisk aktivitet har stor påverkan på barns totala utveckling, men att det även aktiverar 

vissa mentala kapaciteter. Rörelse är gynnsamt för inlärning. Tidigare forskning har enligt 

Ekman och Bunketorp Käll (in press) visat på att hjärnbarken har ökat i tjocklek, arbetsminnet 

har förbättrats och det har lett till ökad blodgenomströmning i Hippocampus vid fysiskt 

träning för vuxna. Detta i sin tur utvecklar den metakognitiva förmågan för att den förmågan 

är en fördjupning av den kognitiva förmågan och placeringen är i frontalloben där vi vet att 

aktiviteten ökar vid fysisk aktivitet. Denna koppling gör vi för att det är frontalloben som är 

mest aktiv vid metakognitivt tänkande. Det är spännande att kopplingen görs mellan fysisk 

träning och tänkande. I vårt implicita system har vi alltid gjort denna koppling, men nu kan 

det bevisas via forskningen. Denna information måste spridas i våra skolor så att alla förstår 

att det hänger samman. 

 

6.3.14 Stress 

En form av stress som Klingberg (2011) tar upp är ett stereotypt hot av social stress som 

exempelvis negativa förväntningar. Om denna stress blir kronisk och hjärnan inte får någon 

chans att återhämta sig kan förändringar av nervceller och receptorer uppstå, vilket leder till 

nedsatt funktion. Detta kan även leda till att stress-systemet förändras så att det inte reagerar 

på samma sätt vid ny stress, som t.ex. att de aktiverande kopplingarna till amygdala (nyckeln 

till rädsla) blir fler medan de som ska minska stressreaktionen blir färre. Om amygdala blir 

hyperaktivt kan det leda till patologisk oro och ängslan vilket i sin tur hämmar nybildningen 

av neuroner i hippocampus. Vidare listar Klingberg (2011) de tre faktorer som främst leder till 

stress hos tonåringar som: skolprestation, relationer och sociala faktorer såsom fattigdom. Den 

största faran med stress är, enligt Klingberg (2011) att utdragen stress kan påverka hjärnan 

permanent eftersom skulpterandet av hjärnan påverkas. Om man fylls av negativa tankar och 

förväntningar så kan detta orsaka stress. Stressen i sin tur utlöser stresshormonerna 

noradrenalin och kortisol som i sin tur påverkar prestationen och arbetsminnet till det sämre. 

Detta i sin tur påverkar metakognitionen. Mottagligheten för inlärning påverkas också av våra 

tankar och känslor. En frisk hjärna är formbar hela livet och den påverkas ständigt av stimuli 

utifrån och våra tankar inom oss, vilket är ett uttryck för hjärnans plasticitet.  

 

Klingberg (2011) tar även upp faktorer som påverkar hur vi hanterar stress. Tidiga 

upplevelser, såsom närhet till förälder, kan ge biokemiska förändringar i hjärnan som medför 

att vi hanterar stress på ett eller annat sätt. Klingberg (2007) skriver även att stress är 

associerat till situationer där vi inte känner eller tror att vi kan påverka situationen. Stress 

handlar alltså i hög grad om vår egen inställning, vilket betyder att stressen kan minska om vi 

ändrar på attityden. Klingberg (2007) poängterar också att även om stress kan ha negativ 

inverkan på minnet så bör vi inte undvika kraven då vi kan drabbas av tristess och bli utråkade 

och då minskar också inlärningen. Klingberg (2007) och Ekman och Bunketorp Käll (in 

press) framhåller samtliga att stress har en negativ inverkan på utvecklingen av kognitiva 

funktioner. Detta anser vi vara av ett stort intresse med tanke på att barn idag upplever både 

informationsstress och stress i skolan av att ständigt utvärderas och bedömas. Dessutom ska 

barnen bedömas efter förmågor som inte rent fysiologiskt kan vara utvecklade till fullo, enligt 

flera av våra källor. En intressant frågeställning här kan vara om dagens skola är en skola för 
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alla? Spontant känner vi att det är av stor vikt för skolans framtid att öppna upp broarna mot 

neurofysiologins värld och tvärtom, så att det förs en dialog om utveckling och kunskapande. 

 

6.3.15 Kost 

För att främja kognitiva funktioner så behövs kolhydratrik kost enligt Ekman och Bunketorp 

Käll (in press). Hjärnans funktioner är beroende av näringsriktig kost och med rätt kost så har 

forskningen visat på att koncentrationsförmåga, motivation, reaktioner, minne och 

stresstålighet ökar. Av all energi som tas in via kosten så förbrukar hjärnan 20 % av den. 

Kunskapande och kognitiva funktioner är energikrävande. Hjärnan är även restriktiv över 

vilken sorts föda den intar. Det huvudsakliga bränslet för hjärnan är kolhydraten druvsocker 

(glukos). Detta är enligt oss en viktig aspekt att titta på i skolans värld eftersom många barn 

kommer idag till skolan utan att ha ätit frukost. Det kan också vara av stor vikt att informera 

föräldrar om dessa kunskaper i en tid av GI och LCHF kost. Risken är att många inte äter 

kolhydrater av rädsla för att gå upp i vikt. Då är det viktigt att känna till hur detta påverkar 

hjärnan och förmågan till kunskapande och i förlängningen den metakognitiva förmågan. 

 

6.3.16 Ämnesdidaktisk bro 
Här kan vi återigen göra en koppling till att titta på om förmågorna har en övergripande roll i 

alla ämnen eller bör kopplas mer ämnesdidaktiskt. Med det menar vi att det finns ett glapp 

mellan det vi kallar färdigheter och en ämnesdidaktisk hållning. Vi upplever att pedagogerna i 

våra intervjuer talar om den metakognitiva förmågan ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och 

speciallisterna pratar mer allmänt om förmågan metakognition och dess färdigheter. Svanelid 

har i sin artikel ”The big five” skrivit om de övergripande förmågor som kan kopplas till alla 

ämnen i Lgr 11. Han har därefter fått kritik av Rudnert (pedagogiska magasinet, 2013) som 

säger att man inte kan plocka ut dessa förmågor utan koppling till ämnets innehåll. Han 

motsäger sig att de är generella.  

 

Hur är då detta relevant för vår frågeställning och vårt syfte? Vi har tittat närmare på den 

metakognitiva förmågan, vilken är en av de förmågor Svanelid skriver om. Våra speciallister 

har talat om de olika färdigheter som krävs för att kunna ha tillgång till den metakognitiva 

förmågan och våra pedagoger har talat om den metakognitiva förmågan ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv. 

 

6.3.17 Pedagogernas tankar 

Det var intressant att det bara var pedagog 1 som nämnde de olika färdigheter som 

psykologen (personlig kommunikation, 26 februari 2013) och Ekman och Bunketorp Käll 

(personlig kommunikation, 26 mars 2013) framhöll som grundläggande för att kunna nyttja 

den metakognitiva förmågan. Svanelid har skrivit om de fem förmågor som övergripande kan 

användas i samtliga ämnen. Det verkar som om pedagogerna direkt kopplar förmågan till sitt 

ämne. Pedagog 1 (personlig kommunikation, 22 april 2013) nämnde bristande arbetsminne 

som en faktor som kan påverka förmågan att kunna analysera. Enligt Svanelid (2011) ligger 

denna förmåga inom området metakognition. Psykologen (personlig kommunikation, 26 

februari 2013) framhöll här vikten av att arbeta med färdigheter såsom självreglering av 

uppmärksamhet, självreglering av känslor och turtagning. Han framhöll vikten av att arbeta 

med detta i klassrumssituationer. I våra intervjuer med pedagoger uppmärksammade vi att 

ingen lade större vikt med de olika färdigheter som specialisterna nämnde. Vår egen 

erfarenhet är att undervisning av sociala färdigheter såsom arbetsminnesträning, 

impulskontrollsträning ofta ligger avskilt från den övriga undervisningen. 

 

Samtliga pedagoger framhåller vikten av att ha ett tillåtande klimat som inger respekt för både 

person och tankar i sina klasser. Pedagog 2 (personlig kommunikation, 22 april 2013) visar 
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tydligt på detta när hon jämför en grupp som hon har haft länge och som är vana med hennes 

förhållningssätt, och en annan grupp som är ny och inte lika trygg med henne. Pedagog 1 

(personlig kommunikation, 22 april 2013) säger att stressen av att känna sig otrygg i en grupp 

kan påverka tillgången till olika förmågor och att det därför är av stor vikt att arbeta för ett 

tryggt klimat. Ekman och Bunketorp Käll (in press) skriver just om vikten av ett tillåtande 

klimat för hjärnans utveckling. En miljö som välkomnar misstag eftersom vi lär oss av dessa 

situationer. Utfallet av lärandet hänger direkt samman med den bekräftelse man får av läraren 

enligt Olivestam och Ott (2010). Vår egen erfarenhet av hur viktigt det är med ett tillåtande 

klimat och en miljö som uppmuntrar nyfikenhet bekräftar dessa tankar. Idag har man ingen 

självklar ledarroll i en klass om inte gruppen är trygg och att gruppen är trygga med 

pedagogen. Vi upplever båda att det idag är viktigt att pedagogen har relationell kompetens.  

 

Pedagog 3 (personlig kommunikation, 22 april 2013) säger att det är viktigt att ge eleverna 

reflektionstid för att komma åt sin förmåga att tänka och bli medvetna om sina egna tankar. 

Hon hänvisar till Mikael Alexanderssons tankar om att utmana eleverna att våra tänka djupare 

och djupare genom reflektion för att till sist komma fram till förmågan att reflektera över sina 

egna reflektioner. Hon hänvisar också till Polya som inom problemlösning i matematik 

framhåller följande punkter: att förstå, att planera, att genomföra och att värdera, som kan 

översättas till andra ämnen och situationer. Vygotskij nämnde att språk och tänkande hänger 

samman och att de har ett komplext förhållande men också att det måste sker reaktioner hos 

eleverna när kunskapande sker. Han skrivet att de riktiga lärarna är våra rörelser (Vygotskij, 

1999). 

 

Pedagog 4 (personlig kommunikation, 22 april 2013) ställer frågor som hon anser leder vidare 

och öppnar upp tankeförmågan. Frågorna hon ställer är: Hur tänkte du nu och hur kommer det 

sig att du tänkte så. Hon känner att det öppnar upp för en diskussion och att det leder till att 

eleverna kan få tips av varandra hur det kan komma fram till olika lösningar. Hon berättar att 

hon tycker mycket om förmågan att jämföra eftersom det enligt henne öppnar upp tänkandet. 

Hon använder det både i SO och NO där hon kopplar det till konkreta ämnen. Det gäller bara 

att ge eleverna rätt verktyg och att det är kopplat till det konkreta och inte att det blir för 

mycket abstrakt. Reflektion använder hon mest när de arbetar med studieteknik. Svanelid 

(personlig kommunikation, 19 mars 2013) säger att det krävs en pedagog som synliggör hur 

man kan tänka kring sin process och att elever behöver stöttning för att kunna utveckla sitt 

metakognitiva tänkande. Detta anser vi båda vara intressant när det gäller kopplingen till 

ämnet och uppmuntrandet att våga tänka större och inte bara i termer om rätt och fel. 

 

Både pedagog 1,2 och 4 (personlig kommunikation, 22 april 2013) nämner hur man kan 

arbeta med olika texter. Pedagog 1 och 2 använder exempeltexter när de ska tydliggöra för 

eleverna vad som krävs för olika nivåer i kunskapsbedömningen. Pedagog 1 säger att hon 

verkligen tycker om att sitta tillsammans med eleverna och gemensamt rätta deras texter 

eftersom hon kan ge feedback direkt. Hon upplever att de matriser som finns ibland är för 

abstrakta för eleverna. Ekman och Bunketorp Käll (personlig kommunikation, 26 mars 2013) 

ansåg att matriser var ett förlegat system som bara ledde till ”att kejsaren får vad kejsaren vill 

ha”. Pedagog 1 (personlig kommunikation, 22 april 2013) anser att det behövs en rättad text 

som komplement till matriserna för att eleverna ska veta var de ska härnäst i sin 

skrivutveckling. Hon anser att det är viktigt att arbeta med olika begrepp som t.ex. kongruens 

som hon använder i sina bedömningar. Pedagog 2 (personlig kommunikation, 22 april 2013) 

anser att det är viktigt att pedagogen själv är väl insatt i olika begrepp innan hen kan förmedla 

det till någon annan. Hon framhåller också vikten av själutvärdering och att träna på att 

utvärdera varandras texter. Här ser vi tydligt vikten av snabb feedback och att vi som 

pedagoger själva vet vad som ligger i de begrepp vi använder. Intressant tanke att rätta 
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tillsammans med eleverna så att de kan få feedback direkt i anslutning till uppgiften. Det som 

kan hindra detta är tidsbrist. Hur kan man arbeta med resten av gruppen så att möjligheten 

öppnas för detta? 

 

Pedagog 3 (personlig kommunikation, 22 april 2013) talar mycket om vikten av att synliggöra 

lärandet för eleverna och att det inte är läraren som visar och eleverna som härmar efter. Hon 

menar på att det är viktigt att utgå från elevernas tankar och att man som pedagog ska finnas 

där och utmana med olika frågor och att låta eleverna synliggöra för sig själv och läraren. Det 

är i dessa lägen viktigt att det är barnens ”show” och att det är viktigt att som pedagog vara 

medveten om sitt kroppspråk och sin andning så att man inte sänder signaler om vad som är 

rätt eller fel. Nu gäller det att utmana eleverna så att de inför nya begrepp till sin värld. Man 

kan diskutera vad som skulle hända om de provade med en annan lösning istället. 

Kommunikationen blir extra viktig i dessa sammanhang enligt pedagog 3. 

 

Hon framhåller liksom pedagog 1 (personlig kommunikation, 22 april 2013) ett multimodalt 

lärande där man utgår från olika sinnen och använder sig av olika estetiska uttryck för 

kommunikation och utveckling. Pedagog 1 (personlig kommunikation, 22 april 2013) 

utvecklar det ytterligare genom att framhålla att det är viktigt för både elev och pedagog att 

känna till på vilket sätt eleven lär sig bäst. De kan vara auditiva visuella, auditiva, taktila eller 

kinestetiska. Samtliga pedagoger i vår undersökning talar om hur viktigt det är med feedback 

och beröm för eleverna. Positivt bemötande är av stor vikt i alla sammanhang anser 

pedagogerna. Vi anser båda att ett multimodalt förhållningssätt är av stor vikt och att det 

positiva bemötandet öppnar upp mötet och kommunikationen mellan elev och pedagog. 

Vygotskij skriver om vikten av att införa estetiken i skolan för att bygga en framtid (Vygotskij 

1999).  

 

Anknytningen är också av stor vikt för eleverna enligt Björklund (personlig kommunikation, 

26 mars 2013) och han visar på att det är av stor vikt för både elev och pedagog. Att träna upp 

sig på att se en elev underlättar i förlängningen när eleven längre fram kan behöva hjälp i 

olika sammanhang. Mönstret av eleven befästs i pedagogens implicita system och fungerar 

sedan som ett vidvinkelseende när det gäller eleven och miljön runt omkring. Alltså fungerar 

ett dualistiskt förhållningssätt bäst för elevens utveckling. Detta kan kopplas till Vygotskijs 

tankar om miljön och att förändras miljön så förändras beteendet hos eleven (1999).  

Olivestam och Ott (2010) skriver att hjärnan arbetar komplext och att alla sinnen bör 

stimuleras för att uppnå ett fullödigt läranderesultat. Ett multimodalt lärande åstadkommer 

kontakt med så många neurala nätverk som möjligt så att minnet kan förändras i dessa på ett 

mångdimensionellt sätt. Vår egen erfarenhet är att det är just i detta multimodala 

förhållningssätt som nyckeln finns till att vara en god pedagog. Olika barn har olika 

inlärningssätt påstår pedagog 1 och vi kan bara hålla med. Vi tror att det viktigaste är att 

arbeta med många sinnen för alla elever, eftersom vi vet att det påverkar aktiviteten i hjärnan i 

positiv riktning när det gäller utvecklingen. Att arbeta med olika estetiska uttyckssätt talar, 

enligt oss, direkt till hjärtat och våra emotioner, och vi vet idag att det som påverkar våra 

känslor i positiv riktning också påverkar vår inlärning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att centrala begrepp när det gäller att arbeta med 

målinriktningen att utveckla barns metakognitiva förmåga är: Stöttning av vuxen, 

självreglering, relation, beröring, motivation, lust, meningsfullhet, prestationsbefrielse, 

repetition, känslan av kompetens, medvetenhet, kultur, fantasi, multimodalt lärande, 

grupptrygghet, exempeltexter, koncentration, impulskontroll, utmaningar, minne, fysisk 

aktivitet, stress, kost, glädje och ämnesfördjupning. En annan stor frågeställning är om det 

verkligen är så att vi ska fokusera så mycket i skolan på att utveckla de högre kognitiva 
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funktionerna med tanke på att det kräver en viss fysiologisk mognad. Förslag på fortsatt 

forskning inom området skulle kunna vara: Hur kan man arbeta med de färdigheter som 

bygger upp den metakognitiva förmågan, ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv? Det hade även 

varit intressant att studera vår frågeställning utifrån ett elevperspektiv för att belysa elevernas 

tankar. 

 

För att knyta an till där vi började så tittar vi tillbaka till den progressivistiska traditonen och 

dess grundare John Dewey. Hans tankar kom fram av ett missnöje över det samhälle han 

levde som han upplevde hade stora brister. Han ansåg att eftersom samhället genomgick stora 

förändringar så innebar det stora utmaningar för skolan och hela utbildningsväsendet.  

Samhället idag kräver andra förmågor än vad som krävdes för bara 20 år sedan, men det 

behöver inte innebära att vi forcerar fram förmågor som barn kanske inte är mogna att 

använda ännu. Däremot framgår det tydligt av vår lilla undersökning att det finns ett behov 

och ett intresse för olika kunskapsområden att mötas och inte arbetar som slutna världar vid 

sidan om varandra. Skinner framhöll att man inte kunde veta något om hjärnan enligt Ott och 

Olivestam (2010) utan det betraktades som en black box därför fokuserade man på beteendet. 

Skinner avfärdade också Piagets teorier om olika mognadsgrader.  

 

Idag vet vi mycket mer om hjärnan och hur det påverkar kunskapandet och den metakognitiva 

förmågan. Vi hoppas verkligen att vi i skolan använder oss av denna kunskap och vår uppsats 

kanske kan vara ett litet bidrag till denna utveckling om än i liten skala. Vårt syfte var att med 

denna uppsats att beskriva och analysera när en elev i sin utveckling kan tillgodogöra sig sin 

metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process. 

Vi har genom denna process insett att detta är ett komplext område som måste belysas från 

olika håll och vi anser att vi genom denna uppsats kunnat belysa en liten del. 

Huvudproblematiken som vi ser det är inte att det finns för lite forskning inom området, utan 

problemet ligger i att implementera neurofysiologins forskning och pedagogikens forskning i 

varandras världar. Kanske är den centrala frågan hur man arbetar med de färdigheter som 

ligger till grund för den metakognitiva förmågan ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Den 

centrala frågan kan också vara om man fokuserar för mycket på de förmågor som kräver en 

välutvecklad pannlob för tidigt. En isolerad värld är en stängd värld, men en öppen värld är 

oändlig, liksom hjärnans utveckling när det gäller kapacitet och plasticitet. Vi avslutar med 

vad Lundberg (2007) ansåg vara en av skolans viktigaste mål och det var: att hjälpa eleverna 

att utveckla metakognitiv kompetens, en reflekterande medvetenhet om sig själv, sina motiv, 

sina tankeprocesser, sitt språk, sina sociala relationer och om sin plats och identitet i tillvaron.  
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6.4 Metoddiskussion 
 

Eftersom vårt syfte med undersökningen var att undersöka när elever i grundskolan kan 

tillgodogöra sig sin metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs 

utvecklas i denna process valde vi att göra ostrukturerade intervjuer för att komma åt 

specialisternas kunskaper.  Vi anser att detta val av metod var tillfredställande men att våra 

intervjufrågor när det gällde pedagogerna borde varit mer specificerade. Eftersom vi är 

nybörjare inom området intervjuteknik så kan detta ha påverkat resultatet. Resultatet hade 

kanske blivit annorlunda om vi hade haft mer erfarenhet av intervjuteknik.  

 

Vi inser att undersökningen är av begränsad omfattning då studien bygger på totalt 8 

intervjuer på vardera ca 1 h vilket är ett relativt litet underlag för att visa på en generell 

sanning, utan kan enbart belysa en del av ett komplext område.  Om vi hade valt att göra en 

mer omfattande undersökning hade resultatet kanske blivit annorlunda och även fått större 

validitet.  

 

Urvalet av pedagoger byggde på rapid access vilket kan ha påverkat resultatet. Ett 

slumpmässigt urval hade kanske gjort studien mer tillförlitlig.  

 

Vi skulle tagit reda på vad specialisterna och pedagogerna menade med begreppet 

metakognitiv och mer tydligt berättat vad vi ansåg låg i begreppet för att få en mer genuin 

diskussion.  

 

Däremot anser vi att resultatet visar på en viss trovärdighet då experternas svar och den 

information vi har fått fram via litteraturen har en gemensam nämnare när det gäller hjärnans 

utveckling och mognad.  

 

6.5 Specialpedagogiska implikationer 
 

Vår undersökning har visat på att det är många olika faktorer som har stor inverkan på våra 

kognitiva funktioner såsom kost, stress, miljö, anknytning och bekräftelse i olika former. Vi 

vet också att ett multimodalt förhållningssätt styrker inlärningen och att estetisk verksamhet 

har många olika fördelar för alla elever. Vår uppgift som blivande speciallärare blir att 

informera och försöka bygga broar mellan forskningens värld och verkligheten ute på våra 

skolor. Att informera våra kollegor om vad hjärnforskningen har kommit fram till idag och 

vad det innebär att eleverna har vissa färdigheter mer eller mindre utvecklade. Vi måste också 

informera om vilken påverkan detta har på tillgången till den metakognitiva förmågan. När vi 

arbetar individuellt med elever så vet vi vikten av att arbeta med den metakognitiva förmågan 

kopplat till konkretion. På organisationsnivå så har vi en möjlighet att medvetandegöra våra 

rektorer om hur stress och bedömning kan påverka elevers tillgång till sina olika kognitiva 

funktioner och starta en diskussion om hur vi ska arbeta på våra skolor med denna kunskap. 
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6.6 Fortsatt forskning 

När det gäller fortsatt forskning finner vi det av stort intresse att studera hur vi som pedagoger 

kan arbeta med de grundläggande färdigheterna som krävs för den metakognitiva förmågan, 

ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Som blivande speciallärare så finner vi detta område 

oerhört intressant, eftersom vi kan fungera som en kanal mellan forskningen och skolans 

värld. När det gäller arbetet med eleverna så kan vår kunskap bidra med en ökad förståelse för 

både oss och eleverna. Vi kan med vår kunskap bryta ner det abstrakta tänkandet till en 

konkret nivå och därtill använda oss av ett multimodalt förhållningssätt, med många estetiska 

inslag och utan krav på prestation i en stimulerande miljö. 

En av våra frågeställningar var hur man som pedagog kan arbeta med att utveckla den 

metakognitiva förmågan. Vi kan här konstatera att det är av stor vikt att arbeta med 

abstraktion kopplat till konkretion. Använd ett multimodalt förhållningssätt med inslag av 

estetisk verksamhet. Premiera lusten och fantasin i inlärningen då den har stor inverkan på 

den metakognitiva förmågan. Försök att inte fokusera på prestationsinriktade uppgifter som 

skapar stress hos eleverna. Informera eleverna om vikten av fysisk träning och dess påverkan 

på våra kognitiva funktioner. Arbeta med de grundläggande färdigheterna såsom arbetsminne, 

koncentration, uppmärksamhet och impulskontroll inom ramen av verksamheten. 
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7. Sammanfattning  
 
Vårt avstamp till detta exarbete kan betraktas i dikten i vår inledning. Vi kände att vi inte 

riktigt förstod det som vi skulle förmedla till våra elever och var tveksamma om det var rätt 

väg att vandra, när det gällde de olika förmågor som beskrivs i läroplanen. Detta i sin tur 

ledde till att det inte fanns någon annan väg än att göra en djupdykning i forskningens värld.  

Denna djupdykning gjorde vi för att öka vår förståelse för det vi dagligen arbetar med och att 

finna redskap att använda i bemötandet av de elever som befinner sig i svårigheter av olika 

anledningar. Vi bestämde ganska snabbt att det var den metakognitiva förmågan vi skulle 

studera och därefter belysa olika tillvägagångssätt för att pedagogiskt kunna tillsammans med 

eleverna utveckla denna förmåga. 

 

Studiens syfte var att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin 

metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process.   

Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar: när i sin 

fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva förmåga och 

kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Och om så är fallet 

hur? 

 

En kvalitativ metod i form av intervjuer användes och totalt intervjuades fem speciallister 

inom områden fysiologi, psykologi och pedagogik. Fyra av intervjuerna med speciallisterna 

genomfördes via telefon och den fjärde utfördes på den intervjuades arbetsplats. Materialet 

från våra intervjuer sammanställde vi genom att placera in svaren i tabeller för möjlighet till 

att kunna jämföra. Svaren till de frågor som vi hade ställt till samtliga personer kunde sedan 

jämföras och analyseras. Övriga frågor som var mer specialiserade efter intervjupersonens 

speciallitet sammanställdes i löpande text. 

 

I diskussionen kunde vi låta det vi har funnit i litteraturen möta de svar vi hade fått av 

speciallisterna. Vi insåg ganska tidigt att detta var ett komplext område och att alla bitar på 

olika sätt hängde samman. Detta medförde att det var svårt att avgränsa arbetet enbart till den 

metakognitiva förmågan. Begreppet metakognition har olika betydelser för olika inriktningar 

och individer vilket också kan påverka resultatet. Vi känner båda att vi gärna skulle vilja 

fördjupa oss mer i detta ämne och vi vet att hjärnforskningen hela tiden går framåt en rasande 

fart. Tekniken gör att vi kan studera områden vi tidigare inte visste fanns. Inom 

specialpedagogiken borde detta område vara väldigt centralt eftersom hjärnans utveckling 

påverkar hela inlärningen och det är av stor vikt att veta vad som händer när vi utvecklas. 

Områden som kan vara intressanta att titta vidare på är: Hur kan man arbeta med de 

färdigheter som bygger upp den metakognitiva förmågan, ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv? 

Det hade även varit intressant att studera vår frågeställning utifrån ett elevperspektiv för att 

belysa elevernas tankar. 

 

Två av våra speciallister anser att den metakognitiva förmågan tidigast kan vara tillräckligt 

utvecklad vid 20-25 årsålder. Detta resultat visar även en stor del av vår litteratur på. Två av 

våra speciallister säger att utvecklingen sker tidigare om än i mindre skala och med stöttning 

av en vuxen som kan utmana och leda. Alla framhåller hjärnans plasticitet och att det finns 

individuella skillnader beroende på arv och miljö och att vi inte säkert idag vet vilken 

kapacitet hjärnan har eller om det kan sägas att den någon gång är färdigutvecklad. Detta kan 

vi koppla till Vygotskijs tankar om hjärnans plasticitet och att hjärnan lätt förändrar sin 

struktur under inflytande av olika slags påverkan (Vygotskij, 1999). 
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Resultatet visar på att det finns avgörande färdigheter som behövs för att kunna använda sin 

metakognitiva förmåga och att det finns olika faktorer som påverkar användandet av den. 

Färdigheterna kan vara arbetsminne, impulskontroll, koncentration och självreglering av 

känslor m.m. Vygotskij framhöll vikten av leken för att utveckla dessa färdigheter i samspel 

med andra (1999). Faktorer som påverkar är genetiskt arv, uppväxtmiljö, stress, kost, motion, 

fantasi, krav på prestation m.m. 

 

En av våra speciallister anser att vi skolans värld idag fokuserar på alldeles för mycket på de 

funktioner som finns i vår pannlob eftersom det är den del som utvecklas sist i hjärnan. 

Samma speciallist anser att matriser i skolans värld är förlegat och bara hämmar utvecklingen 

av de olika förmågor som behövs i dagen samhälle. Han liknar det med att ”Vi ger kejsaren 

vad kejsaren vill ha”. 

 

En av våra frågeställningar var hur vi i skolans värld ska arbeta för att hjälpa eleverna med att 

utveckla sin metakognitiva förmåga. Gemensamt kan vi enas om att centrala begrepp som 

framkom var: lust, meningsfullhet, flexibilitet, fantasi, stöttning, bekräftelse, 

prestationsbefrielse, återkoppling, arbetsminne, impulskontroll, själreglering, repetition, 

kultur, stress, sömn, kost och fysisk aktivitet. Det intressanta var att det gick att koppla senare 

forskning till den tidigare. Synen på kunskap och kunskapande är väl förankrat i vartannat och 

det går att studera ur både ett individperspektiv och ur ett kollektivt perspektiv. Det är både i 

samspelet med andra och i samspelet med oss själva som jaget formas. Freud framhöll att det 

var i harmonisering mellan jaget, detet och överjaget som bästa möjliga utveckling sker. Det 

absolut mest intressanta i vårt resultat var att få veta om hjärnans plasticitet och möjlighet till 

utveckling. Med stimulering kopplat till lust och meningsfullhet och utmaningar och stöttning 

av vår omgivning så vet vi inte var det kan sluta. Plötsligt blir vår roll som pedagoger och 

blivande speciallärare väldigt central både individuellt för eleven, men också som broar och 

handledare för att kunna föra in ny kunskap i skolan värld och att ta in världen utanför.  

Vygotskij (1999) beskrev det som att pedagogen är en organisatör av den uppfostrande 

miljön, regulator och kontrollör av samverkan med pedagogen. Bergström (1995) framhöll 

vikten av att förena världen utanför med skolans värld för att den inte skulle bli en isolerad 

värld. Här kan det kännas bra att göra en jämförelse med hjärnan. Delar som inte stimuleras 

avstannar. Är det inte så med allt från samhälle till skola till individ? Det var spännande att se 

att det fanns ett glapp mellan speciallisternas och pedagogernas syn på metakognitionens 

utveckling. Med det menar vi att om man betraktar en bro och man kan se att det fattas en bit 

av bron för att den ska bli komplett och hållbar så behöver bron lagning. Detta är en metafor 

av en iakttagelse vi gjort och eftersom metaforer är en del av det metakognitiva tänkandet så 

använder vi den. Vi kan se att det fattas en del av brobygget mellan neurofysiologins, 

psykologins och pedagogikens värld. 

 

Ett möte ett dualistiskt avtryck i vår själ 

Vår själ vandrar sitt livs resa 

Vårt sökande har förenats i ett hav 

Jag söker dig 

Du söker mig 

Vi simmar mot samma horisont nu 

Den kallas Calliditas 

Caroline Sjöfors Paulsson 
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Bilaga A 

 

 Inför intervju  

 

 Lars Björklund 
 

 Presenterar oss.  

 Presentation av arbetet: förmågorna kontra läroplanen. För i läroplanen så framhålls 

förmågor som tex analysförmågan, Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, 

Förmåga att hantera information, Begreppslig förmåga.  

 Vi: Att använda sin metakognitiva förmåga menar vi att man kan: tolka, värdera, 

reflektera, pröva och ompröva, avgöra rimlighet, ha omdöme om, välja strategier, lösa 

problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.  
 

 Vad var det som fick dig att börja forska i det område som du skrev om.  

 Vad var det som fick dig att intressera dig för intuition, magkänsla? 

 Vad är skillnaden mellan implicit och explicit kunskap?  

 Vilka färdigheter krävs för att få tillgång till den implicita förmågan.  

 Ott och Olivestam skriver att hjärnan är färdigutvecklad först i tjugoårsåldern. Kan 

man förvänta sig att alla barn kan använda sin metakognitiva förmåga? Håller ni med 

om detta påstående? 
 

 Krävs det att man har kommit så långt i sin utveckling att man har kommit så långt i 

sin implicita kunskap för att man ska kunna använda sin metakognitiva förmåga?  
 

 Hur arbetar man i skolan för att barn ska bli experter istället för noviser?  
 

 Tycker du att läroplanen idag hjälper till att utveckla implicit kunskap?  
 

 Hur arbetar ni för att medvetandegöra skolverket och pedagoger om denna forskning? 
 

 Om inte: finns det ett samarbete mellan Skolverket och forskningsvärden?  
 

 Extra: matriser i skolan. Finns det en risk för att lärare bedömer sämre när de tar stöd 

av matriser jämfört att gå på magkänsla och intuition.  
 

 Stress kontra påverkan av åtkomsten av implicit kunskap.   

 Vad händer nu? 
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Rolf Ekman och Lina Bunketorp Käll 

 Presentation av arbetet: Svanelid  

- Analysförmågan  

- Kommunikativ förmåga 

- Metakognitiv förmåga 

- Förmåga att hantera information 

- Begreppslig förmåga 

  

 Er bakgrund?  

 Varför intresserade av kopplingen hjärnan och lärande.  

 Är ni insatta i den nya läroplanen lgr 11? Vi berättar om kunskapskraven och big 5!  

 Vi: Att använda sin metakognitiva förmåga menar vi att man kan: tolka, värdera, 

reflektera, pröva och ompröva, avgöra rimlighet, ha omdöme om, välja strategier, lösa 

problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.  
 

 Vad anser du ligger i begreppet metakognitiv förmåga?  

 Vilka färdigheter krävs för att man ska kunna använda sin metakognitiva förmåga och 

hur utvecklar man dem?  
 

 Kan man ha färdigheterna, men inte förmågan? 
 

 När i sin fysiologiska och kan elever använda sin metakognitiva förmåga? 
 

 Ott och Olivestam skriver att hjärnan är färdigutvecklad först i tjugoårsåldern. Kan 

man förvänta sig att alla barn kan använda sin metakognitiva förmåga? Håller ni med 

om detta påstående? 
 

 Kan man som pedagog utveckla barns metakognitiva förmåga oavsett i vilken ålder 

barnet befinner sig? Finns det någon yttre gräns? 
 

 Har ni någon idé om hur man kan arbeta för att utveckla barns metakognitiva 

förmåga?  
 

 Om eleven inte har de grundläggande kognitiva färdighet såsom uppmärksamhet, 

koncentration, impulsivitetskontroll och svagt arbetsminne. Hur kan man som 

pedagog arbeta för att uppnå metakognitiv förmåga! ( Är det bättre att då arbeta med 

dessa färdigheter eller att arbeta parallellt med förmågan?) 
 

 Hur arbetar ni för att medvetandegöra skolverket och pedagoger om denna forskning? 
 

 Om inte: finns det ett samarbete mellan Skolverket och forskningsvärden?  
 

 Vet ni om det finns något land som baserar läroplanen på neurovetenskap?  
 

 (Vad är det som gör att skolverket i Sverige inte gör det? Finns det någon anledning?) 
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 Hur bygger man en bro mellan neurovetenskapen och skolans värld. 

 Tips på avhandlingar eller litteratur. 

 

Intervju Svanelid 

 Presentation av arbetet. Svanelid  

- Analysförmågan  

- Kommunikativ förmåga 

- Metakognitiv förmåga 

- Förmåga att hantera information 

- Begreppslig förmåga  

 

 Din bakgrund? 

 

 Ditt uppdrag? 

 

 Vad grundade skolverket sin nya kunskapssyn på? 

 

 Vad fick dig att börja fördjupa dig läroplanens olika delar? 

 

 Vad anser du ligger i begreppet metakognitiv förmåga?  

 

 Vilka färdigheter krävs för att man ska kunna använda sin metakognitiva förmåga och 

hur utvecklar man dem?  

 

 Kan man ha färdigheterna, men inte förmågan? 

 

 När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin 

metakognitiva förmåga? 

 

 Ott och Olivestam skriver att hjärnan är färdigutvecklad först i tjugoårsåldern. Kan 

man förvänta sig att alla barn kan använda sin metakognitiva förmåga? 

 

 Kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall? 

 

 Om eleven inte har de grundläggande kognitiva färdighet såsom uppmärksamhet, 

koncentration, impulsivitetskontroll och svagt arbetsminne. Hur kan man som pedagog 

arbeta för att uppnå metakognitiv förmåga! ( Är det bättre att då arbeta med dessa 

färdigheter eller att arbeta parallellt med förmågan?) 

 

 Tips på avhandlingar eller litteratur. 
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Intervju Psykolog 

 Presentation av arbetet: Svanelid  

- Analysförmågan  

- Kommunikativ förmåga 

- Metakognitiv förmåga 

- Förmåga att hantera information 

- Begreppslig förmåga 

  

 Metakognitiv förmåga. 

 

 Anser du att skolan idag är en skola för alla? Likvärdig skola? 

 Vad anser du ligger i begreppet metakognitiv förmåga?  

 

 Vi: Att använda sin metakognitiva förmåga menar vi att man kan: tolka, värdera, 

reflektera, pröva och ompröva, avgöra rimlighet, ha omdöme om, välja strategier, lösa 

problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang.  

 

 Kan man testa metakognitiv förmåga? 

 

 I vilket syfte gör man det? Vad kan det leda till?  
 

 Hur testar man barns kognitiva förmågor? 

 

 Vad lägger du i begreppet färdighet? 

 

 Vilka färdigheter krävs för att man ska kunna använda sin metakognitiva förmåga och 

hur utvecklar man dem?  
 

 Kan man ha färdigheterna men inte förmågan? 
 

 När i sin psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva förmåga? 

 

 Kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall? 
 

 Hur testar man barns kognitiva förmågor. 

 

 Vad kan pedagoger göra för att gynna utvecklingen av kognitiva förmågor? 
 

 Vad kan en psykolog göra för att gynna utvecklingen av kognitiva förmågor? 
 

 Tips på avhandlingar eller litteratur. 

 

 

 


