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Hur lärande går till är en fascinerande process som vi 
upptäcker och förstår allt mer kring. Det gör också att 
undervisningen, i alla dess beståndsdelar, ständigt måste 
utvecklas och förfinas. I denna sista jubileumsrapport, 
med anledning av Kunskapsskolans 20-årsjubileum, har vi 
valt att lyfta fram samtalet och relationens roll för lärandet. 
Inte så mycket de spontana trevliga sociala samtalen (som 
för all del spelar en viktig roll för skolkulturen), utan de väl 
genomtänkta och strukturerade samtalen som bidrar till 
elevernas mognad och lärande. De respektfulla och förvän-
tansfulla samtalen som får eleverna att utveckla viktiga 
förmågor som att reflektera över och utveckla strategier 
för sitt lärande. Förmågor som det visat sig extra viktigt 
att elever från  studiesvaga miljöer får stöd från skolan att 
utveckla.

Petri Partanen belyser i denna skrift på ett gediget, tydligt 
och inspirerande sätt fördelarna med att aktivt använda 
det medvetna samtalet som en del i undervisningen, och 
mekanismerna bakom elevernas utveckling av viktiga för-
mågor som ett resultat av det. Inte bara stöttar de elevernas 
in lärning här och nu, utan bidrar också till att eleverna lär sig 

att lära för livet. Här finns också gott om konkreta exempel 
som kan inspirera läsaren till att utveckla sin egen praktik.  

Som framgår av rapporten är insikten om samtalets 
betydelse i lärandeprocessen inget nytt. Kunskapen har 
dock utvecklats och metoderna blir allt fler och tydligare. 
 Relationen lärare/elev har alltid varit kärnan i Kunskaps-
skolans och Kunskapsgymnasiets pedagogiska idé och 
arbetssätt. Det var därför naturligt att vår serie med 
forskningsbaserade jubileumsrapporter avslutades med 
detta tema. I tidigare rapporter har vi lyft upp och dykt ner i 
viktiga skolfrågor som skillnaden mellan flickor och pojkars 
resultat samt betyg och bedömning. Vi har också följt upp 
vilka elever som har gått på Kunskapsskolan och Kunskaps-
gymnasiet och hur det gått för dem. Återkopplingen på 
dessa rapporter har varit mycket uppskattande både internt 
och externt. Bli därför inte överraskad om det dyker upp nya 
forskningsbaserade skrifter inom viktiga skolområden från 
oss även framöver.       

Fredrik Lindgren, vd
Kunskapsskolan i Sverige AB

”Bli inte över raskad 
om det dyker upp nya 
forsknings baserade  
skrifter inom viktiga  
skolområden från oss 
framöver.”
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Det här är Petri Partanen

Petri Partanen är fil. dr i psykologi, leg. psykolog och specialist i pedagogisk  
psykologi med lång erfarenhet från elevhälsoarbete i skolans värld och som 
ut bildare och handledare i det svenska skolsystemet. De senaste åren har han 
forskat kring sambanden mellan underliggande kognitiva förmågor såsom 
metakognition, planeringsförmåga och lärandet till exempel i matematik och 
svenska, och för elever i behov av stöd. Petri Partanen har senast författat 
 boken ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”. Han är även 
 knuten till Institutionen för Psykologi och Socialt arbete på Mittuniversitetet 
samt UCL Institute of Education, London, som gästforskare.”

* Elever och lärare som förekommer på bild i jubileumsrapporten har ingen koppling till innehållet i rapporten.
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INLEDNING
Skolan är en plats för samtal. Det pågår oändliga mäng-
der samtal i skolans vardag – i korridorer, i klassrum, före, 
under och efter lektioner. Ibland går de på rutin och som 
ett vitt brus i bakgrunden, tills vi närmar oss och lyssnar 
mer noggrant på samtalen inne i undervisningen och under 
lektionerna. Lärare talar, samtalar, frågar och lyssnar på 
olika sätt, i olika syften, med olika stilar, skärpa och i va-
rierande grad. Elever likaså. Det pågår klassrumsdialoger, 
parvisa dialoger både mellan lärare och elever och mellan 
elever, och samtal i mindre grupper. Elever samtalar också 
med sig själva – ibland rakt ut i klassen, men det kan också 
vara en viskning som nätt och jämt hörs, eller ett eget tyst 
samtal, i det inre språkliga tänkandet.

Denna rapport handlar om vilken roll lärande samtal kan 
spela för kunskapsutvecklingen men även om möjligheter-
na och begränsningarna med ett frågande förhållningssätt 
i undervisningen. Lärande samtal är givetvis ett oerhört 
brett begrepp – samtal är ett så vardagligt fenomen 
och kan studeras ur många olika perspektiv.  Rapporten 
kommer att ta sin utgångspunkt i hur vi kan förstå lärande 
samtal som ett verktyg för att främja elevers kunskapsut-
veckling och kognitiva förmågor.

Vi behöver ”väcka” elevernas  
medvetenhet
Jag brukar tänka att vi behöver ”väcka” elevernas med-
vetenhet om sig själva och sitt lärande genom sin skol-
gång och hjälpa dem att i högre grad reglera och styra 
sig själva, ta kloka beslut och lära sig att ta ansvar för sig 
själva och sina relationer. Det betyder också att stötta 

dem att upptäcka att de kan lära sig saker trots att det 
ibland tar emot eller känns svårt, och att de också kan 
påverka sin situation. Mycket av det jag lärt mig om 
lärande samtal och dess plats i undervisningen har jag lärt 
mig via deltagande observationer i klassrum, i möten och 
samtal med kloka lärare samt i mitt arbete som psykolog i 
förskola och skola med elever i behov av stöd. Men jag har 
också lärt mig mycket i min forskning kring elever i behov 
av stöd, och slutligen när jag själv periodvis undervisat på 
universitetet. I min forskning har jag bland annat intresse-
rat mig för vilken roll så kallade metakognitiva strategier 
kan ha för elever i behov av stöd (och i någon mening för 
oss vuxna också), och hur man kan använda samtalsme-
todik för att främja elevers metakognition¹. Metakogni-
tiva strategier syftar till att stötta kunskapsutvecklingen 
genom att aktivera elevernas reflektioner och stötta dem 
att bli medvetna om vilka av de strategier de använder 
som kan vara mer eller mindre framgångsrika, att göra 
dem medvetna om hur de fungerar i lärandet och hjälpa 
dem att fatta kloka beslut. I en metaanalys av långtidsef-
fekter av elevers meta kognitiva strategier pekar man på 
att sådana strategier spelar en viktig och positiv roll för 
elevers lärande, inte minst för elever i behov av stöd och i 
socioekonomisk utsatthet².

För att åtminstone delvis kunna besvara frågan om vilken 
roll som lärande samtal spelar i lärandet så behöver vi 
också en förståelse för hur dessa relaterar till elevers kun-
skapsutveckling och elevers växande förmåga att reglera 
sitt tänkande, sina känslor och handlingar i lärandet. Flera 
forskare har pekat på att relationen mellan lärande samtal i 
klassrummet och kunskapsutvecklingen varken är enkelrik-
tad eller linjär, utan påverkas av en rad faktorer, däribland 
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elevers metakognition och självregleringsförmåga. I forsk-
ning pekar man på att lärare kan stödja dessa förmågor 
genom klassrumsdialogen3.

I min forskning har jag fokuserat särskilt på den roll 
som sådana underliggande förmågor – kärt barn har 
många namn: tankeförmågor, kognitiva förmågor eller 
neurokognitiva processer – spelar för elevers lärande i 
detta sammanhang. Jag kommer utgå från det i någon 
mening självklara synsättet att språk inte enbart är ett 
kommunikationsmedel, utan att det också är ett verktyg 
för tänkandet, och att språklig och kognitiv utveckling är 
tätt sammanvävda⁴, som två sidor av samma mynt. När 
ett barn ”upptäcker” och får hjälp att upptäcka världen 
och lär sig benämna den med hjälp av språket så finns 
kognitionen – tänkandet – inbäddat i barnets språkliga 
användande. Precis så är det i lärandet i skolan också – 
kognitionen är invävd i kunskaperna. Det är inte bara en 
fråga om att repetera och minnas kunskaper (vilket inte
är oviktigt) utan elever har också olika förutsättningar att 
förstå, dra slutsatser och se ”hur saker och ting hänger 
ihop”. När vi formulerar läroplansmål för elevers lärande i 
skolan så ställer vi krav på att eleverna genom språk och 
tänkande inte bara ska återge saker, utan att de förutom 
att minnas också ska förstå samband och mönster, kunna 
återge dessa, och kunna uppvisa färdigheter och utveck-
la förtrogenhet med ett kunskapsområde, oavsett om 
kunskaperna och färdigheterna uppfattas som teoretiska 
eller mer praktiska.

Två teman
Jag kommer särskilt att fokusera på, och avgränsa mig till 
två beforskade områden som spelar viktig roll för elevers 
kunskapsutveckling. I det första temat kommer jag att be-
röra elevers förmåga att analysera, förstå och befästa sin 
förståelse av samband och mönster inom ett kunskapsom-
råde. Detta är något som relaterar till hur elever utvecklar 
och befäster faktakunskaper och begreppskunskaper, 
som vi för övrigt känner igen som de två första av fyra 
kunskapsdimensioner i Blooms reviderade taxonomi för 
lärandemål, som påverkat många länders läroplaner och 
målformuleringar⁵.

I det andra temat kommer jag att beröra elevers kunskaps-
utveckling kopplat till deras förmåga att reglera och styra 
sig själva i lärandets process, inklusive just att kunna bli 
medveten om och reflektera över sitt lärande och göra 
bedömningar av den egna kunskapsutvecklingen, vilket 
är relaterat till metakognition och självreglering. För den 
intresserade relaterar detta andra tema till de två andra 
kunskapsdimensionerna i Blooms taxonomi; elevers proce-
durkunskaper samt deras metakognitiva kunskaper.

I utvecklingen av olika former av kunskaper spelar som 
sagt språket en central roll. Även om vi kan se på språ-
ket ur ett brett perspektiv, och inte begränsa oss till det 

verbala språket, utan även inrymma visuell och taktil 
kommunikation, så går det knappast att överskatta vilken 
roll det verbala och skriftliga språket spelar i lärandet. 
Skolans vardag, undervisningen liksom läroplansmålen, 
är språkligt ”tunga”. Elever som upplever sårbarheter i sin 
språkutveckling är särskilt utmanade i lärandet. Detta på-
verkar också deras hälsa, välbefinnande och skolgång på 
längre sikt, något som uppmärksammats i flera studier6. 
Det finns med andra ord fog för att arbeta språkutveck-
lande.

Att göra kunskaper tillgängliga
Det är även viktigt att ta hänsyn till de språkliga förvänt-
ningarna i undervisningen – något som uppmärksammats 
till exempel i forskning kring universell design för lärande, 
där man betonar vikten av att göra kunskaper tillgängliga 
i olika modaliteter eller former – visuellt, auditivt, taktilt, 
 etcetera⁷. I sådan forskning blir det tydligt att även om 
språket har en unik särställning i lärandet, så behöver vi 
förstå det i ett vidare perspektiv. Språkets funktion innebär 
ju, förutom att vi ska kunna benämna saker och ting och 
kommunicera med varandra, även att vi kan bli varse om 
vårt eget tänkande och kunna använda vårt  tänkande som 
ett verktyg i kunskapsutvecklingen.

Vilken roll spelar frågor  
i lärande samtal?
En del elever framstår som kristallklara och konsekventa i 
sina resonemang, de ser samband, mönster och strukturer 
i kunskaper som görs tillgängliga för dem – och får lätt och 
spontant ”aha-upplevelser”. Andra behöver tid och stöd för 

att få syn på sambanden, men har egentligen inte svårare 
att förstå sambanden. En del elever behöver hjälp med sina 
frågor för att kunna hitta till svaren och sambanden. Vilken 
roll spelar frågor i lärande samtal?

Citatet i början av denna rapport, ”Det vi vet bestäms av 
de frågor som vi ställer oss”⁸, kanske är väl radikalt formu-
lerad, men välformulerade frågor kan hjälpa elever att rikta 
sin uppmärksamhet åt rätt håll och att lättare sortera bland 
ovidkommande information och upptäcka samband och 
mönster i det som görs tillgängligt genom undervisningen. 
Vi är kanske vana vid att tänka kring frågor som mer öppna 
eller mer ledande, och ibland har ledande frågor fått 
oförtjänt negativt rykte. Men ledande frågor kan just rikta 
elevens uppmärksamhet mot något som eleven själv inte 
skulle upptäcka på egen hand eller enbart genom en
öppen fråga. 

Begränsningar med ett  
frågande förhållningssätt
Tankegången om frågors roll i lärande samtal har historiskt 
lett till utvecklingen av undervisningsformer där man i hög 
grad förlitat sig på frågandet som huvudsakligt förhåll-
ningssätt och som ett verktyg för att aktivera elevers eget 
kunskapssökande. Frågebaserad undervisning (inquiry- 
based teaching – discovery-based teaching) bygger på 
idén att eleven ska aktiveras, och i högre grad själv upp-
täcka kunskaper och de samband och mönster som finns. 
Oassisterat frågebaserat undervisningssätt har särskilt fått 
kritik då forskning visat på att elevers kunskapsutveckling 
kan bli lidande⁹. I forskningen har man, inte minst utifrån 
självregleringsbegreppet, satt fingret på vikten av att 
vi vägleder eller ”guidar” eleverna med en blandning av 
frågande förhållningssätt, ledtrådar eller promptar, och 
explicit modellande och undervisning.

Frågan som kvarstår är: Vilken roll och på vilket sätt kan 
frågor som en del i det vardagliga samtalet i undervis-
ningen spela roll för lärandet? Lärares frågor till elever 
kan fylla många olika syften: dels kan de vara ett verktyg 
för lärares bedömning av vilka förkunskaper, befintliga 
kunskaper och vardagsbegrepp eleven har i ryggsäcken. 
Men, lärares frågor kan också fylla syftet att dirigera 
eleverna – att rikta deras uppmärksamhet och fokusera 
på något som de inte spontant tänkt på i kunskaperna – 
eller att uppmärksamma eleverna på sin egen arbetspro-
cess i lärandet.

Förkunskapernas roll för lärandet
De frågor som vi ställer oss är också beroende av vad vi 
vet innan – våra förkunskaper. David Ausubel, forskare i 
pedagogisk psykologi satte fingret på förkunskapernas 
roll i sin formulering ”en av de enskilt viktigaste bestäm-
ningsfaktorerna för elevers lärande är deras förkunska-
per”¹⁰. Vi behöver lära känna våra elevers förkunskaper 

för att förstå vad som händer när de möter undervisning-
en. De frågor elever ställer kan ge oss ledtrådar kring 
vilka förkunskaper de kommer eller inte kommer med till 
undervisningen. Av detta följer också att elever med goda 
förkunskaper i högre grad kan ställa mer specifika frågor 
i sitt lärande.

Det Ausubel beskrev om förkunskapers roll för läran-
det har också paralleller till det som vi idag lärt oss om 
hur kunskaper och erfarenheter kodas in och lagras i 
hjärnan, om vi för en stund tillåter oss ett sådant kogni-
tivt perspektiv. Våra kunskaper kan förenklat beskrivas 
som mentala representationer, kognitiva strukturer eller 
scheman som kodats in i associativa nätverk, med noder 
eller punkter kopplade till varandra i ett intrikat nätverk. 
Förkunskaper bildar minnen och mönster i hjärnans 
nätverksuppsättning och nya kunskaper bildar relatio-
ner till förkunskaper just genom att de associeras till 
varandra och förknippas med varandra på neural basis 
och kan också just därför ”plockas fram” och aktiveras 
lättare. En del forskare beskriver att vi har en ”semantisk 
sambandscentral” som vi använder för att lagra, organi-
sera och plocka fram information utifrån betydelsen i till 
exempel texter vi läser, eller utifrån en föreläsning som vi 
lyssnar på¹¹.

Elevers förkunskaper i relation till ett kunskapsområde 
i undervisningen har också konsekvenser för undervis-
ningens utformning, både för hur kunskapsinnehållet 
ska struktureras liksom för hur arbetsuppgifter utfor-
mas.  Kalyuga har i sin forskning visat på den så kallade 
omvända expertiseffekten¹². I korthet går den ut på att 
när elever är noviser inom ett kunskapsområde behöver 
de mer strukturerad vägledning från läraren och steg-
för-steg-exempel, medan när elever utvecklar högre 
grad av expertis och förkunskaper inom ett område, så 
behöver undervisningen också i mindre grad låsa eleven 
vid detaljerade stegvisa beskrivningar av kunskaper och 
arbetsprocesser. Detta är något som de flesta av oss har 
erfarenheter av – när vi upplever oss redan ha förkunska-
per inom ett område så blir detaljerade förklaringar av 
sådant som vi redan behärskar potentiellt frustrerande 
och till och med distraherande.

I en studie av lärares språk i undervisningen kom man fram 
till att lärares ämnesspecifika språk och ordförråd spelar 
en viktig roll för elevernas begreppsutveckling, och att en 
undervisningsstrategi som hade potential var att aktive-
ra elevers förkunskaper och också deras hypoteser och 
förklaringsmodeller med riktade vägledande och guidande 
(scaffolding) frågor¹³:

Har du sett något liknande (tidigare/hemma/någon 
annanstans)?

Vad tror du det (fenomenet/sambandet/tillståndet)  
beror på?
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TEMA 1:  
Att lära sig samband 
och relationer
Våra förkunskaper spelar roll för vår associationsförmåga, 
vår förmåga att se paralleller och mönster mellan nya och 
tidigare kunskaper, och därmed också vår förmåga att 
”plocka fram” våra tidigare kunskaper. Minnet är inte ett 
passivt kärl eller ett antal fack i arbetsminnet där saker 
antingen finns eller inte finns lagrade – det är en process 
där vi associerar och skapar mening i lärandet. 

”Att ha det på tungan”  
– att minnas med hjälp av frågor
Att kunna associera, minnas och plocka fram – ibland så 
enkelt, och desto svårare vid andra tillfällen. Ibland får vi 
ägna oss åt att försöka komma ihåg saker som vi egentli-
gen vet: ”Vad var det det hette? Jag har det på tungan…”. I 
forskningsfältet kring metakognition som vi ska återkomma 
till har man påvisat denna typ av upplevelser som kallas 
”tip-of-the-tongue” som intressanta fenomen som faktiskt 
kan vara produktiva trots att vi kan uppleva att minnet sviker 

oss. Man har i studier visat på att när vi använder tid till att 
försöka minnas saker vi ”har på tungan”, så lagras kunska-
perna bättre i minnet (förutsatt att vi också minns dem)¹⁴.

I skolans vardag är tid ofta en bristvara och var sak har sin 
tid – lektioner, genomgångar, prov, reflekterande samtal 
och möten – men när tar vi oss tid till att ”ha saker på 
tungan” eller hjälpa elever att befästa saker de redan lärt 
sig? Och vilka strategier använder vi när vi ska minnas 
något som vi inte minns? En strategi som vi kan använda 
oss av kan vara att associera oss fram – ”När var det vi 
pratade om det (som jag inte minns), i vilket sammanhang? 
På vilken plats?”. ”Just det!” – plötsligt minns vi det.  Vi 
kan använda frågor för att aktivera minnen och tidigare er-
farenheter, och när vi gör det kan det bidra till att befästa 
kunskaperna:

 ”Kommer ni ihåg laborationen förra veckan?  
Vad undersökte vi då? Vad kom vi fram till?”

Denna typ av frågor kallas för tillbakablickande eller retro-
spektiva och kan vara ett stöd för att aktivera en del elevers 
förkunskaper, i en vägledd eller guidad dialog, där vi också 
ägnar tid att summera och minnas det vi lärt oss för att 
tillämpa lärdomarna i ett annat sammanhang i stället för att 
bara rusa vidare till nästa område för att ”bocka av”¹⁵.

I Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om labo-
rationer i naturvetenskapsundervisning lyfts just vikten 
av vägledd och guidad undersökning fram för att främja 
elevers begreppsutveckling, i kontrast till bekräftande un-
dersökning där eleverna svarar på en given fråga utifrån en 
färdigbestämd procedur, samt också i kontrast till en öppen 
undersökning där eleverna själva får formulera  frågorna, 
planera och genomföra undersökningen¹⁶.

Relationellt och analogt tänkande
Från minnesforskare som Ebbinghaus och Tulving och 
in i vår tids minnesforskning så har vissa saker lyfts fram 
som har med lärandet att göra. Ett tema har att göra med 
att vi kodar in och minns saker utifrån deras relation till 
andra saker och sammanhang. Hur denna process där vi 
tar del av, upplever och erfar ett kunskapsområde kodas 
in, lagras och sedan blir tillgänglig för oss för att vi ska 
kunna ”plocka fram” eller minnas har varit föremål för 
minnesforskningen inom psykologin i närmare 150 år. 
Upplevelsen av mening och sammanhang, och att saker 
och ting är begripliga och hänger ihop beskrivs av en del 
forskare som simultant processande¹⁷ – det vill säga vår 
förmåga att kunna associera och relatera saker, feno-
men och begrepp till varandra. I forskning kring kognitiv 
förmåga, begåvning och intelligens lyfts just detta område 

fram som centralt – vår förmåga till relationellt tänkande 
(relational reasoning)¹⁸.

Ett exempel på relationellt tänkande är analogier, det vill 
säga tankefigurer som till exempel ”Människan har fötter 
och hundar har ______.”. Om vi skulle ge ett barn som inte 
spontant kan svara på analogin ovan fyra alternativ: a) tas-
sar b) nos c) halsband d) svans, vilket skulle ett barn  välja? 
Och varför är just det alternativet bättre än de andra? Vi 
minns och förstår med stöd av jämförelser, kontraster, 
likheter och skillnader. Genom att sätta saker och ting 
i relation till varandra så kan vi också dra slutsatser om 
samband och mönster. I forskningen beskrivs denna typ 
av tänkande omväxlande med  begreppen relationellt och 
analogt tänkande, och i de svenska läroplanerna används 
ibland begreppet analytisk förmåga.

Kan man då lära sig relationellt och analogt resonerande, 
och vilken roll har det i undervisningen? Samt, på vilket 
sätt kan man i sådana fall främja relationellt resonerande 
i lärandet i vardagen? Den amerikanska utbildnings-
forskaren Robert Marzano och hans kollegor pekade på 
att bland de mer framgångsrika undervisningsstrategierna 
för elevers lärande fanns just modellandet och under-
visandet av likheter och skillnader i ämnesinnehållet – att 
hjälpa eleverna att identifiera och få språkliga etiketter för 
likheter och skillnader¹⁹. I en studie bland femteklassare 
som inbegrep en övning där eleverna fick jämföra och 
 kontrastera ett fenomen eller ett begrepp utvecklades 
deras relationella resonerande²⁰.

På vilket sätt hänger x och y ihop? Hur är x och y lika?  
På vilket sätt är de olika? Varför är a rätt svar? Varför är 
inte b rätt?

Varför måste man --- innan man ---? Varför kan man inte 
göra tvärtom? Vad händer då?

Medierande samtalsmetodik för att 
främja relationellt tänkande
Tzuriel med kollegor har i en serie studier undersökt 
sambanden mellan relationellt (eller analogt) tänkande och 
lärande, och hur man genom en medierande samtals- och 
undervisningmetodik kan främja kunskapsutvecklingen 
(²¹,²²,²³). I medierande samtalsmetodik används frågor, prom-
ptar/ledtrådar och modellande (till exempel demonstration) 
för att hjälpa eleverna att upptäcka de underliggande princi-
perna i analogt eller relationellt tänkande, till exempel inom 
matematiken. I en av studierna där elever fick möjlighet att 
systematiskt öva på analogier och relationellt resonerande 
uppvisade de en mer positiv kunskapsutveckling i matema-
tik än en kontrollgrupp som ägnade sig åt matematik ”as 
usual”. 

Frågornas roll i en medierande samtalsmetodik är inte att 
eleverna ska ”upptäcka” samband och mönster på egen 
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hand. Tidigare nämnda Alfieri med kollegor⁹ lyfte fram i
sin metaanalys att så kallad ”discovery-based learning” där 
eleverna ska söka kunskaper eller upptäcka mönster och 
samband på egen hand är ineffektivt. Särskilt ineffektivt är 
så kallad icke-väglett utforskande där man förväntar sig att 
eleverna ska upptäcka kunskaperna på egen hand. I deras 
metaanalys gynnades återkoppling, berikade exempel 
(worked examples), scaffolding (gradvis vägledning) och 
modellande lärande. Att främja relationellt tänkande hand-
lar också om att ge elever tid och utrymme att processa 
kunskaper på djupet och sätta dem i ett meningsfullt 
sammanhang²⁴.

Såväl förkunskaper som elevens befintliga sätt att resonera 
ger ledtrådar till hur återkopplingen i lärande samtal kan 
behöva anpassas. I en medierande samtalsmetodik defi-
nieras detta som att det behöver finnas en anpassad och 
differentierad grad av mediering i återkopplingen. En del 
elever behöver en relativt sett öppen fråga som sätter dem 
på spåret igen ”Vad var det som var uppgiften?”, medan 
andra elever behöver ett tydligt strukturerat exempel att 
titta på och arbeta med själva eller tillsammans med en 
kamrat. En tredje grupp behöver en repetition (med eller 
utan variation) eller ett modellande av kunskapsområdet: 
”Titta en gång till på hur jag gör! Vad är det jag gör? Varför 
funkar det?”. Grad av mediering beskrivs inom denna 
forskning som en viktig aspekt för att anpassa återkoppling 
till elevens förkunskaper och nivå, men också till elevens 
förmåga till självreglering²⁵,²⁶. 

Samtalsmetodik kan fungera som  
kognitivt stöd för relationellt tänkande
Med andra ord så kan samtalsmetodik i undervisningen ut-
göra ett kognitivt stöd för att hjälpa eleverna att upptäcka, 
sätta ord på och ”koda in” samband och mönster oavsett om 
kunskaperna förmedlas i språklig, visuell eller i annan form. 
Richland med kollegor har i flera studier undersökt variatio-
ner rörande elevers matematiska färdigheter mellan olika 
länder med utgångspunkt från internationella mätningar av 
matematik (TIMSS)²⁷. En framgångsfaktor verkar utgöras 
just av hur man som lärare stimulerar relationellt resoneran-
de och analogt tänkande systematiskt i matematikundervis-
ningen. I deras forskning lyfts framför allt vikten av att akti-
vera eleverna i att göra jämförelser och att läraren använder 
visualiseringar, demonstrationer och andra typer av förkla-
ringar under tiden eleverna utför uppgiften, så att eleverna 
kan göra dessa i realtid och inte behöver göra jämförelserna 
från minnet. Forskarnas slutsats är att skillnader i hur man 
genomför sådant relationellt resonerande i undervisningen 
verkar ha ett samband med skillnader i elevers matematik-
prestationer mellan länder. De lyfter också i studier fram att 
det finns kulturella skillnader redan i för skoleåldern kring 
hur barns relationella och analoga tänkande utvecklas, 
och att barns förmåga att inhibiera impulser (en aspekt av 
exekutiva och självreglerande förmågor) spelar en viktig roll 
i utvecklingen av relationellt tänkande²⁷.

Relationellt tänkande i läs- och 
språkutvecklingen
Analogt och relationellt tänkande är givetvis inte bara 
begränsat till matematikutvecklingen, utan betraktas 
som en domängenerell förmåga som påverkar kunskaps-, 
begrepps- och färdighetsutvecklingen inom flera områ-
den. När det gäller till exempel tidig läsutveckling pekar 
forskarna på att grundläggande meningsuppbyggnad och 
läsförståelse är beroende av relationellt tänkande i såväl 
den fonologiska (ljud-fonem) som ortografiska processen 
(ordbild). När yngre barn upptäcker att ord rimmar så 
använder de relationellt tänkande och upptäcker (spontant 
eller med stöd av läraren) att i rimmande ord så ändras den 
inledande konsonanten (vilket kallas för onset i läsforsk-
ning), medan resterande delen av ordet är identiskt och 
lika mellan orden (rime-delen); bil – fil – kil. I den vidare 
språk- och begreppsutvecklingen med yngre barn använ-
der vi och utvecklar relationellt tänkande när vi lär oss all-
deles vardagliga ord i motsatspar; ljus – mörk, lång – kort, 
upp – ner, in – ut, och så vidare.

Vilka av orden låter likadant? Varför låter de likadant? 
Vad är det som är annorlunda?

Vad är motsatsen till UPP? Varför då? Kan ni visa med 
armarna?

Relationellt tänkande realiseras både med hjälp av språ-
ket och genom språket i sig. Därför sträcker det sig till 
alla domäner, ämnen och färdigheter i skolan: oavsett om 
det är ämnen med högre andel av teoretiska fakta- och 
begreppskunskaper, eller högre andel av procedurkun-
skaper och praktiska färdigheter. Sammanfattningsvis: att 
låta eleverna bli medvetna om vikten av att vara noggran-
na, jämföra och reflektera, och med hjälp av språket som 
verktyg upptäcka, beskriva och resonera kring samband 
och mönster är centralt för lärandet, oavsett om det rör 
sig om grundläggande läsutveckling i slutet av försko-
le- och tidiga grundskoleperioden, naturvetenskapliga 
fenomen som ska undersökas i fysikämnet, grammatik 
i svenskaämnet, historiska skeenden och fenomen i 
ämnet historia, vid gjutningen av en betongplatta, eller i 
utformningen av undervisning och stöd till elever i behov 
av stöd²⁷,²⁸.

Studierna kring relationellt tänkande visar också på 
vikten av att aktivera elevers eget undersökande och 
utforskande i relation till kunskaper, modeller och förkla-
ringar som är tillgängliga för eleverna. Det spelar dock 
roll hur vi utformar uppgifter där elever undersöker och 
utforskar saker. Om vi vill främja elevernas förståelse så 
behöver kunskaperna finnas tillgängliga (i varierande 
former), så att eleverna inte behöver leta reda på kunska-
perna själva. Annars belastar undervisningen i högre grad 
deras självregleringsförmåga, det andra temat som vi ska 
avhandla härnäst.

TEMA 2: 
Metakognition  
och självreglering  
i lärandet
Vi har så här långt berört hur vi med hjälp av språket kan 
utforska och bena ut mönster och samband. Vi kan även 
genom språket reglera oss själva. Vi kan planera för saker 
och reflektera kring våra handlingar medan vi utför dem, 
bedöma hur det gick efteråt och kanske dra lärdom av våra 
erfarenheter. Vi kan styra vår egen uppmärksamhet, välja 
att i högre grad förhålla oss till distraktioner och utrusta oss 
med strategier för att vara mer uthålliga när det tar emot. 
I många av dessa aktiviteter spelar frågor en viktig roll. 
Frågor kan användas som självinstruktioner för att aktivera 
elevers intention och deras egen (metakognitiva) uppmärk-
samhet på sin självreglering, och för att planera:

Vad vill jag? Vad är nästa steg? Vad handlar detta om? 
Hur hänger det ihop? När är jag färdig?  

Vad blir jag nyfiken på? Vad vill jag lära mig? Vad 
 behöver jag lära mig? Hur kan jag gå tillväga för att 
lyckas? Vad krävs av mig för att ---?”

Läroplanerna i grundskolan och på gymnasiet lyfter fram 
vikten av att elever utvecklar ett allt större ansvarstagande 
för sina studier och utvecklar förmågan att bedöma sitt eget  
lärande, sin kunskapsutveckling och sina arbetsprestationer. 
Genom läroplanerna löper formuleringar som till exempel 
”eget ansvar”, ”reflektera över sitt eget sätt att lära”, ”avge 
omdömen” och ”använda strategier” som nyckelfraser som 
markerar att vi förväntar oss att elever utvecklar en rad 
förmågor och färdigheter kopplat till lärandet (²⁹,³⁰,³¹).

Detta knyter med andra ord an till elevers metakognition 
som handlar om deras medvetenhet om sitt eget tänkande 
och strategier som de använder i lärandet, samt deras 
självreglering. Hur kan vi främja elevernas medvetenhet 
om vilka strategier de använder i lärandet?

Vilken strategi använde du? Hur gjorde du för att lösa 
uppgiften? Vad var svårt i uppgiften? Vad började du 
med? Vad gjorde du sedan? Var några strategier särskilt 
hjälpsamma? Var något svårt? Hur gjorde du då? Vad 
hjälpte dig att lösa uppgiften?
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Elevers varierande förutsättningar till 
metakognition och självreglering
Varje lärare och skolpersonal som undervisat och följt 
elevers lärande och utveckling över tid vet att elever har 
varierande förutsättningar för att kunna ta eget ansvar 
och reflektera över sitt lärande, och att dessa förmågor 
och färdigheter också behöver utvecklas över tid. I varje 
klass med elever i samma ålder finns en spridning rörande 
denna typ av förmågor och färdigheter. Elevers varierande 
förutsättningar är något som skolan har som uppdrag att ta 
hänsyn till och ”uppväga skillnader i”, som det formuleras i 
Skollagen³². 

Denna variation i förutsättningar påverkas också av barns 
och elevers olika uppväxtvillkor. Det visar sig i forskning att 
elevers uppväxtvillkor självklart påverkar de verktyg de har 
med sig till skolan och de verktyg de lämnar skolan med. 
När man följer upp skolgången in i vuxen ålder ser man 
samband mellan bristande likvärdighet i uppväxtvillkor och 
skolgång och försämrad kognition hos individer i vuxen 
ålder³³. Försämrad kognition innebär i detta sammanhang 
tankeförmågor som till exempel den tidigare beskrivna 
förmågan till relationellt och analogt tänkande, men också 
självregleringsförmåga och inte minst planerings- och 
uppmärksamhetsförmågor (så kallade exekutiva förmågor). 
Från forskning kring barn utsatta för långvarig stress och 
från socioekonomiskt utsatta sammanhang vet vi också 
att utvecklingen av självregleringsförmåga hämmas, och 
att detta har samband med försämrade skolprestationer 
längre fram under skolgången³⁴.

Det är i detta ljus som vi också kan fundera kring hur 
elevers förmågor och färdigheter varierar, till exempel 
förmågan att reflektera över sitt lärande, att använda stra-
tegier och ta eget ansvar för sina studier. I varje elevgrupp 
kommer det finnas en variation i förkunskaper, förmågor 
och färdigheter, som kommer att spela roll för elevernas 
vidare lärande och kunskapsutveckling i mötet med under-
visningens utformning.

Metakognition och självreglering  
– en kort historisk återblick
Metakognition har en lång historik som begrepp inom 
pedagogisk och psykologisk forskning. I modern tid 
myntas begreppet av den amerikanske kognitions- och 
utvecklingspsykologen James Flavell på 1970-talet. En 
populärvetenskaplig definition av metakognition är att det 
handlar om individers förmåga att ”lära sig hur man lär sig” 
eller ”tänka om sitt tänkande”. Långt innan Flavell går en 
röd tråd från Platon och efterföljande filosofer som ägnar 
sig just åt detta fenomen; att ”tänka om sitt eget tänk-
ande”³⁵. Metakognition berör frågan om hur vi kan förstå 
medvetandet, vår förmåga att iaktta och reglera oss, våra 
handlingar och beteenden och löper som en röd tråd in i 
såväl pedagogik som psykologi. I läroplanerna formuleras 
ett antal sådana områden som förutsätter utvecklingen 

av en medveten individ som har förmågan att bedöma sig 
själv, sina kunskaper och sitt lärande och att göra medvet-
na val och styra sig själv i lärandet. 

Metakognition som begrepp är också relaterat till be-
greppet självreglering, som handlar om hur vi planerar, 
monitorerar/genomför och utvärderar våra tankar, känslor 
och handlingar. Självregleringsforskning, liksom meta-
kognitionsforskningen har sina rötter bland annat hos 
Vygotskij som lyfte kopplingen mellan barns inre eller 
egocentriska tal och deras växande förmåga till självreg-
lering och självstyrning³⁶. I senare forskning såväl inom 
det pedagogiska som det kliniska området lyfter man 
fram sambanden mellan självreglering och så kallade 
exekutiva förmågor vilka handlar om hur vi planerar, orga-
niserar och strukturerar våra handlingar på ett målinriktat 
sätt³⁷.

Yttre språk, inre språk och 
elevers ”självprat”
Brukar du någon gång tala högt för dig själv? Gör vissa av 
dina elever det? När gör de det? Vad säger de till sig själ-
va? Ett forskningsfält som undersökt sambanden mellan 
yttre språk och inre språk berör hur elever använder denna 
typ av ”självprat” (self-talk eller private speech) i läran-
det³⁶. Studier av hur elever använder språk vid till exem-
pel problemlösning visar på att yngre elever i högre grad 
förlitar sig på yttre uttalat och hörbart men privat tal till 
sig själva (overt private speech). Detta språk förkortas och 
omvandlas till kortare yttranden, viskningar och övergår 
sedan till ett huvudsakligen tyst, inre språkligt tänkande 
hos äldre elever. Det privata talet, oavsett om det är utta-
lat, förkortat eller tyst är ett sätt för eleverna att självregle-
ra sig genom sina problemlösningsstrategier. I forskningen 
lyfts också fram att elever som är medvetna om att de talar 
till sig själva och använder strategier presterade bättre 
i problemlösningsuppgifterna än elever som inte talade 
högt under problemlösning, eller talade högt men inte 
var medvetna om att de gjorde det³⁸. Det är ibland lättare 
att följa en procedur steg-för-steg när man hör sig själva 
repetera instruktionen.

Ur ett pedagogiskt perspektiv uppstår frågan om hur vi kan 
främja elevers medvetenhet om sina strategier i läran-
det inom ramen för undervisningen genom till exempel 
olika former av lärande samtal. Lärande samtal i form av 
klassrums dialoger, pardialoger och även instruerad självre-
flektion spelar en viktig roll för lärandet och för utveckling-
en av själv regleringsförmåga hos eleverna³⁹.

Att väcka elevernas medvetenhet  
om självreglering
En enkel men i forskningen framlyft robust modell som 
kan användas för att beskriva och också göra eleverna 
själva medvetna om vad de företar sig i lärandet utgörs av 
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tre steg eller faser: Planera > Monitorera och Genomföra 
> Reflektera och Utvärdera⁴⁰. I planeringsfasen blir frågor 
relaterade till hur eleven förstår uppgiften och hur den ska 
genomföra uppgiften centrala, till exempel:

Vad är uppgiften? Hur ska jag genomföra den? Vilka 
strategier behöver jag?

I genomförandefasen behöver eleven ”monitorera” sitt    
arbete, det vill säga hålla koll på sig själv och hur arbetet 
fortskrider:

Hur långt har jag kommit? Vad är nästa steg?

I reflektions- och utvärderingsfasen blickar eleven tillbaka 
och sammanfattar genom självbedömning:

Hur gick det? Vad lärde jag mig? Vad var viktigt för att 
lyckas? Hur kan jag göra nästa gång?

Denna typ av dialog eller ”självprat” är något som många 
elever antingen uttrycker spontant i sådant ”självprat” 
 under till exempel problemlösning, eller som tyst tal i sitt 
inre språk, som ett sätt att reglera sitt eget beteende. 

Sambanden mellan metakognition, 
självreglering och skolprestationer
Är då lärande samtal, baserade på metakognitiva strate-
gier och språkligt stöd för att främja självreglering alltid 
gynnsamma för alla elevers lärande? Givetvis inte, och det 
är viktigt att se dessa som en del av en bredare repertoar 
av olika undervisningsstrategier för läraren. Dignath med 
flera forskare har i flera studier och forskningsöversikter 
undersökt förekomsten av lärares undervisning av själv-
reglerings- och metakognitiva strategier och effekter av 
dessa i lärandet. De konstaterar att explicit undervisning 
av strategier tyvärr är ovanligt, men när undervisning av 
sådana strategier förekommer så har de goda effekter på 

elevers lärande och kunskapsutveckling ⁴¹,⁴²,⁴³,⁴⁴. Det är 
också viktigt att i detta sammanhang inte se på samtals-
metodik och frågor som något självändamål, utan som 
verktyg för att främja elevers förmåga att förstå samband 
och mönster och att bli medvetna om sitt eget sätt att 
fungera i lärandet.

I forskningen lyfts det också fram att medan yngre elever 
behöver reducerad komplexitet och mer explicit undervis-
ning av strategier för hur de kan lära sig, steg-för-steg, så 
kan man i högre grad förlita sig på elevers strategier när 
de blir äldre. Anledningen till detta är med stor sannolikhet 
att yngre barn är i en tidig utveckling av sin självregle-
ringsförmåga och i högre grad är i behov av modellande, 
tillgängliga strategier, exempel och steg-för-steg-beskriv-
ningar medan äldre elever utvecklat en högre grad av egen 
förmåga till självreglering och istället kan hämmas av för 
detaljerat självregleringsstöd. Detta skulle i sådana fall 
stämma väl överens också med den forskning som tidigare 
beskrivits om den så kallade omvända expertis- effekten¹² 
som pekar på vikten av att inte överbelasta elevers själv-
regleringsförmåga. 

Detta beskrivs också av Dignath och Veenman som i en 
studie med klassrumsobservationer kom fram till att en 
möjlighet för lärare är att undervisa elever explicit inte 
bara i strategier för att lösa uppgifter (kognitiva och 
ämnesspecifika strategier) utan också metakognitiva 
strategier, där man ”väcker” och stöttar elevers förmåga 
att reflektera över hur de lär sig eller inte lär sig⁴⁵. Som 
tidigare nämnts pekar ett antal studier på att främjandet 
av elevers metakognitiva strategier i lärandet gynnar deras 
lärande och skolprestationer, och att detta är särskilt 
påtagligt för elever från socioekonomiskt utsatta samman-
hang². Givet att många lärare upplever att elever i under-
visningen kan ha svårt att ta eget ansvar, koncentrera sig 
och vara uppmärksamma så framstår detta som ett viktigt 
utvecklingsområde där det går att arbeta såväl främjande 
som förebyggande.

Planeringsfas
(målformulering och planering)

Genomföra
(monitorering/självkontroll, självmotivering)

Reflektera
(utvärdera resultat, tillskriva sig själv)

> Vad är uppgiften?

> Vad ska jag göra?

> Hur ska jag göra det?

> Vilka strategier kan vara bra?

> Vad tänker jag om uppgiften?

> Behöver jag veta något mer?

> Vad tänker jag om min förmåga?

> Tror jag att jag kan klara det?

> Kom ihåg planen!

> Var är jag nu?

> Håll koll på vad jag ska göra!

> Använd strategier!

> Stanna upp ibland och fundera...

> Hur långt har jag kommit?

> Pröva!

> Kämpa!

> Be om hjälp om det behövs!

> Hur gick det?

> Löste jag uppgiften?

> Vad lärde jag mig?

> Var något svårt?

> Använde jag någon strategi?

> Ändrade jag min plan?

> Hur styrde jag mig själv?

> Vad kan jag tänka på till nästa gång?

> Vad kan min lärare hjälpa mig med?

Figur. Självregleringens tre faser samt frågor, promptar och strategier för att stödja självreglering. Ur Partanen, 2019 (25).
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Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasieskolor  
och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.  

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna  
och 7 gymnasieskolorna.  

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
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