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Att lära sig att lära - eller
förstå vaför jag inte förstår!

En metod till förbättrat lärande med hjälp av
symboler och självreflektion



Abstrakt

Arbetes syfte var att eleverna med hjälp av våra symboler och självreflektion skulle få ökad
förmåga att se var de stannar upp i sitt lärande och ta sig vidare efteråt. Slutmålet var att de
skulle lära sig att lära och i förlängningen kunna uppnå bättre studieresultat. Arbetet
genomfördes vid en gymnasieskola i Norrbotten. Vi utgick från forskningen som menar att
alla elever är utvecklingsbara och själva kan påverka sitt lärande. Stödet för genomförandet av
utvecklingsarbetet fanns i läroplanen som vill få eleverna att tro på sina egna möjligheter att
utvecklas. Det var elevernas egna upplevelser av sitt lärande som var intressant och vi
använde därför en kvalitativ ansats. Eleverna förde loggbok där de nyttjade sig av symbolerna
för att identifiera var de stannade upp och hur de tog sig vidare i studierna. Som komplement
till loggboken intervjuades ett urval av eleverna. Resultatet av utvecklingsarbetet blev
övervägande positivt. Flertalet elever menade att de lärt sig identifiera sina egna hinder i
lärandet, att de lärt sig se lösningar för att ta sig vidare, lärt sig att lära och i förlängningen fått
ett bättre studieresultat.
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1 Bakgrund

1.1 Inledning

Citat av en elev från första praktikperioden.

"Jag förstår inte, det här är alldeles för svårt för mig. Jag ger upp!"

Eleven har stött på ett problem eller en uppgift i sina studier som synes oöverstiglig och vi
uppfattar att eleven oftast överreagerar genom att sätta upp barriärer för fortsatt inlärning. I en
klassrumssituation händer det dagligen att elever strandar i arbetet, det vill säga de kommer
inte vidare i sina studier. Någonting har fått dem att stanna upp och de kan inte nå slutmålet
med uppgiften eller lektionen. De förstår att de har problem framför sig, en barriär, men de
vet inte hur de ska bemästra situationen.

Under vår praktik slogs vi av hur lite som har förändrats sedan vi själva studerade på
gymnasiet, eleverna brottas fortfarande med samma problem. Utmärkande var bland annat
elevers bristande förmåga att se helheter, oförmågan att dra egna slutsatser samt att koppla
gamla kunskaper med nya. Många elever hade dessutom stora problem att minnas det
väsentliga från föregående lektioner. Följden blev att det uppstod luckor i deras kunskap.
Detta gjorde det i sin tur svårt för dem att hänga med och förstå innehållet på de kommande
lektionerna. Dessutom verkar eleverna tyngda av den stora informations- och textmängd som
skulle hanteras. I stället för att tänka efter lite grann och till exempel titta tillbaka på tidigare
lektionsanteckningar gav eleverna upp alldeles för ofta. Avsaknaden av ett sätt att komma
vidare i sina studier var vanligt hos de elever som vi kom i kontakt med under vår praktik.

Vi utgår från att alla elever är utvecklingsbara. Kan vi bara få dem att sluta konstruera
barriärer och istället använda sin kraft till att riva dem kan vägen öppnas till ett mycket bättre
lärande och studieresultat som följd. De barriärer som elever bygger upp kan bestå i att de
förstorar små problem. Känslan de får är att de inte kan klara av skolarbetet. Detta
examensarbete har för avsikt att försöka hjälpa eleven komma förbi dessa hinder.

Vanligen när det talas om att utveckla sitt lärande avses en bättre studieteknik. Oftast blir det
ganska abstrakt och eleverna upplever det kanske som väldigt torrt och ointressant. Vi har valt
att synliggöra studieteknikens abstrakta termer och sammanhang på ett enkelt sätt. Därför har
vi konstruerat ett antal symboler som åskådliggör några av de hinder som eleven kan tänkas
möta i sin inlärning. Genom att identifiera hinder samt lära sig se utvägar runt problemet tror
vi att kunskapen om det egna lärandet ökar. Som en följd av detta tror vi att eleverna kan lära
sig att lära och på så vis uppnå bättre studieresultat. Utvecklingsarbetet bör gå att applicera på
vilket skolämne som helst, då ett generellt angreppssätt används. Det är inte innehållet i ämnet
som är väsentligt utan elevens lärande som sätts i fokus.
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1.2 Förankring i skolans styrdokument

1.2.1 Läroplan och skollag

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, nämns att läraren skall ha som målsättning
att få eleven att ”tro på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas” (Lpf 94, s. 43).
Med utvecklingsarbetet vill vi få eleverna att hitta ett angreppssätt för att komma vidare när
de strandar i sina studier. Läroplanen ger stöd för att i utvecklingsarbetet försöka förbättra
elevernas studieresultat. Lärare ska även följa skollagen, och den trycker på det faktum att alla
elever skall ha samma möjligheter.  ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Skollagen 1 kap.  Allmänna
föreskrifter § 2). Utvecklingsarbetet genomförs helt i enlighet med detta. För att få ett lyckat
slutresultat med studierna krävs att eleverna känner och tar eget ansvar. Eleverna måste även
ha redskap att lyckas med studierna.

1.2.2 Nationella programmål

Lärare arbetar i en målstyrd verksamhet där det primära inte är kunskapen i sig utan att eleven
ska planera och ta ansvar för det egna lärandet. Varje program inom gymnasieskolan har
programmål. Dessa mål ska genomsyra hela utbildningen och står över de kursmål som finns.
Programmålen är inte detsamma för alla program, utan är specifika för den utbildningen
eleven går.

I teknikprogrammets mål ska eleverna utveckla sin förmåga att lösa problem i praktiken
genom tanke, kommunikation och handling (Teknikprogrammet Gy 2000 TE 2000:17 s. 9).

Barn och fritidsprogrammet är ett kreativt program där människan sätts i centrum. Det är
individen som är det viktiga. I dess programmål står följande ”I utbildningen behandlas
människans utveckling som en livslång process. Kunskap om och förståelse för både egen och
andras utveckling är väsentlig” (Barn och Fritidsprogrammet Gy 2000:01 BF 2000:01 s. 10).
Utvecklingsarbetet bygger på att eleverna använder sig av självreflektion för att förstå sitt
eget lärande vilket vi anser att de nationella programmålen ger stöd för.

1.2.3 Kursmål

Kursmålen styr varje enskild kurs med programmålen som överordnade. Enligt målen för
fysik B skall kursen sträva mot att ”eleven utvecklar sin förmåga att tala och skriva om samt
reflektera över fysikaliska fenomen, modeller och begrepp […] utvecklar sin förmåga att
kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och tolka fysikaliska fenomen och skeenden i
vardagen, naturen, samhället och yrkeslivets modeller”.
(www.skolverket.se, 2003 04 10 10:30)
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Det andra ämnet där utvecklingsarbetet genomförs är naturkunskap A. Ämnets olika mål
innefattar ”att eleven utvecklar sin förmåga att beskriva, förklara och förstå omvärlden ur ett
naturvetenskapligt perspektiv, utvecklar sin förmåga och sitt intresse att söka, kritiskt granska
och tillgodogöra sig kunskap om aktuell forskning i naturvetenskap från olika
informationskällor” (www.skolverket.se, 2003 04 10 10:30).

Samhällskunskap A är det tredje ämnet som ingår i studien. Samhällskunskap skall ”utveckla
förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta från olika källor och medier samt
kunna formulera sig och dra slutsatser” (www.skolverket.se, 2003 04 10 10:30).

Alla tre kursmål har en bred definition av vad som skall uppnås under kursernas gång. En av
grundpelarna är att eleverna skall utveckla sina förmågor på många olika områden.
Kursmålen ger stöd för att genomföra detta utvecklingsarbete då det också strävar efter att
utveckla elevernas generella inlärningsförmåga.

1.2.4 Lokal kommunal nivå

Varje kommun har en utbildningsplan. Denna plan stödjer varje elevs individuella utveckling.
I barn och utbildningsplanen 2001-2004 har kommunen prioriterat fyra områden, lärande och
utveckling är ett av dessa:
”Mål att uppnå: Alla barn/studeranden

• tar med stigande ålder och mognad ett allt större ansvar för det egna lärandet.
• ges pedagogiskt stöd/hjälp utifrån individuella behov och förutsättningar i det dagliga

arbetet.
• Har tid och möjligheter till reflektion i/kring sitt lärande.”

(Dals kommun, Norrbotten)
Lokal kommunal nivå ger stöd för utvecklingsarbetets syfte. Får eleven även i praktiken utgå
från sina egna förutsättningar och sina behov enligt styrdokumentens intentioner finns
verkliga förutsättningar för att eleverna kommer förbi sina barriärer.

1.3 Tidigare forskning inom området

1.3.1 Intelligensens föränderlighet och olikhet

Intelligensbegreppet har under senare års forskning gått från att vara ett stelt IQ-mått som inte
kan ändras till att bli något som i hög grad kan påverkas. Orsaken är att det uppstått ett
växande samförstånd bland forskare att intellektuell förmåga kan utvecklas. Det finns
moderna teorier som strävar efter att beskriva hur lärandet och problemlösning fungerar. Ett
försök var Howard Gardners, Theory of multiple intelligences som lanserades 1983 (Ashman
m.fl., 1997). I den menar Howard Gardner att det finns sju intelligenser: en kroppslig, en
social, en logisk, en språklig, en spatial, en musikalisk och en som bygger på självkännedom
(Ashman m.fl., 1997). Gardner definierar intelligens inte bara som förmåga att lösa problem,
utan även förmågan att använda den i olika sammanhang. Dessutom menar han också att det
som skiljer människor åt är hur dessa olika intelligenser kombineras för att ”angripa olika
uppgifter, lösa vissa problem och göra framsteg på olika ämnesområden” (Gardner, 1992, s.
18). Han anser att flertalet elever skulle lära sig mycket mer och få en mer bestående kunskap
om undervisningen varierades mer samt om skolan hade fler sätt att mäta kunskap på. Enligt
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honom klassificerar skolan elever som lyckade och andra som misslyckade grundat bara på
om de klarar av skolans system.  Han tror också att ”ibland kan elever, som inte klarar sig
enligt de vanliga sätten att mäta kompetens, avslöja signifikant kunskap och förståelse om
dessa tagits fram på ett annorlunda sätt” (Gardner, 1992, s. 20). Det är alltså väsentligt att
skolan vågar testa nya vägar för att nå fler elever. Gardners resonemang om elevers olikheter
passar bra in i vårt utvecklingsarbete genom att vi tror på att elever kan så mycket mer än de
oftast ges möjlighet att visa. Det gäller bara att hitta sätt att ge eleverna den chansen.     

1.3.2 Kunskapens betydelse för eleven

Det finns mycket litteratur skrivet om studieteknik. Vår ståndpunkt är den Stigmar har. Han
har forskat i metakognition och internet. Han är negativ till generella övningar i studieteknik.
Studieteknik ges oftast i allmänna former utan att eleverna kan relatera till dem. De känner
inte igen sig och får då svårt att ta till sig av råden (Stigmar, 2002).

En av grunderna vid bestående inlärning är att tänka lite djupare, ytlig kunskap försvinner
fort. Det räcker inte med att läraren går igenom ett moment för att eleven ska få bestående
kunskap. För att den ska vara meningsfull för eleven måste kunskapen sättas in i ett
sammanhang som betyder något för honom eller henne. Det är genom att träna upp eleverna
till denna självinsikt som kunskapen kan bli bestående. Att försöka analysera sitt eget
kunskapsarbete kan få elever att förbättra sitt lärande (Elliot m.fl., 1996).

1.3.3 Självreflektion eller metakognition

Ett sätt att lära eleverna att förstå och uppskatta olika metoder är att låta dem tänka på sin eget
lärande. Elever som iakttar sin egen inlärning visar sig ha fått ökad förmåga att lära sig
(Elliott m.fl., 1996).

Stigmar menar att begreppet metakognition är svårdefinierat och att forskare till viss del är
oense. Definitionen som han ger är att det går ut på att göra eleven medveten om hur han/hon
lär. ”Metakognition innebär att tänka och att vara medveten kring olika kognitiva processer,
till exempel att komma ihåg, att lära sig, att förstå, att planera och lösa problem”  (Stigmar,
2002, s. 56). Att kunna allt detta på en gång, menar författaren Gunilla Lindqvist, är en
omöjlighet utan att människor måste träna upp sin metakognitiva förmåga. I grund och botten
handlar det om att en individ måste tänka efter mer på varför hon gör som hon gör. Sätt att
lösa problem är individuellt (Lindqvist, 1999).

1.3.4 Symboler

Adrian Frutiger är en författare som skrivit om symbolernas betydelse. Symboler och
symbolik har varit ständigt närvarande i människlighetens historia. Redan flera tusen år före
Kristus födelse skapades de första ideogrammen i Mesopotamien. Från ideogrammen
utvecklades sedan skriftspråket i olika omgångar, men symbolerna har aldrig kunnats avvaras
helt. Det har inte spelat någon roll vilket område det har rört sig om allt från religion, filosofi
till samhällsliv har ett symbolspråk. I dagens samhälle upplever symboliken ett slags
renässans. Det har blivit allt vanligare att kommunicera med symboler inom olika
vetenskapliga genrer. Han säger att det är lättare att se likheter om det finns ett vedertaget
tecken. Författaren menar att ett sådant exempel är vägskyltar. Oavsett vart människan
befinner sig i världen har hon relativt lätt att förstå innebörden av vägskyltar och detta skulle
då beror på att hon presenteras för något hon känner. Vägskyltarna ger henne viktig



                                                                  5

information direkt. En annan anledning som nämns till varför symbolerna åter blivit vanligt
förkommande är att bilder ger den information som behövs. Det riskeras inte att missförstånd
uppstår i samma utsträckning som om informationen skulle ges muntligen, budskapet
presenteras direkt (Frutiger, 1989).

Åke Högberg är en annan författare som skrivit om symboler och dess värde för människan.
Enligt Högberg är det väsentligt att personen själv bygger ut budskapet för att få ut något av
symbolen. Alltså att individen kompletterar med egna funderingar. Han menade vidare att den
främsta skillnaden mellan ord och symboler är den att ord har en exakt betydelse vilken går
att finna i ett lexikon, men att symbolen spelar på våra föreställningar och associationer.
Högberg menar vidare att symboler spelar en viktig roll i dagens skola. Han anser att vi är
”tvåspråkiga […] logiska tänkandet och ett symboliskt tänkande” (Högberg, 1996, s.53).
Därutöver menar han att det därför är viktigt att skolan tar tillvara det symboliska språket,
speciellt då han anser att undervisningen idag är alldeles för fokuserad på att förbättra det
logiska tänkandet (Högberg, 1996). Även Gardner menar att vissa elever lär sig bättre om de
får tillfälle att hantera symboler. Det är naturligt för ett barn att tänka i symboler och
symbolsystem. Någonting som han stärker genom att säga att de vidareutvecklar vardagen
genom att krydda det naturliga språket. Allt eftersom barnet växer behärskar det mer och mer
symboler och är enligt honom ”fullvärdiga symboliska varelser” vid sjuårsåldern (Gardner,
1992, s. 63). Han påstår att människor, och även barn, kommunicerar mycket genom gester
och avbildningar. Genom detta får det symboliska tillvägagångssättet stor betydelse enligt
författaren. ”Att behandla ett föremål som det vore ett annat, är en viktig form av
metarepresentation” (Gardner, 1992, s. 77).

Tankar, minne och drömmar omvandlas direkt till bilder och det är inte därför konstigt att
samhället har ett konstant behov av nya symboler. ”pictorial signs are becoming even more
indispensable for human communication, not exclusively but in the right place”
(Frutiger, 1989, s. 226). Författaren belyser även det faktum att yngre människor blir allt mer
vana att läsa i bilder exempelvis genom seriemagasin. Med stöd av ovanstående reflektioner
anser vi att vårt symbolspråk fyller en viktig funktion.

1.3.5 Loggboken

Det vi kallar loggbok brukar heta kompetensjournal och används flitigt i arbetslivet.
”Kompetensjournal kallas den typ av dagbok, där man för anteckningar om sitt yrkesarbete
och om sig själv för att utvecklas i yrket. Man skriver om vad man gör, hur man arbetar, hur
man känner sig, arbetssituationer, problem, framgångar man möter och annat man har behov
att tänka på och reflektera över för att få grepp om sig själv, sitt arbete och sina iakttagelser”
(Strömqvist, 1996,  ).
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1.4 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka om eleverna med hjälp av våra symboler och
självreflektion kan utveckla sin förmåga att se;
 • var de stannar upp i sitt lärande
 • hur de ska ta sig vidare
samt genom detta;
 • lära sig att lära
 • förbättra studieresultatet
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2 Metod

2.1 Val av metod

Studien kom i huvudsak att ha en kvalitativ ansats. Anledningen till vårt val var främst att
arbetet berörde människors sätt att tänka. Det var individers egna upplevelser som var
intressant. Jan Trost menar i sin bok kvalitativa intervjuer att den kvalitativa metoden lämpar
sig bra om det är förståelse för människors handlande eller tankesätt som man vill studera.
(Trost, 1997)

Eleverna förde varsin loggbok för självreflektion. Denna loggbok var personlig och till för att
eleven skulle föra ett samtal med sig själv. I sin loggbok funderade och reflekterade eleven
över tänkbara orsaker/åtgärder för att kunna komma vidare i sina studier. Det var viktigt att
loggboksförandet skedde kontinuerligt då självreflektion är en process. Genom att under en
längre tid få fundera över en given situation, kom eleverna förhoppningsvis att se fler och fler
indikationer på vad som höll dem tillbaka i studierna. När svårigheterna var identifierade
gällde det för eleverna att fundera vidare för att hitta sitt sätt att förbättra sitt lärande.
Lösningen fanns hos dem själva. De kunde också nyttja sin omvärld på ett positivt sätt. Här
fanns vi till hands för råd. Det är varje lärares uppgift att hjälpa eleverna och det blev
förhoppningsvis enklare allt eftersom de själva hade börjat definiera problem och tänka på
lösningen till det samma. Loggböckerna kommenterades efter varje skrivet tillfälle. Målet
med varje punkt i loggboken framgår av bilaga 1. Bilaga 2 visar hur loggboksbladet som
eleverna fyllde i såg ut.

I loggböckerna användes symbolerna. De var tänkta som hjälp till eleverna när de skulle lära
sig identifiera var de stannade upp. Med symbolspråk och att vi satte eleven i centrum bland
symbolerna var tanken att starta en inre process hos eleverna. Symbolerna plockades fram ur
våra egna föreställningar om de inlärningshinder som vi själva upplevt och att vi trodde att
dessa symboler var relevanta i ett vidare sammanhang.

 

Figur 1 De symboler eleverna fick arbeta med vid sitt reflekterande i loggboken var dela upp, timglas, nyckel,
struktur, djävulen, egna valet, data, sax, trappa, hjärta, freestyle, prioritet och repetition.
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Processen syftade till att få dem att arbeta med sitt eget lärande. Symbolerna var tänkta att
symbolisera lärandets huvuddrag (bilaga 3 och 4).

Som komplement till analysen av loggböckerna gjordes intervjuer. Intervjun var uppbyggd
kring 12 frågor om hur eleverna såg på sina studier, vår metod och symbolspråket. Frågorna
fick alla intervjuade besvara med egna ord. I ett första steg fick de ta ställning till hur de rent
allmänt såg på sin studiesituation. Utifrån denna fråga byggdes sedan intervjuerna upp kring
uppsatsens syfte. Anledningen till att intervjun inleddes med generella frågor var att det
kändes väsentligt att få  en känsla av hur eleven ser på sig själv. Detta för att se hur
utvecklingsbenägen eleven var. Därutöver fanns möjligheten att ställa följdfrågor då behov
uppstod. Steiner Kvale har skrivit om kvalitativa intervjuer, han menar ”att intervjua är ett
hantverk” (Kvale, 1997, s. 82). Vidare påpekar han att den som intervjuar måste vara vaksam
med hur han/hon agerar samt vad är det som efterfrågas. Frågorna måste vara enkla och klara,
enligt Kvale är det bättre med en kort fråga än en lång. Frågan skall vara utformad så att den
prickar exakt rätt, det gäller att veta vad det är som efterfrågas. Detta fanns i åtanke i våra
intervjuer.

Kvale kategoriserar en rad olika typer av kvalitativa intervjuer. En kategori som han ger är
”intervjuer som hjälpmetod i förhållande till andra metoder” (Kvale, 1997, s. 94). Vi ämnar
använda oss av intervjuerna som en hjälpmetod till loggböckerna.

En viktig sak är att den person som intervjuas, blir försäkrad om att hennes integritet inte
kränks. Det är enligt honom viktigt att sådan information inte röjs för att undvika att personen
kan identifieras (Kvale, 1997).  Därför har vi valt att ge kommunen, skolan och eleverna
fingerade namn.

2.2 Respondenter

2.2.1 Urval av undersökningsenhet

Vår praktik var förlagd vid Dalskolan i Norrbotten. Utvecklingsarbetet skulle bedrivas under
en nio veckor lång praktik så valet av skola blev därför enkelt.

2.2.2 Urval av respondenter

Arbetet genomfördes i tre klasser i årskurs två på gymnasienivå. Klasserna var fördelade på
teknik- samt barn och fritidsprogrammet. Klasserna bestod av sammanlagt 81 elever som kom
att få arbeta med vår metod. Av dessa gick 24 elever på barn och fritidsprogrammet och 57 på
teknikprogrammet. För att få ett tillräckligt underlag att arbeta med skulle eleverna ha skrivit
loggbok vid minst 2/3  av tillfällena. De elever som blev kvar, 49 stycken, ingick i studien.
Utifrån denna grupp kom 30 elever att lottas ut till intervjuer, 10 från varje klass.

2.2.3 Bortfall

Då vi krävde att eleven skulle ha deltagit 2/3 av tillfällena då loggbok skrevs fick vi ett
bortfall på ungefär 40 %.  Det berodde först och främst på att undersökningsperioden var för
kort vilket i sin tur medförde att räckte det med att eleverna var frånvarande några gånger för
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att det skulle få stor effekt. Sedan var det en period med hög sjukfrånvaro, mönstring och
annan frånvaro.

2.3 Genomförande

Idén till examensarbetet uppstod efter vår första praktik i september 2002. Under de följande
veckorna efter praktiken tog tankarna form. Informationsinhämtning påbörjades och PM
skrevs. Under vecka 48 lämnades PM in och inom några veckor utsågs en handledare av
universitetet. Från och med vecka 48, 2002 till vecka 4, 2003 utarbetades avsnitten inledning,
syfte och metod. Under denna period utvecklade vi också hur loggboken skulle se ut med alla
symboler. Vi kom att utföra utvecklingsarbetet från vecka 4 till vecka 13 under vårterminen
2003, vid en skola i Norrbotten.  Arbetet utfördes alltså under totalt 9 veckor.

Tidsplan

       V 43 – 47             V 48                  V 49 – 3
Idébearbetning PM Inledning, syfte och metod

         V 4                                     V 4                         V 5         V 6 – 9        V 10          V 11         V 12 - 13

              V 14 -  15                               V 16 – 20                                      V 21                            V 22
Resultatbearbetning Slutsatser och diskussion Inlämning av arbete Seminarium

Under första lektionen med klassen presenterade vi oss för våra respektive klasser. Denna
presentation var allmän och syftade till att ge eleverna en bild av vilka vi var. Under
lektionstillfälle nummer två introducerade vi vårt examensarbete i klasserna samt att vi
klargjorde symbolerna. Innan detta lektionstillfälle hade vi även kopierat upp en loggbok till
varje elev ( bilaga 3 och bilaga 4 ). Under lektionstillfälle nummer tre kom klasserna att göra
en loggboksövning utifrån vår modell. Denna övning var till för att ge eleverna en chans att
öva men också för att klargöra eventuella oklarheter. Dessa tre lektionstillfällen genomfördes
under vecka 4 och 5. Under lektionstillfälle fyra började eleverna reflektera och skriva i
loggböckerna. Därefter fortsatte eleverna att reflektera i sina loggböcker på varje lämplig
lektion under fem veckors tid. Loggböckerna togs in efter varje tillfälle för att analyseras.
Sedan träffades vi vid behov för gemensam reflektion över loggböckerna. Efter fem veckor
togs de elever ut som skrivit loggbok två tredjedelar av gångerna. Av dessa lottades 30 elever
ut för intervju, tio i respektive klass. Intervjuerna genomfördes individuellt med varje elev
under vecka 12 och vecka 13. Vi genomförde intervjuerna med våra respektive klasser.

Det sista steget var att göra en slutgiltig analys av loggböckerna och intervjuerna och
sammanställa rapporten.  Sammanställningen av intervjuerna gjordes v14 och rapporten
skrevs färdig under perioden v15 till v20.

Detaljplanering Projekt introduktion Övning Loggbok Lov Loggbok Intervju
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3 Resultat

Här presenteras resultatet från utvecklingsarbetes två delar. Den första delen är inriktad på
loggböckerna och den andra delen koncentreras på intervjuerna. Indelningen är ämnad att ge
struktur och underlätta för läsaren.

3.1 Loggböcker

Loggbokens fyra olika steg består av;
1. Här sätter de ord på vad deras bekymmer/uppgift var under lektionen.
2. Ett andra steg där de tar hjälp av symbolerna för att identifiera varför det inte går som

de vill med studierna.
3. Det tredje steget består av att eleverna sätter ord på de symbolerna som de valt. Detta

för att få eleverna att reflektera lite djupare.
4. Slutligen ett fjärde och sista steg. Där ambitionen är att eleverna själva försöker

komma på hur de ska ta sig själva vidare i sina studier. (bilaga 1)

3.1.1 Elevernas identifikation av inlärningshinder via loggboken

Under processens gång har det visat sig att det stora flertalet elever i genomsnitt tar sig till
steg 3 i loggboken. Detta oavsett vilken gång de skrev i loggboken.

Skrivtillfälle Medelvärde
1 3.1
2 3.3
3 3.2
4 2.7
5 2.9

Tabell 1 Tabellen visar medelvärdet för hur långt eleverna, 49 stycken, tagit sig i loggboken vid respektive
skrivtillfälle.

Tabellen visar att eleverna klarar av att identifiera var de stannar upp i sitt lärande. Den visar
också att flertalet har förmågan att beskriva i ord vad som får dem att stanna upp. Hur
eleverna uttryckte sig i loggboken varierade stort, från väldigt utförligt till mycket korta
meningar.  De elever som hade förmågan att uttrycka sina tankar beskrev sin studiesituation
noggrant. Ett exempel på detta är Kim som ville förstå ett naturfenomen.  Kim identifierade
problemet på följande sätt genom symbolerna; dela upp, timglas och hjärta. Kim fortsatte med
att förklara symbolerna på följande sätt:

”Dela upp; lära mig ”grunderna” innan jag börjar med en svårare uppgift som bara tjorvar
till det. Timglas: Tar tid på mig att lära sig det viktigaste och grunderna först och sedan
bygga på med svårare uppgift. Hjärta: Vill komma ut ur provsalen och tycka att det gått
bra.”

Bland de elever som inte skrev utförligt återfanns ofta korta förklaringar. Dessa fåordiga
elever upplevde det ofta som tråkigt på lektionen. De hade ingen motivation och gav
uttryck för dålig självkänsla. Som ett par elever uttryckte sig;
”Dålig fantasi.” , ”Det är så j-vla tråkigt”
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3.1.2 Användning av symboler i loggböckerna

Sammanställningen av loggboken visade att eleverna identifierade sina hinder med hjälp av
våra symboler, figur 2.

Figur 2 Fördelning av hur de 49n eleverna använde symbolerna i loggböckerna i %.

Här visade det sig att eleverna använt sig av alla symboler.  Symbolerna trappa och nyckel var
minst förekommande och mest förekommande var timglas och hjärta.

3.2 Intervjuer

Ur intervjuernas tolvfrågor var fem stycken direkt relaterade till syftet, nummer 3, 6, 9, 10
och 11 (bilaga 5).  Fråga nummer 10; Hur upplevde du det att tänka på hur du själv fungerar
när du lär dig? Av de tillfrågade eleverna var det inte någon som tyckte att det var jobbigt
elever svårt att reflektera över hur de själva fungerar när de lär sig.

3.2.1 Identifikation av inlärningshinder genom intervju

Fråga nummer 6 berörde symbolerna. Att symbolerna var relevanta för arbetet tyckte i stort
sett alla elever. De menade att symbolerna hjälpt dem att se var de stannade upp. Symbolerna
fyllde sin funktion då eleverna upplevde dem som lättförståliga. Även de elever som inte
ansåg att metoden som helhet gav så mycket pekade på symbolernas värde. Däremot på
detaljnivån var det vissa symboler som uppfattades som mer svårförståliga än andra. En klar
majoritet av de tillfrågade ansåg att de symboler som var lättast att förstå var; repetition, data,
timglas, djävulen och prioritet. Däremot ansåg eleverna att nyckel, det egna alternativet ”----”
samt trappa var svårast, mindre än hälften av intervjupersonerna förstod dessa tre symboler.

Fördelning av elevernas användning av symboler i loggböckerna 
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3.2.2 Att ta sig vidare och att lära sig att lära

Vi ställde två metakognitiva frågor som var väldigt lika varandra nummer 11; Har du lärt dig
att lära? och nummer 9; Vad har arbetet lärt dig om ditt sätt att tänka och lära? Den första av
frågorna uppmanade dem att ta ställning till ifall de hade hittat ett sätt att lära sig att lära. Den
andra frågan gav möjligheten för eleverna att reflektera lite över hur deras sätt att tänka och
lära. Oavsett vilken fråga de svarade på var en majoritet positivt inställda till
utvecklingsarbetet. Många av eleverna sa att arbetet fått dem att se vad de behövde göra för
att kunna utveckla sitt lärande. Deras egen medvetenhet hade ökat om deras egna hinder.
Några angav symboler som de behövde arbeta med, exempelvis prioritet. En del ansåg att
loggbokskrivandet hjälpte dem att tänka efter på deras egen situation. Eleverna uppfattade
processen att tänka över sin egen situation som en väckarklocka, de blev tvungen att se på sin
egen studiesituation. De menade att de nu hade fått ett redskap att använda sig av. Klara sa

”Lärt mig identifiera problemet och sedan lösa det. Det betyder att jag inte stannar lika
ofta som förut.”

En annan elev Alexandra sa så här;

” Ja, det går lättare. Jag stannar oftare upp och funderar hur jag skall göra för att ta mig
vidare.”

Bland de elever som var negativa fanns de som svarade blankt nej utan att ge en ytterligare
motivering. Andra ansåg att de redan hade kunskapen om hur de själva lär sig. Denna grupp
ansåg att de inte gjort några nya framsteg i sitt sätt att tänka och lära. Resterande elever hade
ingen bestämd åsikt i frågan.

3.2.3 Bättre studieresultat

Eleverna fick ta ställning till om våra symboler och självreflektion bidragit till att hjälpa dem
till ett bättre studieresultat, fråga nummer 3 (bilaga 5). Nästan hälften var positiva, de hade en
fått en känsla av att deras studieresultat hade förbättrats. De ansåg bland annat att de blivit
mer medvetna och bättre på analysera de bakomliggande orsakerna till problemen. De ansåg
att projektet varit en nyttigt erfarenhet och att de blivit effektivare.  Som en elev skrev;

”Ja, Det fick mig att tänka efter och bli effektivare.”

En tredjedel av de tillfrågade ansåg inte att metoden bidragit till bättre studieresultat. Flera av
dessa gav uttryck för att de redan innan visste vad de skulle behöva arbeta med för att få
bättre resultat. Dessa elever menade att de var medvetna om att studieresultaten hängde på
deras egen insats.
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4 Diskussion

4.1 Validitet och reliabilitet

De delar av resultatet som vi hämtade ur loggboken, det vill säga hur många steg de klarade
som grupp och vilka symboler eleverna använt sig av, var ett försök att mäta om eleverna med
hjälp av symbolerna och självreflektion kunde gå vidare i lärandet. Detta var inte tillräckligt
för att kunna nå syftet.  Intervjufrågornas uppgift blev att komplettera resultatet från
loggböckerna. Intervjuerna gav svaret på om eleverna tog sig vidare, lärde sig att lära och
förbättrade sitt studieresultat. Kombinationen av loggbok och intervjuer gav möjligheten att
analysera syftet med arbetet.

Vi var tre individer som hade tre olika klasser vilka intervjuades var för sig. Samma
grundfrågor ställdes till alla men i kvalitativ intervju så blir resultatet beroende på
intervjupersonernas svar. Det gick dock bra att dra slutsatser ur resultatet.

Loggböckerna speglar inte den utveckling som vi hoppats på. Vid projektets början trodde vi
att eleverna skulle bli bättre och bättre att skriva loggbok samt att självreflektionen skulle bli
djupare och djupare. Vi satte likhetstecken mellan en bra självreflektion och att det skulle bli
ett uttömmande svar. Det skedde dock inte. Därmed inte sagt att en elev som skriver mycket
har tänkt mer än en elev som skrev lite mindre. Hur kan vi utifrån en loggbok avgöra hur
mycket en elev tänker på sin egen situation? Hänger förmågan att reflektera samman med
förmågan att uttrycka sig i skrift? Vi anser inte riktigt det. Istället var det en feltolkning av oss
att tro att en loggbok kan bevisa hur bra någon reflekterar. En annan brist med det sätt vi lade
upp loggboksskrivandet var att viga de sista tio minuterna till det. Det gjorde att många elever
skrev fort och för lite för att sedan få gå. Den individuella hjälpen var inte tillräcklig.
Ambitionen från vår sida var att ge både kommentarer i loggböckerna samt att samtala med
respektive elev för att ge denne det stöd som behövdes. Problemet var att eleverna inte gav
tillräckligt med information om vad de kände som svårt, för att vi skulle kunna föra ett sådant
samtal. Vi skulle ha lagt mer tid på loggboksskrivandet och på detta sätt kanske fått bättre
underlag till den individuella hjälpen.

4.2 Resultatdiskussion

Arbetes syfte var att eleverna med hjälp av våra symboler och självreflektion kunde se var de
stannade upp i sitt lärande och tog sig vidare efteråt. Slutmålet var att de skulle lära sig att lära
och i förlängningen kunna uppnå bättre studieresultat. Första delen av syftet berörde elevernas
sätt att identifiera var de stannar upp i sitt lärande. Vi anser att eleverna uppnått denna del.
Detta menar vi att man kan se i tabell 1, där det går att konstatera att eleverna tar sig i
genomsnitt till steg 3 i loggböckerna. Detta innebär att eleverna identifierat sina svårigheter
därför att eleverna dels genom symbolerna ringat in sina svårigheter dels att de med egna ord
beskrivit problemet. I likhet med loggböckerna ger även intervjuerna stöd för att eleverna
förmår identifiera sina problem med hjälp av våra symboler och självreflektion. Detta genom
att eleverna tyckte att symbolerna var lätta att förstå och relevanta och använde dessa som vi
tänkt. Även eleverna som inte tyckte att metoden gav så mycket uttryckte värdet av att
använda symboler. Frutiger menade att symbolerna var ett sätt att tydligt och snabbt få fram
information. Detta tycker vi har bekräftats. Intressant var att se hur olika användningen av
symbolerna var bland eleverna. Varje elev har sina svårigheter, som Garder menar då han
pratar om de sju intelligenserna. Det vill säga ingen elev är den andra lik och alla har sina
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olika sätt att lösa problem, vilket även Lindqvist anser. Högberg säger att symboler bygger på
våra förställningar och associationer. Vår undersökning visar att det verkar som symbolerna
hjälpte eleverna att få en inre bild av vad som var problemet. Det var inte någon symbol som
aldrig användes. Noteras kan att hjärta och timglas var de två symboler som användes klart
mest. Detta kan tyda på att eleverna anser att de två viktigaste faktorerna vid lärande är den
egna motivationen, att känna att något är viktigt, och att lärandeprocessen måste få ta tid.
Vissa symboler var svåra att förstå så som nyckel och trappa. Detta kan ha berott på att de var
för abstrakta, vi borde ha förklarat dessa utförligare. Vilka symboler som förekom verkade
hänga samman med vad som hänt under lektionen. Handlade lektionen om att samla material
återfanns det många saxar, hade lektionen istället varit byggd kring något som eleverna
uppfattade som mindre stimulerande var hjärtat mer förekommande. Vilka symboler som
kommer till användning verkar vara situationsbundet.

För att få svar på steg två i syftet, att ta sig vidare användes både loggböckerna och
intervjuerna. Det framkom inte ur loggböckerna att eleverna tog sig vidare, se tabell 1. En av
förklaringarna kan vara att symbolerna är ambivalenta.  Samtidigt som de identifierar
problemet ger de också i vissa fall lösningen. Elever som upptäckt detta kanske inte ansåg att
de behövde skriva vidare. En annan förklaring kan vara att djävulen och hjärtat var ett mjukt
sätt att få dem att peka på att saker hänger på dem själva. Det verkade det som om eleverna
identifierade sig med en annan person men att reflektionen samtidigt var riktad mot dem
själva. När de sedan var tvungen skriva det i jag form var det svårare. Däremot kan vi genom
intervjuerna utläsa att eleverna ser hur de skall ta sig vidare. De formulerar tänkbara
lösningar. Precis som Stigmar säger om metakognition att det innebär att komma ihåg, att lära
sig, att förstå, att planera och lösa problem.

Hade eleverna nu lärt sig att lära? Här fick vi ett positivt svar ur intervjuerna. Det stora
flertalet elever menade att de nu hade lärt sig att lära. Lite förvånande gav eleverna nu
förklaringar på lösningarna på sina problem som jag ska dela upp, prioritera och tänka mera.
De refererade flitigt till våra symboler och gav ett intryck att de anammat tankegångarna.
Eleverna påstod sig ha börjat genomföra förändringar i sitt lärande detta ser vi som tecken på
att de lärt sig att lära. Vi instämmer med Elliott med flera som anser att elever som ges en
möjlighet att självreflektera kan förbättra sitt lärande.

Ifall eleverna nu lärt sig att lära kan detta medföra ett bättre studieresultat?
Nästan hälften av eleverna uttryckte i intervjuerna att vår metod hjälpt dem på vägen till ett
bättre studieresultat. Vi tyckte att detta var överraskande hög andel eftersom eleverna haft
begränsade möjligheter att se resultat i form av till exempel prov. De kunde trots det ändå
påstå att de hade fått bättre studieresultat, så det var tydligen en känsla de hade fått.

Slutligen anser vi att vårt syfte är uppnått för flertalet elever. Eleverna har identifierat sina
hinder, det har tagit sig vidare samt att de har lärt sig att lära och förbättrat sitt studieresultat.
En begränsning är att inte alla elever förbättrade sitt studieresultat och lärde sig att lära. En
förklaring kan vara enligt Stigmar att den kognitiva förmågan måste tränas upp och vi känner
att vi borde ha gett dem mer stöd genom bättre övningar. Vi borde ha tänkt igenom varje
reflektionstillfälle mycket bättre och haft ett klart mål med varje reflektion. Då tror vi fler av
de elever som inte upplevde att de utvecklat sitt lärande haft bättre chans att komma vidare.
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4.3 Fortsatt forskning

Vi fick en känsla att vi i två av klasserna fick flertalet att höja sig och bli mycket mera
motiverade. För de som inte blev lika motiverade var det inte längre lika roligt att vara med på
lektionerna. De kunde inte längre bara sitta på lektionerna och prata om annat när kompisarna
försökte koncentrera sig. Detta bör man se upp med och försöka utveckla metoden så att den
stöttar även de eleverna. Vi tror att denna metod har stor utvecklingspotential och det är
väldigt mycket som skulle kunna göras bättre. Loggbokskonceptet skulle kunna utvecklas på
många sätt. En sak är att det skulle nyttja symbolerna ännu mer. Ett bra förslag kom från
Barbro, en elev som tyckte att symbolerna kan användas hela vägen från beskrivning av
problem till att ge lösning, det vill säga. att nyttja att de flesta symboler är ambivalenta. Ett
annat sätt är att denna metod skulle användas direkt i början på årskurs 1 på gymnasiet med
planerad tid tilldelad och gärna spänna över flera ämnesområden.
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 Loggbok Bilaga 1

Loggboken består av fyra delar, se bilaga. Alla loggböcker kommer att vara kopierade
hophäftade A4 papper där våra symboler är tryckta i en cirkel med en person i mitten.
Personen är tänkt att symbolisera eleven själv.

1) Här ger eleverna själva en kort beskrivning av problem- eller uppgiftsområde. Meningen
med detta är att de ska ha något att utgå ifrån. I detta skede krävs det inte en utförlig
beskrivning av exakt problemet. Andemeningen är snarare att de ska skriva exempelvis att det
känns som om de hamrar huvudet i väggen. Utöver detta skall datum, tidpunkt samt plats och
ämne nedtecknas.

2) I denna fas ringar eleverna in sina problem, exempelvis djävulen och/eller nyckelorden.
Det är här som symbolerna har sin verkan. De är tänkta att underlätta identifikationen.

3) Nu sätter eleverna ord på sina hinder, detta för att tvinga dem att reflektera lite djupare. Det
räcker alltså inte med att stanna i fas två eftersom vi då anser att det föreligger en risk att
uppgiften inte tas på allvar. Reflektionen måste få ta tid för att ha någon verkan.

4) Här är det vår förhoppning att eleverna själv kommer med förslag till lösningar på sina
problem. En ytterligare förhoppning är att de ska ta lärdom av sina insikter och använder sig
av dessa erfarenheter i fortsättningen.



 Loggboksblad Bilaga 2



Symboler            Bilaga 3 1(2)

Vi avser att synliggöra abstrakta termer och sammanhang. Därför har vi konstruerat ett antal
symboler som åskådliggör några av de hinder som eleven kan tänkas möta i sin inlärning.
Vissa av symbolerna representerar metoder för att lösa eventuella problem.

1. Dela upp problem i mindre områden
De flesta till synes oöverstigliga problem går oftast att dela upp till mindre, lättare
delproblem. Genom att hitta sätt att dela upp större problem i mindre delar brukar saker ofta
bli mycket enklare. När ett stort område delas in många små blir det lättare att motiveras
eftersom området blir enklare att bemästra. ”Det största misstaget man kan göra är att börja
fördjupa sig i detaljerna” (Kellqvist m.fl., 1995, s. 50).

2. Djävulen
En “djävulen” vilken står för att det är lätt att kasta in handduken för fort. ”Djävulen (grek.
diabolos). Vedersakaren och förvirraren som härskar över helvetet och är en motbild till gud
som är i himmelen. Hans attribut härstammar förmodligen från den etruskiske
underjordsdemonen Charu med en näsa som en gamnäbb, spetsiga djuröron, vingar, tänder
som påminner om huggtänder och en hammare som symboliserar döden. Djävulen står för:
straff, skuld och bundenhet vid drifterna […] I konsten framställs djävulen så som en fallen
ängel med fladdermus vingar, då han liksom det lilla djuret skyr dagens ljus”
(Biederman H., 1997, s. 13 och 125).

3. Freestyle
En freestyle  är en symbol som involverar eleven i högsta grad. Freestylen är tänkt att
symbolisera att det är svårt att lära sig något om man inte kan koncentrera sig. Är en individ
inte helt koncentrerad på en uppgift kommer denne aldrig att komma ihåg vad han/hon gjort.
Kellqvist och Lundin menar att om inte handlande och tanke går hand i hand registreras inte
informationen. (Kellqvist m.fl., 1995).

4. Hjärta
Ett hjärta symboliserar hur viktigt det är att göra saker väsentliga för att kunna komma ihåg
dem. En av grundpelarna vid bestående inlärning är att förmågan att minnas och behålla en
kunskap. För att man ska få en bestående kunskaper måste insikten i kunskapsområdet vara av
visst djup. Det räcker inte med att läraren går igenom ett moment utan för att eleverna ska
behålla den sättas in i ett sammanhang som betyder något för personen i fråga. Det är genom
att träna upp eleverna till denna självinsikt som kunskapen blir bestående (Elliot, m.fl., 1996).

5. Timglas
Ge tankeprocessen den tid den behöver. Inlärning tar tid dvs. innan ett nytt koncept greppas
krävs att individen tänker en längre stund, ibland timmar innan hon förstått.

6. Nyckeln
En nyckel, vilken symboliserar svårigheter att se sammanhang, inte kunna ta ut nyckelorden
eller nyckelbegrepp. Att materialet känns för stort. Det kan tänkas att man övervinner
problem om man börjar i rätt ände. Exempelvis med innehållsförteckningen. Vad är vikigt för
individen just nu? (Kellqvist m.fl., 1995).
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7. Data

För att lösa ett problem/uppgift måste alla nödvändiga data för lösningen finnas på plats. Det
räcker inte med att tillräckliga data finns de måste också vara förstådda (Elliot, m.fl., 1996).

8. Prispallen
En prispall i tre steg, vilken symboliserar prioritet. Det är väsentligt att kunna lägga energin
på rätt ställe. Det första som bör göras är att skaffa sig en överblick över hela områden. För att
nå ett mål är det viktigt att lägga energin på rätt ställe. ”Symboliserar uppstigande till högre
plan, närmare himlen” (Biedermann, s. 823).

9.  Sax
En sax, vilken står för att lära sig sovra. Ett välkänt redskap, har använts i norden sedan
vikingatiden. Används för att klippa bort saker.

10. Repetitionen
Repetitionen är oerhörd viktig för att vi ska minnas något över en längre tid. Det är hjärnans
sätt att kunna hålla en rimlig mängd aktuell data, och att strukturera den. Därför är det för
långsiktig inlärning alltid behövligt med repetition flera gånger. Kellqvist och Lundin
framhåller repetition som ett av den viktigaste delen i inlärningsprocessen. Max 75% av
textmassan koms ihåg efter avslutad läsning. Den siffran skall, enligt författarna, öka efter
hand och efter 10 minuter har personen mest behållning av informationen. Orsaken till detta
förlopp är att hjärnan behöver tid att bearbeta informationen. Det går fort att glömma bort det
som lästs och efter 24 timmar är endast 20% kvar. ”Om man repeterar varje gång minnet
börjar svikta kommer informationen efter 4-5:e repetitionen att finnas lagrad i det permanenta
långtidsminnet” (Kellqvist m.fl., 1995, s. 84).

11. Struktur
För att saker ska bli begripligt och för att vi ska ha lättare att minnas måste vi sortera upp
saker som hänger ihop i olika grupper. På detta sätt blir det också lättare att minnas
(Nationalencyklopedin, 1995, band 17).

12. Trappstege
En trappstege vilken står för hur viktigt det är att ha alla delar för att kunna ta sig vidare.
Saknar man någon kunskap är det svårt att ta ett ytterligare steg, men det är dock relativt lätt
att återerövra trappsteg.  Genom att titta tillbaka i boken eller i gamla böcker eller att gå till
biblioteket finns alltid möjligheten att läsa in de luckor i sin kunskap som behövs.
”Grundtanken är hela tiden insikten att ett symboliskt innehåll inte kan förmedlas på en gång
utan först efter hand, för att inte ställa för höga krav på kandidaten utan steg för steg bibringa
honom vad som skall utgöra hans värdighet” (Biedermann, 1997, s. 824).

13. Det egna alternativet
Här kan eleverna själv ange om det är något speciellt som lägger hinder för deras lärande.
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Symbolerna skall vara till hjälp att upptäcka och känna igen vad som hindrar er från att lära.
De skall också underlätta när ni försöker fundera på hur ni skall lösa era svårigheter.

 Data.

För att lösa en uppgift måste alla nödvändiga fakta finnas för att klara av det.

För att kunna köra en bil måste det finnas en motor, de måste finnas bensin och så vidare. Alla
förutsättningar måste finnas tillhands för att det ska fungera.

Djävulen

Det är lätt att ge upp för fort.

Om något är svårt är det oftast lättast att hantera situationen genom att ge upp eller strunta i
det. Men frågan är, har VI löst problemet?

Freestyle

Koncentrera dig på det du gör.

Om tankarna upptagna med allt annat än det som skall göras blir det svårare att komma
vidare.

Hjärtat.

Hjärtat måste vara med i det vi gör.

Allt vi gör blir lättare om vi låter hjärtat vara med. Om vi känner starkt för något är det lättare
att ta sig an en uppgift, oavsett slag även skolarbete.
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Tårtan.

Dela upp problem i mindre områden.

Först kan ett problem kännas omöjligt att lösa. Ni har kanske gapat över för mycket och kan
inte äta upp tårtan på en gång ni måste skära den i bitar och äta en bit åt gången. Det är lika
vid studierna.

Nyckeln.

Sätt fingret på rätt saker.

När man översvämmas av information måste man skaffa sig ett sätt att få ut det viktiga.

Timglas.

Ge dig tid.

Vi är alla olika. Vi löser problem olika fort. Att ge sig själv tid att tänka är viktigt, det är
också nödvändigt att våga återkomma till samma problem fler gånger dvs. det du inte kan lösa
på morgonen kan du kanske lösa på kvällen.

 Prispallen

Det gäller att prioritera!

Har vi mycket att ”stå i” kanske vi inte behöver se alla veckans olika dokusåpor. Det är viktigt
att vi lägger våran tid där den bäst behövs.
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  Sax

Utesluta saker som för tillfället är mindre viktiga

Vid uppsats skrivning är det vanligt att söka uppgifter på Internet, några adresser väljs ut vid
sökningen och efter genom läsning av dessa så väljs bara en del av materialet, resten sorteras
ut eller ”klipps bort”. Det gäller att gallra i informationen.

Repetition

Upprepning

Räkna inte med att det sitter efter en gång, det behövs många gånger.

  Struktur

Dela upp fakta som hör ihop till egna grupper och förstå hur dessa grupper hänger
ihop.

Vårt sätt att ta oss vidare i resonemanget är att skapa en tankekedja. Det behövs en plan för att
ta sig från A till B och samtidigt minnas det. Det behövs ett sätt att ta fram till lösning på en
lite svårare uppgift. Vårt sätt att göra detta är att skapa en tankekedja. Vi kan lagra och
använda tankar och låta dessa leda vidare till andra tankar så att vi till sist har tagit oss hela
vägen från att ta åt oss an en uppgift till att lösa den.
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Trappstege

Ny kunskap bygger på gammal.

Behärskar man inte den gamla kunskapen bra går det inte att utvecklat sitt kunnande och gå
vidare.

”--------”  Egna alternativet

Om det är något annat som håller dig tillbaka så ange det här.
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1. Hur du tycker du att det går med dina studier?
2. Tror du att du kan utveckla ditt sätt att studera?
3. Har vår metod bidragit till att hjälpa dig på vägen till ett bättre studieresultat?
4. Har det varit svårt att förstå vad som skulle göras?
5. Vad tycker du om introduktionen av projektet?
6. Har du förstått vad symbolerna stod för? Ringa in med rött de som var svåra och grönt

de som var lätta. Var de relevanta? Var de för många? Beskrev de momenten i
studiearbetet?

7. Vilka eventuella fördelar ser du med vår metod?
8. Vilka eventuella nackdelar ser du med vår metod?
9. Vad har arbetet lärt dig om ditt sätt att tänka och lära?
10. Hur upplevde du det att tänka på hur du själv fungerar när du lär dig?
11. Har du lärt dig att lära?
12. Om du skulle vara med i ett liknande projekt en gång till hur tycker du att det skulle

vara upplagt då?




