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Sammanfattning 

Som lärare vill man hjälpa elever att lära sig så mycket som möjligt. Syftet med examensarbetet är 

därmed att undersöka hur man som lärare kan stödja elevers lärprocesser. En utgångspunkt i studien är 

de tre lärteoretiska perspektiven behaviorism, kognitivism och social konstruktivism. Eftersom detta 

arbete är ett konsumtionsarbete har ingen egen studie bedrivits utan frågeställningen har besvarats och 

tematiserats utifrån den befintliga forskningen. Den analyserade litteraturen visade sig ha kopplingar till 

alla tre lärteoretiska perspektiv.  

Som slutsats kan man som lärare stödja elevers lärprocesser genom att använda sig av kopplingar till 

vardagen, genom att ha varma relationer till sina elever, genom att använda sig av olika sorters 

strategier, samt genom att ha en tillitsfull klassrumsmiljö som välkomnar misstag. 
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1 Inledning 
Under min egen tid som lärarstudent, och när jag har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU), har jag alltid varit intresserad av att veta hur jag kan skapa möjligheter för elevers 

lärande. Jag har försökt använda tips så som att man kan låta eleverna själva hitta en regel när det 

gäller ett grammatiskt fenomen, genom så kallat induktivt lärande. Jag använde induktivt lärande 

i en klass i spanska där jag lät eleverna själva komma fram till en regel om när tempuset 

preteritum används. Det verkade som att eleverna var positiva till detta undervisningssätt och 

även min handledare ville själv prova det. Det tyder på att det var ett nytt sätt för honom att 

undervisa, vilket visar att den här informationen är viktig för lärare att veta. Under min egen 

skoltid har jag upplevt lärare som mer eller mindre misslyckats med att försöka förmedla 

kunskapen på ett pedagogiskt sätt. Därför är jag personligen väldigt intresserad av att veta hur 

man bäst kan underlätta för sina elever både så att de lär sig något nytt samtidigt som de tycker 

att det är roligt.  

I läroplanen för gymnasieskolan står det att skolverksamheten ”ska främja elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s. 5). Det står även att det är skolans 

huvuduppgift att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 

och utveckla kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Samtidigt ska läraren ”stärka varje elevs 

självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Skolverket, 2011, s. 10). Det hör till lärarens 

uppgifter att främja elevernas lärande och därför undersöks det i detta arbete om hur lärare 

konkret kan gå tillväga.  

Hattie (2012) skriver om den inspirerande läraren som vi alla har haft under vår egen skoltid: 

Most of us recall our favourite teachers because they cared deeply that we shared their 

passion and interest in their subject, they seemed to take extra effort to make sure that we 

understood, they tolerated and learned from our mistakes, and they celebrated when we 

attained the success criteria. These passionate teachers had the same time, same 

curriculum, same exam constraints, same psychical settings, and the same class sizes as 

other teachers, but they certainly communicated the excitement of the challenge, and their 

commitment and caring for learning. (Hattie, 2012, s. 31) 



2 

 

Det är denna lärare vi alla vill vara. För att kunna vara det måste vi veta hur vi kan hjälpa våra 

elever att lära sig och skapa möjligheter för deras lärande. Arbetets forskningsfråga har därmed 

stor relevans för den yrkesmässiga praktiken, då mina gamla lärare och min handledare behöver 

prova på nya sätt att främja lärandet. Alla lärare behöver få reda på vad man kan göra för att 

eleverna ska lära sig så mycket som möjligt.  

Forskningsfrågan som behandlas i det här arbetet har även stor relevans för forskningen då det 

inte finns så mycket tidigare och konkreta studier kring detta. Det finns en del studier kring 

elevers lärstrategier men inte lika många om vad lärare kan göra för att hjälpa eleverna att uppnå 

och använda sig av dessa strategier.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att i den befintliga forskningen studera hur lärare generellt, 

oavsett ämne, kan hjälpa eleverna att lära sig bättre med hjälp av användandet av strategier. Jag 

vill även undersöka om den befintliga forskningen har några kopplingar till de tre lärteoretiska 

perspektiven: behaviorism, kognitivism och social konstruktivism. Eftersom syftet är att 

undersöka vad lärare konkret kan göra för att främja elevers lärande, är frågeställningen därmed 

följande: 

Vad säger forskningen om hur man som lärare kan stödja elevers lärprocesser? 

1.2 Rapportens disposition 

Examensarbetet är i enlighet med ett vetenskapligt arbete uppdelat i fem olika kapitel; bakgrund, 

metod, resultat, diskussion och slutsats. Bakgrundskapitlet tar upp de tre olika perspektiven och 

sammanfattar samt förklarar de utifrån perspektivens egen forskning. Metodkapitlet tar upp hur 

jag gick tillväga för att samla in mitt material. Resultatkapitlet behandlar vad nutida forskning 

skriver om elevers lärprocesser och vad lärare kan göra för att stödja eleverna. Det är här 

frågeställningen besvaras. Diskussionskapitlet tar upp slutsatserna som kan dras mellan den 

nutida forskningen och de äldre lärteoretiska perspektiven. Där diskuteras det om man kan se 

några likheter mellan vad forskningen menar och vilket perspektiv de bäst passar ihop med. 

Frågeställningen diskuteras i detta kapitel. Slutsatskapitlet tar kort upp de slutsatserna som dras 

efter att resultatet har diskuterats. Här besvaras även frågeställningen.  
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2 Bakgrund 

De tre lärteoretiska perspektiven behaviorism, kognitivism och social konstruktivism diskuteras i 

detta kapitel. Mest fokus ligger på den sociala konstruktivismen då resultatet och diskussionen 

främst kopplats till det perspektivet. Det är även den sociala konstruktivismen som dagens skolas 

läroplan är baserad på och därmed har jag dragit slutsatsen att den är det mest aktuella 

perspektivet. Trots fokusen på den sociala konstruktivismen har jag valt att ta med behaviorismen 

och kognitivismen för att även de har varit aktuella i skolan en gång i tiden och de kan 

fortfarande användas i vissa aspekter, som diskussionen visar på. 

2.1 Behaviorism 
Behaviorismen är ett lärteoretiskt perspektiv, där Burrhus Skinner var en framträdande forskare, 

som framhäver förstärkningsbetingelser (Skinner, 1954/1969, s. 17). Behaviorismen beskrivs som 

ett stimulus- och responsförhållande där personers utveckling är ett resultat av den omgivande 

miljön och dess stimuli (Ormrod, 2006, s. 295). Som lärare är det viktigt att skapa dessa 

omgivningar som ger bra stimuli och inte ger eleven ångest eller fruktan för skolan, utan istället 

nöje och trygghet (Ormrod, 2006, s. 300).  

Eleven ska få positiva förstärkningar när den gör något bra, och man ska undvika att uppmuntra 

dåliga beteenden (Ormrod, 2006, s. 301). Det gäller att uppmuntra de beteenden vi vill se mer av 

eleverna, exempelvis flitigt läsande (Ormrod, 2006, s. 302). Läraren ger positiva förstärkningar 

till eleven när den har uppnått något bra och när det är dags att gå vidare till något mer avancerat 

(Skinner, 1954/1969, s. 21). Om eleven inte har gjort något bra, kan det istället bli negativa 

bestraffningar, så som att bli skickad till rektorn, för att ta bort det dåliga beteendet (Skinner, 

1954/1969, s. 21). Responsen och förstärkningarna från läraren kommer vanligtvis lite för sent 

och det hinner gå lång tid innan eleven får respons på det han/hon gjort, vilket är en av bristerna 

med behaviorismen (Skinner, 1954/1969, s. 22). För att få maximal effekt med beteendet gäller 

det därmed att responsen och förstärkningarna ska komma från läraren direkt efter att eleven har 

gjort något bra eller dåligt som man antingen vill förstärka eller ta bort. Därmed kan det vara bra 

att som lärare ge feedback direkt efter en elevs muntliga framträdande till exempel, där lite kort 

respons om hur framträdandet gick snabbt kan ges till eleven.  

Vidare skriver Skinner att det viktigaste för en lärare är att ha bra relationer till sina elever. 

Skinner menar att dessa relationer inte kan ersättas av mekaniska apparater, som var på ingång 
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för många årtionden sedan (Skinner, 1954/1969, s. 30). I dagens samhälle skulle vi aldrig få för 

oss att ersätta läraren med en dator, däremot kan datorer både hjälpa och stjälpa eleven i dess 

lärande.  

2.2 Kognitivism 
Kognitivismen är ett lärteoretiskt perspektiv, där Jean Piaget var en framträdande forskare, som 

framhäver den kognitiva utvecklingen (Piaget, 1959/1968). Detta innebär att barnet bildar 

kunskap för sig själv, då det skapar och konstruerar förståelse (Doverborg, Pramling, & Qvarsell, 

1987, s. 18). Piaget upptäckte att alla barn har flera olika utvecklingsstadier som de måste passera 

innan nästa stadie kan etableras (Arfwedson, 2004, s. 19). Inom kognitivismen finns olika 

handlings- eller uppfattningsmönster som kallas för schema, där all information samlas och där 

olika mönster bildas (Arfwedson, 2004, s. 18). Piagets perspektiv är något som är medfött, en 

utveckling som finns med från början och utvecklas på samma sätt hos alla människor 

(Håkansson G. , 1998, s. 14).  

Begreppen assimilation och ackommodation är centrala i kognitivismen, där assimilation är när 

den nya informationen assimileras, liknas, till ett redan etablerat schema, medan ackommodation 

är när schemat istället anpassas till den nya informationen (Piaget, 1959/1968, ss. 53-54). Både 

assimilation och ackommodation är underkategorier till begreppet adaption, anpassning (Säljö 

m.fl., 2011, s. 45). Piaget påpekar att det är först vid sjuårsåldern som barnet är kapabel till att 

samarbeta (Piaget, 1959/1968, s. 50) och det kan vara därför som barnen börjar skolan vid den 

åldern.  

En strategi, förklaringsmodell, som Piaget tar upp är förklaring genom identifikation, där man 

förklarar nya saker och ny information genom att relatera det till något som redan är känt (Piaget, 

1959/1968, s. 53). Då har man assimilerat och ackommoderat den nya informationen till ett redan 

befintligt schema som finns i minnet. 
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2.3 Social konstruktivism  

Den sociala konstruktivismen är ett lärteoretiskt perspektiv, där Lev Vygotsky
1
 var en 

framträdande forskare, som framhäver vikten av det sociala samspelet (Vygotsky, 1934/1978). 

Detta perspektiv fokuseras det mest på i detta arbete då jag anser att det är det mest aktuella i 

dagens skolor eftersom skolans läroplaner är baserad på den. Vygotsky menar att lärandet är en 

extern process som inte aktivt har att göra med barnens utveckling (Vygotsky, 1934/1978, s. 79). 

Han menar istället att lärandet använder sig av den tidigare utvecklingen men inte att den tidigare 

utvecklingen formar lärandet (Vygotsky, 1934/1978, s. 79).  

Inom social konstruktivism finns begreppet Zone of Proximal Development (ZPD) som handlar 

om avståndet mellan vad elevens verkliga utvecklingsnivå är när den löser problem individuellt 

och vad elevens möjliga utvecklingsnivå är när den löser problem tillsammans med andra 

(Vygotsky, 1934/1978, s. 86). Därmed är det bäst att barn lär sig i samspel med andra för då 

utvecklas och mognar kunskapen som finns inom barnet. Vygotsky konstaterar att “what a child 

can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow” (Vygotsky, 1934/1978, 

s. 87). Vad ett barn kan göra idag med hjälp kan det göra imorgon på egen hand, vilket betyder 

att barnet utvecklas och lär sig tillsammans med andra. Ett barn upptäcker språket genom den 

sociala samvaron med andra (Håkansson G. , 1998, s. 17). Alltså är det genom samtalet och 

samspelet som man lär sig något nytt. Individens kunskaper kommer inte inifrån, som de gör i 

behaviorismen och kognitivismen, utan kunskaperna har utvecklats i samhället och mellan 

människor, enligt Säljös sociokulturella perspektiv som härstammar från konstruktivismen (Säljö 

R. , 2010, s. 22).  

Säljö (2000, s. 22) förklarar den sociala konstruktivismen genom att påpeka att det är genom de 

sociokulturella resurserna som kommunikationen skapas och förs vidare. Det är alltså genom det 

sociala samspelet som kunskap utvecklas. Det menar även Dewey (2004, s. 16), som skriver att 

det är genom samspelet med sin omvärld som man utvecklas och lär sig hur omvärlden fungerar. 

Han skriver även att utbildning är en social process och att man inte vill ha ett samhälle som har 

gränser för ”fritt umgänge och kommunikation av erfarenheter” (Dewey, 1997, s. 140). Istället 

ska samhället främja interaktioner med alla olika former av samhällsliv och därmed är det viktigt 

                                                 
1
 Vygotsky kan stavas både Vygotsky och Vygotskij, beroende på språket. Den ordinarie litteraturen, som är på 

engelska, skriver Vygotsky, medan den svenska litteraturen oftast stavar Vygotskij. Dock har jag valt att följa den 

ordinarie engelskspråkiga litteraturens mönster, och stava hans namn Vygotsky genom hela arbetet.  
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att ha en utbildning som låter eleverna skaffa sig ett intresse för sociala relationer (Dewey, 1997, 

s. 140). Genom att samtala med andra om sina erfarenheter, lär man sig och därför vill man ha ett 

samhälle som stödjer detta. En annan viktig poäng han påpekar är att individen begår sina 

handlingar i förhållande till andras handlingar, alltså lever vi alla i en social miljö där alla 

påverkar alla (Dewey, 1997, s. 47).  

För Vygotsky är lärarnas hjälp till elevernas lärande centralt, läraren behövs för att stödja 

eleverna i sin utveckling (Sälj m.fl., 2011, s. 50). Detta görs genom scaffolding där läraren bygger 

på elevernas kunskap bit för bit. Dock är det inte likadant i Piagets perspektiv där lärarens hjälp 

istället kan vara skadligt för elevernas lärande (ibid). Eftersom lärare är viktiga och har stor 

betydelse i Vygotskys lärteoretiska perspektiv (Arfwedson, 2004, s. 49) är det därför viktigt att 

lärare vet hur eleverna kan stödjas i sitt lärande. 

En strategi som tas upp i konstruktivismen är strategin att imitera vad läraren gör och sedan göra 

samma sak. Det fungerar både om barnet redan är på den nivån som den ska imitera ifrån och 

även om barnet är på en annan nivå, då ZPD istället används (Vygotsky, 1934/1978, s. 88).  

3 Metod 

I detta kapitel tar jag upp hur jag gick tillväga för att samla in mitt material. Eftersom detta arbete 

är en konsumerande uppsats så har ingen egen empiri samlats in. Metoden för arbetet är därför att 

göra en litteraturstudie där jag sammanställer och sammanfattar den befintliga forskningen för att 

kunna svara på min frågeställning.  

3.1 Litteratursökning  
De informationskällor jag använde mig av är databaserna ERIC och Libris. ERIC är en databas 

som specialiserar sig på pedagogiska resurser och artiklar så det var en bra utgångspunkt att börja 

med. Libris är en annan databas där man kan få resultat som finns tillgängligt på Linköpings 

universitetsbibliotek och därför var det också en bra början att utgå ifrån då jag lätt kunde få tag 

på de böcker och artiklar som jag behövde. 

Under sökprocessen användes en del olika sökord. De primära sökorden var teaching strategies, 

learning strategies, lärprocesser och lärstrategier. I början av sökningsprocessen använde jag 

främst de svenska sökorden, men insåg ganska snabbt att jag behövde hålla mig till engelska 
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sökord för att få fram relevant material och även internationella studier och forskning. Då ökade 

samtidigt antalet sökträffar. 

Litteraturen som användes skulle handla om lärprocesser och lärstrategier på något vis, gärna 

med anknytning till de tre perspektiven: behaviorismen, kognitivismen och den sociala 

konstruktivismen. Jag sökte i första hand mest litteratur som hade kopplingar till social 

konstruktivism, då den är det mest aktuella perspektivet i dagens skolor eftersom skolans 

styrdokument är baserad på den, men jag sökte även litteratur med kopplingar till kognitivism 

och behaviorism. Litteraturen jag analyserade hade tydliga kopplingar till alla tre perspektiv. Jag 

begränsade mina sökningar genom att endast ta med dokument som var Peer Reviewed och 

Academic Journals/Documents för att på så sätt få fram litteratur jag kunde lita på och som var 

vetenskapligt granskade texter. En annan avgränsning var även att jag försökte ha med så nya 

artiklar som möjligt men det berodde på antalet sökträffar, så en del sökningar var från 2000-talet 

och framåt, medan andra sökningar var från 1990-talet och framåt. Jag har ändå en del litteratur 

som är äldre, eftersom jag hittade de källorna i referenslistorna på den litteraturen jag hittade 

först.  

När jag hade några källor att börja med, använde jag mig därefter av referenserna i dessa böcker 

och artiklar, för att få tillgång till förstahandskällorna som nämndes. Förstahandskällorna jag fann 

visade sig också vara de referenser som gav mig mest, både innehållsmässigt samt att de ledde 

mig till ännu fler referenser. Därför fick jag lätt och snabbt ihop en hel del litteratur att undersöka 

och arbeta med.  

3.2 Analys  
När jag valde artiklarna valde jag dem som hade mest relevans för mitt syfte och som kunde 

svara på min frågeställning. Mycket litteratur innehöll många relevanta paragrafer för arbetet, 

dock var inte allt material i alla referenser av vikt för min frågeställning. De relevanta styckena 

som valdes ut och är med i resultatkapitlet, behandlar konkret hur lärare kan stödja elevers 

lärprocesser. Litteraturen som valdes kunde gärna ha kopplingar till de tre perspektiven så att jag 

i diskussionsdelen kunde dra paralleller mellan den befintliga forskningen och de tre 

perspektiven. Dock var detta inget krav, utan det var intressant att undersöka om forskningen 

omedvetet kunde ha kopplingar till perspektiven. Jag använde mig av flugpappermetoden då jag 

hade mycket litteratur att börja arbeta med och som jag sedan kortade ner och kopplade ihop 
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eftersom mycket litteratur visade på samma sak. Avslutningsvis tematiserades litteraturen och 

olika underkategorier kunde hittas för att underlätta strukturen i resultatkapitlet. Efter att ha 

färdigställt allt material drogs slutsatser av forskningen och frågeställningen kunde besvaras. 

4 Resultat  
Resultatkapitlet tar upp vad nutida forskning skriver om elevers lärprocesser och vad lärare kan 

göra för att stödja dessas lärprocesser. Här besvaras frågeställningen. 

Analysen av litteraturen visade att lärare kan stödja elevers lärprocesser på många olika sätt, 

nämligen genom användande av kopplingar till vardagen; genom relationen mellan lärare och 

elev; genom användande av olika strategier så som metakognitiva strategier, problemlösande 

strategier, scaffolding, sociala strategier och andra strategier; och genom klassrumsmiljön. 

4.1 Stöd genom användande av kopplingar till vardagen 
Kunskap är något som har konsekvenser för människors liv, enligt Säljö m.fl. (2011, s. 47), och 

därför är det viktigt att innehållet i undervisningen är något som eleverna kan relatera till sitt eget 

vardagsliv, menar Dewey. Han beskriver begreppet kontinuitet då det måste finnas en koppling i 

erfarenheter mellan ens vardagsliv och intressen och innehållet i skolan (Säljö m.fl., 2011, s. 47). 

Den nya kunskapen som eleverna lär sig ska alltså kopplas ihop med den befintliga kunskapen, 

för att på så sätt öka lärandet (Bransford, Brown, & Cocking, 2000, s. 104). Detta håller även 

Dewey (2004, s. 94) med om som skriver att eleven lär sig bäst om den relaterar den nya 

kunskapen till sitt eget vardagsliv. Det gäller att skolan inte blir isolerad från det vardagliga livet 

(Dewey, 2004, s. 94). Hewitt (2008, s. 142) skriver att lärare ska försöka skapa länkar mellan 

skolan och samhället så att elevernas lärande förbättras. Detta kan ske genom att ha riktiga 

projekt, som företag ansvarar för, tillgängliga för skolans elever då det blir en koppling till 

världen utanför skolan. Det kan också motivera elever eftersom det är ett relevant arbete som 

även ger dem viktig erfarenhet inför framtiden (Hewitt, 2008, s. 142).   

Eftersom omvärlden hela tiden ändras gäller det för läraren att vägleda, styra och organisera 

samspelet mellan den utvecklande eleven och dess omvärld (Dewey, 2004, s. 23), för att elevens 

lärande ska bli så bra som möjligt. Samtidigt gäller det för läraren att skapa förutsättningar så att 

eleven får experimentera med och observera sin omgivning då det är genom detta som eleven lär 

sig (Dewey, 2004, ss. 17, 23).  
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Sammanfattningsvis är det av stor vikt att använda sig av kopplingar mellan skolan och elevens 

vardag, för att på så sätt öka lärandet hos eleverna. 

4.2 Stöd genom relationen mellan lärare och elev 
Läraren är den centrala resursen för att få elever att utveckla egna lärandestrategier (Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 132). Därför är det viktigt att läraren är med och uppmuntrar, stödjer och 

aktivt hjälper eleverna att utveckla framgångsrika lärandestrategier, annars använder eleverna 

endast de strategier de har med sig hemifrån (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 134). Detta kan 

göras på olika sätt men lärare kan stödja elevernas lärprocesser genom att ha positiv uppmuntran, 

att väcka ett intresse och genom att ha positiva förväntningar på eleverna.  

4.2.1 Stöd genom positiv uppmuntran 

Hattie (2012, s. 26) skriver att lärare behöver behandla eleverna med respekt samtidigt som de 

interagerar med dem och visar passion för dem, då passionen är den väsentliga egenskapen hos 

en lärare för att positivt kunna uppmuntra eleverna. Passionerade lärare har goda kunskaper och 

ett intresse för undervisning och lärande samt utmanar och uppmuntrar sina elever positivt. Dessa 

lärare stödjer eleverna i sina lärprocesser så att de får så bra resultat som möjligt (Håkansson J. , 

2011, s. 29). Hattie (2012, s. 27) påpekar att en expertlärare – en lärare som vi alla bör sträva åt 

att bli – är en lärare som involverar sig i och respekterar sina elever samtidigt som de har passion 

för vad eleverna behöver lära sig och hur.  

Lärares positiva uppmuntran har tydliga kopplingar till elevers resultat, enligt en studie gjord av 

Nordenbo m.fl. (2008, s. 73). Resultatet i studien pekar på att om lärare visar värme, empati, 

respekt och tillit och därmed har varma och positiva relationer med sina elever, gynnar det 

elevernas lärande till skillnad från de elever som har lärare som inte har en positiv relation med 

dem. Detta håller även Hattie med om som menar att det finns en tydlig koppling mellan 

elevernas höga resultat och deras förtroendefulla relationer med sina lärare (i Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 177). Hattie (2009, s. 118) skriver att en relation kan utvecklas till en 

förtroendefull sådan om läraren använder sina färdigheter i att lyssna, visa värme, omtanke och 

empati till eleven, precis de faktorer som en lärare behöver ha i en varm relation enligt 

Nordenbos m.fl. (2008, s. 73) studie. 
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Positiv uppmuntran och bra relationer har inte bara kopplingar till elevernas resultat utan även till 

deras utveckling. Håkansson (2011, s. 31) påpekar vikten av att ha bra relationer med sina elever 

så att man tydligare kan se hur de utvecklas och går framåt.  

4.2.2 Stöd genom intresseväckande 

Brown (1988, s. 319) menar att elevernas motivation påverkas av deras intresse och engagemang 

och därför gäller det för lärare att försöka ge eleverna det för sina ämnen samt att hålla det vid 

liv. Dewey (1997, s. 173) skriver om vikten av att tända ett intresse hos eleverna då intresset är 

det som driver lärandet hos dem och för dem framåt. Dock måste man som lärare samtidigt ha i 

åtanke att alla elever fungerar olika, och därmed kan ha olika intressen (ibid). Därför är det svårt 

att göra någon generell lösning. Eftersom intressen är ett ”tecken på en växande förmåga” (ibid, 

s. 54), är det viktigt att läraren hela tiden håller koll på vad som intresserar eleven. 

Yildirim (2012, s. 152) refererar till många forskare som menar att elever som tycker att 

skolarbetet är viktigt och som har ett intresse för ämnet, använder sig oftare av lärstrategier. 

Gaeta Gonzáles (2013, s. 50) skriver att det är viktigt att lärare hela tiden försöker stödja och 

underlätta elevers egen motivation och vilja att lära sig för att deras intresse ska fortsätta så att de 

i slutändan får bra resultat. Detta är en av utmaningarna för skolan, att bygga upp elevernas 

motivation för att upptäcka och förstå nya saker samt att kunna lyckas bra i skolan (Bransford, 

Brown, & Cocking, 2000, s. 102). En lärares uppgift är att försöka få eleverna att ha engagemang 

och positiv inställning till skolan samt att ge dem motivation att lära sig för då ökar elevernas 

studieresultat (Håkansson J. , 2011, s. 15). 

4.2.3 Stöd genom positiva förväntningar 

Hattie (2012, s. 22) poängterar att lärares förhoppningar, förväntningar och engagemang har den 

största påverkan på elevers framgång, i alla fall den man som lärare kan kontrollera. 

Lärares positiva förväntningar på eleverna har tydliga kopplingar till elevernas resultat enligt en 

studie gjord av Yildirim (2012, s. 150) . Studien handlade om lärares stöd i relation till elevers 

användande av lärstrategier i matematik. Hennes resultat visade att lärares stöd till eleverna 

positivt hörde ihop med elevernas användande av lärstrategier och därmed deras resultat 

(Yildirim, 2012, ss. 150, 162). Stödjande lärare påverkar elevers motivation, engagemang och 

resultat enligt många forskare som Yildirim refererar till (2012, s. 150). Om eleverna känner sig 

positivt stödda av läraren, som har positiva förväntningar på eleverna, ökar deras motivation 
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(ibid). Yildirim (2012, s. 163) drar slutsatsen att elevernas tolkande av sina lärares förväntningar 

och stöd påverkar elevernas motivation och därmed deras användande av strategier, i alla fall i 

matematik där denna studie utspelade sig. Nolen och Haladyna (1990, s. 119) skriver även de att 

eleverna kan uppfatta vilka mål läraren har på dem och detta kan påverka elevers mål och 

användandet av strategier. Yildirim (2012, s. 167) drar även slutsatsen att det är viktigt att lärare 

därmed kan förmedla sin kunskap på ett bra sätt och samtidigt är medvetna om vikten av 

motivation hos eleverna för användandet av strategier.  

Brophy och Good (1970, s. 366) ser även de det ovannämnda sambandet då de skriver att lärare 

ska ge positiva förväntningar till alla elever eftersom det har en koppling till elevernas resultat. 

Hewitt (2008, s. 58) skriver också om vikten av detta då man som lärare ska utveckla egna 

positiva tankar om elevernas framgångar för att de ska kunna lyckas.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha varma och goda relationer med sina elever för det 

speglar sig i elevernas resultat enligt tidigare studier. Likheterna mellan dessa ovannämnda 

kategorier är att lärares uppmuntran, intressen och förväntningar alla påverkar elevers resultat, de 

spelar större roll än man kan tro.  

4.3 Stöd genom användande av strategier 
Vad som är viktigt att tänka på gällande användande av strategier, menar Hattie (2012, s. 92), är 

att strategier kräver koncentration, färdigheter och mycket övning.  

4.3.1 Vad läraren kan tänka på gällande strategier 

För att förbättra elevers lärande krävs det av läraren att se lärandet genom elevernas ögon (Hattie, 

2012, s. 92; Hattie, 2009, s. 22). Det är viktigt att lärare är medvetna om elevernas stadie och 

utveckling gällande lärande, för det är då läraren vet hur man kan gå vidare (Hattie, 2012, ss. 94-

95). Hattie (2012, s. 96) skriver att när det gäller lärande är det viktigt att ha elevens involvering, 

sociala aktiviteter, ny kunskap som formas med hjälp av tidigare kunskaper samt att använda 

strategier som hjälper människan att förstå, memorera och lösa problem. 

Hattie (2012, ss. 101-102) beskriver många olika sätt om hur man vet något, hur man interagerar, 

hur man övar och hur man vet att man lär sig något. Det som är viktig information för lärare är 

hur något kan bli presenterat av läraren. Hattie (2012, ss. 101-102) påpekar att för att vi ska lära 
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oss nya saker behöver vi många olika sätt att se samma information så att vi inte överarbetar 

minnet. Dessa sätt, som lärare kan hjälpa till med, är att:  

 presentera liknande kunskaper tillsammans inom kort tid så att det inte går för lång tid 

emellan kunskap som hör ihop 

 presentera den nya kunskapen både verbalt och tillsammans med visuella hjälpmedel 

 ha tydliga kopplingar mellan de visuella hjälpmedlen och den nya kunskapen och undvika 

många distraktioner 

Som lärare är det även viktigt att veta hur man kan förmedla den nya kunskapen. Enligt Hattie 

(2012, s. 101) kan man göra det på olika sätt, nämligen genom att använda sagor, historier och 

exempel för att bättre komma ihåg den nya kunskapen och genom att använda sig av coat 

hangers, ihopkopplade galgar, för att koppla ihop problem, situationer och kontexter.  

Vidare är det viktigt att öva in all ny kunskap och Hattie (2012, s. 101) menar att det är bättre 

med många, korta, separata lektioner där man övar än att endast öva under en enda lång lektion. 

Resultatet blir därmed mer långvarigt. När det kommer till hur man vet att man lär sig något nytt, 

är det viktigt att ha kontinuerlig, formativ feedback direkt inpå för att kunna lära sig (ibid, s. 102).  

Elevers engagemang är styrt både av strukturen på uppgifterna samt hur de är framförda av 

läraren enligt Ames (1992, s. 264). I uppgifterna som eleverna gör ska det finnas möjlighet för 

eleverna att göra egna bedömningar av sin egen förmåga och möjlighet för dem att använda sig 

av effektiva strategier (ibid, s. 263). Det är också viktigt att låta eleverna känna tillfredsställelse 

när de är klara med uppgiften (ibid).  

4.3.2 Stöd genom användande av metakognitiva strategier 

Lärare behöver ge elever möjligheter till att öva på att använda sig av strategier samt att veta 

vilka strategier som är effektiva att använda beroende på uppgiften. Detta kallas för self-

regulation (Hattie, 2012, s. 93), att låta eleverna lära sig hur man lär sig. Lärare ska hjälpa sina 

elever att bli medvetna om sin egen metakognition     kunskap om själva kunskapen     (Bransford, 

Brown, & Cocking, 2000, s. 97) och därför är det viktigt att lärare skapar förutsättningar för 

eleverna att utvärdera sig själva och sitt lärande så att de blir medvetna om sitt eget lärande och 

sina strategier (Finkbeine m.fl., 2012, s. 59). Eleverna ska sträva åt att bli self-regulated enligt 

Gaeta Gonzáles (2013, s. 46) för att kunna bli medvetna om sitt eget lärande och då ska läraren 
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hjälpa eleverna att övervaka och utvärdera sin egen lärandeprocess (Finkbeiner m.fl., 2012, s. 

59). Elever som blir self-regulated blir också medvetna om sitt eget lärande och när medvetandet 

hos dem ökar, ökar även deras förmåga att använda sig av strategierna i olika situationer 

(Arfwedson, 2004, s. 128).  

Hattie (2012, s. 109) påpekar vikten av att strategier behöver läras ut till eleverna. Eleverna 

behöver lära sig hur de kan lära sig nya saker bättre. De behöver lära sig att övervaka, kontrollera 

och reglera sitt eget lärande, alltså behöver de veta när och hur de använder sig av olika strategier 

(Hattie, 2012, s. 109). När det kommer till att undervisa om strategier är det viktigt att 

introducera, sälja, generalisera och förbättra strategierna för eleverna (Kiewra, 2002, s. 71). Vissa 

strategier kan läras ut utanför själva kontexten, ämnet, men både Hattie och Kiewra 

rekommenderar att man lär ut strategier tillsammans med ämnet, inom kontexten, för det är då 

kunskapen sätter sig mer på djupet (Hattie, 2012, s. 103; Kiewra, 2002). Detta påpekar även 

Hewitt (2008, s. 58) som skriver att man ska undervisa om strategin i kontexten, men även att 

man kan uppmuntra eleverna att försöka använda sig av strategierna i andra sammanhang. 

Arfwedson (2004, s. 131) skriver att det är viktigt för lärare att lära elever att ”tänka och handla 

strategiskt på ett begåvat sätt”. Arfwedson (2004, s. 132) skriver också att läraren ska vara 

explicit genom att göra det tydligt för eleverna vilka faktorer som spelar roll när det kommer till 

lärande av strategier. Detta håller även Hattie (2009, s. 22) med om som skriver att det ska finnas 

explicita mål med lärandet. Det är viktigt att eleven är medveten om sin egen kunskapsbas, om 

resultatet den vill uppnå och om hur uppgiften ser ut för att eleven senare ska kunna skapa sig en 

egen portfölj av strategier som den kan använda sig av i olika sammanhang (Arfwedson, 2004, ss. 

132-133).  

En annan metakognitiv strategi påpekar Darling-Hammond (1998, s. 6) som skriver att det är 

viktigt att lärare hjälper eleverna att skapa kognitiva kartor över innehållet samt att kunna hjälpa 

dem med att koppla ihop idéer. Hon påpekar också vikten av att lärare behöver veta hur man kan 

strukturera bra sociala aktiviteter och projekt för både eleverna emellan och mellan lärare i olika 

ämnen (ibid).  

Samtidigt är det inte bara eleverna som ska utvecklas och undervisas, utan även läraren måste 

göra det. Darling-Hammond (1998, s. 7) skriver att det är viktigt att lärarna själva hela tiden 

utvecklas och lär sig hur de bäst tar in ny information samt hur elever lär sig. På så sätt får 
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eleverna de bästa förutsättningarna de kan få samt att eleverna själva inspireras av lärande lärare 

som vet vad de gör (ibid, s. 10). Boekaerts (1997, s. 182) håller med om vikten av att utbilda 

lärare då hon skriver att lärare bör bli tränade till att utforma uppgifter och övningar som får 

eleverna att öva sina förmågor att planera, ta initiativ och kunna fullfölja uppgifterna. Genom att 

lärare tränas i att skapa sådana uppgifter, har eleverna större chans att bli self-regulated. Det är 

även viktigt att läraren ska kunna ge feedback och stöd för dessa uppgifter för att på så sätt främja 

elevernas lärande (ibid s. 183).  

4.3.3 Stöd genom användande av generella och specifika strategier 

Arfwedson (2004, ss. 122-133) beskriver generella och specifika strategier som finns att använda 

för eleverna: 

Heuristiska tekniker är tekniker som gör att man snabbare kan tillgodogöra sig informationen när 

man löser ett problem, antingen med hjälp av andra eller på egen hand. Man kan komma fram till 

lösningen genom att istället omvandla problemet till ett liknande och enklare problem och lösa 

det utifrån det, eller så kan man använda sig av olika kontrollstrategier så som checkning och 

planering (Arfwedson, 2004, s. 122). Heuristiska tekniker tillhör exekutiva kontrollstrategier där 

man helt enkelt kontrollerar sin egen kunskap (ibid, s. 123). Dessa strategier är generella och kan 

därmed tillämpas i vilket ämne som helst, dock är de svårare att lära ut (ibid, s. 132). Innehållet i 

en uppgift är självklart av vikt och det bestämmer hur lärandet går till (ibid, s. 123). 

Kognitionsforskare rekommenderar att man som lärare ska lära ut dessa exekutiva 

kontrollstrategier först och främst eftersom de är generella och kan appliceras på vilket ämne som 

helst och därmed hjälpa eleverna att snabbare ta in ny kunskap (ibid, s. 124). De generella 

strategierna är bäst att använda i början av lärandefasen när eleverna inte är fullt medvetna om 

vad som krävs (ibid, s. 130).  

Därefter finns det mer specifika strategier som ger bättre resultat, men som dock inte kan 

appliceras lika lätt inom olika ämnen (Arfwedson, 2004, s. 124). Dessa specifika strategier kallas 

för preskriptiva strategier och är rutinartade och föreskrivande samt ger bättre resultat på den 

enskilda uppgiften, men samtidigt kan de inte användas lika lätt på andra liknande uppgifter 

(ibid). Dessa strategier är trots allt lätta att lära ut eftersom de består av enkla rutiner (ibid, s. 

132).  
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Afwedson (2004, s. 124) rekommenderar att läraren ska använda sig av de mer generella 

strategierna eftersom de kan lättare användas i många olika uppgifter och ämnen. Dock är de inte 

lika lätta att lära ut som de mer specifika strategierna, men hon menar ändå på att om man väl har 

lärt sig de generella strategierna så underlättas både problemlösandet samt inhämtandet av den 

nya kunskapen. Det gäller att lära eleverna dessa exekutiva kontrollstrategier i en tidig ålder så att 

de snabbare och lättare kan ta in ny kunskap (ibid, s. 127). 

4.3.4 Stöd genom användande av problemlösande strategier 

Håkansson och Sundberg (2012, s. 137) påpekar att för att få den nya kunskapen att långsiktigt 

fastna hos eleverna behöver de ha undervisning och stöd om hur man lär sig. Detta kan fås genom 

att använda sig av problemlösningsstrategier där eleverna själva får lösa problemet utan att 

läraren berättar svaret eller sammanhanget för dem (ibid). Doverborg, Pramling och Qvarsell 

(1987, s. 87) skriver att problemlösning tillsammans med andra alltid är en bra strategi att 

använda sig av eftersom man tillsammans diskuterar fram lösningen på problemet. Eleverna 

diskuterar sina individuella lösningar på ett problem tillsammans med sina klasskamrater och på 

så sätt kan de själva komma fram till vilka lösningar som kan fungera samtidigt som de lär sig att 

det inte bara finns en enda lösning (ibid). Genom att eleverna diskuterar sinsemellan, behöver 

inte läraren ge det rätta svaret, utan eleverna inser vilka lösningar som är bättre och vilka som är 

sämre (ibid, s. 91). Håkansson och Sundberg (2012, s. 137) refererar till Mayer och Wittrock 

(2006) som menar att man som lärare kan stödja och främja problemlösandet på följande sätt: 

 Ha problemlösningsövningar i undervisningen för att automatisera användandet. 

 Undervisa om strukturbaserade metoder. 

 Ha ett tydligt schema och organisation kring övningarna som ska lösas. 

 Arbeta med långsiktiga metoder. 

 Använd handledda modelleringsmetoder. 

 Använd praktiska exempel. 

 Undervisa om tankefärdigheter. 

Enligt Mayer och Wittrock (2006) (i Håkansson & Sundberg, 2012, s. 137) gäller det att försöka 

undervisa om problemlösningsfärdigheter inom varje ämne man har för att på så sätt få en så 

specifik metod som möjligt för att få så bra resultat som möjligt. Samtidigt diskuterar Arfwedson 

(2004, s. 124) om vikten av att börja lärandefasen med generella strategier och därefter övergå till 
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de mer specifika strategierna som ger bättre resultat men är svårare att lära ut. Det kan därmed 

vara att föredra att undervisa om de mer specifika problemlösningsfärdigheterna efter de 

generella strategierna har lärts ut, för att på så sätt få bättre resultat. Dock vore det bästa att 

försöka integrera ämneskunskaperna tillsammans med problemlösningsfärdigheterna (ibid).  

I Finkbeiners m.fl. (2012, s. 62) studie påpekas vikten av att läraren ska låta eleverna hitta 

lösningen på ett problem själva, och inte berätta svaret för dem. I deras studie undersökte de 

huruvida lärares stöd till eleverna var tillräcklig eller inte tillräcklig. Resultaten pekade på att 

majoriten av lärare i studien stöttade sina elever genom att ge svaret till dem istället för att låta de 

hitta lösningen själva, vilket inte var tillräckligt stöttande (Finkbeiner m.fl., 2012, s. 69). 

Finkbeiner m.fl. (2012, s. 76) avslutar sin studie med att dra slutsatsen att lärare måste främja 

elevers självlärande när det kommer till problemlösande strategier så att eleverna själva senare 

kan sätta sig i ”förarsätet och navigera ut i världen”. 

Hattie (2009, s. 35) skriver även han om vikten av att eleverna måste vara aktiva i sitt eget 

lärande och att de har ett fokus på de olika tillvägagångssätten de kan lösa problem på. 

Lektionerna ska därför cirkulera kring de aktiva eleverna, precis som Finkbeiner m.fl. (2012, ss. 

73-74) påpekade på, att man ville sträva åt att ha en elevcentrerad undervisning och inte en 

lärarcentrerad undervisning.  

En strategi att använda sig av när man ska lösa ett problem är enligt Hewitt (2008, s. 36) att 

använda sig av sina tidigare kunskaper för att kunna lösa nya problem och detta ska lärare hjälpa 

sina elever med. Eleverna kan använda sig av både tidigare kunskaper och erfarenheter (ibid). 

Vidare skriver han att det är viktigt att man uppmuntrar eleverna att berätta vilka metoder och 

strategier de använde sig av för att lösa problemet då elevernas lärande utvecklas genom att 

diskutera tillvägagångssättet de löste problemet på (Hewitt, 2008, s. 57).  Detta håller även 

Boekaerts (1997, s. 183) med om eftersom man som lärare vill att eleverna ska bli self-regulated, 

och det är viktigt att lärare ger eleverna användbart material samtidigt som de uppmuntrar dem att 

lösa problemen själva och låta de tänka på och reflektera över sin egen problemlösningsstrategi.  

4.3.5 Stöd genom användande av scaffolding 

Begreppet scaffolding är en viktig strategi som lärare kan använda sig av för att stödja elevers 

lärprocesser.  Scaffolding betyder att man bygger på del efter del (Bransford, Brown, & Cocking, 

2000, s. 104), precis som man efter hand bygger på fler klossar på ett torn. Det kan även förklaras 
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som lärarens stöd till eleven (Finkbeiner m.fl., 2012, s. 59). Detta betyder att läraren ska väcka 

intresse för ämnet och ge stöd till eleven, att bygga på elevens kunskaper. När elevens kunskaper 

ökar, reducerar läraren scaffolding sakta men säkert så att eleven sedan klarar sig själv (ibid). 

Tornet står till slut för sig själv. Därmed anpassar läraren scaffolding efter elevens behov.  

Lärarna i Finkbeiners m.fl. (2012, ss. 73-74) studie ledde en lärarcentrerad undervisning som 

mestadels bestod av lärarens instruktioner, när de istället helst ska ha en elevcentrerad 

undervisning med scaffolding, eftersom detta hjälper elevernas framgång med användandet av 

sina strategier.  

4.3.6 Stöd genom användande av sociala strategier 

Att använda sig av sociala strategier är väldigt viktigt enligt många forskare. Till att börja med 

menar Hewitt (2008, s. 156) att den sociala aspekten är väldigt viktig när det kommer till allt 

lärande, eftersom lärandet och tänkandet utvecklas genom sociala interaktioner. Dessa 

interaktioner kan utspelas i både formella och informella former i skolan (ibid). Vidare påpekar 

Bransford m.fl. (2000, s. 103) vikten av sociala strategier då elever lär sig bäst i socialt samspel 

med andra, eftersom lärandet inte är något som sker för sig själv. Därför skriver också Brown 

(1988, s. 316) att det är bäst att låta eleverna arbeta i grupp för att lösa ett problem tillsammans 

och inte individuellt. Detta görs för att eleverna ska få så djup förståelse som möjligt eftersom de 

förklarar och utvecklar sina idéer för andra. Det är genom denna förklaring och när de får 

argumentera för sina idéer som eleverna får djupare förståelse enligt Brown (1988, s. 316).  

Vad som också, enligt Hewitt (2008, s. 104), är viktigt att tänka på som lärare är att man ska 

uppmuntra elever att alltid föra en dialog i alla uppgifter. Det är många fördelar med detta som 

till exempel att elevernas idéer alltid diskuteras, utvecklas, förklaras, anpassas och eleverna får 

argumentera om de är överens eller inte (ibid). När eleverna befinner sig i ett socialt samtal och 

är engagerade i det menar Boehaerts (1997, s. 183) att det är viktigt att man som lärare inte 

avbryter och rättar eleven om den skulle säga fel. Risken blir att engagemanget hos eleven släcks 

och att han/hon kanske inte vågar fortsätta diskutera.  

Dock är inte alla forskare eniga om vikten av socialt samspel. Enligt Nolen och Haladyna  (1990, 

s. 119) ska lärare istället uppmuntra självständigt arbete när det gäller för eleverna att tänka. Då 

använder sig eleverna oftare av effektiva lärstrategier. Även Hewitt (2008, s. 156) påpekar att det 
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är genom elevens individuella tänkande, och inte tillsammans med andra, som den kan uppnå 

self-regulated lärande då den blir medveten om sitt eget lärande. 

4.3.7 Stöd genom användande av andra strategier 

Det finns väldigt många andra strategier att använda sig av för att stödja elevers lärprocesser. En 

strategi är enligt Carlgren (1999, s. 225) piloting som är ett sätt att hjälpa eleverna överkomma 

något problem, där läraren helt enkelt hjälper eleven att lösa problemet som eleven inte kan lösa 

på egen hand. Enligt Carlgren (1999, s. 225) kan detta istället ses som ett sätt att hindra eleverna 

att lära sig, i alla fall enligt ett konstruktivistiskt perspektiv då man istället ska låta eleverna 

diskutera med varandra för att komma fram till lösningen. 

Bransford (2000, s. 96) tar upp andra strategier så som upprepning, omsorgsfullt utarbetande av 

materialet och att göra sammanfattningar, som några av de många olika strategier som finns för 

elever att använda sig av för att kunna ta till sig ny kunskap. Som lärare gäller det att ge eleverna 

möjligheter att kunna göra detta. Eleverna behöver få tillfällen att upprepa den nya kunskapen, 

arbeta med den ordentligt och göra sammanfattningar av den för att på så sätt kunna lära sig den 

på bästa sätt. 

Hattie (2012, s. 113) beskriver några andra strategier man kan använda sig av och som han tycker 

är några av de bästa, nämligen: målsättande (goal-setting), självövervakande (self-monitoring), 

koncentration (concentration) och avsiktlig övning (deliberate practice). Alla dessa kan bli lärda 

och därför behöver läraren undervisa om dessa strategier så att eleverna kan lära sig att använda 

sig av dem. När man undervisar om detta är det viktigt att hela tiden använda sig av formativ 

feedback för att kunna ta sig framåt, men även mycket repetition under all övning (Hattie, 2012, 

s. 113).  

En annan vanligt förekommande strategi som lärare kan låta eleverna använda sig av är att samla 

ihop kunskapen i kluster, och detta för att förbättra minnet (Bransford, Brown, & Cocking, 2000, 

s. 96).  

Ytterligare ett sätt att stödja elevers lärprocesser med är enligt Ames och Archers studie (1988, s. 

263), där en lärare kan uppmuntra elever att använda sig av lärstrategier genom att ha ett fokus på 

skicklighetsmål, det vill säga, mål som har avancerade övningar som ger eleverna en utmaning. 

På det sättet ville eleverna i deras studie använda sig av fler lärstrategier och de hade även 
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positivare inställning till lektionen i sig (ibid). De beskriver också i sin studie att om man 

använder sig av skicklighetsmål och inte utförandemål så kan eleverna lära sig att använda sig av 

lärstrategier under en längre period samt att de lär sig att framgång hör ihop med ens 

ansträngningar (ibid, s. 265).  

Vidare behandlar Nolen och Haladyna (1990, s. 117) och Yildirim (2012, s. 151) två olika sorters 

strategier som elever kan använda sig av. Den första, utvecklingsstrategier (elaboration 

strategies) handlar om att eleven integrerar den nya kunskapen med den kunskapen den redan 

besitter (Nolen & Haladyna, 1990, s. 117; Yildirim, 2012, s. 151). Den andra strategin är 

övervakande strategier (monitoring strategies) som handlar om att eleven stannar upp och frågar 

sig själv om vad den precis har läst, för att kunna kontrollera att den kommer ihåg innehållet 

(Nolen & Haladyna, 1990, s. 117; Yildirim, 2012, s. 151).  

Sammanfattningsvis finns det många olika strategier man som lärare kan använda sig av för att 

stödja elevers lärprocesser. De som har tagits upp i detta kapitel är metakognitiva strategier, 

generella och specifika strategier, problemlösande strategier, scaffolding, sociala strategier och 

andra strategier. Eleverna kan få de bästa förutsättningarna om lärare försöker kombinera och 

använda sig av alla olika strategier.  

4.4 Stöd genom klassrumsmiljön  
Det är viktigt att elever får ta personligt ansvar i klassrummet, enligt Ames och Archers studie 

(1988, s. 261) där de refererar till många tidigare studier som har kommit fram till att eleverna får 

ut mer av lärandet i klassrummet och att de tycker att det är mycket roligare om klassrummet har 

en uppmuntrande miljö där de kan vara aktiva, där de får ta personligt ansvar och där de själva är 

engagerade till att både förstå och lära sig den nya kunskapen. Att låta eleverna ha något att bidra 

med, att låta deras röster bli hörda, i utformandet av både uppgiften i sig och hur man arbetar med 

den, menar Ames (1992, s. 266) stärker elevernas eget ansvar, vilket får dem att få ut mer av 

studierna och att de måste utforma sina egna strategier. Därför är det viktigt att engagera eleverna 

i planerandet och utformandet av klassrummet och aktiviteterna, för elever som känner att de har 

större ansvar för utformandet, tar större ansvar för sitt eget lärande, enligt Hewitt (2008, ss. 77, 

142), vilket kan få dem att använda sig av olika strategier. Då får dessa uppgifter och aktiviteter 

någon slags personlig relevans för eleverna så att de känns uppmuntrande och betydelsefulla 

(ibid, s. 77).  
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Klassrumsmiljön måste välkomna fel. Till att börja med skriver Håkansson och Sundberg (2012, 

s. 147) att klassrumsmiljön måste vara en miljö som uppmuntrar ansträngningar och där det är 

acceptabelt att begå misstag. Det är viktigt att elever inte blir straffade eller förödmjukade om de 

skulle begå ett misstag. Vidare skriver Hattie (2012, s. 26) att lärare bör skapa klassrum som 

meddelar eleverna att det är acceptabelt att göra fel och där klassrummet genererar tillit mellan 

eleverna och läraren och även eleverna emellan. Många elever vill inte vara aktiva i klassrummet 

av fruktan för att svara felaktigt på en fråga och därmed bli retade av sina klasskamrater. Därför 

är det viktigt enligt Hattie att läraren ser till att klassrummet är fyllt av tillit och där man istället 

välkomnar fel (Hattie, 2012, s. 26; Hattie, 2009, s. 34). Han skriver också att det är uppenbart att 

lärandet sällan är en rak linje utan att lärandeprocessen ständigt går upp och ner och det gäller att 

skapa förtroende i klassrumsmiljön (Hattie, 2012, s. 26). Därför är det viktigt att eleverna är 

medvetna om detta, och att man behöver begå misstag för att kunna lära sig (ibid, s. 102).  

I klassrummet måste det vara ett fokus på ansträngningar. Om lärare ska kunna främja elevers 

motivation och lust att lära är det viktigt att få eleverna att tro på sig själva och sina 

ansträngningar samt att låta dem använda olika lärandestrategier genom att läraren utformar en 

klassrumsstruktur som främjar detta (Ames, 1992, s. 268). Eleverna i Ames och Archers studie sa 

att de använde sig av lärstrategier om det fanns ett fokus på ansträngningarna i klassrummet (ibid, 

s. 264). Om det ska vara fokus på ansträngningarna måste uppgifterna som eleverna får i 

klassrummet vara utmanande och varierande för att få eleverna att uppnå det bästa resultat som 

de kan (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 147). 

Som lärare måste man ha klassrumsmiljön i åtanke hela tiden. Hewitt (2008, s. 22) skriver om 

vikten av att lärare behöver ha klassrumsmiljön i åtanke när de konstruerar uppgifter för lärandet. 

Det behöver vara en positiv klassrumsmiljö som även skolan i sig och föräldrarna har ansvar för 

enligt Hewitt (2008, s. 22). Bransford m.fl. (2000, s. 104) menar att det är läraren, den vuxna, 

som arrangerar och organiserar miljön för att förhöja elevens lärande. Det viktigt att ha en bra 

lärmiljö som främjar elevers lärande och låter dem hitta sina strategier (ibid). Samtidigt behöver 

elever känna ett socialt stöd i klassrummet, främst av läraren men även av resterande klassen 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s. 147) 
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Sammanfattningsvis behöver klassrumsmiljön vara uppmuntrande och fylld av tillit och socialt 

stöd för att eleverna ska göra så bra ifrån sig som möjligt. Det är också viktigt att visa att det inte 

gör någonting om man skulle svara fel utan att det är genom det som vi lär oss.  

Trots att det är viktigt att använda sig av alla ovannämnda tillvägagångssätt med vilka lärare kan 

stödja elevers lärprocesser, är det samtidigt viktigt att komma ihåg att alla lär sig olika och att det 

finns mer än ett sätt att lära sig på (Bransford, Brown, & Cocking, 2000, s. 82). Hewitt (2008, s. 

35) drar slutsatsen att ”learning is both reflective and reflexive” (lärande är både reflekterande 

och reflexivt, egen översättning), att det därmed är viktigt att reflektera över hur man själv lär sig 

så att man på så sätt kan förstå vilka olika sätt det finns att lära sig på.  

5 Diskussion 

Diskussionskapitlet tar upp slutsatserna som kan dras mellan den nutida forskningen och de äldre 

lärteoretiska perspektiven. Här diskuteras det om man kan se några likheter mellan vad 

forskningen menar och vilket perspektiv de bäst passar ihop med. Även frågeställningen 

diskuteras i detta kapitel. 

5.1 Social konstruktivism 

Som lärare kan man, enligt forskningen, hjälpa elever att lära sig bättre på många olika sätt. Jag 

har valt att ha ett fokus på den sociala konstruktivismen i detta arbete då den insamlade 

forskningen mest har pekat på den samt faktumet att den är mest aktuell då skolans styrdokument 

är baserad på den. Nu för tiden använder inte lärare sig av belöningar och bestraffningar för att 

lära eleverna på det sättet som Skinner kom fram till i sitt perspektiv. Inte heller behandlar man 

som lärare alla elever likadant och tror att alla barn har exakt likadana utvecklingsstadier som 

Piaget tar upp i sitt perspektiv. Istället försöker lärare att använda sig mycket av socialt samspel 

så som grupparbete och att låta eleverna komma underfund med lösningar på problemen genom 

att diskutera det med varandra. Den mesta forskningen, men inte all, har tydliga kopplingar till ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och av den anledningen behandlas konstruktivismen mest i 

detta arbete.  

Enligt majoriteten av forskningen jag har sammanställt är det sociala samspelet mellan elever 

centralt. Detta är inte ett ovanligt resultat eftersom fokusen på det social konstruktivistiska 

perspektivet var medvetet från början. Bransford m.fl. (2000, s. 103) och Brown (1988, s. 316)  
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menar att elever lär sig bäst i samspel med andra, vilket är vad den sociala konstruktivismen går 

ut på. De delar samma syn som Vygotsky när de skriver att lärandet inte är något som sker för sig 

själv, utan att det är tillsammans med andra som kunskapen lärs in. De diskuterar även Vygotskys 

begrepp scaffolding, där lärare och andra elever stödjer och bygger vidare på kunskapen som 

finns hos en elev, precis som man bygger ett torn av klossar. Brown (1988, s. 316) har även 

tydliga kopplingar till Vygotskys perspektiv när hon skriver att eleverna löser ett problem bäst i 

grupp, när de är tillsammans. Detta håller även Doverborg m.fl. (1987, s. 87) och Finkbeiner m.fl. 

(2012, s. 62) med om då de skriver att problemlösandet ter sig bäst i grupp eleverna emellan då 

eleverna kan förklara hur de tänker för att på så sätt försvara sina idéer samtidigt som de hjälper 

varandra genom ZPD. Därför ska lärare låta eleverna lösa problemen själva för det är på så sätt 

de lär sig, enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. ZPD är även bra att använda då eleven 

som har en högre kunskapsnivå, hjälper eleven som är på en lägre kunskapsnivå.  

Dewey (2004, s. 23) är även han inne på ett konstruktivistiskt plan när det kommer till didaktik. 

Han menar att det är viktigt att låta eleven experimentera med sin omgivning hela tiden, eftersom 

det är genom samspelet med sin omgivning som man lär sig, enligt den sociala konstruktivismens 

perspektiv (ibid). Han menar att individen lär sig i en social miljö eftersom man alltid ändrar och 

anpassar sina egna handlingar efter vad andra gör (Dewey, 1997, s. 47). Hewitt (2008, s. 104) har 

också kopplingar till social konstruktivism då han skriver att det är viktigt att hela tiden föra en 

dialog eftersom det är genom att diskutera sina idéer med andra som man lär sig. Därför är vi 

sociala varelser som lär oss genom att konversera och samspela med andra. Självklart kan vi lära 

oss vissa nya saker genom behavioristiskt tänkande likväl genom kognitivismen, men faktum 

kvarstår att det är genom samtalet och samspelet med andra som den nya kunskapen verkligen 

sätter sig för det är då den prövas. Genom att diskutera någonting med någon, märker vi om den 

kunskapen finns hos oss eller inte.   

5.2 Kognitivism  
Det finns även likheter mellan vad forskningen säger och Piagets perspektiv, kognitivismen. 

Darling-Hammond (1998, s. 6) menar att det är viktigt att låta eleverna skapa kognitiva kartor 

över den nya kunskapen så att de kan sätta in den tillsammans med vad de redan vet. Detta är 

assimilation i Piagets perspektiv, där den nya informationen assimileras för att passa in i ett 

etablerat schema. Darling-Hammond (1998, s. 6) vill att eleverna ska kunna koppla ihop den nya 
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informationen med kunskapen de redan besitter, vilket klart och tydligt är ur kognitivismens 

perspektiv. Bransford m.fl. (2000, s. 96) menar att ett bra sätt att stödja eleverna i sina 

lärprocesser är att sätta ihop den nya kunskapen till klungor medan Hattie (2012, s. 101) skriver 

att man kan använda sig av coat hangers för att på så sätt koppla ihop situationer och problem. 

Detta speglar tydligt kognitivismen, som förespråkar att man ska koppla ihop kunskap för att öka 

lärandet, och även Piagets (1959/1968, s. 53) förklaringsmodell där man förklarar den nya 

kunskapen genom att identifiera den med redan befintlig sådan. Bransford m.fl. (2000, s. 96) och 

Hattie (2012, s. 101), tillsammans med Nolen och Haladyna (1990, s. 117) och Yildirims (2012, 

s. 151) utvecklingsstrategier, där man integrerar ny kunskap med befintlig kunskap, pekar på 

Piagets perspektiv när man kopplar ihop informationen och sätter in det i etablerade scheman 

genom att antingen assimilera eller ackommodera den nya kunskapen. Hewitt (2008, s. 36) har 

också kopplingar till kognitivismens begrepp assimilation då han skriver att det är viktigt att 

eleverna lär sig att lösa problem med hjälp av sina tidigare kunskaper och erfarenheter.   

Hattie (2012, ss. 94-95) skriver att det är viktigt att lärare är medvetna om elevernas stadie och 

utveckling gällande lärande, för det är då läraren vet hur man kan gå vidare. Detta hör tydligt 

ihop med kognitivismens olika utvecklingsstadier där alla sjuåringar exempelvis har lärt sig att 

samarbeta tillsammans med andra. Det kan vara därför som barnen börjar skolan vid sju års ålder. 

5.3 Behaviorism  

Det är inte lika mycket i den befintliga forskningen som jag har hittat som pekar på kopplingar 

till det behavioristiska perspektivet. Detta är självklart då jag medvetet i första hand har sökt 

forskning som har kopplingar till social konstruktivism. Därmed är det inte uteslutet att det inte 

finns forskning som har kopplingar till det behavioristiska perspektivet.  

Trots detta kan en del kopplingar ändå dras till det behavioristiska perspektivet. Lärare som ger 

positiv uppmuntran till eleverna kan höra ihop med ett behavioristiskt perspektiv. Elevernas 

resultat blir bättre om de märker att läraren har positiva förhoppningar på dem (Yildirim, 2012, s. 

150; Nordenbo m.fl., 2008, s. 73), vilket kan spegla Skinners perspektiv om positiva 

förstärkningar. Som lärare blir man glad och uppmuntrad om eleven gör något bra ifrån sig, och 

därmed ger man glada leenden som speglar behaviorismens positiva förstärkningar.  
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Det finns även inslag av behaviorismen när det gäller klassrumsmiljön som enligt Ormrod (2006, 

s. 300) och behaviorismen ska vara en miljö som är fylld av nöje och trygghet och inte fruktan 

och ångest, vilket många forskare är eniga om (Hattie, 2009; Hattie, 2012; Hewitt, 2008). Skinner 

(1954/1969, s. 30) tog även upp vikten av att ha bra relationer med sina elever, vilket alla 

forskare håller med om (Hattie, 2012; Håkansson J. , 2011; Nordenbo m.fl., 2008; Yildirim, 

2012), då läraren är en central pelare i elevers lärande.  

5.4 Relationen lärare-elev 
Det är viktigt att lärare har en positiv inställning till eleverna och att de låter dem känna sig 

engagerade i klassrummet såväl som aktiva i beslutfattandet. Eleverna märker snabbt vad läraren 

har för förväntningar på dem och om eleverna har lärarens positiva stöd eller inte. Därför är det 

viktigt att läraren har positiva och höga förväntningar på eleverna för då ser eleverna det och blir 

motiverade till att lära sig mer och använder sig därmed av lärstrategier (Yildirim, 2012, s. 163). 

Samtidigt kan slutsatsen dras att det är lärarens uppgift att väcka motivationen samt att hålla den 

vid liv hos eleverna så att de därmed kan använda sig av lärstrategier och få så bra resultat som 

möjligt.  

Hattie påpekar att det gäller för lärare att känna till hur eleverna lär sig och vad för tidigare 

kunskaper de redan besitter samt vad som motiverar dem (Hattie, 2012, s. 99). Läraren är 

verkligen den centrala resursen för eleven och vi kan påverka väldigt mycket gällande elevers 

användande av lärstrategier genom att bara vara trevliga, uppmuntrande, varma och stödjande 

människor.  

5.5 Avslutande reflektion 
Perspektivet som är mest aktuellt i dagens skola är den sociala konstruktivismen då majoriteten 

av den sammanställda forskningen pekar på att lärare kan stödja elevers lärprocesser genom att 

låta dem arbeta tillsammans med andra elever och att tillsammans komma underfund med en 

lösning på problemet. Därmed är det bästa sättet för lärare att stödja elevers lärprocesser att ha en 

social konstruktivistisk syn på lärandet och att hjälpa eleverna att få möjlighet till att arbeta 

tillsammans med andra.  

Min tes med detta examensarbete var att jag trodde att det bara skulle förekomma inslag av social 

konstruktivism i den befintliga forskningen över hur man som lärare kan stödja elevers 

lärprocesser. Detta trodde jag eftersom den är det mest aktuella lärteoretiska perspektivet och det 
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är det perspektivet som skolans läroplan är baserad på. Dock har jag kommit fram till att så inte 

är fallet. Bara för att konstruktivismen är den mest aktuella, betyder inte det att den är den enda 

förekommande. Både kognitivismen och behaviorismen kan förekomma och en del forskare 

argumenterar för inslag av dem för att få eleverna att lära sig så mycket som möjligt. Resultatet 

har fått mig att inse att allt inte är svart eller vitt, utan det finns fortfarande inslag av 

kognitivismen och till och med behaviorismen i hur man som lärare kan stödja elevers 

lärstrategier. Jag har alltid gått in med tanken att behaviorismen är ett perspektiv man inte vill 

använda sig av längre då den är äldre och kan inte appliceras på dagens samhälle på samma sätt 

som den kunde förr i tiden. Dock har jag insett att det inte behöver vara något dåligt med att 

använda sig av behaviorismen, utan vi alla använder oss av alla tre perspektiv på ett eller annat 

sätt, i små eller stora portioner, medvetet eller omedvetet. 

6 Slutsats  

Slutsatskapitlet tar kort upp de konkreta slutsatserna som dras efter att resultatet har diskuterats. 

Här besvaras följande frågeställning: 

Vad säger forskningen om hur man som lärare kan stödja elevers lärprocesser? 

Det här arbetet har bidragit med konkret kunskap om hur lärare kan stödja elevers lärprocesser, 

vilka kan sammanfattas på följande sätt: 

 Genom att använda sig av kopplingar till elevens vardag och intressen då det är viktigt att 

relatera kunskapen till något eleven redan känner till, samt för att skapa relevans för 

innehållet. 

 Genom att ha en varm relation med eleverna med mycket positiv uppmuntran och 

förhoppningar och försöka tända och hålla vid liv ett intresse för innehållet. 

 Genom att använda sig av olika slags strategier så som: 

o Metakognitiva strategier där man som lärare ska undervisa eleverna om hur man 

lär sig bäst. 

o Generella och specifika strategier där de generella strategierna lätt kan appliceras 

på flera ämnen men är svårare att undervisa om, medan specifika strategier är 
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svårare att applicera på flera ämnen men ger bättre resultat och är lättare att lära 

ut. 

o Problemlösande strategier där eleverna ska försöka lösa problemen själva eller 

tillsammans med andra, men där läraren endast ger hjälp i form av elevanpassad 

scaffolding. 

o Sociala strategier där eleverna ska arbeta tillsammans i grupp eller par eftersom 

det är genom det sociala samspelet som den nya kunskapen fastnar. 

o Andra strategier så som piloting, att sätta ihop kunskap i klungor, skapa kognitiva 

kartor samt att upprepa och öva den nya kunskapen. 

 Genom klassrumsmiljön som måste vara fylld av tillit och stöd mellan lärare och elev och 

emellan elever, och där det är acceptabelt och välkomnande att begå misstag.  

Jag avslutar med att referera till Håkansson (2011, s. 28) som beskriver John Hatties syn på 

Synligt Lärande och menar att en bra lärare är en lärare som hjälper eleverna att använda sig av 

strategier för att kunna lära sig ämnet på bästa sätt. Det är det vi alla lärare strävar åt. Vi vill alla 

vara den passionerade läraren som Hattie (2012, s. 31) beskriver i inledningen.  

7 Förslag på fortsatta studier 
Detta är ett intressant ämne som med fördel kan studeras ytterligare. Det vore intressant att kunna 

göra en generell undersökning i olika delar av landet med många elever som berättar om hur de 

lär sig bäst och vad läraren kan hjälpa de med. Eftersom detta arbete är en forskningsstudie kan 

det vara av vikt att göra en riktig undersökning ute i verkligheten för att konkret se vad lärare kan 

göra för att stödja elevers lärprocesser.  
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