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Inledning
Bakgrund
Under 2012 fick psykologiämnet vid Karlstads universitet från dåvarande Högskoleverket föga
smickrande bedömningar av hur kandidat- och magisterexamensmålen uppfylldes. Flera av
examensmålen bedömdes inte uppfyllas och motsvarande psykologiundervisning ansågs därmed vara
av bristande kvalitet. Ett av grundproblemen bakom detta var en haltande och ofullständig progression
från A- till D-kurs, vilket medförde att studenterna inte sällan hade särskilda svårigheter med teori,
metod och statistik samt att skriva uppsats.
I Högskolelagen (1992:1434) anges bl.a. bestämmelser om universitetens och högskolornas
verksamhet samt förutsättningar och mål för utbildning. Mer specifikt ska utbildningen på grundnivå
utveckla studenternas förmågor avseende att göra självständiga och kritiska bedömningar;
självständigt urskilja, formulera och lösa problem; ha beredskap för att möta förändringar i arbetslivet;
söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå; följa kunskapsutvecklingen; utbyta kunskaper även
med personer utan specialkunskaper inom området (Högskoleverket, 2013a). På avancerad nivå ska
utbildningen bygga vidare på tidigare förvärvad kunskap så att det sker en fördjupning eller
progression av studenternas kunskaper, färdigheter och förmågor, enligt utveckling av självständig
integrering och användning av kunskaper; hantering av komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer; förutsättningar för yrkesverksamhet avseende självständighet eller forsknings- och
utvecklingsarbete (Högskoleverket, 2013b).
Revideringar genomfördes för A-D-kurserna i psykologi vilka beskrevs i den till
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) inskickade åtgärdsrapporteringen avseende kandidat- och
magisterutbildningarnas bristande kvalitet. Ytterligare förändringar blev införda i kursplanerna för
höstterminen 2013. Resultatet av UKÄ:s analys och beslut är att kandidat- och magisterutbildningarna
i psykologi vid Karlstads universitet nu är godkända och får behålla examensrättigheterna. Även om
kvalitetsläget sammantaget har förbättrats en hel del finns det givetvis utrymme för ytterligare
förbättrad kvalitet. Progressionen i A-D-kurser i psykologi har förbättrats och arbetet med
kvalitetsförbättringar fortsätter utifrån en mer eller mindre systematisk struktur. Progressionen i
vetenskaplig metod och rapportering har förstärkts och fortsatt översyn med förbättringar pågår. Näst
på tur, eller egentligen påbörjat, är att se över progressionen i ämnesinnehåll eller psykologisk teori
och empiri. Därutöver finns det också anledning att se över om specifika didaktiska moment kan
möjliggöra en effektivisering av undervisningen, vilket kanske kan bidra till en ytterligare
konkretisering av effektivt lärande.
Även om beskrivningar av hur exempelvis beteende förstärks och minnet fungerar inte behöver ha
direkt inverkan på hur man lägger upp undervisningen i föreläsningssalen eller klassrummet så kan det
finnas uppslag till vissa relevanta moment för lärande. Dessutom finns numera ett mycket stort
intresse för neurovetenskap i detta sammanhang, varför en av flera utgångspunkter för föreliggande
arbete behandlade vad psykologi och neurovetenskap kan bidra till ett bättre lärande.

Syfte
Syftet var att konkretisera några grunder för effektivt lärande, vilket inkluderade att (i) analysera
fenomen relaterade till effektivt lärande, (ii) utse didaktiska moment passande som inslag i
undervisning och (iii) integrera momenten i ett övergripande undervisningsexempel.
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Rapportstruktur
Rapporten presenterar ett urval av ämnesområden rörande lärande. Första kapitlet behandlar aspekter
av vad som kan anses utgöra grunderna för kunskap, fenomen relaterat till effektivt lärande i termer av
vad som kan förbättra hågkomst av kunskap eller det inlärda, vad motivationsaspekter kan bidra med
samt vad bedömning och feedback innebär. I kapitel två presenteras urvalet av didaktiska moment som
bedöms möjliga att integrera i undervisning, vilket baseras på genomgången i kapitel ett. Kapitel tre
behandlar ett schematiskt undervisningsexempel där de valda didaktiska momenten är integrerade.
Diskussionen utgör det avslutande fjärde kapitlet.
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Lärande
Kunskap
Sedan antiken har det förts en debatt inom filosofin om vad kunskap är utifrån olika filosofiska skolor
(Leahey, 1987; Murphy, Alexander & Muis, 2012; Reich, 2005, 2008; Schraw, 2001). Kunskap och
lärande är intimt förknippade med varandra och trots bildningsinstitutionernas ansträngningar att
kontrollera, garantera och höja kunskapsnivån med hjälp av lagar, policys och standarder kan det inte
förbises att vi måste diskutera hur vi innehålls- och metodmässigt bör förmedla kunskap och idéer om
kunskap för att lärande ska äga rum (Rohbeck, 2008). Det är således viktigt att titta på kunskapsteorin
eller epistemologin (Gregiskans epistem och logos är kunskap resp. förklaring) som befattar sig med
kunskapens beskaffenhet, dess ursprung, begränsningar och dess sanningsanspråk (Bråten, 2010). T ex
Platon (427-347 f. Kr.) definierade skillnaden mellan en trossats och kunskap såsom ”belief as a faith
in a claim and knowledge as a justified true belief in a claim” (Schraw, 2001, s. 452). Debatten om
begreppet kunskap har förts vidare sedan detta uttalande om att kunskap innebär en berättigat sann tro
på ett påstående eller ”tillräckligt bevisad” trossats. Descartes t ex kom fram till att det är ”der Geist”
som avgör vad som är sann kunskap och genom utbyte med andra ”Geister” kan vi komma fram till
bestående och giltig kunskap (Reich, 2005). Vad kunskap är och vad den inte är relaterar följaktligen
till en rationellt kritisk bedömningsprocess.
Filosofer och psykologer har sedan gett ytterligare definitioner på kunskapstyper. Explicit
kunskap handlar om att individen är medveten om och kan deklarera sin kunskap, som t ex att
individen kan förmedla hur en enkät konstrueras. Implicit kunskap däremot är omedveten kunskap
som inte direkt kan förmedlas och är inbäddad i individens personliga erfarenheter. Implicit kunskap
är bland annat individens värderingar och övertygelser, men kan även handla om kunskap förvärvad
genom beteenden och erfarenhet, som t ex att cykla (Björklund, 2008; Murphy et al., 2012). Utifrån
kategoriseringen explicit – implicit kunskap urskiljer filosofer och psykologer ytterligare fem typer av
kunskap (Murphy et al., 2012):






Prepositionell eller deklarativ kunskap om att något är, t ex huvudstaden i Sverige är
Stockholm;
Icke-prepositionell kunskap genom att vi är direkt medveten om den, t ex färgen på ett
papper;
Empirisk eller a posteriori, prepositionell kunskap genom erfarenhet eller sensorisk
information, t ex gravitationslagen;
Icke-empirisk eller a priori, prepositionell kunskap som kan rättfärdigas oberoende av
erfarenhet, t ex 12 + 18 = 30;
Procedurkunskap är om hur man kan göra något, t ex att skriva en vetenskaplig rapport.

Filosofer och psykologer har inte endast befattat sig med vilka typer av kunskap det finns, de har
även uppdelat kunskap utefter dess ursprung. Traditionellt delade de upp kunskap i fyra olika
ursprung: (1) sensation och perception, (2) minne, (3) introspektion och (4) förnuft. På senare tid har
vittnesbörd och slutledning inkluderats och Murphy et al. (2012) utgår från fem olika ursprung till
kunskap:



Perception innebär bl.a. en tolkning av genom sinnena erhållen information om sig själv och
omgivningen;
Introspektion, eller metakognition, är den uppmärksamhet psyket ger sig själv och dess
verksamhet;
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Minne utgör förmågan att behålla och lagra information eller erfarenheter, vilket har varit
omdiskuterat som kunskapsursprung bland filosofer. Vissa filosofer anser att den bara lagrar
information medan andra anser att den också producerar kunskap, t ex i de fall vi behöver
använda vårt minne för att kunna tillämpa ny information och utifrån det uppstår kunskap;
Vittnesbörd – i motsats till minnet så anses vittnesbörd av många filosofer som den primära
källan till kunskap. T ex en lärare berättar om ett ämne och studenten litar på informationen
utan att ifrågasätta läraren;
Slutledning kan både vara deduktiv eller induktiv kunskap. Deduktiv slutledningskunskap
betyder att slutsatsen utifrån ett antagande inte kan bli logiskt fel (t ex (a) alla som bakar en
tårta är bagare, (b) Tom bakar en tårta, (c) därför är Tom en bagare). Induktiv
slutledningskunskap däremot kan leda till fel kunskap i det avseendet att vi utifrån en
observation (t ex svanen är vit) kommer fram till generaliseringar eller förutsägelser (alla
svanar är vita) om oprövade exempel (nästa svan vi ser är vit). Sannolikheten att en induktiv
slutsats stämmer ligger mellan 0 och 1 så man skulle även kunna gissa sig fram. Platon m.fl.
menar dock att ”lucky guessing does not count as knowledge” (Murphy et al., 2012, s. 194),
vilket misstänkliggör induktiva slutsatser.

Att känna till de olika typerna av kunskap samt vilka olika ursprung kunskap kan ha kan vara
relevant i avseendet att förstå studenternas syn på kunskap. John Dewey, William James och Charles
Pierce var kritiska mot sitt samtida utbildningssystem avseende tillhandahållandet av enbart
faktaförmedlande specifika utbildningar. De ansåg att utbildning måste leda till en allmän
handlingskompentens för hantering av framtida utmaningar och att denna inte ska vara förbehållen en
elit. De började intressera sig för epistemologin och dess användbarhet som didaktiskt verktyg
(Olivestam & Ott, 2010). Sedan dess har ett antal forskare och lärare tagit sig an epistemologin och
dess betydelse för utbildning (Bråten, 2010; Murphy et al., 2012; Schraw, 2001). Schraw (2001)
menar att det har forskats för lite speciellt avseende hoplänkningen av empirisk och filosofisk
forskning om epistemologiska antaganden i utbildningen. Murphy et al. (2012) menar att
epistemologin har betydelse för utbildning genom att ”the ways in which individuals use the terms
knowledge and knowing can signify underlying epistemic beliefs that color perception and guide
actions” (s. 189). Lärande är följaktligen inte isolerat från epistemologin och det är viktigt för lärare
och utbildningspsykologer att vara medvetna om lärandeteoriernas implicita antaganden om kunskap.
Det är även nödvändigt att förstå teoriernas möjligheter och begränsningar för att förbättra förståelsen
av lärande och kunskap.
Bråten (2010) anför att det är även essentiellt att förstå studenternas epistemologiska antaganden
och övertygelser eftersom de påverkar hur studenter tänker kring lärande. Bråten (2010) diskuterar en
studie som undersökte studenters epistemologiska utveckling och denna utveckling börjar med en
dualistisk syn på kunskap där kunskap anses som rätt eller fel och studenten säkert vet var det är
möjligt att ha rätt. Denna utveckling följs av en period där studenten erkänner och accepterar
motstridiga synvinklar som likvärdiga. Slutligen utvecklar studenten en mer utvärderande förståelse
där studenten erkänner att det inte finns absolut säker kunskap men är fortfarande övertygad om att det
är möjligt att utvärdera motstridiga kunskapspåståenden och att kunna rättfärdiga påståenden genom
att använda stödjande bevis. Buehl och Alexander (2001) påvisade att studenters epistemologiska
antaganden varierar beroende på vilket akademiskt område det handlar om. T ex studenterna är
övertygade om att kunskap är mer säker, och accepterar i större grad en experts eller lärares kunskap, i
mer strukturerade områden såsom matematik, medan de är mindre övertygade i mindre strukturerade
områden såsom pedagogik. Buehl och Alexander (2005) relaterade studenternas epistemologiska
antaganden till lärande, motivation och prestation och kom fram till att studenter vars antaganden
befinner sig på den naiva änden av epistemologin, det vill säga antaganden om att kunskap är säker
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eller enkel, uppvisar sämre inlärning och förståelse. Bråten (2010) citerar studier av som visat att naiva
epistemologiska antaganden är negativt relaterade till kritiskt resonemang, ”conceptual change
learning” och akademisk prestation. Studenter som förfogar över mer sofistikerade epistemologiska
antaganden förfogar även över bättre kognitiva och metakognitiva lärstrategier (Muis, 2007) och kan
lättare integrera motstridiga idéer (Bråten, 2010). Bråten (2010) listar ett flertal studier där naiva
epistemologiska antaganden påverkar studentens uppfattning om datorbaserade lär- och
internetaktiviteter till det negativa, såsom att studenten förlitar sig för mycket på virtuella källors
trovärdighet eller t o m värdesätter virtuella utbyten mer än direkta utbyten med studiekamrater och
lärare. Naiva epistemologiska antaganden har en negativ påverkan på studentens motivation, intresse
och målorientering samt själveffektivitet. Buehl och Alexander (2005) kom fram till ett liknande
resultat där studenter med sofistikerade epistemologiska antaganden visade högre motivation och
uppgiftsprestation.
Schraw (2002) menar att studenternas epistemologiska antaganden kan vara påverkade av
lärarens antaganden genom att antaganden om kunskap och kunskapsförvärv påverkar en lärares
undervisning, pedagogik, examination och utbildningsplanering. Det är därför viktigt, enligt Schraw
(2002), att hjälpa lärare att förstå och förändra deras egna epistemologiska antaganden. Utöver det
används begreppet kunskap utifrån olika innebörder och tillämpningar. Ett exempel är introducerande
psykologikurser där begreppet kunskap används i en uppsjö av olika sammanhang, t ex implicit eller
explicit kunskap, domänspecifik kunskap samt deklarativ och procedurell kunskap (Murphy et al.,
2012). Denna mångfald av innebörder och tillämpningar har hittills inte lett till en ökad tydlighet av
begreppets innebörd för studenter, men situationen är egentligen inte bättre för lärare och andra
utbildare (Murphy et al., 2012). Rohbeck (2008) menar att en fokal punkt i problematiken kring
kunskap, vetande och lärande är att det är viktigt att förmedla idéer om kunskap samtidigt med
kunskapen i sig för att skapa tydlighet. Murphy et al. (2012) och Reich (2005) anser att tydlighet och
därmed förståelse för begreppet kunskap, vetande och lärande behöver betraktas utifrån ett historiskt
perspektiv. Alexander (2007) föreslår en modell för hur filosofiska och lärande teorier kan
epistemologiskt anordnas, se Figur 1, vilken utgår från två grundläggande kritiska frågor som berör
vad kunskapsursprunget är och var kunskapen kan lokaliseras.

Konstrueras
socialt

lokalisering
ursprung

Kunskapens

Kunskapens

Konstrueras
individuellt

Psyke

Miljö

Figur 1. Den epistemologiska vektorytan, anpassat efter Alexander (2007).
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Den horisontella axeln fokuserar på vad kunskapsursprunget är. Det finns de som menar att
kunskap konstrueras uteslutande individuellt och har inget att göra med en fysisk eller metafysisk
realitet. Andra anser att kunskap konstrueras utifrån den sociala, kulturella och fysiska världen där
individen existerar. Mellan dessa två extrema uppfattningar finns de som menar att ursprunget till
kunskap konstrueras både hos individen och i den sociokulturella och fysiska kontexten (Murphy et
al., 2012). Modellens vertikala axel fokuserar på var kunskap finns. Det finns de som anser att all
kunskap finns i en individs psyke, varför hjärnan då är ”ett varuhus av kunskap”. Det betyder att
kunskap kan förvärvas och ägas samt kan hämtas och tillämpas utifrån situationens krav. Motsatsen
till denna uppfattning är att kunskap endast finns i miljön, bunden till en specifik tid, plats eller som
del i en större social medvetenhet. De som positionerar sig här anser att individen kan svara, reagera
eller delta i detta kunnande/vetande men att en individ aldrig kan ha kunskap (Murphy et al., 2012). I
det följande beskrivs kortfattat sex olika teorier om kunskap och lärande varpå de inordnas i den
epistemologiska vektorytan (i enlighet med Figur 1).
Behaviorismen var 1900-talets dominanta teori om lärande och nästan alla psykologiska
läroböcker börjar med en introduktion till behaviorismen. I motsats till James och Dewey som
förespråkade en pragmatisk och erfarenhetsbunden ansats i lärande, ansåg Watson, Thorndike och
Skinner att lärande är en förändring i beteende. Förändringen skedde på grund av att ett externt stimuli
förorsakade en beteendemässig respons. Watson, Thorndike och Skinner var starkt influerade av
positivism och deras uppfattning var att endast observerbara fenomen kan räknas som bevis. Skinner
kunde genom experimentella studier visa att lärande beror på ett beteendes konsekvenser; om en
konsekvens är positiv så förstärks beteendet som i sin tur leder det till en förändring i beteende, det vill
säga, lärande hade ägt rum. Kognitiva förändringar i en individ beaktas inte i behavioristiskt lärande.
Kunskap inom behaviorismen formas individuellt genom att individen interagerar med sin miljö,
ofrivilligt eller frivilligt, och kunskap är individens respons som är beroende på miljöns förutsättningar
(för att kunna skapa denna respons). Kunskap består av små beståndsdeler som kan fogas ihop till
logiska och komplexa sammanhang (Murphy et al., 2012; Olivestam & Ott, 2010) och undervisning är
enligt Skinner ”att framkalla ett önskvärt beteende och inte nöja sig med att vänta på ett utfall av
processen som man i förväg bara kunde hoppas på utan att determinera” (Olivestam & Ott, 2010, s.
24).
Teorin om informationsbearbetande processer kan i många avseenden anses som en reaktion på
behavioristernas förakt gentemot mentala och därmed icke-observerbara processer menar Murphy et
al. (2012). Olivestam och Ott (2010) menar att i motsats till behaviorismens ansats att anpassa
beteenden till samhället är ansatsen inom informationsprocessperspektivet att utveckla individernas
kognitiva förmågor. Teorins centrala antagande är att det existerar ett antal kritiska mentala processer
mellan stimulus och respons som effektivt omvandlar information från den yttre världen till inre
mentala representationer som guidar mänskliga handlingar eller reaktioner. Kunskap utifrån denna
synvinkel är följaktligen människans inre mentala modeller. Informationsbearbetning blir därför ett
medel för att förvärva kunskap (Murphy et al., 2012) samt, enligt Olivestam och Ott (2010), att
lärandet tar hänsyn till elevens eller studentens kognitiva förutsättningar att bearbeta information.
Neuropsykologiska studier stöder denna uppfattning och visar att processen från information till
kunskap
medieras
genom (1)
individens egenskaper, såsom befintlig kunskap,
uppmärksamhetsmönster, strategiska förmågor, övertygelser och minnesförmåga, (2) lärobjektets
egenskaper, såsom textens egenskap, informationskällans trovärdighet samt (3) hur mycket individen
är utsatt för lärobjektet. Utöver det anses att individens intention och kontroll spelar roll för
informationsbearbetningens effektivitet, vilket betyder att informationsbearbetning betingas av hur
aktiv individen är i lärandeprocessen. Slutligen menar teoretikerna inom detta område, likt
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behavioristerna, att lärande är en bestående förändring i beteendet, men att det är kunskapsförvärvet
som står för denna beteendeförändring (Murphy et al., 2012).
Murphy et al. (2012) menar att även om både behavioristisk och informationsbearbetande
lärteorier erkänner individens roll i lärande och kunskapsförvärv, så spelar individen inom radikal
konstruktivism en ännu mer central roll. Radikal konstruktivism kan anses som utbildningsmässigt
ekvivalent till existentialism och dess teoretiska orientering följer Nietzsche och ett postmodernt
kunskapsrättfärdigande. Det betyder att sann kunskap inte ägs av auktoriteter, av specifika sociala eller
professionella samhällsgruper eller behöver empirisk verifiering. Individen avgör vad som är kunskap
genom att individen konstruerar kunskap utifrån sitt förstånd och sina erfarenheter. Det intressanta är
menar Murphy et al. (2012) att teoretikerna inom detta område kommer uteslutande från matematik
eller liknande vetenskaper. Inom naturvetenskap finns inget individuellt tolkningsutrymme eftersom
en matematisk formel anses oberoende av individen som rätt eller fel. Dessa teoretiker skapade genom
sin teori en balans till det naturvetenskapliga idealet genom att tillskriva individen den avgörande
rollen i kunskapsförvärv och kunskapslagring (Murphy et al., 2012).
Socialkonstruktivism däremot tillskriver den sociokulturella kontexten en avgörande roll i
kunskapsförvärv. Vygotskij är en av dessa som förstår lärande som en socialt medierad och kulturellt
inbäddad psykologisk process. Socialkonstruktivister menar att individer får kunskap genom autentiskt
och meningsfullt deltagande i lärorika miljöer och ”are apprenticed into communities of practice by
more knowledgeable others” (Murphy et al., 2012, s. 216). Murphy et al. (2012) menar att även om
socialkonstruktivister tillskriver samhället och kulturen en betydelsefull roll för lärandet så erkänner
teoretikerna inom området den individuella karaktären av kunskap och tänkande, det vill säga
individen konstruerar kunskap individuellt genom kognitiv utveckling.
Sociokulturism betonar som ingen annan lärandeteori betydelsen av sociala och kulturella
faktorer i lärandet. Sociokulturismens uppkomst under sent 1900-tal tillskrevs postmodernistiska
filosofer, speciellt pragmatiska och antropologiska såsom Dewey och Mead liksom marxistiskt
skolade teoretiker såsom Vygotskij och Luria (Murphy et al., 2012; Sawyer, 2002). Sawyer (2002)
menar att Cooley var den förste som argumenterade för att samhälle och individ inte är separata
fenomen, och snarare än att internalisera kunskap från den yttre världen så involverar lärande “a
transformation of the social practices of the entire group, and thus cannot be reduced to an analysis of
what any one participant in the group does or knows” (s. 284). Detta innebär att sociokulturell
undervisning fokuserar på situationsanpassade metoder där en grupp individer ska bemästra olika
sociala mönster genom sitt deltagande i gruppaktiviteter (Murphy et al., 2012; Sawyer, 2002). Enligt
den sociokulturella uppfattningen beror individens utveckling av medvetenhet och tänkande på språket
och dess användning i sociala sammanhang (Olivestam & Ott, 2010, s. 42). I motsats till Deweys tes
”learning by doing” så blir då Vygotskijs tes ”learning by talking”. Sociokulturister anser att lärande är
en process eftersom processer är den grundläggande naturen av verkligheten (Sawyer, 2002); lärande
involverar att en individ genom sitt deltagande i vardagliga handlingar reproducerar sociala och
kulturella strukturer (Murphy et al., 2012), som medför att allt vad vi har lärt oss samt våra
föreställningar är färgade av den kultur vi lever i (Olivestam & Ott, 2010). Lärande uppfattas som en
gruppegendom och skolor är avgörande kanaler för kulturell kunskap. Olivestam och Ott (2010)
skriver att lärarens roll är att skapa stimulerande miljöer som leder till att befintlig kunskap kan knytta
an till ny kunskap. Lärandet ska dock enligt Vygotskij inte bestå av upprepning utan av en variation av
olika arbetsmetoder.
Situerad kognition (eller situerad handling) är en teori som utgår ifrån att kunskap finns i den
ständigt pågående processen mellan individ och miljö där omgivningens förutsättningar betonas. I
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motsatsen till behaviorister som menar att lärande är en bestående förändring inom individen så menas
det att ”the individual remains in a state of flux, the only stability pertains to invariants within the
environment, and learning occurs when the individual perceives the invariants” (Murphy et al., 2012,
s. 218). Gibsons perception-handlingscykel har påverkat teorin genom att visa att mänsklig perception
kopplad till handling kan vara direkt och automatisk utan någon koppling till s a s medvetna beslut i en
”tankekedja”. Gibson myntade även begreppet affordances (Afoutni, Gueriin & Courdier, 2012) som
kan översättas till att innebära ”handlingsuppmanande miljöförhållanden” (Haas, 2012), vilket kan
tolkas som att en given omgivningsfaktor erbjuder uppmaning till specifik handling. Utifrån det kan
slutsatsen dras att lärare behöver skapa handlingsuppmanande miljöförhållanden som gynnar det
avsedda tänkandet och beteendet. Många teoretiker inom situerad kognition kommer från områden
som exempelvis berör artificiell intelligens och människa-maskin interaktion (Clancey, 1993), vilket
medför att datorbaserad teknologi och interaktionen med människan spelar utöver sociala interaktioner
en viktig roll i individens lärprocess. Teknologin kan inta rollen som den ”mer kunniga”, liknande det
som Vygotskij tillskriver den mänskliga gruppen i sociokulturism (Murphy et al., 2012) men situerad
kognition kan menas mer förutsätta individens responser på miljön.
Murphy et al. (2012) placerar de sex olika teorier om lärande enligt figur 2.
Psyke
Radikal konstruktivism

Behaviorism

Social konstruktivism
Lärande är en socialt medierad och
kulturellt inbäddad process. Kunskap
genom meningsfullt deltagande i grupper
samt kognitiv utveckling

ursprung

Lärande är en förändring i beteenden.
Kunskap är individens respons på miljön

Sociokulturalism

Konstrueras
socialt

Kunskapens

Kunskapens

Konstrueras
individuellt

Informationsprocess
Lärande är en förändring i beteenden
p g a kunskapsförvärv. Kunskap är
individens inre representationer

lokalisering

Lärande genom reflektion och logisk
prövning. Kunskap konstrueras utifrån
individens förstånd och erfarenheter

Lärande är en process där individen
reproducera kulturella och sociala
strukturer. Kunskap är individens
engagemang i sociala sammanhang

Situerad kognition
Lärande är givna omgivningsfaktorer som
inbjuder till specifika handlingar. Kunskap
endast i interaktionen individ-miljö

Miljö
Figur 2. Teorier om lärande i den epistemologiska vektorytan. (Anpassat efter Murphy et al. (2012).)

Samtliga av de ovan beskrivna teorierna ger en förklaring av vad kunskap är och hur lärande går
till. Som lärare får man göra ett medvetet och aktivt val av vilken teori om kunskap och lärande man
vill följa i sin undervisning. Novak och Gowin (1984) menar att det är viktigt för lärare att förstå att
förutom läraren, lärarens sätt att undervisa och undervisningsmiljöns inflytande är det strukturen av
kunskap i kursplanen och hur kunskapsstrukturen sedan skapas som utgör ramen för det genererade
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lärandet. Boud (2000) belyser hur viktigt lärarens förståelse för kunskap är för studentens utveckling
med att skriva att ”courses need to focus on the critical ability to discern variation in knowledge so
that students can more effectively act in new situations” (s. 154).
Epistemologiska spörsmål har en direkt och grundläggande koppling till psykologisk vetenskap:
”Like all sciences, psychology began in philosophy and then branched off from it. All sciences
maintain some contact with philosophy. … In psychology, however, the connection with
philosophy has been, and remains, more direct. Philosophers who inquire into how people know
the world raise questions about human perception, thinking, and learning; and when they begin to
address these questions empirically they become psychologists in practice, if not in name.
Psychology, therefore, is intimately entangled with philosophy.”
Leahey, 1987, s. 3-4.

Delvis p.g.a. denna koppling mellan epistemologi (filosofi) och psykologi kan det vara passande
att närmare titta på vad psykologi kan bidra med i sammanhaget. Dessutom har de ovan beskrivna
teorierna växt fram under 1900-talet och utifrån den kunskap teoretiker, forskare och lärare hade om
lärande, men det finns ny tillgänglig kunskap om det centrala organet för lärandet, kunskap om
hjärnan (Olivestam & Ott, 2010). Enligt Ference Marton (citerad i Olivestam & Ott, 2010, s. 45) vore
det en försummelse att inte beakta neurovetenskapliga forskningsrön i syfte att effektivisera
undervisning och lärande. Men vilken status kan neurovetenskap anses kunna ha avseende
tillhandahållandet av information om didaktiska moment att använda i undervisning för att
effektivisera lärandet inom högre utbildning?

Neurovetenskap eller kognitionsvetenskap?
Neurovetenskap har blivit ett viktigt begrepp i strävan efter bättre sätt att utbilda, eller lära ut och lära
in kunskap, inte minst inom tillämpning på barn och ungdomar (de lägre nivåerna av utbildning) då
hjärnan genomgår mer omvälvande utveckling än under vuxenlivet (e.g. Koizumi, 2004, 2012). För
högre utbildning blir det dock (ännu) mer svårfångat vad neurovetenskapen kan säga om och påverka
hur vi utbildar. Även om mycket har gått framåt inom neurovetenskapen sedan slutet av 1980-talet kan
Leaheys (1987) konstaterande till stora delar anses fortfarande gälla avseende att ”with neuroscience
one of the most rapidly advancing fields in all of science, the connections between brain and mind and
behavior remain remarkably murky” (s. 4). I linje med detta anser Anderson och Della Sala (2012) att
det är kognitionsvetenskapen (psykologi), och inte neurovetenskapen, som ger den övervägande delen
av användbar kunskap för förbättrad inlärning och undervisning. De menar att även om
neurovetenskapen kan visa på var i hjärnan processer sker så är det ändå mer relevant att påvisa vilken
form av inlärning som är effektivare, vilket kognitiv psykologi mer tydligt behandlar. Det är nog
dessutom sannolikt så att det kommer vara kognitiv psykologi med stöd i evidensbaserad utbildning
som överbryggar gapet mellan neurovetenskap och utbildning (Anderson & Della Sala, 2012). Man
ska dock ha klart för sig att det som fungerar i laboratoriekontext inte alltid fungerar i andra mer
fullödiga kontexter. Det som avser ”evidensbaserad utbildning” bör därför inte stanna vid
laboratoriebetonade studier utan inkludera studier i mer realistiska miljöer. Däremot kan impulser till
nya metoder komma från laboratoriestudier av kognition och inlärning, vilket inte utesluter
neurovetenskapliga inslag eller angreppssätt. Dessutom kan neurovetenskapen tillhandahålla verktyg
för forskningsverksamheten:
”The evidence from neuroscience is not just interesting scientifically. It will eventually provide an
evidence base for education in which mechanisms of learning will be precisely understood. … A
biological approach will not replace social, emotional and cultural analyses of learning. Rather, it
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will provide research tools for these complementary analyses which will enrich the entire
educational field. [kursivering adderad] … Education enables human beings to transcend the
physical limits of biological evolution. The experiences that education provides work their
changes via changing the brain. [kursivering adderad]”
Goswami, 2012, s. 47.

Neurovetenskapen kan bl.a. bidra genom att man använder några av dess mätmetoder för att
kunna närmare undersöka och beskriva relevanta processer och mekanismer vid inlärning och
kognitiva uppgifter. Mätmetoderna är dessutom inte längre enbart möjliga i laboratoriemiljön eftersom
utrustning bl.a. för EEG-mätning blivit billigare att köpa, mer mobil och lättare att använda (e.g.
Lievesley, Wozencroft & Ewins, 2011; Taylor & Schmidt, 2012; van Erp, Lotte & Tangermann,
2012), vilket möjliggör användning av sådan utrustning även i undervisningsmiljön.
Det kan anses att kunskap om de kemiska processerna i neuronkommunikation och den
anatomiska basen för kognitiva processer inte är direkt användbart för att planera och genomföra
undervisning, men att psykologiska teorier om processer och mekanismer som är involverade i
inlärning och kognitiva uppgifter kan ge uppslag till förbättring av undervisningsmetoder (Cubelli,
2009). Exempel på detta är att använda uppdelade inlärningsperioder framför intensiv och hoptryckt
inlärningsperiod (e.g. Baddeley & Longman, 1979) samt frekventa minnestest som stöd för utveckling
och framplockning av det som avses bli inlärt (e.g. Roediger & Karpiecke, 2006).
Beauchamp och Beauchamp (2012) gjorde en litteraturgenomgång och definierade sju olika
teman som utgör fokala punkter i den diskussion som förs i vetenskapliga tidskrifter om
neurovetenskap och utbildning. Nedanstående sju teman kan ses som representera de gemensamma
diskussionspunkterna som de hittade i litteraturgenomgången:








Feltillämpning
Multipla discipliner
Språk
Kunskapsutveckling
Värde
Samarbete
Forskningsdesign

Feltillämpningstemat är mycket vanligt förekommande och behandlar hur neurovetenskapliga rön
används på ett felaktigt sätt genom att de förenklas, feltolkas, eller felaktigt generaliseras.
Undervisningsstrategier har stött sig på feltillämpningar av neurovetenskapliga forskningsrön, vilket
ofta inneburit ineffektiva utbildningsstrategier. Temat multipla discipliner anger en potentiell
förklaring till problemet med feltillämpning; utbildningsneurovetenskap involverar flera discipliner
med olika historia, filosofi, epistemologi, teorier och kunskapsbegrepp, vilket gör det svårhanterligt i
termer av vilka ”de rätta” implikationerna är för förbättrad undervisning och inlärning (Beauchamp &
Beauchamp, 2012). Tillhörande temat om multipla discipliner påtalar Willingham (2009) tre problem
med att utifrån neurovetenskapliga data förbättra utbildning i praktiken. Innan han levererar de tre
problemen tar han upp distinktionen mellan naturliga och artificiella vetenskaper. Han menar att
naturvetenskaper, såsom neurovetenskap, är deskriptiva och skiljer sig markant från vetenskaper som
ingenjörs-, ekonomi- och utbildningsvetenskap genom att dessa är preskriptiva:
”Natural sciences, like neuroscience, are descriptive; the aim is to discover principles that describe
neural structure and function and in so doing to bring order and comprehensibility to data.
Artificial sciences are normative. Their aim is not the description of the natural world as it exists,
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but the creation of an artifact, designed to serve a specific goal, within a particular environment. …
The artifact to be created in education is a set of pedagogic strategies and materials. The goal is
usually some version of “instilling skills and knowledge in children,” although the goal changes
over time and cultures.”
Willingham, 2009, s. 544.

Naturvetenskaper kan informera de artificiella vetenskaperna, exempelvis genom att ingenjören
använder fysikens lagar för att designa och bygga broar (Willingham, 2009). För en lärare är
resonemanget liknande:
”An educator designing a pedagogical strategy would be well-advised to use knowledge about how
humans learn, attend, understand language, grow fatigued, resolve conflicting cognitive demands,
regulate emotion, become motivated, behave in groups, respond to authority, and so on. It would
seem that neuroscience would be well positioned to provide some of this information.”
Willingham, 2009, s. 544.

De tre problem Willingham (2009) pekar på är att (1) utbildningsmål tar upp aspekter som
naturvetenskaperna inte kan bidra till, exempelvis mer politiskt grundade mål, (2) olika analysnivåer
ger direkta avgränsningar i interaktionen mellan natur- och artificiella vetenskaper, exempelvis
handlar utbildning om mer än individnivån men det gör knappast neurovetenskap, och (3) det finns
problem med att översätta innehållet i neurovetenskap till och tillämpa på utbildning, exempelvis
specifik kunskap om var någonting processas i hjärnan säger ingenting om hur utbildningssituationen
ska se ut. Sammantaget menar Willingham (2009) att lärare kan förvänta sig att neurovetenskapen inte
kommer vara preskriptiv, kommer vara tyst avseende utbildningsmål som inte är kompatibla med
neurovetenskaplig analys, såsom analyser bortom individen, och kommer att vara behjälplig avseende
det som innefattar lägre analysnivåer såsom hur människor läser och lär samt hur uppmärksamhet
fungerar. Dock kommer de neurovetenskapliga data endast att vara användbara där stöd finns från
välutvecklade teorier om beteende (Willingham, 2009).
Språktemat kan också delvis förklara feltillämpningar av neurovetenskapliga rön, genom att
innebörder av begrepp och utsagor inte alltid är de samma för de olika disciplinerna. Ett gemensamt
språk med gemensamma begreppsdefinitioner skulle underlätta, liksom att neurovetenskapliga
upptäckter publiceras och beskrivs med relevant anpassning till utbildningsvetenskap. Liknande gäller
temat kunskapsutveckling som behandlar att båda sidor inte har tillräcklig kunskap om varandras
kunskapsdomäner för att extrahera de relevanta principerna för tillämpning. Värdetemat har mer att
göra med den positiva potential man ser i att använda neurovetenskap för att förändra utbildning, även
om en del hävdar sin skepticism över detta. Samarbete i olika utformning är temat som involverar
formerna för hur man ska överbrygga de problem som finns och bättre ta tillvara den existerande
positiva potentialen. Slutligen är forskningsdesign ett viktigt tema vilket behandlar hur man får till
formuleringar av bra forskningsfrågor, exempelvis genom ”transdisciplinäritet” (se nedan), och bra
experimentella paradigm (Beauchamp & Beauchamp, 2012).
Avgörande kan vara det som Beauchamp och Beauchamp (2012) påtalar att bland andra Koizumi
(2004) lyfter fram: en ”utbildningsneurovetenskap” är inte bara en kombination av kunskap från flera
relevanta discipliner utan snarare ett nytt konceptuellt fält som går bortom dess ursprungliga delar.
Man talar om ”transdisciplinärt” istället för inter- och multidisciplinärt och man kan då sätta
likhetstecken mellan transdisciplinäritet och en syntes av kunskap från flera discipliner till en ny
disciplin på en högre hierarkisk nivå (se Koizumi, 2004, för en schematisk beskrivning).
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Sammantaget leds man dock mer eller mindre fram till slutsatsen att mycket ska till för att
verkligen nå en effektivt verkande sådan transdisciplinär ”utbildningsneurovetenskap” (e.g. Della Sala
& Anderson, 2012). Goswami (2012) understryker användandet av vetenskaplig metod som trolig
förlösande faktor:
”… the truly ambitious goal for education is to cross disciplinary boundaries and embrace the
scientific method. The scientific method1, and neuroscience in particular, may enable surprising
discoveries about the optimal way to educate mind, body and spirit.”
Goswami, 2012, s. 55.

Coch och Ansari (2012) diskuterar kritiskt det framträdande fältet ”Mind, Brain and Education”
(MBE) och fokuserar några utmaningar associerade med dekonstruktion och konstruktion av viktiga
kontakter mellan praktisk utbildning, policy och neurovetenskaplig forskning. Dekonstruktion
inbegriper sådant som förklaringsnivåer, reduktion samt forskningsdesign och neurovetenskaplig
forskning. Förklaringsnivåer syftar till att utbildning (utbildare) och neurovetenskap (neuroforskare)
har vitt skilda nivåer på studieobjektet och förklaringarna förknippade till studiefenomenet (se även
Willingham, 2009). Medan utbildare opererar vid nivån för individuell student, studentgruppen i
klassrummet eller läroplanen (kursplanen) så opererar neuroforskaren vid nivån för individuellt
neuron, neurala grupperingar eller kognitiva nätverk. Detta medför en stor svårighet för interaktionen
mellan och kombinationen av de skilda disciplinerna. Men även om det är en nackdel så kan det vara
en fördel eftersom förklaringar på flera nivåer tycks vara ett viktigt delmål för detta nya
vetenskapsfält. Vad gäller forskningsdesign och metoder skriver man bland annat:
”A science of education requires research programmes that ’integrate basic research in ”pure”
laboratories with field work in ”messy” classrooms’ (Klahr & Li, 2005, p. 217). With the advent of
more portable imaging systems (e.g. event-related potential and near-infrared spectroscopy
systems) and the potential for lab schools adopting an MBE perspective (e.g. Hinton & Fischer,
2008), even greater integration across contexts may be possible in the near future.”
Coch och Ansari, 2012, s. 37.

I beskrivningen av konstruktionen av viktiga kontakter mellan praktisk utbildning, policy och
neurovetenskaplig forskning kan man kanske speciellt framhålla att en viktig och gynnsam effekt är att
det särskilt möjliggör ställandet, och besvarandet, av nya frågor om inlärning, utveckling, hjärnan och
utbildning som kommer bara från det synergistiska samarbete man tänker sig (Coch & Ansari, 2012).
Coch och Ansari (2012) sammanfattar sina slutsatser genom att påstå:




Utmaningarna att skapa meningsfulla kontakter mellan
utbildning och neurovetenskap är överkomliga
Genomförbara evidensbaserade förändringar kan uppnås
Uppfinningsrika psyken (själar) kan bygga en
infrastruktur som länkar ihop vetenskap och konst

Apropå den sista punkten ovan:
”I say moreover that you make a great, a very great mistake, if you think that psychology, being
the science of the mind’s laws, is something from which you can deduce definite programmes and
schemes and methods of instruction for immediate classroom use. Psychology is a science, and

1

Den vetenskapliga metoden som avses är primärt experiment, vilken (bäst) möjliggör utredandet av orsak –
verkan samband.
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teaching is an art; and sciences never generate arts directly out of themselves. An intermediary
inventive mind must make the application. [kursivering adderad]”
Coch och Ansari, 2012, s. 33, citerar William James (1899/2001, p. 3).

Det kanske är så att det behövs “intermediary inventive minds” som operationaliserar kunskap i
olika domäner till relevanta experimentella undersökningar av inlärning. Genomförda i både
laboratorie- och föreläsningssalskontext kan detta sedan innebära en bra bas för relevant kunskap om
inlärning och utbildning med bäring på en vetenskaplig grund för evidensbaserad utbildning. Det kan
vara en fördel att forskare inom kognitionspsykologi deltar, eftersom dessa ofta har en god kunskap
om experimentell metod, psykologiska teorier om inlärning och åtminstone vissa delar av
neurovetenskap. Man kan kanske också mena att dessa ofta redan har något av ett ”transdisciplinärt”
perspektiv i deras fokus på hur människan tar in och processar information samt presterar och beter sig
i olika uppgifter och kontexter. Det är dock fortfarande viktigt att man kombinerar discipliner och får
information om och avstämningar gentemot kunskaper inom framförallt pedagogik.

Minne och metakognition
Bruer (1997) föreskrev att det borde upprättas en interaktiv relation mellan forskningsprogram inom
utbildning, kognitiv psykologi och neurovetenskap, men han betonade att innan man gör en
överbryggning från neurovetenskap till utbildning så måste man först bättre fastställa länken mellan
kognitiv vetenskap och utbildningsvetenskap. Roediger et al. (2012) instämmer i detta och hävdar
också att i vid mening kan kognitionsvetenskap tillämpat på utbildning liknas vid vad som Carew och
Magsamen (2010) benämnt ”neuroutbildning” (”neuroeducation”). Motiveringen är att disciplinen
neuroutbildning, liksom ofta psykologi och kognitionsvetenskap tillämpat på utbildning, eftersträvar
att blanda neurovetenskap, psykologi, kognitionsvetenskap och pedagogik för att bättre förstå hur man
lär och för att skapa bl.a. effektivare undervisningsmetoder (Roediger et al., 2012). I denna anda
presenterar Roediger et al. (2012) fem ämnen, eller fenomen, som verkar troliga att direkt tillämpa i
undervisnings- och inlärningssituationer i syfte att förbättra inlärning. Fyra av dessa har här valts ut:





träning i minnesåtkomst (”retrieval practice”) genom testning
uppdelning av inlärningsperioder
blandning av olika ämnen istället för att blockindelning
metakognition

Att träning i minnesåtkomst genom frekventa kunskapstest leder till ett bättre minne av det som
testas är ett fenomen experimentalpsykologer egentligen känt till i mer än 100 år (och t.o.m.
Aristoteles hävdade principen för detta) (Roediger et al., 2012). ”Retrieval practice” innebär att man
frekvent försöker hämta från minnet den kunskap som avses – man kan säga att det handlar om att
frekvent testa sin kunskap (Karpicke, 2012; Karpicke & Blunt, 2011; Roediger & Karpicke, 2006).
“… frequent testing leads students to space their study efforts, permits them and their instructors to
assess their knowledge on an ongoing basis, and – most important for present purposes – serves as
a powerful mnemonic aid for future retention.”
Roediger och Karpiecke, 2006, s. 254.

Visserligen är detta en form som fått mycket kritik utifrån att man ansett det involvera ett
mekanistiskt repeterande av inlärningsmaterial, istället för att handla om kreativ och upptäcktsbaserad
inlärning, men det viktiga är att genom ”retrieval practice” så konstrueras kunskapen mer eller
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mindre vid varje framplockning från minnet (Anderson & Della Sala, 2012; Karpicke & Blunt, 2011).
Därför stärks inlärning och man kan dessutom anse att denna form också innebär mer än bara
”mekanistisk repetition”.
Roediger och Karpicke (2006) utförde ett experiment där studenter läste faktaspäckade
textstycken om olika ämnen. Efter att ha läst ett stycke fick studenterna antingen genomgå ett
kunskapstest om de fakta som presenterades i stycket eller läsa stycket igen (under lika lång tid som
testet tog att genomföra). Tre grupper av studenter, med vardera gruppen uppdelad i dessa två
betingelser, testades sedan hur mycket de kom ihåg om textstyckena. En grupp testades efter 5
minuter, en grupp efter 2 dagar och den tredje gruppen efter en vecka. Resultatet visade att vid testet
efter 5 minuter hade de med upprepad inläsning högre procent rätt än de som hade testats innan. De
som testades efter två dagar resp. en vecka uppvisade det omvända mönstret; de som hade testats
innan uppvisade högre procent rätt. Detta resultat kan tas som indikation på att om det är kort tid efter
inläsningen som man testas så är det mer effektivt att ha en intensiv läsperiod, men för att minnas det
inlästa en längre period efter inläsningen är det bättre att ha gjort tester på det inlästa. Det verkar som
det kritiska momentet är att träna sig i att från minnet hämta den kunskap som behövs. Dessutom har
feedback visats ha en gynnsam effekt. Feedback kan vara mer effektiv om den ges med viss
fördröjning istället för genast efter test, eftersom det innebär en uppdelning av de sessioner då man
bearbetar materialet vilket stärker åtkomst till minnet (Roediger et al., 2012). Träning i minnesåtkomst
har implikationer för såväl studentens inlärningsstrategi (Karpicke, 2009) som för vad som görs i
klassrummet/föreläsningssalen (Roediger, Agarwal, McDaniel, & McDermott, 2011). Det har
dessutom visats ha positiv effekt på att överföras till nya situationer när materialet testas på andra sätt
än med det test man använt för minnesåtkomstträningen, vilket kan indikera att man inte tränar enbart
för testet (Butler, 2010; Roediger et al., 2012).
Uppdelning av inlärningsperioder har visat sig ha positiv effekt på inlärning, vilket Ebbinghaus
påvisade redan i slutet av 1800-talet (Groome, 2005). Effekten är robust för olika typer av
populationer, exempelvis barn, studenter, äldre vuxna, djur och även individer med minnesförlust, och
för olika typer av uppgifter, exempelvis motorisk inlärning, klassisk och operant betingning,
igenkänning, textprocessande och inlärning av statistik (e.g. Roediger et al., 2012). Det är speciellt
effektivt att successivt öka mellanrummen mellan inlärningsperioderna eller mellan minnesåtkomster
(e.g. Groome, 2005; Landauer & Bjork, 1978). Roediger et al. (2012) sammanfattar:
”In sum, most studies show that spaced practice provides benefits relative to massed practice, yet
too often teachers provide information in massed fashion in class (one topic, then another topic,
then a third and so on) rather than trying to space out reviews of previously covered topics. In
addition, students tend to study the same way, concentrating or massing their effort on one topic
after another. … spacing of information would doubtless be a boon to education if it could be more
widely adopted in schools and if students could be taught to study using this principle.”
Roediger et al., 2012, s. 136.

Att blanda ämnen involverar uppdelning av inlärningsperioder men tanken är att man först går
igenom en typ av problem eller material och går igenom detta med träning ett antal gånger och sedan
går vidare till en annan typ av problem osv för att senare komma tillbaka till den första typen av
problem. Exempelvis istället för att mycket ingående lära sig korrelation innan man går vidare till
variansanalys så ska man blanda dessa genom att först genomföra ett antal korrelationsuppgifter och
sedan ett antal variansanalysuppgifter. Detta gynnar inlärning och förbättrar minnet av det inlärda
varför det traditionella sättet att (för mycket) uppdela inlärningsmoment i koncentrerade block borde
överges till förmån för blandning av ämnen och uppdelning av inlärningsperioder (Roediger et al.,
2012).
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Metakognition handlar om att man ska utnyttja kunskap om de egna kognitiva processerna för att
förbättra effekter på inlärning. Annorlunda uttryckt så ska man utvärdera sin utveckling av inlärning
och använda detta för att reglera studiestrategier (Roediger et al., 2012). Dock är det så att
effektiviteten av användandet av metakognition på detta sätt är direkt beroende av hur korrekt den
metakognitiva utvärderingen är och hur studiestrategier används, och vilka som används, för att
förbättra inlärningen. Ett råd är att träna studenter i att använda metakognition för att reglera deras eget
lärande, och det har visats att ”the most effective teachers are those who incorporate instruction about
how to use metacognition to select and modify study strategies” (Roediger et al., 2012, s. 141).
I likhet med ovanstående gör Groome (2005) en översiktlig sammanfattning av identifierade
principer, eller fenomen, för effektiv inlärning, vilka bl.a. inkluderar uppdelade inlärningsperioder,
semantisk process, organisering och visualisering. Enkelt uttryckt innebär dessa principer att inlärning
blir mer effektiv med:






separerade tillfällen (istället för en intensiv period)
fokusering på och utveckling av innebörd eller mening
(semantisk process, kopplat till tidigare kunskap)
bearbetning och organisering av inlärningsmaterialet
visualisering som kopplar materialet till bilder
tydliga ledtrådar som möjliggör minnesåtkomst (ex. nyckelord)

Groccia och Buskist (2011) diskuterar evidensbaserad undervisning och pekar på sju tidigare
identifierade principer för inlärning:
1. Tidigare kunskap påverkar nuvarande och framtida lärande
2. Hur studenter organiserar kunskap påverkar hur de lär och hur de tillämpar
vad de vet
3. Motivation avgör, inriktar och upprätthåller lärande
4. Studenter utvecklar bemästrande av inlärning genom att skaffa sig
skicklighetskomponenter som de kombinerar och integrerar
5. Målinriktad träning kopplat med riktad feedback underlättar lärande
6. Emotionella, sociala och intellektuella klimatfaktorer påverkar lärande
7. Metakognitiv monitorering av lärande underlättar lärande
Dessa principer pekar bl.a. på fenomen som motivation och feedback som följande delar av
föreliggande rapport kommer ta upp. Även om de hittills beskrivna psykologiska fenomenen kan vara
effektiva för inlärning, och effektiva att använda för framgångsrika studier, så är det ändå så att de
förutsätter att studenten investerar tid och arbete i sina studier. Studenten måste vara motiverad att
studera för att effektiv inlärning ska ske, vilket tas upp i närmast följande del.

Motivation
Många motivationsteorier utvecklades under 1970- och 1980-talet. Dessa teorier har antaganden som
har influerats av positivismen och motivationsprocessen ansågs efterlikna ett enkelt linjärt matematiskt
system med få variabler. Målet var att kunna förutsäga och kontrollera motivation oberoende av
situation, kontext och population. En grundtes i detta tankesätt är att högre motivation leder till bättre
prestation. Under slutet av 1990-talet förändrades forskarnas synsätt på motivation och
motivationsprocessen och numer är det vanligt att motivation betraktas som ett komplext fenomen där
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individuella egenskaper interagerar med miljön, d v s det anses finnas ett beroende av situation och
kontext (Kaplan, Katz & Flum, 2012). Scherp och Scherp (2007) behandlar begreppet medskapande i
sin forskning där motivationsbegreppet är av stor betydelse. De beskriver ett synsätt som utgår från
studentens enskilda frågeställning för att öka motivationen att omskapa sina egna tankar och för att
utveckla ny kunskap tillsammans med andra. Ett medskapande perspektiv medför ökad delaktighet,
inte bara i hur undervisningen går till utan också i vilken utgångspunkt undervisningen tar.
Ahl (2004) menar att motivationsbegreppet är förlegat p g a det snabbt föränderliga samhälle vi
lever i. Ahl (2004) menar att det är negativt att tidigare forskare och psykologer involverade också sin
människosyn i skapelsen av motivationsbegreppet och motivation bör utgå från nyare forskning och
tillämpningar. Vanligast är att undersöka hur man kan motivera och få vuxenstudenter att känna
motivation till lärande, men istället frågar Ahl, (2004) för vem och på vilka grunder ska de studerande
motiveras. Varför är mer relevant än hur. Inre motivation liknas med människans egenkontroll, att
klara av och fullfölja uppgifter på egen hand skapar en inre motivation. Medan yttre kontroll torde
vara motsatsen till inre motivation menar Ahl (2004) att så enkelt är det inte. Yttre motivation kan vara
sammanlänkat med tvång och behov, och ett arbete som ger lön kan vara utfört av såväl yttre
motivation som inre motivation. Ahl (2004) menar att begreppen ibland går ihop beroende på
situation. Marton, Hounsell och Entwistle (2008) menar däremot att kunskapsinlärning i samband med
motivation har både en inre och en yttre motivation. Inre motivation är knutet till djupinriktat lärande
och handlar om studentens intressen. Om intresse finns för ämne eller uppgift så ökas motivationen för
kunskapsinlärning. Yttre motivation däremot är knutet till ytinriktat lärande och liknas med
prestationer och krav som måste utföras; personligt intresse saknas för det som måste utföras (Marton
et al., 2008).
Vuxna lär sig lättare om de får utgå från sin egen sfär av erfarenheter och kunskaper, och de kan
också ansvara för sina studier på ett annat sätt än vad unga kan (Illeris, 2004). Att utgå från sin egen
sfär kan öka både kunskapsinlärningen och motivationen hos vuxenstuderande. Teorier har skapats om
motivation är något man föds med, vissa har det andra inte, eller om motivation går att påverka över
tid eller i relation till omgivning och situation. Marton et al. (2008) utreder hur vi lär genom att söka
svar hos psykologins många utarbetade teorier och här behandlas bland andra Skinners, Rogers,
Spearmans och Pearsons olika teorier om inlärning. Rogers grundade sin inlärningsteori på något som
skulle kunna tolkas för motivation och ansåg att ”betydelsefull inlärning är möjlig endast när
individen har tilltro till sin inlärningsförmåga och känner att inlärningen kommer att bli personligt
lönande och betydelsefull (Marton et al., 2008, s. 21). Vidare menade Rogers att elever ska vara fria att
själva välja ämnen som tycks vara intressanta att studera för att kunskapen ska vara personligt
förankrad. Maslows behovstrappa är även den med i de psykologiska teorier som försöker förklara
motivationsbegreppet, även om den är vetenskapligt ifrågasatt (Bron & Wilhelmson, 2004).
Behovstrappan uttrycks genom en trappa vars steg representerar olika behovsnivåer som människan
klättrar uppför där de första stegen behandlar de behov som är de mest primära (fysiologiska behov).
Det sista steget berör den självförverkligande fasen och hit kommer man om tidigare behov är
(tillräckligt) tillfredställda. Den självförverkligande fasen kan kopplas till högre utbildning (Bron &
Wilhelmson, 2004).
Marton et al. (2008) hänvisar till en egen studie som visade att föreläsare vid universitet och
högskolor menade att de inte ansåg sig behöva motivera sina studenter utan att det var studenternas
ensak. Föreläsarna hade också en uppfattning om att studenterna hade olika motivation och
förutsättningar för att klara av en uppgift, examination eller kurs. Om studenten fick sämre resultat
berodde detta endast på att motivation saknades och att studenten inte var tillräckligt påläst. Paul
Pintrichs frågeinstrument Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) är ett formulär
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som mäter studenters motivation och inlärningsstrategier, vilket innehåller 81 frågor med en gradering
av 7 poängsnivåer mellan stämmer inte alls till stämmer absolut (Duncan & McKeachie, 2010).
Dessutom kan det användas till att ge studenter feedback eller till att låta studenter själva bedöma
prestationen under kursens gång. Formuläret är populärt och används runt om i världen översatt till
många språk.
Under många år har forskare undrat vad som får studenter att styra över sin egen
inlärningsprocess. Svaret tycks vara motivation samt metakognitiva strategier som finns hos studenten;
om dessa finns har studenten avsevärt större chans att lyckas med sina studier (Zimmerman, 2008).
Definitionen av självreglerat lärande varierar. Pintrich och De Groot (1990) har gjort studier baserade
på motivationskomponenter och komponenter kopplade till självreglerat lärande. De tar upp tre viktiga
komponenter av självreglerat lärande (för studenters akademiska prestation). Den första komponenten
inkluderar studentens strategier ur ett metakognitivt perspektiv, d v s studenten utgår från den kunskap
eller förståelse som finns och i denna kontext handlar det om att vara medveten och att kunna påverka
sina kognitiva processer (metakognition). Andra komponenten belyser studentens engagemang och
kontrollerande prestation i klassrummet. Här exemplifieras studenter som upplever svårigheter med
inlärning eller med uppgifter men som ändå lyckas prestera bra p.g.a. självkontroll av prestation och
kognitivt engagemang. Den tredje komponenten behandlar studentens förståelse under kursen gång,
där studenten med hjälp av kognitiva strategier för inlärning kan finna lust och förståelse i
materialet/ämnet som studeras. Dessa tre komponenter är viktiga var för sig men även tillsammans.
Dock krävs att studenten också är motiverad för att komponenterna ska kunna användas och för att
mäta studenternas motivation utnyttjas tre motivationskomponenter. Dessa komponenter är
sammanlänkade med de tre självreglerande komponenterna. Första komponenten handlar om
förväntningar, d v s studentens förväntningar och uppfattning av prestationen som ska utföras. Andra
motivationskomponenten handlar om studentens mål och syfte med kunskapen – vad vill studenten få
ut? Dessutom finns en känslomässig komponent om studentens känslomässiga reaktion på
prestationen. Det finns ett starkt samband mellan de studenter som har en hög tro på sin egen
effektivitet och hög prestationsförmåga, vilket gör att man kan anse att studenter som har bättre
kognitivt engagemang presterar också bättre i klassrummet (Pintrich & De Groot, 1990).
Det kan anses att det är studenten själv som styr över motivationen som uppstår under en kurs,
och studenters motivation kan därför variera beroende på vilken kurs det handlar om (Duncan &
McKeachie, 2010). Det finns ett positivt samband mellan självreglerat lärande och motivation
(Duncan & McKeachie, 2010; Pintrich & De Groot, 1999). När studenter har högre tilltro till sin
förmåga då använder de också i större utsträckning sina kognitiva strategier; de planerar och
strukturerar sitt lärande och de är också mer uthålliga när motivationen sänks i prestationen, vilket
medför att kognitiva och självregelerande strategier höjer studenters prestation (Pintrich & De Groot,
1990). Studenter som är motiverade att lära sig ett material, och som anser materialet vara viktigt (inte
betyg), var mer kognitivt engagerade – självreglerande och uthålliga – i att lära sig och att ta in
materialet än de som var omotiverade (Pintrich & De Groot, 1990).
Stigmar (2009) ger konkreta förslag för att anpassa vuxnas lärande och för att göra
undervisningen mer motiverande för studenterna:


Lärarens egen attityd handlar om att vara trygg i sin lärarroll men att också känna
till studenters lärprocesser och därefter anpassa undervisningen så att studenterna
tillåts vara en del i undervisningen.
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Problematisera undervisningens innehåll med hjälp av erfarenheter och
verklighetsbeskrivningar tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt. Dessa
problem är tolkningsbara och behöver inte syfta till att finna någon sanning, det
skapar reflektion vilket är huvudsyftet.



Formulera utmanade mål som är relevanta och anpassade för de studerandes
kunskapsnivå. Här är studenternas tidigare erfarenheter av ämnet relevant för att
lägga grunden för kommande mål.



Återkoppla – eller ge feedback. Detta är lika viktigt som själva undervisningen
för att kunskapsprocessen ska bli slutförd.
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Bovill, Bulley och Morss (2010) menar att just feedback är viktigt, och särskilt viktigt för
studenter som läser introduktionskurser eftersom de behöver få komma in i den värld de studerar.
Kaplan, Katz och Flum (2012) redovisar åtta generella motivationsprinciper som riktar sig mot
relevanta undervisningsformer i syftet att främja motivation:
1. Utforma akademiska uppgifter och aktiviteter som är relevanta och personligt
meningsfulla för studenten
2. Utveckla och ge lämpliga och utmanande uppgifter och undervisningsmaterial
3. Främja studentens valmöjligheter i undervisning samt uppgifter. Uppmuntra
studentens syn på intelligens, lärande och prestation som en från studenten
kontrollerbar faktor, d v s ansträngning och användandet av lärstrategier. Undvik
kontrollerande språk och undervisningsformer
4. Uppmuntra studentens fokus på lärande och utveckling av färdigheter istället för att
endast fokusera på betyg och resultatinriktat lärande
5. Hjälp studenten att utveckla och sträva efter lämpligt utmanande och nåbara mål
6. Genomsyra undervisning med fantasi, nya idéer, variation och humor
7. Ge noggrann och informativ återkoppling som fokuserar på kognitiva och
metakognitiva strategier och kompetensutveckling snarare än jämförande eller
värderande återkoppling
8. Bedöm studentens självförtroende och självkänsla samt färdighetsnivå för att hjälpa
studenten möta utmaningar utefter studentens egna preferenser samt hjälpa studenten
att kunna utföra uppgiften utifrån realistiska förväntningar och kunna hantera
motgångar framgångsrikt
Dessa principer är oberoende av lärteoriernas olika antaganden om lärande och kunskap (gäller
dock inte för det behavioristiska perspektivet) och har framkommit genom empirisk forskning.
Likheterna mellan Stigmars (2009) och Kaplans et al. (2012) motivationspunkter är att kursmålen och
undervisningen bör vara tydlig och riktad mot studentens kunskapsnivå. Målen ska vara realistiska och
för att höja motivationen bör personliga och intresseväckande inslag finnas med, det vill säga en
varierad undervisning för att fånga allas intressen. Det är viktigt att skapa en relation med ständig
feedback så att studenten känner motivation till fortsatt lärande.
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Bedömning
Under de senaste två decennierna har det skett ett skifte i fokus avseende bedömningens funktion och
roll i högre utbildning. Bedömningens funktion och roll diskuteras numera inte endast utifrån ett
prestationsperspektiv utan även utifrån dess betydelse för lärande (Black & William, 1998), det vill
säga hur studenter lär sig (Boud, 2000). Bedömning används likadant såväl för att förbättra
undervisning och lärande som för att betygsätta enskilda studenter (Suskie, 2009). Bedömning numer
är noggrant kopplat till kurs-/lärandemål, fokuserar på kognitiva och prestationsfärdigheter samt
utvecklas och finslippas med hjälp av forskning.
Shephard (2000) menar att fokusskiftet i bedömningar kan betraktas utifrån ett paradigmskifte
som ägt rum inom utbildningssektorn. I början av 1900-talet ansågs vetenskapen vara verktyget för att
kunna lösa industrialiseringens och urbaniseringens problem. Frederick W. Taylor och hans Scientific
Management är ett typiskt exempel för den tiden där effektivisering av arbetsprocesser med en tydlig
skiljelinje dragen mellan verkstadsgolv och arbetsplanering. Likadant tänkte vetenskapsmän inom
utbildningsområdet, t ex John F. Bobbitt menade att varje individ skulle bli utbildad ”according to his
abilities” enligt ”social efficiency curriculum” (Shepard, 2000, s. 5). I detta skede utvecklades också
behaviorismen (Thorndike, Skinner m.fl.) som beskrev lärande som en samling av stimulus-responsbeteenden. Shepard (2000) menar att medan synen på undervisning influerades mellan 1980 och 2000
av socialkonstruktivism så påverkades bedömning inte av denna influens. Först kring 1990 började
utbildningsansvariga och forskare fundera över om det fanns andra möjligheter att bedöma studenter.
Socialkonstruktivism fick betydelse och Shepard (2000) menar att det inte endast är konstruktivistiska
och sociokulturella teorier, utifrån deras motto ”all students can learn” (s. 7), som har bidragit till
denna förändring i att bedöma hur och vad studenter lär utan att det beror även på den kognitiva
revolutionen och dess förståelse för hur hjärnan bearbetar information.
Bedömning har idag två huvudsyften: certifiering (summative assessment) och att hjälpa lärande
(formative assessment). Summative assessment (SA) översätts på svenska till summativ bedömning
och formative assessment (FA) till formativ bedömning. Ordet formative betyder på svenska
formande, bildande eller utvecklande (En-Sv Norstedts Ordbok, 2013). Taras (2009) särskiljer dessa
enligt:
“… the process of assessment is a single process which makes a judgment according to criteria and
standards; this is SA, and is always the first part of any assessment process. FA is an additional
step which follows SA and necessitates feedback indicating the possible ‘gap’ in addressing the
criteria or the required standard […]; finally, the learner must use the information in future
activities […]”
Taras, 2009, s. 58

Formativ bedömning behandlar följaktligen hur utvärderingar av studenters arbeten kan användas
till att forma och förbättra studentens lärande och kunskap ”by short-circuiting the randomness and
inefficiency of trial-and-error learning” (Sadler, 1989, s. 120). Yorke (2003) definierar formativ
bedömning som ett medel som ska bidra till studentens lärande genom att ge information om
studentens prestation. Summativ bedömning definieras som till vilken grad studenten har uppnått
kursmålen, och oftast är summativ bedömning kopplat till ett betyg. Skillnaden mellan summativ och
formativ bedömning är inte skarp, många uppgifter är så gestaltade att de är både formativa och
summativa. Summativa uppgifter är möjligen mer orienterade mot att ”get things right” (Yorke, 2003,
s. 477) på grund av dess koppling till ett betyg, där betyget underkänd motsvarar ”not getting it right”.
Att saker blir rätt har betydelse inom exempelvis medicin, ingenjörsvetenskap och naturvetenskaper på
grund av konsekvenserna för människor och omvärlden i fall saker inte blir rätt. Problemet enligt
Yorke (2003) och Suskie (2009) är att fler och fler bedömningar är summativa och ligger i slutet av en
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kurs/utbildning, vilket medför att studenten oftast får endast ett betyg som feedbackinformation vilket
inte påverkar studentens förståelse och lärande. Summativa bedömningar menar Sadler (1989) är i sig
passiva och har inte en omedelbar effekt på lärande, men kan påverka vilka beslut studenten tar för sin
egen person eller utbildningsmässigt. Taras (2005) sammanfattar Sadlers (1989) definition av formativ
och summativ bedömning i enlighet med figur 4.

Summativ bedömning

Koncept av relevanta
standarder, mål eller
referenser

Jämförelse mellan
standard och
studentarbete

Lämplig åtgärd för att
stänga glappet
standard - arbete

Formativ bedömning
Figur 4. Jämförande steg i summativ och formativ bedömning (anpassat från Taras, 2005).

Formativ bedömning kan vara både informell och formell och behöver inte nödvändigtvis vara
kontinuerlig, men oftast är det fallet. Om det handlar om en formellt formativ bedömning så är
bedömningen kopplad till kursmålen som framgår i kursplanen. Formativ bedömning kräver
engagemang från både student och lärare: av studenten som löser uppgiften och från läraren som ger
feedback på studentens uppgiftslösning. Det har visat sig att studenter är huvudsakligen positivt
inställda till denna form av bedömning, och informellt formativ bedömning är inte bunden till läraren
varför studenter eller andra personer kan utföra formativ bedömning (Yorke, 2003). Black och
Williams (1998) meta-analys visar att formativ bedömning är endast effektiv om kvaliteten på
feedback (se mer om effektiv feedback i följande kapitel) stämmer och att formativ bedömning är ett
viktigt bidrag till lärande (på grund av att studenter annars inte har ett mått på sin egen utveckling).
Taras (2005) beskriver att detta förtydligande mellan bedömningsformers definition och deras
olika processer ledde i utbildningssektorn till en omfattande diskussion där många lärare uppfattade att
formativ och summativ bedömning är två olika system vilka leder till en ytterligare arbetsbörda för
redan överansträngda lärare. Taras menar att formativ och summativ bedömning kan integreras med
varandra, och det enda som behöver göras är att engagera studenter att använda återkoppling utifrån
formativ bedömning i framtida arbeten (2005, s. 475). Boud (2000) sammanfattar summativa och
formativa bedömningar med att mena att summativ bedömning ger studenten en de facto agenda för
lärande, en officiell bekräftelse av vad som räknas och riktar därmed studentens uppmärksamhet mot
det genom att tala om för studenten vad som skall läras. Formativ bedömning guidar studenten i hur
den lär i det som studenten vill lära sig och informerar studenten hur bra den presterar i denna process.
Bara genom att studenten har en klar och tydlig bild av vad en bedömning är och hur den fungerar, så
kan studenten göras delaktig i processen. Grunden för studentens aktiva deltagande är att studenten har
en metakognitiv medvetenhet om vad som är viktiga egenskaper i bra problemlösning, bra skrivande,
bra metodologi, bra kvantitativ analys och så vidare (Fredericksen & Collins, 1989).
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Suskie (2009) presenterar olika ansatser för att bedöma studentens lärande, vilka beror på
lärarens och utbildningens intressen och behov. Direkt bedömning av studentens lärande görs på
forskningsprojekter, presentationer, uppsatser, avhandlingar och opponeringar där läraren använder en
bedömningsmall. Indirekt bedömning av studentens lärande görs på betyg, studentens skattning och
reflektioner om vad de har lärt sig. Bedömning kan även göras på kurs-/lärandemål och på
lärandeprocesser samt med vilken input och kontext lärande äger rum. Suskie (2009) menar att
bedömning på kurs-/lärandemålen är den mest precisa bedömningen av lärandet om kurs/lärandemålen fokuserar på kunskap, färdigheter och förhållningssätt. De senare åren har forskning
betonat kurs-/lärandemålens betydelse för lärandeprocesser. T ex finns det belägg för att hur mycket
en student skriver under sin utbildning hänger ihop med studentens skrivfärdighet. Det betyder att
bedömning även ska innehålla information om studentens lärandeprocesser. Aktiviteter som stödjer
studentens lärandeprocesser är journaler, loggböcker och diskussionsfora där studenter diskuterar och
reflekterar om t ex varför de klarar vissa kurs-/lärandemål och inte andra. Suskie (2009) menar även
att artikelsökning och liknande aktiviteter hjälper studentens lärandeprocesser och därmed bidrar till
lärande. Prestationsbedömning är en typ av bedömning som visar hög effektivitet på lärande. I
prestationsbedömningar blandas lärande med bedömning genom att studenter arbetar med realistiska
uppgifter, en typisk form är laborationer. Fördelen med denna typ av bedömning är att den informerar
studenten om kraven genom en bedömningsmall samt att uppgiftens uppbyggnad tillåter flera
lösnings- och svarsalternativ istället för ett enda korrekt svar.
Det kan också särskiljas mellan konvergent och divergent bedömning, där konvergent bedömning
testar om studenter kan uppfylla förbestämda krav, t ex om studenten kan lösa exakt samma ekvation i
testet som i undervisningen, och diergent bedömning tester studentens förmåga ”to suceed in more
open-ended tasks” (Yorke, 2003, s. 480) där liknande ekvationer som tränades i undervisningen ska
lösas i testet. Boud (2000) anser att bedömningar i högre utbildning måste ta hänsyn till “the needs of
the present without compromising the ability of students to meet their own future learning needs” (s.
151), och anser det som nödvändigt att bedömning inte endast ses i kontext av att kursmål uppfylls,
men i den större kontexten att vår värld befinner sig i en omorganisering där gamla strukturer
fragmenteras för att göra plats för ett nytt samhälle som är mer komplext och krävande. Det kräver
enligt bland andra Boud (2000) att studenter lär sig ”the critical ability to discern variation in
knowledge so that students can more effectively act in new situations” (s. 154).
Det finns emellertid en rad faktorer som bör uppmärksammas vilka kan leda till att kvaliteten i en
bedömning brister. Bedömning måste särskilja sig från betygsättning så att en bedömning ger
meningsfull information om vad studenten har och inte har lärt sig genom att tydligt visa studenterna
de fokala aspekterna i deras kunskapsförvärv (Angelo, 1999). Bedömning skall fungera som ett
beslutsunderlag när en kurs utvärderas för att informera om studenterna har nått de uppsatta
kursmålen, om eventuella brister och styrkor i undervisningsupplägget samt vilka förändringar som
behövs och är lämpliga. Suskie (2009) menar att det är avgörande att utveckla en bedömningsstrategi
och mall för att undvika felbedömningar. Dessa felbedömningar kan bero på en del felaktigheter, som t
ex att läraren bedömer arbeten i genomsnitt bättre än kollegor (leniency error), att läraren använder
antingen bara det högre eller det sämre fältet i bedömningsskalan (generosity error, severity error),
eller att läraren endast använder mittfältet i bedömningsskalan (central tendency error). För att
undvika felbedömningar beroende på felaktigheter anser Suskie (2009) att lärare bör använda en
bedömningsmall som beskriver studentens prestation och lärande i olika avseenden. En annan strategi
kan vara att använda sig av anonym inlämning eller att två lärare oberoende av varandra bedömer.
Utöver det kan det också vara nyttigt att bedöma om de första arbetena när många arbeten bedöms för
att undvika avdrift. Essentiellt är att ett arbetslag tillsammans kommer fram till lämpliga aspekter i
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bedömningsmallen genom diskussion och reflektion samt att regelbundna seminarier kring bedömning
hålls (Suskie, 2009). Konsekvenserna av att bedöma arbeten fel leder inte endast till att studenten
kanske inte lär sig effektivt samt att fel beslut fattas för framtida kurser och bedömningar men medför
även för själva utbildningen och ämnet en kvalitetsnedsättning vilket kan leda till att en utbildning inte
längre får ges.
På grund av många bristfälligheter har ämnet bedömning hamnat i ett kritiskt fokus eftersom
lärare tydligen inte förstår de krav som ligger till grund för bedömningsprocessen, samt vilka kriterier
och vilken standard som ska tillämpas (Boud, 2000; Boud & Falchikov, 2006; Rust, O’Donovan &
Price, 2005). Biggs (1998) sammanfattar ytterligare kritik mot gängse bedömningsformer:
“… teachers tend to use practices that encourage low cognitive level activities such as recall of
isolated items of knowledge, much testing is unreflective and not aligned to the curriculum, and
teachers see assessment as norm-referenced so that the effect of feedback on low performers is to
tell them that they lack ability”
Biggs, 1998, s. 103

Shepard (2000) konkluderar att lärarens roll är att skapa förutsättningar i utbildningsplanen och i
undervisningen så att förändringar kan ske. Det är främst förändringar som medför att en lärkultur
skapas, där en ny social mening för bedömningar skapas genom att göra processen mer transparent och
kopplar tydligare till lärandemål samt involverar studenten i hela processen. Shepard menar också att
lärare behöver utveckla sin kunskap om bedömning, lärande och epistemologiska antaganden om
kunskap. Black och William (1998), Boud (2000), Boud och Falchikov (2006), Taras (2005), Sadler
(1989), Shepard (2000) och Yorke (2003) kan sammanfattas med att problemet bedömning egentligen
ligger i att ett omfattande teoretiskt ramverk saknas som ger direktiv till undervisande lärare och
utbildningsväsen om hur en tillförlitlig och giltig bedömning bör se ut. Dagens högre utbildning står
inför en rad utmaningar, främst resursmässiga, som leder till att summativa bedömningar många
gånger genomförs trots fördelarna med formativa bedömningar (Black & William, 1998; Yorke,
2003). Black och William (1998) menar att implementationen av nya bedömningspraktiker innebär en
lång reformprocess och förändringar i utbildningen behöver vara centrala. De anser att det inte finns
en enda optimal väg utan flera vägar. Biggs (1998) ansluter sig till denna uppfattning eftersom det är
flera faktorer som interagerar, bland annat motsättningarna individ – grupp, utvecklande –
summerande, individuellt – socialt betydelsefulla lärandemål och lärandeutfall, färdigheter – kunskap,
stabilitet – variation i prestation. Boud (2000) anser att vi bör ta bedömning på allvar eftersom det inte
endast påverkar vårt lärande, det påverkar också vår identitet och det samhälle vi lever i.

Feedback
Forskning om feedback i högre utbildning har ökat på grund av att det anses av forskare, lärare och
studenter vara en viktig influens i studentens lärande och utveckling (e.g. Carless, Salter, Yang &
Lam, 2011; Evans, 2013; Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996; Sadler, 1989). Feedback
har fått utrymme i kursplaner och schemaplanering på grund av att fokus numer inte bara läggs på
summativ bedömning utan även på formativ bedömning (Ferguson, 2011). Influensen kan dock vara
antingen positiv eller negativ (Hattie & Timperley, 2007), men viktigast är ändå att feedback hjälper
individer bli ”independent learners who are able to monitor, evaluate, and regulate their own
learning” (Evans, 2013, s. 3). Utifrån cybernetiken, vetenskapen om system och hur system använder
feedback, anses det att feedback är essentiell för att kunna utveckla intelligens. Feedback gör det
möjligt att identifiera en situations möjligheter och begränsningar så att vi utifrån det kan avgöra vart
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vi ska gå. D v s om en situation eller ett mål förändras, kan vi genom att få feedback anpassa oss och
det gör det möjligt att kontrollera våra beteenden för att kunna nå målet. T ex när vi lär oss skriva så
leder feedback till att vi kan konsolidera vårt språk och våra erfarenheter på ett permanent sätt
(Stafford, 2013). Ferguson (2011) menar att feedback även spelar roll för studentens senare yrkesliv
eftersom feedback påverkar studentens syn på sitt eget lärande och hur nöjda den är med utbildningen.
Archer (2010) anser att när man ger feedback måste respondentens psykosociala behov erkännas
samtidigt som feedback måste vara både ärlig och precis. Forskning tyder på att feedback i sig inte
förbättrar lärandeutfallet, utan det beror i stor grad på feedbackkvaliteten (Evans, 2013). Återkoppling
måste innehålla information som studenten kan förstå och bearbeta (Howie, Sy, Ford & Vicente, 2000)
så att den uppfattas som meningsfull och måsta kunna skapa sammanhang för den lärande (Archer,
2010). Nelson och Schunn (2009) anser att feedbackinformation måste leda till att prestation förändras
i en speciell riktning. Archer (2010) lägger vikten på att feedback inte anses som passiv information
som skickas till en individ som reagerar eller inte, utan feedback är bara modaliteten och individen står
i fokus. Det kräver att läraren har insikt om individen och kontexten av feedbackutbytet.
Hattie och Timperley (2007) definierar feedback som information som ges avseende en students
prestation och lärande. Nelson och Schunn (2009) anser att det bör göras skillnad mellan om feedback
ges på studentens prestation eller lärande på grund av att lärande och prestation påverkas olika av
feedback. De definierar lärande som ett förvärv av kunskap som observeras på nya uppgifter (transfer
tasks), som t ex tillämpningsfrågor eller nya skriftliga uppgifter. Prestation definieras som ett förvärv
av kunskap som observeras på en uppgift som upprepas, som t ex olika utkast av en och samma
skriftliga uppgift. T ex kan feedback utan förklaringar förbättra prestationen, men inte lärande
eftersom lärande behöver förklaringar (Nelson & Schunn, 2009). Hattie och Timperley (2007) menar
att rollen feedback har är att olika aspekter i prestation och lärande som genererar framgång skall
uppmärksammas och förstärkas, medan otillfredsställande aspekter skall förändras eller förbättras.
Sadler (1989) anser att få fysiska, intellektuella eller sociala färdigheter kan förvärvas framgångsrikt
genom att dessa endast berättas för individen, och de flesta färdigheter behöver träning i en stödjande
miljö där feedback ingår. Feedback kan ha olika strukturer, antingen skriftligen, verbalt eller
numeriskt och kan komma från olika källor som t ex klasskamrater, lärare, föräldrar eller litteratur
(Archer, 2010). Psykologiskt sett är feedback ett medel för att bekräfta, tillägna, finjustera, överskriva
eller omstrukturera information i minnet, oberoende av om informationen är domänspecifik,
metakognitiv, eller värderingsbaserad (Hattie & Timperley, 2007). Intressant är att samtliga författare i
avsnittet ovan använder sig av olika lärandeteoriers antaganden om hur kunskapsförvärv bäst kan
åstadkommas. Teorierna informationsprocesser, socialkonstruktivism, sociokulturism och situerad
kognition har haft inflytelse. Radikal konstruktivism verkar inte haft någon större inflytelse vilket är i
sig intressant eftersom teoretikerna inom området menar att lärande sker genom reflektion och logisk
prövning. Kan det vara så att studenten spelar en mer aktiv roll i sitt eget lärande?
Feedback kan egentligen endast betraktas som feedback ”when it is used to alter the gap”
(Sadler, 1989, s. 121). Om informationen enbart registreras och förs vidare till tredje part som
antingen brister i kunskap eller förmåga att förändra utfallet fungerar inte feedback för att stänga eller
förändra gapet mellan det som förstås och det som bör förstås (Sadler, 1989). Att minska glappet
mellan det som förstås och det som ska förstås kan ske genom affektiva (känslomässiga) processer,
såsom ökad ansträngning och motivation. Det kan ske genom kognitiva processer som går ut på att
omstrukturera förståelsen, att visa att mer information finns tillgängligt eller behövs, att ge individen
ledtrådar i vilken riktning utveckling behövs eller att visa alternativa strategier för att glappet kan
minskas (Hattie & Timperley, 2007). Evans (2013) menar att feedback kan ha olika funktioner som
beror på lärandemiljön, på studentens/elevens behov, syftet med uppgiften och utifrån vilket paradigm
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feedback ges. Här skiljs särskilt mellan det kognitiva och det socialkonstruktivistiska perspektivet. I
det kognitiva perspektivet ses feedback som korrigerande och där ger en expert information till en
passiv respondent. Däremot anses feedback i det socialkonstruktivistiska perspektivet som ett
hjälpmedel som tillhandahåller kommentarer och förslag till studenten så att denne kan göra sin egen
granskning samt att genom dialog hjälper studenten att få ny förståelse utan att diktera vilken
förståelse det är (Archer, 2010). Evans (2013) menar att denna syn på feedback skapar lärande både
hos studenten och läraren eftersom interaktionen mellan lärare och student bygger på att studenten tar
mer och mer ansvar efterhand att söka och agera på feedback. Dessa två olika funktioner av feedback
som är paradigmberoende, behöver dock inte utesluta att läraren endast kan använda det ena eller
andra. Båda ska användas för att kunna tillgodose de olika behoven i uppgiften, individ och kontext
som ett korrigerande och ett utmannande verktyg för att främja lärande och utveckling.
Undersökningar i Storbritannien och i Australien visar att feedback är en av de mest
problematiska interventioner och aspekter i studentens upplevelse. Hattie (1999) kom i sin metaanalys av 74 studier fram till att den mest effektiva feedbacken är feedback som tillhandahåller
information och ledtrådar om korrekta svar, när det bygger på förändringar utifrån tidigare arbeten
samt är relaterat till lärandemål. Utöver det är feedback tydligen mest effektiv när studenten känner
litet eller inget hot mot sin självkänsla, antagligen på grund av att uppmärksamhet kan riktas mot
feedbackinterventionen istället för på den egna personen. Hattie och Timperley (2007) kunde visa att
kontrollerande feedbackstrategier leder till mer övervakning och konkurrens i undervisningsmiljön
vilket i sin tur leder till minskat engagemang och självreglering bland studenter. Den minst effektiva
feedbacken sker i form av programmerade instruktioner, beröm, straff eller yttre belöningar. Kluger
och DeNisis (1996) meta-analys av 128 studier visar att upp till en tredjedel av alla
feedbackinterventioner minskar eller skadar prestation och lärandet. Liknande studenterfarenheter
återges även av Carless et al. (2011), Liu och Carless (2006) samt Scott (2013). Lärare klagar ofta på
att studenter inte använder och agerar på feedback (Evans, 2013; Scott, 2013), och Archer (2010)
anser att feedback oftast är en ”educator-driven, one-way process” (s. 101). Evans (2013) menar att
det är viktigt att beakta att lärare inte förväntar sig på en gång att studenter blir aktiva deltagare i
feedbackprocessen på grund av att de saknar kunskap och färdigheten att fullständigt och effektivt
delta i feedbackprocessen. Det krävs tid och lärande samt en bra miljö som möjliggör att studenterna
kan utveckla kunskap och färdighet i att bli aktiva och effektiva i återkopplingsprocessen.
Värlander (2008) föreslår att lärare visar studenter hur feedback kan hanteras, t ex genom att
läraren berättar om sina egna upplevelser av feedback om en egen forskningsartikel eller ett annat
arbete. Om läraren berättar om känslor som glädje, frustration, rädsla och tillit och att det är relaterat
till lärande och utveckling så blir känslor legitimerade. Känslor påverkar hur studenter mottar och
bearbetar feedback och ibland kan feedbackens värde inte uppskattas på grund av studentens reaktion
på den (Värlander, 2008). Yorke (2003) menar att feedback då inte gjorde ett särskiljande mellan
person och arbete vilket leder till att personen ifrågasätter sig själv och kan få mindre självkänsla och
självförtroende. Värlander (2008) anser att feedback måste komma ifrån formen att vara
envägsprocess, till en dialogprocess där möjligheten finns att diskutera feedback tillsammans.
Dialogen kan ske som ”peer feedback” eller ”sustainable feedback”. Utöver det måste läraren
fokusera på att feedback blir en givande erfarenhet för studenter där läraren förstår att den
känslomässiga aspekten av feedback ger studenten en reflektion om sig själv och förmedlar en bild av
var studenten befinner sig. Dessutom är det viktigt att diskutera hur feedback ges; språkbruk, artighet,
konstruktivt (problemorienterat) och var fokus ligger (på produkten eller på individen). Här kan goda
och dåliga exempel användas och diskuteras i små grupper med följande frågor: Är detta en god eller
dålig feedbacksituation? Varför/varför inte? Vad skulle kunna ha gjorts bättre? Hur skulle du känna i

Psykologi för effektivt lärande

30

denna situation? Hur ser den ideala feedbacksituationen ut? Rollspel är ett annat alternativ till att
illustrera och uppleva goda och dåliga feedbacksituationer. Lärare skulle även kunna be studenterna
om feedback på feedback. T ex genom att studenter skriver kommentarer som ska besvara följande
frågor: Hur upplevde du att få feedback? Uppfattade du feedback som hjälpande? Vad var bra och vad
skulle kunna göras bättre? Värlander (2008) menar att det skulle kunna hjälpa såväl studenter som
lärare att förbättra kvaliteten på feedback. Problemet kan vara att det knappast finns tid att träna
feedback i dagens högre utbildning. Det borde dock ges tid och rum åt feedback i kursplan och schema
för studenter. Framförallt under sitt första akademiska år borde nog studenter få en
feedbackverktygslåda som kan användas för framgångsrikt lärande och utveckling.
Hattie och Timperley (2007) föreslår utifrån ovan presenterad problematik kring feedback en
modell för att kunna säkerställa att feedback ”is targeted at students at the appropriate level” (s. 86).
De utgår i sin modell i figur 3 nedan från att effektiv feedback skall kunna svara på tre frågor som kan
frågas av läraren likadant som av studenten:
Vart går jag? (feed up: vilka lärandemål finns?)
Hur går jag? (feed back: vilka framsteg görs mot dessa lärandemål?)
”Vart härnäst?” (feed forward: vilka handlingar måste göras för att förbättra
framstegen?)
Syfte
Att reducera diskrepansen (glappet) mellan nuvarande förståelse/prestation och
önskade mål

Glappet kan bli reducerat genom
Studenter
Ökad ansträngning och tillämpning av effektivare strategier
Att överge, sudda ut eller sänka målen
Lärare
Att tillhandahålla lämpliga, utmanande och specifika mål
Att assistera studenter att nå målen genom att ge dem effektiva
lärstrategier och återkoppling

Effektiv återkoppling svarar på tre frågor
Vart går jag (mål)?
Hur går jag?
Vart härnäst?

Feed Up
Feed Back
Feed Forward

Varje återkopplingsfråga arbeta på fyra nivåer

Uppgiftsnivå

Processnivå

Hur väl genomförs
uppgiften avseende
lärandemål

Bakomliggande
processen för att kunna
genomföra uppgiften

Självregleringsnivå
Studentens förmåga att
kontrollera, styra och
reglera sina handlingar

Personnivå
Studentens personliga
värderingar och känslor
som lärande individ

Figur 3. Hattie och Timperleys feedbackmodell (anpassat efter Hattie och Timperley, 2007).
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Vart går jag? En kritisk aspekt av feedback är enligt Hattie och Timperley (2007) den
information som student och lärare får för att uppnå lärandemål samt dess relation till uppgiften eller
prestationen. Dessa lärandemål kan vara relaterade till specifika kunskaper och färdigheter eller till
olika kvalitetsmässiga erfarenheter. Viktigt är att dessa lärandemål är utformade så att de är utmanande
och kräver åtagande eller engagemang. Det gör att feedback kan fungera som ett kriterium för hur väl
lärandemålen har uppnåtts, och det är därför synnerligen centralt att feedback relateras till lärandemål
samt att lärandemål är konkreta och tydligt utformade om studenten skall kunna rikta sin ansträngning
mot att kunna reducera glappet. Dessutom menar Hattie och Timperley (2007) att
åtagandet/engagemanget ska skapas och fostras av lärare, föräldrar och andra auktoritetspersoner
eftersom det inte kan förväntas att studenten har det med sig.
Hur går jag? För att kunna besvara denna fråga krävs det att läraren tillhandahåller information
som kan relateras till en uppgift eller ett lärandemål, oftast i relation till en förväntad standard och/eller
till en tidigare uppgift eller prestation och framgången eller misslyckandet. Studenter söker ofta
information om hur det går, men svaret på denna fråga välkomnas i själva verket inte alltid (Hattie &
Timperley, 2007).
Vart härnäst? Hattie och Timperley (2007) anser att denna fråga kan ge den feedback som är
mest inflytelserik på lärandet. Förutsättningen är emellertid att svaret på denna fråga inte leder till mer
information, flera uppgifter och flera förväntningar men att denna fråga tillgodoser att studenten får
stöd i att kunna kontrollera, styra och reglera handlingar bättre, fler strategier och metoder för att
arbeta med uppgiften, djupgående förståelse och information om vad studenten förstår och inte förstår.
Det är viktigt att dessa tre frågor inte ställs isolerat från varandra utan att de kan verka
tillsammans för att stänga glappet, och därmed att feedback kan effektivt påverka lärandeprocessen
(Hattie & Timperley, 2007). Kluger och DeNisi (1996) hävdar att feedbackinterventionens grad av
effektivitet är beroende på om den riktas mot en speciell aspekt i prestationen eller uppgiften. Hattie
och Timperley (2007) skiljer mellan fyra nivåer där ovan beskrivna frågor kan ställas. Om svaren på
dessa frågor hjälper till att reducera glappet är i sin tur delvis beroende på vilken nivå
feedbackinterventionen opererar. Dessa nivåer är (1) hur bra uppgiften genomförs i relation till
lärandemål (task level), (2) processen för hur individen genomför uppgiften (process level), (3)
processen för hur individen kontrollerar, styr och reglerar sina handlingar (self-regulation level) och
(4) individens personliga värderingar och känslor (self level), se figur 3.
Feedback för hur bra uppgiften genomförs i relation till lärandemål (task level feedback – TLF).
Denna typ av feedback kallas även för korrigerande feedback och ungefär 90 % av lärarna använder
denna typ av feedback i sin undervisning. Feedback om uppgiften är mest effektiv när den används för
att korrigera felaktiga tolkningar. Om studenten emellertid saknar nödvändig kunskap är ytterligare
instruktion mer effektiv än feedback. Det finns begränsningar med denna typ av feedback genom att
förbättring sker bara för de specifika områden feedback tillhandahölls och inte i andra områden (Hattie
& Timperley, 2007). För mycket feedback på uppgiften kan uppmuntra studenter att fokusera endast
på det närmaste lärandemålet och inte på strategier för att uppnå lärandemålet. Det kan leda till trialand-error strategier och mindre kognitiv ansträngning för att utveckla en förståelse för hur instruktion,
feedback och det avsedda lärande är relaterade med varandra. Hattie och Timperley (2007)
rekommenderar att feedback är mest effektivt när den riktas mot att styra studenten från uppgift till
processen av hur studenten genomför uppgiften (process level) och sedan till processen av hur
studenten kontrollerar, styr och reglerar sina handlingar.
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Feedback för processen hur uppgiften genomförs (process level feedback – PLF) handlar om den
bakomliggande processen för att kunna genomföra uppgiften. Denna typ av feedback har kallats för
kognitiv feedback på grund av att TLF tydligen har brister när lärandet skall ske under osäkerhet
(Balzer, Doherty & O’Connor, 1989). Earley, Northcraft, Lee och Lituchy (1990) menar att TLF
möjliggör för studenten att kunna identifiera behovet för att justera sina handlingar för att kunna uppnå
lärandemålen, men att TLF inte tillhandahåller specifik information för hur studenten skall justera, och
detta gäller speciellt för komplexa och ostrukturerade uppgifter. Därför kan en student som enbart får
TLF göra justeringar som inte är lämpliga för att uppnå lärandemålen. PLF däremot tillhandahåller
information om processen för att genomföra en uppgift (Earley et al., 1990). PLF handlar snarare om
de olika relationerna i uppgiften, relationer uppfattat av studenten och relationer mellan studentens
uppfattning och uppgiften, än hur väl uppgiften uppfyller lärandemålen (Balzer et al., 1989). Denna
typ av feedback avser att studenten kan konstruera en mening – en innebörd och förståelse – som
bygger på att kunna integrera olika relationer i uppgiften. Hattie och Timperley (2007) relaterar detta
till djupinriktat lärande där kunskap kan överföras till svårare och oprövade uppgifter, något som Boud
(2000) anser avgörande om studenten skall kunna möta framtida utmaningar i en alltmer komplexare
värld. Balzer et al. (1989) och Earley et al. (1990) anser att PLF i samband med målsättning är den
mest direkta och effektiva vägen att bygga upp studentens strategiska förmåga att genomföra en
uppgift framgångsrikt och att främja djupinlärning.
Feedback för processen hur studenten kontrollerar, styr och reglerar sina handlingar (selfregulation level feedback – SRLF) är feedback som riktar sig till studentens självreglerande
färdigheter med avsikt att utveckla dessa (Hattie & Timperley, 2007). Självreglering refererar till
reglering av aspekter i tänkande, motivation och beteende under lärande (Nicol & Macfarlane-Dick,
2006). Vohs och Baumeister (2004) menar att självreglerande även inkluderar
uppmärksamhetsprocesser och främjar djupinriktat inlärning, t ex genom att kritiskt förhålla sig till
undervisningens innehåll, eller relatera till och integrera idéer från undervisningen. Hattie och
Timperley (2007) identifierar sex centrala aspekter i SRLF som avgör effektiviteten i denna form av
feedback: (1) studentens förmåga att skapa intern feedback, (2) självexamination, (3) studentens
beredvillighet att investera ansträngning i att söka och hantera feedbackinformation, (4) studentens
tillit respektive säkerhet i att feedbackinformationen är korrekt, (5) studentens attribution till framgång
och misslyckande, och (6) studentens skicklighet att söka hjälp. Väsentligt är att effektiva studenter,
dvs. studenter som är effektiva att lära sig, har bättre självreglerande och kognitiva rutiner, samt att de
söker, accepterar och inkorporerar feedback aktivt. Mindre effektiva studenter är mycket mer beroende
av yttre faktorer, såsom läraren eller instruktioner, för att genomföra en uppgift. Utöver det söker och
inkorporerar de sällan feedback för att förbättra sina själv-reglerande strategier och öka sitt lärande. En
annan väsentlig punkt är om studenten har en hög tillit respektive säkerhet att svaret på uppgiften är
korrekt och examinationen visar att svaret är korrekt, så ägnar studenten lite uppmärksamhet åt
feedback (Hattie & Timperley, 2007). Feedback är mest effektiv när en student ”expects a response to
be correct and it turns out to be wrong” (Hattie & Timperley, 2007, s. 95). Om studenten är osäker på
att svaret är rätt och det visar sig att vara rätt, så ignorerar studenten i stort sett feedback. I detta fall är
mer instruktion och information effektivare.
En aspekt som kan ha stor inverkan på hur effektiv feedback på SRLF-nivå kan vara, är hur
studenter attributerar framgång eller misslyckande. Det kan vara skadligt om studenter inte kan
relatera feedbackinformationen till orsaken till sin dåliga prestation. Hattie och Timperley (2007) tar
upp ett antal undersökningar som visar att otydlig feedbackinformation leder till förvärrat dåliga
resultat, osäkra självbilder och dålig prestation. En annan variant av dålig feedbackinformation är när
feedback är godtycklig och kaotisk; studenterna blir djupt osäkra eftersom de ibland blir belönade eller
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bestraffade vilket inte tillåter en tydlig relation till varför de blev bestraffade eller belönade (Hattie &
Timperley, 2007). Det är inte bara viktigt att feedback sker tillförlitligt utan feedbackinformation
måste även göra en skillnad mellan ansträngning och färdighet. Hattie och Timperley (2007) menar att
feedback om ansträngning måste göras i de första stadierna av lärandet eftersom ansträngning avgör
om uppgiften kan lösas framgångsrikt. När studenten utvecklar sina färdigheter och det därmed krävs
mindre ansträngning för att klara uppgiften, skall det ges feedback för hur studenten utvecklar sina
färdigheter. Att söka hjälp anses vara en aspekt av självreglerande färdigheter och Hattie och Timperly
(2007) skiljer mellan bidragande (instrumentellt) hjälpsökande där studenten frågar snarare efter
ledtråder än vad svaret är, och administrativt (exekutivt) hjälpsökande där studenten frågar vad svaret
är eller ber om direkt hjälp för att undvika tid och arbete. Bidragande hjälpsökande är kopplat till
självreglerande processer medan administrativt hjälpsökande är kopplat till uppgiftens genomförande
och dess processer (task level och process level). För att kunna utveckla det bidragande hjälpsökandet
måste det tas hänsyn till att detta sökande påverkas av känslomässiga faktorer.
Feedback om studenten som person (self level feedback – SLF) är enligt Hattie och Timperley
(2007) en vanlig förekomst i utbildning och används för mycket, t ex ”bra student”, ”bra
ansträngning”. SLF innehåller lite information om uppgiften och sällan leder denna feedback till att
öka studentens engagemang, åtagande mot lärandemålen, själveffektivitet eller förståelse för
uppgiften. Denna typ av feedback är endast effektiv om den relateras till ansträngning, självreglering,
engagemang eller till processer som berör uppgiften och utförandet av den.
Avslutningsvis är det relevant att nämna att tidpunkten för återkoppling är avgörande för
studentens lärande (Archer, 2010; Hattie & Timperley, 2007). Om studenten lär sig en ny färdighet
resulterar feedback om hur bra uppgiften genomförs i relation till lärandemål (TLF) i att studenten lär
sig snabbare. Däremot resulterar försenad feedback i en högre automatisering och strategier för
lärande av uppgifter som är svåra och komplexa. Här tyder forskning på att kognitiv feedback eller
feedback om processen för hur uppgiften genomfördes (PLF) leder till bättre förvärvande av
information/kunskap. Lättare uppgifter kräver inte en högre kognitiv process och därför är försenad
feedback inte nödvändigt och önskat.
Utifrån ovan beskrivna erfarenheter och forskningsresultat framstår en relativt tydlig bild om hur
feedback behöver gestaltas och implementeras i utbildningen för att vara effektiv. Shute (2008)
sammanfattar koncist vad som karakteriserar effektiv feedback:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fokuserar på uppgiften inte på studenten;
Beskriver problemets vad, hur och varför;
Ges i lämpliga mängder så att det inte blir överväldigande;
Ges enkelt men inte för enkelt, studenten ska själv hitta det korrekta svaret;
Ger information om lärandemålen och hur väl dessa har uppnåtts och vad studenten behöver
göra för att uppnå lärandemålen;
Leder till att studenten fokuserar på lärandet och inte på prestationen;
Ges efter att studenten har kommit fram till ett resultat.
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Urval didaktiska moment
Bakgrund till urvalet
I progressionen av lärande finns inte bara en uttalad föreställning om ökad självständighet och
hantering av komplexitet utan också att det finns vissa grunder, mer eller mindre konkreta, som det
byggs vidare på. Sådana grunder kan liknas vid kärnor, ankare eller nycklar som ger grundläggande
kunskap och förståelse som byggs på från det enkla till det komplexa. Ett exempel på nyckel kan vara
det som utgör grunden för hypotesprövning inom inferensstatistik, dvs nyckeln är att klargöra själva
grundantagandena för hypotesprövning som ger en viktig grund för flertalet övriga delar inom
forskningsmetod. En förstärkt konkretisering av målen och nycklarna kan anses vara förutsättningar
för en bra eller effektiv väg till målen (progressionen), vilket i sig kan ge viktiga förutsättningar för
effektivt lärande.
En del av en effektiv väg kan utgöras av att studenten involveras mer i ett aktivt utförande av det
vetenskapliga hantverket, på progressiva nivåer från det enklare till det mer komplexa. Därför bör
studentens aktiva engagemang lyftas fram på ett konkret sätt eftersom en engagerat aktiv student kan
betraktas som ett nödvändigt villkor för lärande:
”Learning takes place through the active behavior of the student: it is what he does that he learns,
not what the teacher does.”
Ralph W. Tyler (1949) (från Biggs & Tang, 2011, försättsblad)
”Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
Kinesiskt ordspråk som citerat av Benjamin Franklin
(från Novak, 2011, s. 63)

Det handlar om att få studenten involverad i aktiviteter som är kopplade till lärandemålen, där
aktiviteterna berör flera sinnesmodaliteter och stimulerar procedur-, episodiskt och semantiskt minne
(Biggs & Tang, 2011). Förutom att studentaktiviteterna bör beröra olika sinnesmodaliteter och olika
typer av minne var det i föreliggande arbete ett grundläggande perspektiv att det direkt eller indirekt
finns en koppling mellan epistemologi och använd studentaktivitet. Även om det är relativt svårt att
peka på uttalade epistemologiska avgränsningar i praktiken kan exempel på sådana kopplingar menas
utgöras av kopplingen mellan social konstruktivism och seminariediskussioner samt mellan
informationsprocess och individuell problemlösning. Genom att försöka integrera olika
studentaktiviteter, som kopplar till olika epistemologiska grunder, kan kanske ett effektivt lärande
uppnås. Mer pragmatiskt kanske det handlar om att mer betona en ökad integrering av teori och
praktik genom särskilt framhävande av att studenten är aktiv i aktiviteter som är direkt och indirekt
kopplade till lärandemålen. Genom bl.a. problembaserat lärande och dialog med kritiskt tänkande vid
föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, laborationer, examinationsuppgifter etc. kan kanske
förståelse samt skapande av mening och motivation gynnas så att relevanta kunskaper, färdigheter och
förmågor kan uppnås (Biggs & Tang, 2011; Bron & Wilhelmson, 2004; Entwistle, 2008; Olstedt,
2004a, b; Ramsden, 2008; Stigmar, 2009; Wilhelmson, 2004).
För att nå mål på ett effektivt sätt måste inte bara väg och mål vara konkreta utifrån tydliga
grunder, utan minst lika viktigt för att uppnå examensmål är att studenten motiveras och får
återkoppling om sin status och utveckling. Ett användande av återkoppling som direkt knyter an till
lärandemålen och/eller nycklarna kan också direkt bidra till skapande av mening och motivering (cf.,
Gärdenfors, 2010, 2011). Obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter bör konstrueras med
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särskilt fokus på formativ feedback (e.g. Biggs & Tang, 2011) kontinuerligt genom progressionen av
kurserna. Studenterna bör också vid flera tillfällen bedöma sig själva, utifrån fastställda kriterier, och
detta stämmas av gentemot lärares bedömningar för att gynna s.a.s. kalibrering av självbedömning,
självreglering, inlärningsprocessen och även självständighet i det livslånga lärandet (Biggs & Tang,
2011; Boud, 2000; Boud & Falchikov, 2006). Effektiv inlärning inkluderar en variation av
undervisnings- och examinationsformer med betoning av formativ bedömning och anpassning av
formerna till lärandemålen (se exempelvis Gerrevall, 2009).
Urvalet av didaktiska moment genomfördes utifrån ovanstående och ett fokus på tänkbar
möjlighet till integrering i undervisning.

Didaktiska momenten
De didaktiska momenten presenteras nedan i tabellform med ytterligare korta förklarande
beskrivningar i löpande text.

Minne och metakognition
Fyra fenomen eller aktiviteter för minne och inlärning valdes ut (även Tabell 1):





träning i minnesåtkomst (”retrieval practice”) genom testning
uppdelning av inlärningsperioder
blandning av olika ämnen istället för enbart blockindelning
metakognition

Tabell 1. Fenomen relaterade till minne som grund för didaktiska moment avseende
övergripande motivering och tillvägagångssätt.

Fenomen

Varför?

Hur?

Effektiv minnesteknik;
det testade används som
nycklar för ytterligare
kunskap

Återkommande test
av nyckelbegrepp och
centralt ämnesinnehåll

Uppdelning inlärningsperioder
(spacing)

Effektivt för minne;
förstärker träning i
minnesåtkomst

Återkommande test har
expanderande intervaller

Blanda ämnen/
typer av problem
(interleaving)

Effektivt för minne

1. Återkommande test
2. Repetition av föreläsning 1
i slutet av föreläsning 2

Effektivt för självreglering;
stärker studieplanering

Exempel ges av lärare som
del av föreläsningar

Träning i minnesåtkomst
(retrieval practice)

Metakognition

Träning i minnesåtkomst (testing) leder till ett bättre minne av det som testas (Roediger et al.,
2012) och detta innebär att man frekvent försöker hämta från minnet den kunskap som avses –
”retrieval practice” (Karpicke, 2012; Karpicke & Blunt, 2011; Roediger & Karpicke, 2006). Även
om det involverar aspekter av mekanistiskt repeterande av inlärningsmaterial så handlar det om att
konstruera kunskapen vid varje framplockning från minnet (Anderson & Della Sala, 2012; Karpicke &
Blunt, 2011). Detta stärker inlärning och har dessutom visats ha positiv effekt på att överföras till nya
situationer när materialet testas på andra sätt än med det test man använt för minnesåtkomstträningen
(Butler, 2010; Roediger et al., 2012).
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Uppdelning av inlärningsperioder (spacing) har visat sig ha positiv effekt på inlärning och
effekten är robust för olika typer av populationer samt för olika typer av uppgifter (e.g. Roediger et al.,
2012). Det är speciellt effektivt att successivt öka mellanrummen mellan inlärningsperioderna eller
minnesåtkomster (Groome, 2005; Landauer & Bjork, 1978).
Blanda ämnen (interleaving) involverar att man först går igenom en typ av problem eller
material och går igenom detta med träning ett antal gånger och sedan går vidare till en annan typ av
problem osv för att senare komma tillbaka till den första typen av problem. Man kan anse att
koncentrerade block borde betonas mindre till förmån för blandning av ämnen och uppdelning av
inlärningsperioder (Roediger et al., 2012).
Metakognition handlar om att utvärdera sin utveckling av inlärning och använda detta för att
reglera studiestrategier (Roediger et al., 2012). Effektiviteten av användandet av metakognition är
direkt beroende av hur korrekt den metakognitiva utvärderingen är och hur studiestrategier används,
och vilka som används, för att förbättra inlärningen. Ett råd är att träna studenter i att använda
metakognition för att reglera deras eget lärande (Roediger et al., 2012).
I likhet med ovanstående gör Groome (2005) en översiktlig sammanfattning av identifierade
principer, eller fenomen, för effektiv inlärning som kan delges studenterna i form av instruktioner:





fokusera på och utveckla innebörd eller mening
(semantisk process, kopplat till tidigare kunskap)
bearbeta och organisera inlärningsmaterialet
visualisera: koppla materialet till bilder
ge tydliga ledtrådar för minnesåtkomst (ex. nyckelord)

Motivation
Tidigare erfarenheter: Att låta studenterna vara en del av undervisningen och att låta studenterna
erfarenheter vara med i undervisningen anses viktigt enligt både forskning och högskolelag. Därför
kan studenterna själva vid kursstarten i psykologiämnet (oavsett nivå) presentera sig kortfattat med
namn, tidigare erfarenheter av yrkesliv samt syfte med kursens gång. På så sätt får läraren och de
andra kursdeltagarna ett omfång av vad för kompetens det finns att utnyttja i klassrummet. Det höjer
inte bara motivationen utan skapar också samhörighet och gemenskap, då hittas fler beröringspunkter
bland deltagarna.
Pass 1: Introduktion/ uppstart: Intresse för studenternas tidigare erfarenheter. Vad förväntar sig
studenterna av kursen, vad kan de om ämnet sedan tidigare?
Pass avslutning: Hur blev kursen, hur kan kunskapen tillämpas just för dig? Man ger varandra
tips och idéer.
Feedback: Alla behöver bekräftelse på att de gjort rätt eller är på rätt väg. Loggbok kan fungera
som ett smidigt bollplank mellan lärare – student även om det är tidskrävande. Syftet med loggboken
är att feedback kontinuerligt finns med under kursens gång och viktigast är att den finns med i de
inledande kurserna (och mindre viktigt i fortsättningskurser).
Stimulerande/ motiverande undervisning:
Förslag 1: Studenterna kan själva jobba med fallbeskrivningar i syfte att höja stimulansen och
variationen. Nya idéer kan skapa motiverande undervisning. Här kan studenterna själva (i
grupp) lägga upp sin planering av arbete och disponering av tid. Handledning kan eventuellt
förekomma under denna period.
Förslag 2: Redovisning av fallbeskrivningar i form av rollspel, mer traditionella presentationer,
filmklipp osv.
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Förslag 3: Ta in verkligheten in i klassrummet för att höja motivation och lusten att lära,
speciellt i delkurser som är svårare än andra. Gästföreläsare, filmvisningar, intervjutillfällen
eller föreläsningar via nätverk, studiebesök, fältarbete, observationer och experiment.
Tabell 2. Fenomen relaterade till motivation som grund för didaktiska moment avseende
övergripande motivering och tillvägagångssätt.

Fenomen

Varför?

Hur?

Motivationshöjande, skapar
mening; stärker intresse och
minne

Presentationsrunda
Reflektion om tillämpning

Feedback

Kan stödja självreglering,
motivationshöjande

Loggbok

Reflektion

Meningsskapande;
stärker minne

Fallbeskrivning
Rollspel

Extern erfarenhetskoppling

Motivationshöjande,
meningsskapande

Gästföreläsare
Filmvisning

Studentens
erfarenhetskoppling

Bedömning och feedback
Figur 5 visar tre arbetsfaser med undervisning som avslutas med utvecklande examination och
reflektionsfas och den avslutande arbetsfasen avslutas med summerande tentamen.

Reflektionsfas 3
(seminarium +
återkoppling)

Reflektionsfas 2
(seminarium +
återkoppling)

Reflektionsfas 1
(seminarium +
återkoppling)

Examination
(summerande)

Arbetsfas 4
Arbetsfas 3
Arbetsfas 2
Arbetsfas 1
Utvecklande
Prov 1

Utvecklande
Prov 2

Utvecklande
Prov 3

Figur 5. Exempel på en integrativ modell av lärande, examination och återkoppling (anpassat efter Gairing, 2008).

Arbetsfas 1:
Arbetsfas 1 inkluderar diskussion med studenten om examinationen, dess syfte, dess kriterier
samt kunskapsnivån som återspeglas i kursmålen. Utöver det informerar och diskuterar läraren
hur reflektionsfasen ser ut, vilka delar studenten får feedback om (uppgift, process och
självreglering), vilket syftet är för att ge feedback (minska eller stänga kunskapsglappet), att
feedback är både korrigerande och förklarande, att en bedömningsmall används och hur
studenten ska använda feedback i sitt lärande.
Utvecklande prov 1:
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Bedömning av provet kopplas till kursmålen, dvs. kursmålen måste på ett transparent sätt
återge vad provet avser mäta;
Både konvergent och divergent kunskap testas i prov. Konvergent kunskap i det avseendet att
studenten ska kunna behärska specifikt utpekade bas- och nyckelkunskaper. Divergent i det
avseendet att studenten ska kunna behärska vidare tillämpning av de specifikt utpekade basoch nyckelkunskaperna;
Tydliga bedömningskriterier (bedömningsmall) skapas utifrån kursmålen
Läraren ska motivera hur ett positivt utfall av provet hjälper studentens vidare lärande och
kunskapsmässiga utveckling (progression)

Reflektionsfas 1:



Del 1: Muntligt seminarium där målet är att studenten jämför sin aktuella förståelse för
provets innehåll utifrån bedömningskriterier och klasskamraters förståelse;
Del 2: Skriftlig återkoppling från läraren enligt en bedömningsmall med bedömningskriterier
och förslag från läraren, lämpligen i standardiserat dokument, om vad som behöver förbättras
avseende lösningen av provet och om processen för att lösa provet och om studentens förmåga
att kontrollera, styra och reglera genomförandet (uppgifts-, process-, självregleringsnivå)

Arbetsfas 2:
 Feedbackdiskussion: Innan studenten får återkoppling om prov 1 berättar läraren om egna
upplevelser av feedback och studenter får diskutera utifrån goda och dåliga feedbackexempel.
Är detta en god eller dålig feedback? Varför/varför inte? Vad skulle kunna ha gjorts bättre?
Hur ser den ideala feedbacksituationen ut?
 Sedan lämnas återkopplingen på prov 1 till studenten. I detta sammanhang ges också tillfälle
för att studenten själv kan ge kommentarer till läraren om feedbackkvaliteteten
 Studenten får möjlighet att koppla sina erfarenheter från arbetsfas 1 till målen för arbetsfas 2
(kan nu även värdera och reflektera över sina tidigare erfarenheter med hjälp av erhållen
kunskap)
 Bedömningsmalldiskussion: Studenten får återkoppling via bedömningsmall med tydliga
kriterier på prov 1 och studenterna diskuterar mallen i arbetsgrupper för att få en djupare
förståelse av kriterierna. Varför är kriterierna i mallen viktiga? Vad medför det för provet och
ditt lärande att dessa kriterier uppfylls?
 Läraren meddelar att studenten ska bedöma sitt nästa prov själv genom bedömningsmallen och
att studenten ska skriva ner det som studenten vill förbättra till nästa prov och varför samt hur
det ska ske
Utvecklande prov 2:



Prov 2 kopplas till kursmålen och är i högre utsträckning divergent jämfört med prov 1
Studenten bedömer med hjälp av en bedömningsmall sin prestation och anger det som behövs
förbättras till prov 3 samt varför och hur det ska ske

Reflektionsfas 2:
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Reflektionsfas 2 liknar reflektionsfas 1 i genomförande (seminarium, skriftlig återkoppling)
men läraren tar speciell hänsyn till studentens egen bedömning av sitt arbete och studentens
förslag på sina brister i kunskap och förståelse som kan åtgärdas till prov 3. Om lärarens och
studentens bedömning är lika så tyder det på att studenten har bra förståelse av hur glappet
mellan studentens prestation och kursmål ska minskas. Om studentens bedömning avviker
från lärarens kan det indikera att studenten inte kan minska glappet och läraren bör genomföra
en analys på vilken nivå (uppgift, process, självreglering) studenten behöver återkoppling.
Läraren bör även ta hänsyn till studentens inställning till sig själv och uppgiften

Arbetsfas 3:



Studenten får möjlighet att koppla sina erfarenheter från arbetsfas 1 och 2 till målen för
arbetsfas 3
Studenten arbetar med återkopplingen på prov 2 och med de områden som behöver förbättras
till prov 3 som utpekats i samarbete med läraren. Tillfälle ges för studenter att möta läraren
och diskutera återkoppling och hur studentens eget arbete med att förbättra sig fungerar.

Utvecklande examination 3:



Prov 3 kopplas till kursmålen, i högre utsträckning divergent än prov 1 och 2
Studenten bedömer med hjälp av en bedömningsmall sin prestation samt anger punkter vad
studenten anser behöver förbättras till examinationen (summerande)

Reflektionsfas 3:




Reflektionsfas 3 liknar reflektionsfas 1 och 2 i genomförande (seminarium, skriftlig
återkoppling) men läraren tar hänsyn till studentens egen bedömning av sitt arbete och
studentens förslag på sina brister i kunskap och förståelse som kan åtgärdas till examinering
Feedbackfokus bör nu ligga på hur studenten utvecklar sina färdigheter och mindre på
ansträngningen att lösa uppgiften (feedback ska ges på processnivå)

Arbetsfas 4:
Studenten får möjlighet att koppla sina erfarenheter från arbetsfas 1, 2 och 3 till målen för
arbetsfas 4. Studenten arbetar med återkoppling på prov 3 och de områden som i samarbete
med läraren har utpekats som behöver förbättras till examination 4
 Tillfälle ges för studenter att möta läraren och diskutera återkoppling och hur studentens eget
arbete med att förbättra sig fungerar
Summerande examination:






Examinationen kopplas till kursmålen, i högre utsträckning divergent än prov 1, 2 och 3
Bedömning av examinationen sker genom att jämföra studentens prestation med kursmålen,
vilket ger betyg utifrån överensstämmelse.

Avgörande för detta upplägg är att kursmålen är konkreta, lämpliga och utmanande. Kursmålen
måste återspegla arbets-, prov- och reflektionsfaser vilket betyder att läraren måste ha en god
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framförhållning samt god kunskap om hur kursens innehåll kan delas upp i olika faser. Fördelen är att
läraren får en bra bild av studentens förmåge- och kunskapsutveckling under terminens gång vilket ger
goda möjligheter att stödja studentens individuella lärande. Upplägget möjliggör även att det finns ett
antal tillfällen där student och lärare arbetar tillsammans vilket kan leda till en givande interaktion
mellan dessa. Utifrån de olika lärteorierna och deras antaganden om var kunskap finns och kommer
ifrån kan det vara särskilt intressant att inse att det är bra att använda sig av olika teoretiska approacher
i syfte att konstruera och få kunskap.
Tabell 3. Fenomen relaterade till feedback och bedömning som grund för
didaktiska moment avseende övergripande motivering och tillvägagångssätt.

Fenomen

Varför?

Hur?

Feedback

Formande uppgift; Minska
glappet mellan lärandemål
och studentens kunskaper

Skriftlig återkoppling
Standardiserat dokument

Feedback
processnivå

Formande uppgift; Öka
studentens förmågor utföra
uppgifter kopplade till
lärandemålen

Skriftlig återkoppling
Standardiserat dokument

Feedback
självregleringsnivå

Formande uppgift; Öka
studentens förmågor att
strukturera och organisera
uppgifter kopplade till
lärandemålen

Skriftlig återkoppling
Standardiserat dokument

Summerande
bedömning

Summerande;
jämför studentens
prestationsnivå med
lärandemål/prestationskrav

Examination

uppgiftsnivå
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Undervisningsexempel
De didaktiska momenten i föregående kapitel presenteras här i ett schematiskt upplägg av
undervisning eller förenklat undervisningsexempel. Undervisningsexemplet bygger på huvuddelarna
av de didaktiska momenten som berör minne och metakognition, motivation samt bedömning och
feedback. Figur 6 illustrerar exemplets uppdelning av en kurs i tre olika tidsfaser (FAS I-III) under och
utanför undervisning med avslutande summativ examination. Om vi antar att detta är en kurs på Cnivå (kandidatexamensnivå) så förutsätts att (åtminstone) fem av de tio nycklarna som nämns är
samma nyckelbegrepp/nyckelfenomen som tagits upp på A- och B-kurs men som har mer utvecklade
förklaringar och mer komplexa kontexter på C-nivån. Detta kan ses som en grundförutsättning för
progression från A- till C-kurs; nyckelbegrepp/nyckelfenomen tas upp på A-kurs, vidareutvecklas på
B-kurs och får mer fullödig förklaring och mer komplicerat sammanhang på C-kurs.

Under undervisning

T1
10 min

FAS I

T2

5 nycklar

Utanför undervisning

 Genomgång efter test (T1)
 Föreläsning om 5 nycklar

 Föreläsning
5 nycklar

 Genomgång efter T2
 Föreläsning

10 min

U1

 Formativ
Uppgift 1

 Föreläsning om 5 nya nycklar
 Föreläsning
5 nycklar
 Genomgång efter T3
T3
5 nycklar
20 min
 Föreläsning

FAS II

U2

 Föreläsning
 Föreläsning

FAS III

T4
20 min

F1

F2

5 nycklar  Genomgång efter T4
5 nycklar  Föreläsning

Feedback U1
-

Loggbok

Uppgift
Process
Självreglering

 Formativ
Uppgift 2
Feedback U2
-

Loggbok

Uppgift
Process
Självreglering

 Föreläsning

SUMMATIV EXAMINATION
Figur 6. Schematiskt exempel på undervisningsupplägg med didaktiska moment med potential
att positivt påverka studentens kognition och lärande (psykologi för effektivt lärande).

FAS I inleder undervisningen med ett test (T1)! T1 startar upp en sekvens av test för att ge
träning i minnesåtkomst (retrieval practice). Detta test som får ta maximalt 10 minuter att genomföra
tar upp fem nyckelbegrepp eller nyckelfenomen (5 nycklar) vilka anses centrala för kursens innehåll.
En kort och koncis förklaring visas (”facit”) och gås relativt snabbt igenom direkt efter genomfört test.
Föreläsningen som följer tar bl.a. upp de fem nycklarna i en mer omfattande kontext. Under denna
första föreläsning förmedlas också några principer för studieteknik; att man ska fokusera på och
utveckla innebörd eller mening, bearbeta och organisera inlärningsmaterialet, koppla materialet till
bilder och utnyttja tydliga ledtrådar/nyckelord för minnesåtkomst. Nästföljande föreläsning är en
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vanlig föreläsning och i slutet av denna ges en repetition av den första föreläsningens viktigaste delar
(inklusive de fem nycklarna). Repetitionen av föreläsning 1 sker först i slutet av föreläsning 2 i syfte
att utnyttja fördelarna med blandning av ämnen (interleaving) och uppdelning av inlärningsperioder
(spacing). Den tredje föreläsningen startas med samma test (T2) som vid första föreläsningen varpå en
genomgång av detta görs igen. Under genomgången denna gång är det passande att låta studenternas
diskussion och kritiska tänkande få ta tid och först därefter påbörjas den verkliga föreläsning 3. I slutet
av föreläsning 3 ges en kort instruktion om träning i att använda metakognition för att reglera eget
lärande. Som avslutning av FAS I delas formativ uppgift 1 (U1) ut, vilken ska lösas och föras in i den
personliga loggboken.
FAS II inleds med en repetition av föreläsningarna 2 och 3 varpå den verkliga fjärde
föreläsningen tar upp fem nya nyckelbegrepp eller nyckelfenomen (5 nya nycklar). Feedback (F1)
ges i loggboken på U1 om lösningen av uppgiften, genomförandeprocessen och
självregleringselement. Föreläsning 5 genomförs och avslutas med ett test (T3) om maximalt 20
minuter som tar upp de nu tio nycklarna varpå genomgång av detta görs. Föreläsning 6 genomförs och
avslutas med kort repetition av det viktigaste av föreläsningarna 4 och 5 samt formativ uppgift 2 (U2)
delas ut.
FAS III börjar med föreläsning 7 och 8. I slutet av föreläsning 8 repeteras det viktigaste av
föreläsningarna 6 och 7. Feedback (F2) ges i loggboken på U2 om lösningen av uppgiften,
genomförandeprocessen och självregleringselement. I början av föreläsning 9 genomförs test 4 (T4)
om de tio nycklarna och genomgång sker direkt efter med möjlighet till diskussion, varpå
föreläsningen fortsätter. De fyra testerna (T1-T4) har nu getts med expanderande intervaller för att
utnyttja den effektivare varianten av uppdelning av inlärningsperioder. Föreläsning 10 inleds med kort
repetition av föreläsning 8 och 9 samt tar upp de övriga viktigaste delarna av kursen (inklusive de 10
nycklarna).
Kursen avslutas med en summativ examination.
Kanske speciellt för kurser på lägre nivå (A-, B-kurs) bör tillägg övervägas avseende
motivationsdelar, formande uppgifter, seminarier och liknande. En första introduktion kan vara
lämpligt för att tydliggöra studenternas tidigare erfarenheter, vad de förväntar sig av kursen, vad de
kan om ämnet etc. Att ta in verkligheten i föreläsningssalen kan också höja motivationen genom att
ge tydlighet och mening i det som studeras, exempelvis genom gästföreläsningar, filmvisningar,
studiebesök eller utförande av experiment. Ett sätt att använda seminarier är att utnyttja dem för
presentation av och diskussion om lösningar av de formativa uppgifterna där studenten jämför sin
aktuella förståelse för uppgifters innehåll utifrån bedömningskriterier och kurskamraters förståelse.
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Diskussion
Syftet med projektet och föreliggande rapport var att analysera fenomen relaterade till effektivt
lärande, utse didaktiska moment passande som inslag i undervisning och integrera momenten i ett
övergripande undervisningsexempel. Genom detta avsågs att uppnå en undervisningsstruktur med
några konkretiserade grunder för effektivt lärande.
Ett grundläggande spörsmål för all diskussion om lärande är vad som avses med begreppet
kunskap – vad innebär det och vad innebär det att lära eller få kunskap? Epistemologi och hur vi
tänker kring kunskap och lärande påverkar t ex vilken typ av undervisning man betonar. Inte minst
viktigt är det för hur man konkretiserar eller förhåller sig till aspekter av undervisningsform,
motivation, bedömning och feedback i utbildningen. Det kan vara viktigt att stödja studentens
”epistemologiska utveckling” med olika metoder/tekniker eftersom det kan förbättra studentens
kognitiva och metakognitiva strategier. Man kan mena att en variation i didaktiska moment kan med
fördel reflektera att kunskapens ursprung är konstruerat i ett växelspel mellan individ och
miljöfaktorer inklusive socialt sammanhang.
Avgörande för alla organismers handlingar och lärande är just kopplingen mellan aktivitet och
återkoppling (eller kopplingen ”action” – ”feedback”). Detta lär därför också gälla vid skapandet av
lärandemiljö för högre utbildning. Man får med andra ord inte misslyckas med att engagera
studenterna att delta i aktiviteter. För att göra undervisningen pedagogisk, levande och mer
motiverande kan man bland annat följa Stigmar (2009) och Kaplan et al. (2012). De sätter upp ett antal
aktivitets- eller processpunkter vilka berikar både studenterna och lärarna, syftande till att höja
motivationen. Exempelvis kan seminarier blandas med diskussioner, samtal och redovisningar
(rollspel, teater) och föreläsningar kan influeras av filmer, workshops och gästföreläsningar. M a o kan
”verkligheten användas” i undervisningen, något som litteratur och högskolelag utpekar, dock kan
dessa punkter kräva större engagemang hos läraren och de kan vara mer tidskrävande än i vanliga fall.
Illeris (2004) menar att vuxna kan vara kräsna i sin kunskapsinhämtning och därför kan behöva
motiveras mer än barn och unga. Hur mycket ska lärare/föreläsare ta hänsyn till detta? Marton et al.
(2008) visade i sin forskning tydliga tendenser på lärare och föreläsare som inte ansåg sig behöva
motivera sina studenter, även om ansvaret för att studenten ska klara sina studier kan anses som delat.
Grundläggande för att motivation ska skapas kan vara att kursinnehåll, kursmål, examinationsformer
och bedömningskriterier tydliggörs för att motivationskomponenter kopplade till förväntningar, mål,
syfte och emotionellt engagemang sätts igång. Dessutom har vi något olika inlärningsstilar, så att ta
hänsyn till studenternas olika lärstilar med varierad undervisning kan kanske i sig vara stimulerande
och motivationshöjande.
Ett annat sätt att uttrycka det är att försöka närma sig en integrering av det som Saugstad (2002)
håller isär och kallar ”spectator-knowledge” och ”participant-knowledge”. ”Spectator-knowledge” är
det mer teoretiska som ger anledningar och förklarar, medan ”participant-knowledge” är det mer
praktiska utförandet som ger erfarenheter av och intuitiv känsla för det korrekta eller passande
utförandet (Saugstad, 2002). Förhoppningsvis är några konsekvenser av ett försök till integrering att
studenten mer effektivt, som Döös (2004) beskriver lärandet, förändrar sitt sätt att tänka, aktivt
konstruerar sin kunskap och kan använda kunskapen i rätt sammanhang. Delvis kanske detta går
bortom vad som kan relateras till teori och praktik utifrån Aristoteles kategorisering av kunskap i de
teoretiska, produktiva och socio-etiska domänerna där den praktiska kompetensen kan innebära att
”the skill is not to know the rules, but be able to use the right ones in relation to a given concrete
situation” (Saugstad, 2002, s. 387). Vad som bör uppnås är en kombination av teoretikerns och
praktikerns kompetenser genom att studenten ska förstå, kunna förklara och värdera samt utföra
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handlingar korrekt i sitt rätta sammanhang. Kanske det delvis handlar om att den deklarativa och
funktionella kunskapen (Biggs & Tang, 2011) ska giftas ihop där det transformativa lärandet
(Wilhelmson, 2004) inbegriper såväl reflektion och kritisk granskning som pragmatiska tolkningar
översatt i passande handlingar (eller vetenskapligt hantverk). Det kan kanske också vara så att det i
samspelet mellan att erhålla ”spectator-knowledge” och ”participant-knowledge” uppstår just det
transformativa lärandet och att det kritiska tänkandet får en god grogrund?
Som högskole-/universitetslärare bör man fråga sig vilka faktorer i utbildningen är påverkbara i
syfte att gynna lärande. Studenters motivation är en påverkbar faktor genom att bland annat ge
feedback som ger studenten möjlighet att få information om ”Vart går jag?”, ”Hur går jag?” samt
”Vart härnäst?”. Feedback gör det möjligt för studenten att anpassa, kontrollera eller omstrukturera sitt
beteende för att nå målet. Enligt Archer (2010), Evans (2013) och Howie et al. (2000) är det
avgörande att studenten kan förstå återkopplingen, för att studenten ska kunna använda feedback och
genom det bli motiverad att nå målen. Återkopplingen bör uppfattas som meningsfull så att studenten
kan minska glappet mellan det som förstås och det som ska förstås. Glappet kan minskas genom att
läraren ger återkoppling på de fyra nivåerna: uppgifts-, process-, självreglerings- och personnivå
(Hattie & Timperley, 2007). I det presenterade undervisningsexemplet har feedback på uppgifts-,
process- och självregleringsnivå inkluderats och ges på de två formativa uppgifter (U1 och U2) för att
studenterna kan minska glappet. Speciellt viktigt i uppgift 1 är att studenterna får feedback på
uppgifts- och processnivå som understryker betydelsen av ansträngning och inte färdighet i
bemästrandet av uppgiften. Dvs. feedback ska fokusera på att lyfta fram att studentens ansträngningar
gjorde att han/hon bemästrade uppgiften, dvs. genom att bemöda sig med att lära sig något klarar man
av uppgiften. Hänsyn behöver tas till att dessa olika nivåer av feedback har visat sig är olika effektiva
avseende möjligheten att minska glappet, vilket delvis beror på studenters själveffektivitet och
självregleringsförmåga (hur duktiga det är att lära sig). Så visar sig t ex återkoppling på personnivå
såsom t ex ”Bra jobbat Kurt!” inte vara effektiv om återkopplingen inte innehåller information om
uppgiften, såsom t ex ”Bra jobbat Kurt, med att beskriva åtgärderna som har vidtagits för att undvika
slumpmässiga mätfel under rubriken reliabilitet”. Enligt Archer (2010), Hattie och Timperley (2007),
Roediger et al. (2012) och Shute (2008) är tidpunkten speciellt viktig för återkoppling samt att den ges
i lämpliga mängder. I undervisningsexemplet har därför valts en återkopplingsmall som begränsar
mängden information och att informationen ges efter att studenten slutfört sitt arbete. Det kan vara
tidskrävande att implementera feedback i undervisningen och det bör göras en bedömning för varje
enskild kurs om återkopplingens för- och nackdelar som beror på kursens kunskapsstruktur samt
disponibla resurser. Om feedback används rätt så kan den bidra till att studenter blir självgående i sin
lärandeprocess så att de vet vad de ska göra för att minska eller undanröja glappet, samt hur och
varför.
Förståelsen för bedömning och feedback har skiftat de senaste 20 åren, vilket Shepard (2000)
tillskriver ett paradigmskifte inom utbildningssektorn från fokus enbart på studentens prestation
(summerande bedömning) till lärande (formativ bedömning) och prestation. Dessutom har det inom
högre utbildning skett en förändring till att fler med studieovan bakgrund inkluderas. Utmaningen att
skapa ett utbildningssystem i högre utbildning för alla i samhället ställer inte enbart universitet och
högskolor inför ett strategiskt och operativt arbete om hur man bäst fördelar de tillsatta resurserna,
utan det är även en utmaning utifrån kravet ”att alla kan lära sig”. Frågan är om uttrycket ”alla kan lära
sig” ska översättas till ”alla ska lära sig” eftersom högre utbildning i princip förutsätter den enskildes
ansvar och motivation som grund för lärandet. Svaret på denna fråga påverkar synen på till vilken grad
man ska motivera studenternas lärande. Givet tycks dock att det har saknats och till viss del saknas
resurser för insatser som gör det möjligt att tillräckligt motivera studenterna så att alla lär sig
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(tillräckligt). Detta kan implicera att inte enbart undervisningens innehåll och form bör förändras, utan
att även bedömningen måste kunna göra ett tillförlitligt och giltigt uttalande om vad och hur studenten
har lärt sig. Kursplaner ska idag innehålla en blandning av olika kunskapstyper (deklarativ, funktionell
och procedurkunskap, etc.), färdigheter och förhållningssätt som har olika ursprung (minne,
perception, metakognition, slutledning, etc.) och anses konstrueras antingen individuellt, socialt eller i
växelspel. Detta kräver att läraren också behöver kunskap om kunskapsstrukturen i kursplanen samt
om hur lärandet äger rum utifrån olika lärteorier för att kunna bedöma lärandet i sig. Boud (2000) t ex
rättfärdigar kraven på formativ bedömning med att den skapar förutsättningarna för studenterna att
senare kunna agera effektivt i nya situationer, en värdefull förmåga avseende den alltmer komplexa
världen vi lever i. Att inkludera formativ bedömning i kursplanen kräver dock oftast en
omstrukturering av tidsplaneringen. Vårt undervisningsexempel avser visa att en integrering av olika
didaktiska moment kan vara gynnsamt för studentens lärande. De olika momenten kompletterar
varandra genom att de skapar ett interaktivt nät av arbetsfas – reflektionsfas, teoretisk – praktisk
kompetens, lärare – student och kursinnehåll – kursform.
Relativt mindre diskuterat i utbildningssektorn är studenters och lärares epistemologiska
antaganden, kopplat till lärteoriernas antaganden om sammanhanget mellan kunskapens ursprung,
kunskapens lokalisering och lärande. Olivestam och Ott (2010) beskriver Deweys, James och Peirces
uppmanande till utbildningssektorn att ta hänsyn till epistemologin (se även Boud, 2000, och Novak &
Gowin, 1984). Ett fåtal studier (bl.a. Bråten, 2010; Buehl & Alexander, 2001, 2005; Schraw, 2002)
finner belägg för att epistemologin är relevant avseende lärande. Som t ex i fenomenet bedömning,
som de senaste åren har fått en vidgad innebörd på grund av ett paradigmskifte, vilket mer eller mindre
omedvetet påverkar utbildningens innehåll och form. Det presenterade undervisningsexemplet innebär
flera underliggande lärteoriers antaganden om hur lärande går till, hur kunskap konstrueras
(individuellt-socialt) samt dess lokalisering (psyke-miljö). Det är kanske mindre relevant att avväga en
lärteori mot en annan och endast välja en teori som grund för kursplan och utbildning, men mer
relevant att tillämpa de olika lärteorierna på de olika områdena i kursplanen/utbildningen där de bäst
kan effektivisera lärandet utifrån dessas antaganden (om var de är mest effektiva). Syftet är att kunna
använda de olika ursprungen till kunskap för att skapa en variation av de olika kunskapstyperna
(deklarativ, empirisk, icke-empirisk, procedur). En utbildning som bygger på en variationsrik och
mångfaldig epistemologisk bas skulle kanske bl.a. kunna tillgodose kravet på en utbildning som förser
studenter med en kompetens som möjliggör hantering av framtidens (okända) utmaningar.
Att återkommande utföra prov eller test av samma kunskaper kan kritiseras utifrån att det
involverar mekanistiskt repeterande av inlärningsmaterial. Inte desto mindre kan detta användas för att
skapa effektivt lärande eftersom sådan träning i minnesåtkomst egentligen kan anses ge en
konstruktion av kunskap vid varje framplockning från minnet (e.g., Karpicke, 2012). Det är också
avgörande att man använder sådant testande relativt restriktivt, exempelvis på ett någorlunda litet urval
som kan anses utgöra goda grunder eller nycklar för det mest betydelsefulla inom en kurs eller
ämnesområde. Om man minns, eller kan plocka fram kunskap om, mer eller mindre avgörande viktiga
grunder för ett ämnesområde så är tanken att detta gynnar att man lättare ”hakar på” associationer som
berör utvecklingar och djupare insikter om ämnesområdet. Därför är det dessutom viktigt att ”de mer
avskalade nycklarna” kompletteras med mer fyllig kontext som ges av den övriga mer omfattande
undervisningen (som också inkluderar en variation av undervisningsformer). Kunskap är ju inte
detsamma som att ”hålla information” utan det involverar att tolka, värdera och relatera information i
ett sammanhang (eller till annan kunskap) (Gärdenfors, 2010, 2011), men kunskapen kan kanske bättre
konstrueras om vissa relevanta grunder eller nycklar är bättre förankrade i minnet. Man kan mena att
träningen i minnesåtkomst av viktiga grunder genom återkommande testning ger en bättre grund för
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att tillgodogöra sig det mer omfattande och komplicerade (vilket i sin tur kan stimulera bl.a. det
kritiska tänkandet).
Känslor har inte avhandlats i någon direkt mening i föreliggande arbete men de kan ses som
centrala i lärandeprocessen och undervisningen (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002; Schutz & Pekrun,
2007). Schutz och Pekrun (2007) menar att kursens innehåll och form samt den sociala miljön bidrar
till olika upplevda känslor hos studenten och att dessa känslor påverkar även lärarens beteende i
undervisningen. Picard, Vyzas och Healey (2001) tar upp att individer som inte förfogar över känslor
har brister i rationellt tänkande, vilket medför starka inskränkningar i deras fungerande i vardagsliv.
Värlander (2008) belyser att i sociala interaktioner uppstår känslor utifrån de maktförhållandena
mellan individens status och samtalspartnerns status (t ex student och lärare), och dessa känslor ger
information till individen om hur den agerar och hur den upplever det sociala bandet mellan sig och
samtalspartnern. Dirkx (2001) menar att lärare oftast inte är villiga att studenter kan ventilera sina
känslor men försöker att kontrollera eller begränsa dem, vilket kan medföra problem i att lärandet inte
äger rum eftersom studenten inte känner förtroende och omsorg. Det är följaktligen relevant att som
lärare vara medveten om kommunikationens och interaktionens betydelse då en student med lågt
självförtroende och en negativ inställning kan leda till att studenten ifrågasätter sin egen
handlingsförmåga. I förlängningen kan detta leda till att studenten inte klarar kursen och hoppar av.
Känslor kan antingen underlätta eller förhindra lärande på grund av att de ger individen direkta
underlag till att reflektera om sig själv, sin sociala omgivning och meningen i situationen (Dirkx,
2001). Känslor kan guida vår uppmärksamhet samt att de bidrar till processen att konsolidera kunskap
i minnet samt att vi kan komma ihåg denna kunskap lättare om den har en känslomässig färgning
(Phelps, 2004). Även om just känslor inte direkt ingår i föreliggande arbete kan det vara så att en
djupare och förbättrad förståelse av känslor, och andra psykologiska fenomen i
undervisningssammanhag, kan leda till att en lärare bättre kan bidra till ett effektivare lärande.
Delar av de analyserade fenomenen och de undervisningsintegrerade didaktiska momenten kan
lämpa sig för empirisk prövning som kan ge vidare impulser till stöd för effektiv inlärning. En sådan
prövning bör göras med ett representativt stickprov, helst randomiserat, och en kontrollgrupp. Detta
kräver relativt stora resurser, inte minst tidsmässiga, varför detta uteslöts från föreliggande arbete.
En students framgång och utveckling kan bero på ett universitets praktiker och aktiviteter, såsom
tillgänglighet av fakultetspersonal, undervisningsmetoder där studenten är aktiv och i samarbete,
miljöer som uppfattas av studenten som stödjande och bekräftande samt där förväntningar på
prestation kommuniceras tydligt och ligger på en rimligt hög nivå (Kuh, Kinzie, & Schuh, 2010).
Dessa praktiker och aktiviteter kanske lönar sig att betona mer och kan kanske anses överordnat en
undervisningssituation som den i föreliggande arbetes undervisningsexempel.
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