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Demonstration

Metakognitiva frågor som kräver eftertanke och som 
framkallar visuella minnen

Lärstilsanalys



SYFTE
Presentera	  begreppet	  ”Metakognition”

Hur	  kan	  man	  främja	  barnens	  lärande?

Vad	  ska	  man	  fråga	  barnen	  efter	  en	  dag	  på	  
förskolan?



REFLEKTERA	  &	  DISKUTERA

Jämför	  din	  egen	  barndom	  med	  
den	  barndomen	  som	  många	  
har	  idag.	  Vad	  är	  annorlunda,	  
sämre,	  bättre?	  Vad	  har	  detta	  

för	  konsekvenser?



Vad	  är	  annorlunda?
Frihet	  -‐	  säkerhet

Organiserade	  kontra	  spontana	  aktiviteter

Förhållningssätt	  till	  pengar

Teknik	  -‐	  film,	  datorer,	  spel

Relationer	  till	  kompisar

Tid	  med	  vuxna

Rutiner:	  mat,	  släktträffar,	  kyrkan,	  m	  m



Idag	  har	  vi	  flera	  lustbarn
Individualisering	  

Demokratisering

Kommersialisering

Välfärdsutvecklingen



Vad föräldrar bör fråga om

Undvik	  abstraktioner:	  

-‐	  Hur	  var	  det	  på	  dagis	  idag?	  
-‐	  Vad	  var	  kul	  idag?	  
-‐	  Vad	  har	  har	  du	  gjort	  idag?	  



Vad föräldrar bör fråga om
Ställ	  konkreta	  frågor	  som	  tränar	  det	  visuella	  
minnet/auditiva	  minnet

-‐	  Vad	  har	  ni	  ätit	  idag?
-‐	  Vad	  hade	  fröken	  på	  sig	  idag?	  
-‐	  Vem	  satt	  bredvid	  dig	  på	  maten	  idag?
-‐	  Vad	  är	  det	  första	  du	  gjorde	  på	  gården	  idag?
-‐	  Berätta	  var	  du	  satt	  i	  samlingen?
-‐	  Berätta	  vad	  ni	  pratade	  om	  på	  samlingen?
-‐	  Sjung	  sången	  ni	  lärde	  er	  idag.



Vad föräldrar bör fråga om
Med	  lite	  äldre	  barn...	  ställ	  frågor	  som	  betonar	  betydelse	  
av	  att	  samarbeta	  med	  andra

Hur	  har	  du	  hjälpt	  dina	  lärare	  idag?

Hur	  har	  du	  varit	  en	  god	  kompis	  idag?	  
Vem	  har	  du	  hjälpt	  idag?



Tre teorier om lärstilar

1. Dunn och Dunn - 21 olika lärstilar, t ex fysiskt, socialt, 
hjärnan

2. Grinder: Ordenspreferenser för visuellt, auditivt, 
kinestetiskt

3. Gardner: Multipla intelligenser, t ex logiskt, verbalt, 
musikaliskt, kinestetiskt, natur, m fl





Metakognition
Lärande

Framförhållning,	  Långsiktighet,	  
Översikt,	  Planering



RESTAURANG
Servitris

Lokalvårdare
Diskare

Ägaren
Kock

Hovmästare



Filmdags: Oscar, Philip, Enja och Linnea



Oscar förklarar hur han lär sig





Philip förklarar sin inlärning



Enja förklarar hur hon skriver låtar



Alla	  tre	  behövs

Föräldern

Eleven

Föräldern

Läraren

Klargör	  ansvar,	  rollfördelning	  och	  uppföljningsmetoder
1.	  Detta	  ska	  göra	  om	  ansvarig	  lärare...

2.	  Detta	  är	  vi	  överens	  att	  ni	  ska	  göra	  som	  föräldrar...
3.	  Detta	  förväntas	  eleven	  göra...



Lycka	  till!	  

Ställ	  frågor	  som	  kräver	  
reflektion	  

och	  som	  främjar	  
minnesbilder.


