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Sammanfattning 
 

Vår studie har som syfte att belysa slöjdlärares arbete med elevreflektioner i 

textilslöjdsundervisning. Fyra lärare har intervjuats kring hur de definierar begreppet reflektion, 

vad de anser att reflektioner har för funktion, vad deras intention med reflektionsarbetet är, vilka 

arbetsredskap de använder samt hur de arbetar med återkoppling gentemot eleverna. Vidare har 

de reflektionsdokument de fyra lärarna använder i sin undervisning studerats. Lärarnas 

intentioner, deras formuleringar i dokumenten och de svar som eleverna givit har sedan jämförts i 

en trekomponentsanalys. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande där språkets 

betydelse för lärandet understryks. När språket ses som det redskap människan använder för att 

förstå sin omvärld blir ordval och formuleringar viktiga. 

    Resultatet visar att: 

• Varje lärare tolkar och motiverar själv sitt reflektionsarbete och skapar egna 

reflektionsdokument. 

• Det finns ingen nationell, regional eller lokal samordning av praktiskt 

reflektionsarbete. 

• Lärarna efterfrågor till stor del reflektioner i aspekterna formgivning & framställning samt 

analysering och värdering av… 

• Elevreflektionerna stämmer ibland överens med lärarens intention och formuleringar, 

ibland inte. 

Betydelsen av lärarens återkoppling till elevtexter har i studien framträtt som en viktig del av 

reflektionsarbetet. Resultatet visar dock att den återkoppling som ges främst är av uppmuntrande 

karaktär och saknar relation till själva reflektionen.  

 

Nyckelord: Reflektion, textilslöjd, diskursanalys, loggbok, reflektionsnivåer. 
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1 Inledning 

Reflektion är ett vanligt förekommande ord inom utbildningsvetenskap. Under de år vi studerat 

på lärarutbildningen har vi allt oftare mötts av tankegångar och uppgifter som uppmanar oss att 

reflektera. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi stött på textillärare som 

arbetar med elevreflektioner på ett eller annat sätt och i vissa fall inget sätt alls. Våra erfarenheter 

innefattar med andra ord både elevens och lärarens perspektiv.  

Under vår examenstermin på lärarutbildningen gavs vi följande uppgift: 

Du kan här i en ganska fri form skriva ned vad du uppfattar som svårt, viktigt, givande, oklart eller 

liknande. … inte först och främst värderar vad som är rätt och fel i hur man utformar och 

genomför en vetenskaplig studie utan att du reflekterar över aspekter av detta som du anser viktiga 

och relevanta. … inte värdera den undervisning du deltar i… … skriva om din egen syn på inslag i 

examensarbetet som vetenskaplig studie. (Intitutionen för pedagogik, 2012, s. 7) 

 

Det utklippta citatet introducerar en uppgift som alla deltagare skulle utföra en gång i veckan 

under kursens gång. Vi uppmanades att skriva om vad som vi personligen uppfattat som svårt, 

givande eller oklart utan att för den skull värdera vår undervisning. Något syfte eller någon 

intention med uppgiften beskrevs inte i texten och vad vi kan dra oss till minnes har vi under vår 

utbildning inte i egentlig mening blivit skolade i vad det faktiskt innebär att reflektera eller hur det 

definieras. Denna arbetsuppgift var obligatorisk, men utan vare sig lärares bedömning och/eller 

återkoppling. Uppgiften gavs alltså till oss utan närmare förklaring till varför vi skulle göra den 

och utan återkoppling till resultatet.  

Att reflektera ses som något vi ”bara ska kunna” trots att tolkningarna av vad det innebär är 

många.  Den kursplan vi kommer ha att förhålla hos till när vi kommer ut som textillärare kräver 

att eleverna ska reflektera kring det de lär sig och här står vi och känner att vi inte riktigt vet vad 

det innebär. Dessa faktorer sammanlagda gjorde att vi bestämde oss för att undersöka hur 

reflektionsarbete egentligen går till. 

Vi vill tacka våra informanter, vår handledare Siri Homlong för proffsig handledning samt 

våra familjer för allt stöd under arbetet med examensarbetet. Särskilt tack till Vanje för 

genomläsning, tips och råd. 
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2 Bakgrund 

Ett reflekterande arbetssätt är enligt Hedin (2006, s. 312) essentiellt för ett kumulativt lärande 

och något som vi ur ett elevperspektiv har tillämpat. Forskning som Hedin refererar till visar att 

ett reflekterande arbetssätt gagnar elevers lärande och är en metod som går ut på att individen 

aktivt arbetar med sin egen förståelse (ibid.). Att reflektera över sitt eget lärande och 

kunskapsutveckling är på intet sätt ett nytt fenomen inom utbildningsväsendet. Traditionen av att 

föra en reflekterande dialog kring sin kunskapsinhämtning i syfte att optimera densamma sträcker 

sig tillbaka till antiken då Sokrates ingick i reflektiva dialoger med sina elever (Leijen, Valtna, 

Leijen, & Pedaste, 2012, s. 204). Sie von Gegerfelt Kronberg behandlar i undersökningen Vilja, 

självtillit och ansvar- Kunskapens konstruktion och ansvar frågor om hur kunskap skapas i kreativa, 

praktiska processer. Här resonerar författaren om den praktiska kunskapens ställning genom 

historien, en ställning som sedan upplysningstiden varit lägre positionerad än den teoretiska 

kunskapen. I skolans värld prioriteras fortfarande de teoretiska ämnena före de praktiska (2012, s. 

50). I artikeln Developing and Sustaining Critical Reflection in Teacher Education skriver John Smyth om 

den förändring som skett under 1900-talets andra hälft gällande synen på kunskap där den 

tidigare allenarådande teoretiska kunskapen fått sällskap av den praktiska kunskapen som sin 

jämlike och bundsförvant. När teori och praktik ska smälta samman till en helhet är just 

reflektionen kring görandet det som kan synliggöra de bakomliggande teorierna, menar Smyth 

(1989, s. 3). Det finns likheter mellan Smyths tankegångar kring att relatera teori med praktik och 

Deweys syn på reflektion. Leijen m.fl. beskriver att det synsätt vi utgår ifrån och nyttjar i dagens 

utbildning, har sina rötter i Deweys tankegångar (2012, s.204). Det Dewey anför gällande avsikten 

med reflektioner är att individen genom att reflektera medvetandegör och väcker tankar kring 

sina handlingar (1997, s. 25). För att den som arbetar med en praktisk process ska förstå de 

teorier och tankar som ligger bakom den behövs en ständig växelverkan mellan att göra, studera 

och analysera (von Gegerfelt Kronberg, 2012, s. 53). Gegerfelt Kronberg beskriver hur kunskap 

kreeras i skapande processer. Här fungerar termen tyst kunskap som ett samlingsnamn för 

handlingar som har orsaker och tillvägagångssätt som är komplicerade att verbalisera. Den tysta 

kunskapen exemplifieras med ljudet av en klarinett, ett ljud som de flesta vet hur det låter men 

som är svårt att beskriva med ord (2012, s. 39). Vi liknar detta med arbetet att få elever att arbeta 

på ett reflekterande sätt i undervisningen, så att en växelverkan mellan att göra, studera och 

analysera sker.  
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I den senaste nationella utvärderingen av grundskolan, NU-2003 (Hasselskog & Johansson, 2005, 

s. 51) påtalades att de reflektioner som fördes av elever och lärare inom slöjdundervisningen i 

huvudsak rörde sig om det rent tekniska utförandet och att det bland både slöjdlärare och elever 

saknades terminologi om vad det är för kunskaper som slöjdundervisning innefattar utöver det 

hantverkstekniska, vilket kan medföra en problematik gällande ämnets legitimitet (Hasselskog & 

Johansson, 2005, s. 84). I förlängningen torde det även innebära att den reflektiva dialog som 

eleven för med sig själv, sina kamrater och lärare rymmer olika tolkningsmöjligheter. Då den 

senaste kursplanen och de senaste kunskapskraven för slöjdämnet utgavs, poängterades vikten av 

att eleverna reflekterar över sitt eget lärande i ämnet och att detta dokumenteras i ord och bild. 

Det som efterfrågas i kursplanen förtydligas i fyra specifika förmågor som eleverna ska utveckla. 

Dessa förmågor är: 

• Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 

och hantverkstekniker. 

• Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter. 

• Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp 

och 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. (Skolverket, 2011, s. 1) 

 

I ämnet slöjd finns en tradition av elevreflekterande dokumentation. Exempel på detta är 

bland annat att det förekommer att elever för loggböcker över sin slöjdprocess samt gör en 

utvärdering av deras arbete då det är slutfört. Peter Hasselskog beskriver att det inom 

slöjdundervisning finns stor möjlighet för eleven att själv påverka vad de vill skapa och utveckla 

sitt lärande i. Vad de sedan lär sig står i relation till slöjdlärarnas förhållningssätt, vilka skiljer sig åt 

(2010, ss. 11-12). Eftersom ett reflekterande arbetssätt getts större tyngd i Lgr 11 är det av vikt 

att lärare som ska bedöma elever har förståelse för den process som ett sådant arbetssätt innebär. 

Litteraturstudier visar att det inom slöjdämnet utförts lite forskning gällande reflektioners 

betydelse för ökad kunskapsinhämtning, varpå vi önskar bidra med ytterligare kunskap inom valt 

arbetsområde. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning lärare styr vad elever 

ska reflektera över och hur de ska reflektera i relation till kursplanens mål och innehåll för ämnet. 

Då den erfarenhet vi har av reflektionsarbete främst skett ur ett elevperspektiv är denna studie 

intresserad av att skaffa kunskap om hur reflektioner i lärande analyseras, tolkas och bearbetas i 

praktiken av slöjdlärare. 
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3 Litteraturöversikt 

I den följande texten tar vi avstamp från tidigare forskning inom tematiken reflektioners 

betydelse och innehåll för lärande och utveckling inom dels praktiskt estetiska ämnen samt 

utbildningsvetenskap. I den inlästa forskningslitteraturen för denna undersökning definieras 

begreppet reflektion som en kognitiv process som går ut på att individen utvecklas genom 

erfarenhet och att det sker såväl i samspel med andra som inom individen. Därefter presenteras 

Max Van Manens reflektionsmodell som ligger till grund för den analysmetod vi använder i vår 

studie. Detta avsnitt följs av en presentation av det teoretiska perspektiv vår studie utgår från. 

Det teoretiska perspektivet för undersökningen är sociokulturellt med fokus på lärande och 

utveckling, då studien undersöker korrelationen mellan elevers reflektioner och lärarens 

intention/styrning gällande vad elever ska reflektera över och hur de ska göra det.  

3.1.1  Defini t ion av begreppet  re f l ekt ion  

Vi har studerat litteratur som berör begreppet reflektion inom undervisning. Dewey 

introducerade begreppet ”reflective thought” och definierade det som ”active, persistent, and careful 

consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further 

conclusion to which it tends” (Ballard, 2006, s. 2). Dewey skiljer i boken How we think (1997, s. 8) den 

reflekterande tanken från en vanlig tanke genom att se om det i tanken finns en tro på något som 

inte direkt går att se eller uppleva. Att vilja ha en lösning på ett problem, hur litet det problemet 

än må vara, menar Dewey är grunden i allt reflekterande tankearbete. Att ifrågasätta något och att 

söka efter utökad fakta för att bestämma om något är av vikt menar Dewey är det vi gör när vi 

reflekterar (How we think, 1997, s. 176).  Eftersom vår studie undersöker vad lärare vill att elever 

ska reflektera över, vilka nivåer eller riktningar som lärare vill att elever ska reflektera inom, är det 

relevant att applicera Deweys definition av begreppet då det utifrån citatet går att utläsa att ett 

reflektivt tankesätt är metakognitivt. Det bidrar även till att sätta ord på olika aspekter/funktioner 

som reflektionsbegreppet innehåller, vilket i sin tur gör det möjligt att diskutera tillämpning av ett 

reflektivt arbetssätt i undervisningssammanhang. Ytterligare aspekter som Deweys diskussion 

rörande reflektion innehåller är att det finns tre egenskaper/synsätt som utmärker en reflektiv 

individ. Dessa är: ”open-mindness, whole-heartedness, responsibility” (Ibid. s.3). I denna studie tolkas 

innebörden till betydelserna:  

• att ha ett öppet sinnelag och  

• inte ta något för givet,  
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• att vara dedikerad,  

• att ta eget ansvar.  

3.1.2  Max Van Manens re f l ekt ionsmodel l  

Ett betydande arbete som gjorts i syfte att utveckla förståelsen för reflektion är Max van Manens 

modell för nivåer av reflektion. Nedan presenteras Van Manens tre nivåer av reflektion som 

ligger till grund för ett av denna studies analysverktyg och som ett flertal av det inlästa 

forskningsmaterialet har tillämpat på sina undersökningar, vilka beskrivs nedan under 

nästkommande avsnitt: Vi anser att visning av denna figur har en funktion för vidare förståelse 

för texten.   Critical 

 Practical 

Technical 
 
Figur 1. Skapad efter beskrivning av Max van Manens reflektionsmodell, ur Linking ways of knowing with 
ways of being practical (1977) 
 

Figur 1 visar Van Manens hierarkiska reflektionsmodell. Van Manen delar in utövandet av ett 

reflektivt tankesätt i tre nivåer och särskiljer på så vis deras egenskaper från varandra. I stigande 

skala utgörs dessa reflektionsnivåer av teknisk, praktisk och kritisk karaktär. Dessa olika 

kunskapsnivåer är beroende av varandra och går även in i varandra på så vis att ju högre upp som 

individen placerar sig på stegen desto komplexare blir individens reflektioner (1977, s.226-27). 

3.2 Tidigare forskning 

I artikeln How to detemine the quality of students´ reflections (Leijen, Äli, Valtna, Kai, Leijen, Djuddah 

AJ, Pedaste, Margus 2011), behandlas elevreflektioners innehåll och olika aspekter av dess 

betydelse för ökat kunskapsinhämtning. Syftet med denna studie var att fastställa vad danselever 

fokuserar på då de reflekterar över sitt arbete samt vilka egenskaper deras reflektioner består av. 

Enligt Leijen m.fl. är begreppet reflektioner omgärdat av tvetydighet inom det akademiska 

utbildningsväsendet. Detta innebär att det ryms oklarheter och dubbeltydighet kring begreppets 

innebörd inom fältet för undervisning, vilket följaktligen ger ett brett tolkningsutrymme för hur 

ett reflekterande arbetssätt praktiseras (ibid., s.203). Leijen m.fl. påtalar att studien utgår från Max 

Van Manens teori om att det finns tre nivåer av reflektioner. Dessa är av teknisk, praktisk och 

kritisk karaktär (ibid., s.204). Vidare beskriver Leijen m.fl. att det finns en hierarkisk uppdelning 

av dessa tre riktningar, där teknisk reflektion anses som den lägsta nivån, därefter kommer den 

praktiska och slutligen den kritiska reflektionen, som anses vara den högsta nivån eftersom den 
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sortens analys inbegriper ett sociokulturellt och politiskt perspektiv (Ibid., s. 205). Dock anser 

studien att Van Manens teori bör modifieras eftersom det inom estetiska ämnen inte går att göra 

någon strikt hierarkisk uppdelning av praktisk och teoretisk kunskap eftersom de båda är 

beroende av varandra. Denna modifiering innebär att studien byter ut den kritiska reflektionen 

mot en nivå som utgörs av sensibilitet (Ibid., s.106). Undersökningens forskningsfråga lyder: 

What is the focus and level of dance students´reflections in a ballet class and coreography class? Metoden som 

används är en kombination av flera. Eleverna är indelade i två grupper. Den ena består av dansare 

som utför någon annans koreografi. De blir videofilmade när de dansar själva och får sedan 

observera materialet. Den andra gruppen består av koreografer som skapar egna koreografier till 

dansare. Dansarna blir filmade och koreografgruppen observerar koreografin de skapat på film. 

Efter att de båda grupperna studerat respektive filmmaterial fyller de i enkäter. Dessa texter 

analyseras först efter den nivå elevreflektionerna tar. Det vill säga är reflektionerna av teknisk, 

praktisk eller sensibil art? Därefter analyserar tre lingvister varje enkätsvar för att ta fram vilka 

kvalitéer som respektive nivå innehåller samt i vilken grad återkoppling höjer kvalitén på 

elevernas reflektioner. Studien refererar och tillämpar Tsagaridous och O`Sullivans fyra 

dimensioner på reflektionernas kvalité; diskuterande, kritisk, rättfärdigande och beskrivande. 

Studiens resultat från balettklassens reflektioner visar att dessa elever i huvudsak fokuserade på 

själva teknikutförandet. I koreografiklassen rörde sig reflektionerna i huvudsak kring praktiska 

aspekter. I balettklassen ansågs kvalitén på reflektioner högre bland de som fått återkoppling på 

sina reflektioner i jämförelse med de som inte fick någon återkoppling. Studien visar att detta ger 

ett visst antagande om att professionell återkoppling underlättar för eleverna att nå en högre 

kvalité på sina reflektioner (Leijen m.fl.,2011, s.214). Undersökningen poängterar även att de 

deltagare som fick reflektera i grupp generade en högre kvalitet på reflektioner än de som inte 

gjorde det (ibid.s.207). Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns ett samband 

mellan de frågor läraren ställer och det fokus elevreflektionerna tar. Detta i sin tur korresponderar 

med Hasselskogs tankar kring att de kunskaper som elever utvecklar står i relation till lärarens 

förhållningssätt i undervisningskontexten (2010, ss. 11-12). Med andra ord: läraren får de svar 

som han eller hon frågar efter i klassrummet. Frågan är om läraren alltid är medveten om vad han 

eller hon efterfrågar? 

Ytterligare forskning som gjorts inom tematiken reflektioners betydelse för proximalt lärande i 

undervisningssammanhang återfinns i Williams och Grudnoffs studie (2011). Denna 

undersökning jämför nyutexaminerade lärare med erfarna lärare gällande deras förståelse och 

praktiserande av ett reflektivt arbetsätt. William och Grudnoff (ibid. s. 281-82), menar att det vid 

studiens start förekom en generellt negativ uppfattning bland deltagarna gällande att själva 
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reflektera över sin undervisning i syfte att utveckla densamma. Såväl erfarna som 

nyutexaminerade lärare var medvetna om att ett reflektivt arbetssätt generar positiva effekter, 

dock förhöll sig samtliga deltagare skeptiska inför sin uppgift i början av studien. De 

nyutexaminerade var vid studiens start ambivalenta kring nyttan av att använda en bestämd 

reflektionsmodell. Denna uppfattning kontrasterar mot deras vana att inom lärarutbildningen 

applicera ett reflektivt arbetsätt. De erfarna lärarna ansåg till en början att de redan reflekterade 

över sin undervisning och ifrågasatte inte dess betydelse, dock var de i undersökningens början 

skeptiska inför hur pass mycket användning de skulle få av studiens innehåll och resultat. Dessa 

åsikter kom att förändras inom respektive fokusgrupp. Gemensamt för de båda grupperna var 

enligt Williams och Grudnoff (2011, s. 286) att såväl nyutexaminerad som erfarna lärare upplevde 

att deras egna reflektioner som de gjorde efter en bestämd rammodell, kom att fungera som 

relevanta arbetsverktyg gällande analysering och utvecklandet av den egna undervisningen. Deras 

reflektioner kom att få en tydligare riktning på så vis att det blev tydligare för deltagarna vad de 

reflekterade över och varför. Det som skiljde de två grupperna åt visade sig handla om vilket 

utrymme, fokus samt graden av den effekt de ansåg att deras reflektioner genererade. De 

nyutexaminerade fokuserade till en början på den klassrumssituerade undervisningen, då de 

reflekterade över om lektionen hade gått bra eller dåligt. Under studiens gång skiftades fokus till 

att handla om vad som behövde förändras för att lektionen skulle lyckas enligt dem själva. De 

erfarna lärarna kom att lägga fokus på varför de gjorde på ett visst sätt istället för att enbart 

reflektera över vad de gjorde. Detta medförde enligt den senare fokusgruppen att deras 

undervisning utvecklades då de började ifrågasatta sitt eget ämnesdidaktiska sätt. Vad som mer 

utvecklades i denna fokusgrupp var enligt studien att de erfarna lärarna i högre grad än tidigare, 

började intressera sig för andra skolfrågor än de som utspelade sig i det egna klassrummet. Det 

vill säga, genom att på ett medvetet sätt praktisera ett reflektivt arbetssätt vidgades deltagarnas 

förståelse på fler nivåer (ibid. s.288). Det innefattade hur de skulle applicera reflektionsmodellen,  

vad de reflekterade över, samt att de började ifrågasätta tidigare tillvägagångssätt och ställa frågor 

med innebörden: finns det andra sätt att handla på än tidigare utprövade modeller? Detta skapade 

i sin tur ett ökat intresse bland deltagarna att reflektera över fler skolfrågor än över den egna 

undervisningen samt att reflektera tillsammans med andra kollegor för att få till stånd 

förändringar vars syfte är att utveckla undervisningen ytterligare. Möjligheter att diskutera 

ämnesutveckling med andra lärarkollegor skiljer sig åt beroende vilket skolämne det gäller. 

Nationellt sätt finns det flera faktorer som försvårar ämnesutveckling inom slöjdämnet. Exempel 

på detta är det begränsade antalet slöjdlärare på varje skola. Det är relativt vanligt att det finns två 

slöjdlärare, en inom respektive slöjdinriktning, varpå möjligheterna att reflektera och diskutera 
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ämnesdidaktiska frågor med ämneskollegor begränsas, samt att slöjdlärare generellt saknar 

uppfattning gällande hur slöjdundervisningen ser ut på andra skolor, vilket enligt Hasselskog 

medför svårigheter för slöjdlärare att reflektera och utveckla sin egen didaktiska kompetens 

(2010, s. 16).  I sin undersökning visar Hasselskog på andra möjliga samband som påverkar den 

bristande förekomsten av det ämneskollegiala samtalet på grundskolan (2010, ss. 42-43). Ett av 

dessa samband är det förhållandevis höga antal obehöriga lärare som undervisar inom ämnet, 

samt att det i dagens läge råder brist på slöjddidaktiskt inriktad forskning som går att koppla den 

egna undervisningen till (ibid.). Dessa faktorer torde verka i motsatt riktning mot Leijens (2012) 

och Williams/Grudnoffs (2011) studier som visar på att det är essentiellt att såväl elever som 

lärare får reflektera och diskutera med andra för att utveckla dels sina egna förmågor, dels för att 

utveckla det aktuella ämnet. 

3.3 Teoretiskt perspektiv 

Vygotskij, en av förgrundsgestalterna inom det sociokulturella fältet, underströk att språk och 

begrepp är det viktigaste redskapet som individen använder för att kunna tänka, kommunicera 

och handla i såväl sin inre värld som sin yttre (Säljö, 2005, s. 119). Vygotskijs psykologiska 

redskapsbegrepp relateras i vår studie till de ord och begrepp som lärare använder då de utformar 

elevernas reflektionsdokument vars syfte är att elever ska analysera och värdera sina 

arbetsprocesser. Eleverna ska använda ord och begrepp för sitt lärande. Ytterligare en aspekt på 

Vygotskijs teori om språkets betydelse och funktion för lärande och utveckling är att det fungerar 

som en länk mellan samhället och människan, där språket är det psykologiska redskap som vi 

använder för att kommunicera med såväl andra människor, som inombords. I undervisning är det 

språkbruk läraren använder sig av väsentligt och visar vad läraren vill rikta elevernas 

uppmärksamhet på (ibid.) Inom ramarna för den här studien har vi tolkat detta som att för att 

kunna reflektera över en arbetsprocess är det viktigt att såväl lärare som elever har en 

samstämmig bild av vad begrepp och ord har för inneboende betydelse. 

3.3.1  Lärande ur e t t  soc iokulture l l t  perspektiv 

Säljö beskriver individens lärande och utveckling som en komplex process med två motsatta 

forskartraditioner. Den traditionella synen på utveckling och lärande hos människan är att dessa 

kommer inifrån människan. Den andra traditionen, anser att dessa förmågor är något som 

individen förvärvar (2005, s. 17). Skillnaden mellan dessa traditioner enligt Säljö är att i det först 

nämnda perspektivet antas individen vara avhängig sina biologiskt medfödda förutsättningar för 

att utvecklas och nå optimalt lärande. Inom detta spektrum återfinns utvecklingspsykologin som 
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företräder teorier om att individen utvecklas när hon är mogen för det om förutsättningarna finns 

där. Detta står i kontrast till den andra traditionen som förespråkas av inlärningspsykologin, som i 

sin tur menar att människan vid födseln är ett tomt blad som genom yttre påverkan skapas och 

utvecklas socialt, kulturellt, kognitivt samt emotionellt. Ur ett sociokulturellt perspektiv är dessa 

olika inriktningar alltför snäva, då de inte tar hänsyn till de samhälleliga kunskaper och färdigheter 

individen förvärvar (ibid). Med kunskap och färdigheter menas det som individen lär sig genom 

det samhälle hen lever och deltar i, och som har uppstått genom en kollektiv samverkan mellan 

individer sinsemellan och den miljö de lever i. Det innebär att denna form av lärande är flexibelt 

till sin natur och påverkas av de kulturella, sociala, emotionella, kognitiva faktorer som råder 

inom olika samhällen på såväl mikro- som makronivå. De färdigheter, förmågor och kunskaper 

som genereras inom ett samhälle och förs vidare till nästa generation beskrivs av Säljö som ett 

kollektivt lärande (ibid.s.12). Essentiellt inom det sociokulturella fältet är synen på att det är 

genom interaktion med samhället individen präglas och utvecklar sina tankeprocesser (ibid.s.41). 

För att människan ska kunna tolka, agera och förstå sin omvärld menade Vygotskij att hen tar 

hjälp av externa hjälpmedel, så kallade redskap som fungerar som en tvåriktad länk mellan 

subjektet och objektet (ibid. s.26-29). I denna undersökning ses det språk- och begreppsbruk som 

läraren använder i sin undervisning samt kommunikationen mellan lärare/elev, elev/elev som det 

kulturella redskap som möjliggör elevens tolkning och förståelse av sitt eget reflektionsarbete. 

Antingen läraren medvetet introducerar eller inte introducerar ett reflektivt arbetssätt i sin 

undervisning så appliceras i denna studie lärarens språkbruk och idéer som ett kulturellt redskap, 

det vill säga, en länk till elevernas möjlighet till vidare förståelse och tolkning av vad reflektioner 

är. Undervisningen kring reflektionsarbetet ses som en social praktik, villken läraren introducerar 

och som eleverna och läraren deltar i, det vill säga att det är genom aktivt deltagande individen 

utvecklar sitt lärande och inte genom att delta i en undervisningsform som enbart förmedlar 

kunskap från lärare till elev (ibid. s.48). ). I vår undersökning ses de reflektionsdokument som 

läraren tillhandahåller eleverna och som de skriver i, utgöra det som inom det sociokulturella 

fältet går under benämningen fysiska redskap och som är den andra delen av det Vygotskij 

skapade uttrycket: medierande redskap (ibid.29). I vår studie består detta material av elevernas 

loggböcker, planeringar och utvärderingar. 

3.3.2  Ordet som språkhandl ing enl ig t  Vygotski j  

Relationen mellan tanke och ord utgör enligt Vygotsij, grundformuleringen till den egna teorin 

om fysiska och språkliga/kulturella redskap vilka fungerar som medierande faktorer gällande de 

komplexa samband som ligger till grund för individens tänkande och språk (1999, s. 29). Detta 
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synsätt, det vill säga existensen och betydelsen av den interfunktionella förbindelsen mellan ord 

och tanke för människans tankeverksamhet skapar fonden till denna undersökning och dess mål 

att söka svar på de för studien aktuella forskningsfrågorna. 

Vygotskij beskriver att det primära för begreppsbildningsprocessen i unga år är förståelse för 

ordets och tecknets praktiska tillämpning och att det är ett verktyg för att unga ska få access till 

samt påverka de egna psykologiska processerna som är behjälpliga vid problemlösning (ibid. 

s.185). Dock framhåller Vygotskij att det finns fler faktorer som är viktiga för att 

begreppsbildningsprocessen ska genomföras. En av dessa faktorer är stimulans av den ungas 

drivkraft och strävan att ägna sig åt problemlösning. Ytterligare en aspekt som rör 

begreppsbildningsprocessen hos tonåringar och som Vygotskij diskuterar är vikten av att miljön 

omkring dem initierar nya frågeställningar och problemlösningar som de ska ta del av. Om detta 

inte görs, kommer de ungas möjlighet till att utveckla egna tanke- och begreppsprocesser att 

riskera stagnation (ibid. s.186-87). Vygotskij går så långt som att ifrågasätta om individen 

någonsin kan nå de högre nivåerna av tänkande om hon inte utsätts för nya krav från samhället 

(ibid.) Dessa tankar relateras i föreliggande undersökning till utvecklingen av ett reflekterande 

arbetsätt som ägt rum inom skolans väsen och som den senaste kursplanen för slöjd har 

specificerat genom att efterfråga elevernas egna reflektioner över och dokumentation av sitt 

lärande (Skolverket, 2011), vilket finns beskrivet i bakgrundsdelen av denna uppsats. 

 Då studien länkar begreppsbildningsprocesser hos unga till de språkliga och fysiska redskap 

slöjdlärare introducerar då de tillämpar ett reflektivt arbetssätt i klassrummet är det även relevant 

att uppmärksamma Vygotskijs pseudobegrepp, vars innebörd är att barn och unga inte genast kan 

anamma vuxnas sätt att tänka på då de saknar egen empiri kring den aktuella tankeprocessen, och 

snarare använder sig av ordet/tanken vars begrepp och betydelse redan är färdigproducerat av 

vuxenvärlden (Vygotskij, 1999, s. 205). Vygotskij menade att detta innebär att barnet/den unga 

får fram en tankeprodukt som på utsidan påminner om den vuxnes, men att den skiljer sig från 

den vuxnes produkt då den har approprierats från vuxenvärlden (ibid. s.207). Detta kan i sig låta 

som en motsägelse då alla individer har varit barn någon gång och med stor sannlikhet tillägnat 

sig tankesätt och begreppsbildningar från vuxna i sin omgivning utan att ha full förståelse för 

fenomenen. Dock är det en viktig aspekt att vara medveten om och ta hänsyn till när läraren 

introducerar och praktiserar ett visst språkbruk i tal och skrift. Vygotskij menade att barn 

praktiserar ord och begrepp innan de har utvecklat full förståelse för dem (ibid. s.212), vilket i sin 

tur är relevant för denna undersökning då eleverna såväl ska förstå som tillämpa ett begrepps- 

och språkbruk som läraren presenterar för dem, där de visar sin reflekterande förmåga vars syfte 

är att såväl optimera sitt lärande som att bli metakognitiv. För detta behövs även den inre 
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dialogen som eleven förväntas tillämpa inom undervisningen. Reflektioner sker såväl genom 

samtal med andra som genom inre samtal, om orden och begreppen kan användas som 

medierande redskap för att skapa förståelse mellan människans inre och yttre värld. Orden och 

begreppen bildar då trappsteg som för individen vidare i hens utveckling. Homlong (2011, s. 206) 

betonar vikten av att lärare- elev är såväl överens om ordens betydelse som att båda har en 

överensstämmande tolkning av dem då de kommunicerar i undervisningssammanhang. Dessa 

aspekter poängteras av Homlong som gör gällande att de fyller viktiga funktioner som att 

garantera att båda parter talar om samma sak samt att möjliggöra en hög grad av verkningsfull 

handledning (ibid.).  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur slöjdlärare arbetar med elevreflektioner samt att 

tydliggöra sambandet mellan elevers reflektion kring slöjdarbetet och lärarens intention med ett 

reflekterande arbetssätt.  

 

1. På vilka sätt styr slöjdlärare elevers reflektionsarbete? 

2. Vilka nivåer av reflektion efterfrågar slöjdlärare? 

3. Vilka aspekter förväntas elever reflektera över och dokumentera enligt slöjdlärare? 

4. Vad karaktäriserar korrelationen mellan elevers reflektion kring sina slöjdarbeten och 

lärarens intention med ett reflekterande arbetssätt? 
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5 Metod 

Föreliggande studie är kvalitativ med en hermeneutisk ansats där vi studerat och analyserat 

reflektioner ur tre perspektiv. Studien har försökt belysa hur slöjdlärare arbetar med reflektioner i 

sin undervisning. Vi valde att genomföra fyra lärarintervjuer för att komma åt hur lärare uttrycker 

att de arbetar med reflektioner. Vidare studerade vi de reflektionsdokument lärarna använde i sin 

undervisning. Slutligen samlades elevernas skrifter in och studerades. Detta mynnade ut i en 

jämförande analys av de tre variablerna vilket möjliggjorde tydning av likheter och olikheter. 

Detta innebar en trekomponentsanalys där vi gjort en jämförelse mellan det läraren sa (det sagda 

ordet), det läraren efterfrågade i dokumenten, (det skrivna ordet) samt elevernas svar.  Då det 

teoretiska perspektivet för denna studie tagit avstamp från ett sociokulturellt perspektiv med 

betoning på ordet som språkhandling användes intervju och textanalys som metoder för att söka 

svar på studiens forskningsfrågor. Detta för att möjliggöra tolkning av fenomenet reflektion ur 

flera perspektiv. Det första perspektivet har handlat om på vilka sätt lärare styr över elevers 

reflektionsarbete. Det andra om vilka reflektionsnivåer och aspekter av reflektion som 

efterfrågats. Slutligen undersökte vi sambandet mellan lärarnas intentioner och de resultat de fått.  

Följande stycke innehåller avsnitt gällande studiens arbetsfördelning, de två 

datainsamlingsmetoderna, urval, genomförandet, materialet, bearbetning och analysmetoder, 

etiska överväganden och avslutas med en reflektion över metoderna.  

5.1 Metod för datainsamling 

Studien har haft en tvådelad metod för datainsamling: intervjuer med textillärare samt textanalys 

av dokument för reflektion och elevers svar på dessa. Nedan följer beskrivningar av respektive 

metod för datainsamling.  

5.1.1  Interv ju 

Arbetet med intervjuerna inleddes med en provintervju genomförd över telefon med en 

textillärare. Utifrån den intervjun bearbetades intervjuguiden till den version som sedan använts i 

studien. (se bilaga 1). Formen för intervjuerna har varit halvstrukturerad med tre huvudteman 

med underteman. De underteman som finns i intervjuguiden förtydligades med specifika 

exempelfrågor som stöd för den som ledde intervjun. Intervjuernas halvstrukturerade form 

valdes med syftet att stimulera till öppna svar där intervjupersonens egen uppfattning om 
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fenomenet reflektion kom fram. Den öppna formen av intervju tillät också uppföljande frågor 

och förtydliganden. Intervjuer med öppna strukturer kan komma att ge olika definitioner av 

centrala begrepp som kan försvåra jämförelser mellan de intervjuade personerna (Lantz, 2007, s. 

31). Vi valde att se dessa skillnader och likheter i definitioner som ett viktigt resultat. Det låga 

antalet intervjuer möjliggjorde en jämförelse trots skiftande definitioner av begrepp. 

Intervjuguidens första huvudtema behandlade intervjupersonens bakgrund. Denna del hade ett 

uppvärmande syfte för intervjun samt syftade till att undersöka intervjupersonens 

lärarbehörighet. De övriga upplysningar som erhölls under temat bakgrund tas inte upp i 

resultatdelen då de inte varit av vikt för studiens syfte. Det andra temat behandlade lärarnas 

uppfattningar om reflektioner i undervisning, det tredje användandet av reflektion i undervisning.  

5.1.2  Textanalys 

För att undersöka om det var möjligt att applicera analysverktyget som bygger på Van Manens 

reflektionsmodell genomfördes en pilotstudie av ett lokalt utformat logg- och 

utvärderingsdokument som skapats av en textilslöjdslärare i Mellansverige. Detta dokument 

skapades utifrån tolkningar av kursplanens mål och innehåll. Syftet med dokumentet var att 

vägleda elever i deras reflektionsarbete över sitt lärande inom slöjden. Det empiriska materialet 

som studerades användes av en textillärare i en grundskola i Mellansverige. Materialet samlades in 

genom telefonkontakt med en textillärare som sedan distribuerade dokumentet via mejl. 

Dokumentet som erhölls var en reflektionsmatris den uppringda läraren tillämpade inom 

textilslöjdsundervisning. Texten var inte författad av informanten som kontaktades, utan var ett 

material som informanten laddat ned från internet och som användes på den skola informanten 

arbetar vid. Internetsidan som dokumentet var nedladdat från heter lektion.se (2012).  

5.2 Urval  

Nedan följer redogörelser för hur urvalet gått till för studiens två metoder intervju och textanalys.  

5.2.1  Urval -  Interv ju 

Vid urvalet av intervjupersoner använde vi oss av Textillärarlistan. Det är en kombination av 

webbforum och e-postlista som har funnits sedan 1999 och administreras av webbsidan slojd.nu. 

Personer som är intresserade av att diskutera textilslöjd, ge och ta del av tips med mera är 

välkomna att ansluta sig till listan. Cirka 1500 personer som arbetar med textilslöjd tog vid tiden 

för studien del av textillärarlistan (slojd.nu, 2012). Intervjupersoner efterfrågades via ett mejl till 
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textillärarlistan i vilket vi presenterade oss och examensarbetets syfte och frågeställningar. Vi fick 

sammanlagt sju svar varav fyra resulterade i utförda intervjuer. Samtliga intervjuade lärare var 

behöriga i ämnet textilslöjd.  

5.2.2  Urval -  Textanalys  

Urvalet av texterna skedde genom att de intervjuade lärarna valde ut två till tre elevers 

dokumentationsalster. Detta urval baserades på en önskan från vår sida att få tillgång till 

elevtexter som producerats i åk. 5 och åk. 6. Anledningen till intresset för att studera dessa 

årskursers texter hade att göra med det nya betygssystem som bland annat innebär att elever i åk. 

6 får betyg till skillnad från tidigare gällande betygssystem. Därefter gjorde de intervjuade lärarna 

ett texturval, som i sin tur grundade sig på att eleverna hade kommit så långt att det hunnit fylla i 

sina reflektionsdokument.  

5.3 Genomförande 

Studien inleddes med att en förfrågan mejlades ut till textillärarlistan om intervjupersoner som 

ville ställa upp på intervju samt möjlighet att få ta del av elevdokument gällande reflektion inom 

textilslöjdsundervisningen. Med de fyra personer vi genomförde intervjuer med skedde all 

kontakt mejlledes fram till intervjutillfället. Personen från Uppsala län mötte vi i hens 

textilslöjdssal där intervjun gjordes. De tre andra intervjupersonerna intervjuades via telefon. 

Samtalet utfördes som ett trepratsamtal och spelades in av oss båda via dator för att undvika 

förlorad data på grund av problem med tekniken. En av oss var ansvarig för att leda intervjun 

medan den andre förde anteckningar. Intervjuerna transkriberades ordagrant och gemensamt i 

direkt anslutning till intervjutillfället för att säkerställa att intervjuerna blev korrekt återgivna. De 

transkriberade texterna skrevs ut i flera exemplar för att sedan bearbetats i tre led utifrån de 

analysverktyg som presenteras nedan under rubriken analysverktyg. Med hjälp av färgpennor 

markerades lärarnas uttalanden och kategoriserades utifrån två aspekter; olika nivåer av reflektion 

som efterfrågades i reflektionsarbetet samt olika sätt som lärare styrde elevers reflektionsarbete. 

Detta moment utfördes gemensamt.  

Informanterna ombads att välja ut två elevers texter och skicka dessa till oss när de 

anonymiserats. En lärare scannade in elevtexter och mejlade oss, två lärare kopierade och postade 

elevtexter och läraren i Uppsala län kopierade texterna vilka vi sedan hämtade på skolan. Rent 

praktiskt genomfördes arbetet med analyserna så att varje elevdokument kopierades i fyra 
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exemplar. Därefter bearbetades det i fyra led. Arbetet har vi utfört tillsammans där vi har använt 

oss av färgpennor som arbetsverktyg för att markera styrning, nivåer och aspekter i dokumenten.  

     Arbetet med studien har till stor del utförts tillsammans. Anna-Karin Jakobsson har haft det 

huvudsakliga ansvaret för de delarna som utgår ifrån intervju som metod. Intervjuerna leddes av 

Anna-Karin och de delar i metod och resultatkapitlen som behandlar intervjuerna är skrivna av 

henne. Natalja Fredriksson Blixt har haft det huvudsakliga ansvaret för delarna som utgår ifrån 

textanalys som metod. De delar av metod och resultatkapitlet som rör textanalys är till 

huvuddelen skrivna av Natalja som även haft huvudansvaret för insamlandet av texterna. Övriga 

delar har skrivits gemensamt.  

5.4 Material 

De genomförda intervjuerna resulterade i fyra timslånga inspelningar. Samtliga lärare var behöriga 

i ämnet textilslöjd och undervisade i årskurserna tre till nio. Lärare A, B och C undervisade i 

skolor belägna i mellanstora svenska städer medan lärare D undervisade på en landsortsskola. 

Lärare B arbetade på en friskola. 

  De lärardokument för reflektion, och elevsvar på dessa, som samlades in var av olika karaktär 

och omfattning då de fyra lärarnas arbetssätt skiljde sig åt.  Samtliga material rörde elever som 

gick i årskurs fem och sex och var lokalt utformade av intervjupersonerna. Lärare A arbetade 

med veckovis reflektion i en skrivbok utifrån fyra givna frågor samt utvärdering efter färdigställt 

arbetsområde/slöjdföremål. Utvärderingen genomfördes på en av läraren utformad stencil med 

sammanlagt tolv frågeformuleringar samt plats för fotografi av föremålet. Lärare B arbetade med 

ett blad med fem frågor för planering av ett arbete. Vidare fördes veckovis loggbok i en skrivbok 

utifrån fyra frågor. Slutligen genomfördes en utvärdering efter avslutat 

arbetsområde/slöjdföremål utifrån fyra frågor samt fotografering av alstret. Lärare C arbetade 

med ett arbetsblad där varje vecka hade tre kolumner under tre frågor. Lärare D arbetade med ett 

blad med fem formulerade frågor som eleverna fyllde i efter avslutat arbetsområde/slöjdföremål. 

Samtliga reflektionsdokument ligger som bilagor (se bilaga 2-8). 

5.5 Metod för bearbetning av material och analysmetod 

De texter som studerades för att få fram data till forskningsfrågorna var de elevdokument vilka 

behandlade elevers egna reflektioner inom slöjdämnet och de skriftliga återkopplingar slöjdlärare 

givit. Dessa textmaterial bestod av elevers loggböcker, planeringar och utvärderingar de fört i 

slöjdundervisningen. 
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 Den aktuella genren som tillämpades i denna undersökning var diskursanalys, där 

utgångspunkten är att språket bidrar till att forma verkligheten och att det finns ett samband 

mellan diskursen som förs och verkligheten. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv innebär det att 

språket bidrar till att forma individens tankar och handlingar. Ytterligare dimension av 

diskursanalys är att språket i sig inte är neutralt på så vis att det anger alltid någon form av 

riktning/tolkning och har en maktaspekt (Bergström & Boréus, 2005, s. 234). I relation till detta 

analyserades såväl lärarnas som elevernas formuleringar i de aktuella textmaterialen. Alvesson 

m.fl. menar att det inom diskursanalysen betonas att individen skapar den sociala världen genom 

språket. Detta görs på tre sätt; individen använder sig av redan existerande språkliga medel för att 

kunna yttra sig, individen gör ett ständigt urval av vilka ord, begrepp, meningsbyggnader som hon 

väljer att använda alternativt sorterar bort samt att individens språkbruk aktiverar alltid någon 

form av respons och/eller påverkan (2008, s. 465).  Detta synsätt korresponderade med vår 

intention att söka efter vilket/vilka samband som fanns mellan lärarnas intention med ett 

reflektivt arbetssätt och elevernas reflekterande. Vi ville belysa vad det var för diskurs som 

förekom i den studerade slöjdundervisningen gällande elevreflektioner och hur detta visade sig i 

lärarnas egna utsagor och i elevdokumenten. Enligt Alvesson m.fl. (ibid.), utgår diskursanalys 

bland annat ifrån följande antagande: 

• Språket är både konstruerat och konstruerande. 

• Samma fenomen kan beskrivas på många olika sätt. 

• Därför kommer det att finnas betydande variationer i utsagorna 

Dessa antaganden relaterades i vår studie till följanden liknelser; den terminologi som läraren 

använder inom undervisningen är ofta konstruerad utifrån gällande styrdokument. Lärare har 

möjlighet att initiera elevernas begreppsbildning genom det språkbruk som används i 

klassrummet. Genom ord och begrepp är det möjligt att konstruera sin begreppsutveckling för 

såväl lärare som elev i de för studien undersökta texterna. Även om eleven inte kan tillämpa 

ämnesadekvata ord och begrepp, anser vi att eleven har möjlighet att visa på förmåga att 

reflektera över sitt lärande i skrift och bild om dessa stämmer med lärarens tolkningar. Om så inte 

är fallet finns risk för att elever exkluderas från delar av undervisningen. Foucalt menar att 

maktperspektivet inom diskursanalys till viss del handlar om utestängningsmekanismer (i 

Bergström m.fl.,s.311). Denna studie utgick även ifrån att texterna som bearbetas och analyseras 

kommer att variera från fall till fall såväl i dokumentutförande som i svarsinnehåll. Enligt 

Alvesson m.fl. är det inom diskursanalysen vedertaget att genom ett förutsättningsfritt studerande 

av olika individers yttrande möjligt att upptäcka variationer på så vis att människor beskriver 
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händelser på olika sätt (ibid. s.464).  Detta relaterades i vår studie till elevernas egna utsagor och 

till det som Vygotskij benämner vid pseudobegrepp. Antagandet att samma fenomen kan 

beskrivas på många olika sätt liknades i denna studie till att såväl skrift som text samt bilder kan 

beskriva ett och samma skeende även om det framställs på olika sätt. Alvesson m.fl. menar att det 

råder olika meningar gällande vilken sorts data som ska samlas in och studeras vid en 

diskursanalys. De framhåller att de skiljer sig från andra författare som anser att endast skriftlig 

data är relevant då en diskursanalys genomförs. Alvesson m.fl. betonar att en diskurs som förs i 

ett visst sammanhang består av både tal och skrift, vilket vidimerar att hela språket ska studeras 

och analyseras (ibid., s.460). Därav vårt val att använda intervju och textanalys som metod. 

   För att möjliggöra analys av reflektionsnivåerna i lärarnas dokument har valde vi att applicera 

Ballards bearbetning av Van Manens reflektionsmodell. Anledningen till detta val berodde på att 

Ballards studie handlar om lärares reflektioner kring sin undervisning och är definierad utifrån det 

kriteriet (Ballard, 2006) till skillnad från Van Manens modell som är allmänt hållen och inte 

preciserad till ett specifikt sammanhang.  

   Ballards studie Using Van Manen´s model to assess levels of reflectivity among preservice education teachers, 

undersöker hur idrottslärare reflekterar kring sin egen undervisning. Den reflektionsmodell som 

Ballard applicera bygger vidare på Max Van Manens reflektionsmodell. Ballard har dock 

definierat och modifierat Van Manens modell och ställt upp egna kriterier (Ballard, 2006, s. 29), 

så att de olika reflektionsnivåerna blev relevanta och gick att applicera på denna studie.  
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5.5.1  Ballards de f inier ing av Van Manens re f l ekt ionsmodel l 

Nedan presenteras vår tolkning av Ballards definition av Van Manens reflektionsnivåer. 
 

Nivå 1:  ”Technical rationality – Teacher is concerned with technical application of knowledge and basic 
curriculum principles (i.e., are the student on task?)” (Ballard, 2006, s.29). 
I den första nivån är läraren riktad på mer formella delar av sin 
kunskapsförmedling. Till exempel kommer eleven i tid? Lyssnar de på 
genomgångar? Kan de grundläggande terminologi? Har eleverna de förväntade 
färdigheterna för sin nivå? Läraren kan till exempel ställa frågan: Vet du vilken 
teknik du använde? Kan du den? Har du fackkunskaperna? 

 
Nivå 2:  ”Practical Action – Teacher becomes more concerned with clarifying assumptions while adressing 

educational consequences (i.e., if and how are goals being met)” (Ibid.). 
Kan eleven använda teknikerna på rätt sätt? Når eleven målet och på vilket sätt?  

 
Nivå 3  ”Critical reflection – Teacher is concerned with worth of knowledge without a personal bias 

(i.a.,was content important to students?)” (Ibid.). 
 

Kan eleven själv välja rätt teknik? Kombinera olika tekniker? Utvärdera sitt eget 

arbete? Kan eleven själv dra slutsatser och reflektera vad som blev fel alternativt 

rätt och vilka faktorer som påverkade detta? Kan eleven komma fram till egna 

lösningar vid problem? 
 
Figur 2. Ballards definiering av Van Manens reflektionsnivåer. 

Ballards studie handlar om lärares reflektioner kring sin egen undervisning och definierad utifrån 

det kriteriet (Ballard, 2006), till skillnad från Van Manens modell som är allmänt hållen och inte 

preciserad till ett specifikt sammanhang. 

5.5.2  Slöjdens fyra förmågor 

För att kunna kategorisera olika aspekter i dokumentens formuleringar valde vi att tillämpa 

ytterligare ett analysverktyg. Detta är de fyra förmågor som efterfrågas i kursplanen för slöjd och 

som vi klassificerade som aspekter. Dessa förmågor beskrivs som följer: 

• Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 
och hantverkstekniker. 

• Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter. 
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• Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp 
och 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. (Skolverket, 2011, s. 1) 

5.6 Etiska överväganden 

Det textmaterial vi studerade inom ramen för detta examensarbete utgjordes av elevdokument 

som loggböcker, planeringar och utvärderingar. Det var av vikt att studien löd under 

informationskravet, vilket innebar att alla informanter i förväg blev informerade om syftet med 

studien och om att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 

2012). Textmaterialet har handskats enligt konfidentialitetskravet, på så vis att elevernas texter 

blivit anonymiserade. Ingen ska i efterhand kunna läsa elevtexter som medverkar i studien och 

veta vem som skrivit den. Vid citat har inte längre stycken återgetts, detta för att säkerställa 

elevers anonymitet. I samband med att intervjuerna bokades blev respondenterna informerade 

om vad studien handlade om. Samtliga intervjupersoner informerades om att de skulle bli 

avanonymiserade i studien. Efter att materialet hade bearbetats kodades lärarnas namn med 

bokstäverna A, B, C, D. Respektive lärares elever fick koderna A1 och A2 och så vidare. 

Elevernas kön var inte av intresse för studien och har därför inte angivits. Efter att materialet 

färdigställts kommer vi att skicka ut vårt examensarbete till de lärare som deltagit i studien. 

5.7 Reflektion över metoden 

Nedan följer en reflektion över studiens trovärdighet i termer av validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet följt av reflektioner över studiens båda metoder intervju och textanalys. 

5.7.1  Undersökningens trovärdighet  och t i l l för l i t l i ghet  

Urvalet av intervjupersoner och genom dem dokument för textanalys skedde genom 

textillärarlistan. Vår tolkning är att denna lista attraherar lärare som är engagerade och i någon 

mån nytänkande. Detta gör att de utvalda lärarna inte nödvändigtvis är representativa för den 

samlade kåren textillärare. De fyra lärarna är verksamma i fyra delar av Sverige. Detta ger en bild 

av lärare som arbetar i olika delar av Sverige för olika huvudmän vilket ökar studiens validitet då 

informanterna utgör en representativ spridning över Sverige. Gällande reliabiliteten anser vi att 

den införlivas genom att samma frågor ställts till informanterna.   

   De data vi fått fram genom analys av intervjuer, lärardokument och elevsvar är bearbetade och 

tolkade sådana. Trots att vi studerat reflektionsarbete slöjdundervisning utifrån tre olika 

perspektiv återstår flera perspektiv och aspekter av fenomenet som denna studie inte tar upp. 
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Studiens validitet är god under förutsättningen att de slutsatser som dras utifrån den görs med 

förbehållet att studien visar tre delar av arbetet med reflektioner, tre av många fler. Studiens 

forskningsfrågor är formulerade så att de frågar efter hur lärare arbetar med reflektion, vad de 

efterfrågar för nivåer och aspekter samt sambandet mellan intention och resultat i form av 

elevsvar. Frågan om vilka aspekter och nivåer lärare efterfrågar har besvarats utifrån lärarnas egna 

utsagor och deras reflektionsdokument. Sambandet mellan lärarnas intentioner och de resultat de 

får från eleverna har studerats utifrån vad lärarna sagt, vad de formulerat i sina dokument och vad 

de fått för svar från eleverna. Vi anser att den tredelade metoden ger studien såväl validitet som 

reliabilitet.  

   Studiens kvalitativa ansats och dess hermeneutiska perspektiv gör att risken finns att data kan 

ha tolkats på fel sätt. För att undvika detta har vi båda närvarat vid samtliga intervjuer, 

intervjuerna har spelats in via två inspelningsapparater och vi har transkriberat intervjuerna 

ordagrant tillsammans. Lärarnas dokument och elevernas svar har analyserats och kategoriserats 

gemensamt för att minimera feltolkningar. Vi anser att vi genom detta arbetssätt ökar studiens 

tillförlighet.  

    Studien som genomfört har ingen ansats till att vara generaliserbar. Materialet är allt för litet 

och kan endast fungera som en fingervisning om hur det möjligen ser ut hos textillärare i stort. 

Syftet med studien är inte att ska gå att dra generella slutsatser utifrån den utan snarare lyfta 

frågan om hur reflektioner används i slöjdundervisning och väcka tankar om problematiken som 

finns kring företeelsen.  

5.7.2  Reflekt ion – interv ju och textanalys  

Samtliga intervjupersoner fick vår intervjuguide (se bilaga 1), utan de specificerade frågorna, 

skickade till sig innan intervjuerna. Vår intention med detta var dels att åskådliggöra vår studies 

syfte samt ge intervjupersonerna en chans att förbereda sina svar. Vi resonerade som så att saker 

som reflektion inte nödvändigtvis är sådant man tänker på dagligen och att det därför kan 

underlätta om möjlighet ges till förberedelse. Alvesson beskriver i Intervjuer – genomförande, tolkning 

och reflexivitet intervjusituationen som en komplex handling där många faktorer spelar in på det 

resultat som kommer ur den. Det sociala samspelet mellan intervjuperson och intervjuare, det 

normativa trycket att uttrycka sig korrekt samt problem med att bevara självaktningen är tre 

aspekter som lyfts (2011, s. 86). I de intervjusituationer som vi genomfört har vi som 

textillärarstudenter kommit till verksamma textillärare och bett om att få intervjua dem. 

Situationen kan tolkas till de båda parternas fördel när det gäller maktposition. Läraren kan känna 

förväntningar att fungera som en slags expert men kan också känna sig ifrågasatt och granskad. 
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Vi har försökt ha dessa aspekter i åtanke vid formuleringen av mejlkontakten med lärarna och 

intervjufrågorna. Vid förberedelserna inför intervjuerna har framtoning och attityder diskuterats 

för att skapa en öppen intervjusituation. Samtliga lärare uttryckte någon gång i kontakten med oss 

en känsla av stress kring sina arbetssituationer. Tidpunkten för studien har påverkat detta då det 

började närma sig terminsslut, omdömesskrivning och betygssättning. Vi har försökt ha detta i 

åtanke då vi efterfrågat intervjupersoner, vid uppbokningen av intervjuer samt vid själva 

intervjutillfällena som vi försökt hålla effektiva och kärnfulla.  Tre av fyra genomförda intervjuer 

skedde via telefon vilket påverkar intervjuns kvalitet. Vid ett telefonsamtal försvinner 

ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket påverkar hur vi sedan tolkar det sagda ordet. Vår 

förhoppning är att vår gemensamma och ordagranna transkribering minimerat risken för 

felhörning och feltolkning.  Vissa av de frågor som vi ställt i intervjuerna har vi i resultat och 

analysdelen inte använt svaren på. Som exempel har vi i vår intervjuguide med frågan; hur 

uppfattar du elevernas fokus för reflektioner? Svaren vi fick som svarade på den frågan visade sig i 

analysarbetet inte passa in i studiens syfte. Dock ledde frågan i vissa fall till efterföljande 

resonemang som citerats och analyserats.  

 Textanalys som metod medför liksom alla andra metoder vissa begränsningar som gör att 

någon helt och hållet rättvis bild av den situation som beskrivs och analyseras aldrig går att återge. 

De dokument som denna studie studerat är en del av ett större undervisningssammanhang men 

vi ser i denna studie endast till själva dokumenten i relation till de utförda intervjuerna. De 

analyserade dokumenten från de fyra lärarna är av skilda karaktärer och varierar i omfång vilket 

gör jämförelser dem emellan något missvisande. Vi har dock i stor utsträckning jämfört lärarnas 

dokument i relation till den aktuella lärarens egna utsagor samt att variationen mellan 

dokumenten är ett resultat i sig. Av det insamlade elevmaterialet har vi på grund av studiens 

begränsade omfång valt att analyserat endast ett fåtal frågesvar som vi ansett varit intressant i 

relation till lärarnas uttalade intentioner med reflektionsarbetet. Det urvalet gör att det inte heller 

här återges en rättvis bild av reflektionsarbetet i sin helhet. Urvalet av elevdokumenten har som 

tidigare nämnt gjorts utav lärarna utifrån vår önskan om att få ta del av elevdokument från elever 

i årskurs fem och sex. Vilka elever de sedan valt ut har vi ingen kännedom om vilket gör att 

urvalet inte kan betecknas som representativt. Alvesson m.fl. (2008, s.25) poängterar tre faktorer 

som viktiga när ett tolkande arbetssätt bedrivs. Dessa är: förståelse av teoretiska antaganden, 

språkets betydelse och förförståelse av ämnet. Vi har arbetat under dessa förutsättningar och är 

medvetna om att våra tolkningar inte är absoluta, då vi har gått in i studien med vår 

textillärarutbildning som grund och är påverkad av de diskurser som förs nationellt inom ämnet. 
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Vår tolkning blir då inte heller neutral eftersom vår förförståelse av ämnet, teoretiska antaganden 

samt ord förhåller sig till den. 

Vi menar däremot att våra metodval är gångbara då vår intention är att studien ska bidra till 

efterföljande diskussioner om hur reflektionsarbete görs inom slöjden. Detta möjliggörs då 

studien är en kritisk reflektion av fyra yrkesverksamma lärares arbete med elevreflektioner.  

Genom att vi tillämpar diskursanalys anser vi att vi får möjlighet att studera variationer i vårt 

insamlade material, vilket enligt Alvesson m.fl. ökar möjligheten att upptäcka inkonsistenser 

(ibid., s.463), som gör det möjligt att upptäcka ytterligare mönster än de som framträder vid en 

strikt jämförelse mellan likheter kontra olikheter. Detta ger oss en tolkningsfrihet som gör att 

våra data kan innehålla inkonsitenser, som först kan verka motsägelsefullt men vid närstudie 

vidgar vårt studerade ämnesområde. 
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6 Resultat  

Kapitlet disponeras enligt följande beskrivning; intervjuresultatet och analys presenteras först. 

Därefter följer resultat och analys av lärarnas reflektionsdokument uppdelad i två avsnitt utifrån 

de två analysmetoderna reflektionsnivåer och aspekter. Resultatkapitlet avslutas med en 

jämförande analys där lärarnas intention, reflektionsdokumentens formuleringar och delar av 

elevsvaren jämförs. 

6.1   Resultat och analys - intervju  

Nedan följer resultatet från intervjuerna uppdelat i avsnitt utifrån intervjuns teman, nämligen hur 

lärarna definierar begreppet reflektion, vad de anser att reflektioner har för funktion i 

undervisningen, vad deras intention med reflektionsarbetet är, vilka arbetsredskap för reflektion 

de arbetar med samt hur de arbetar med återkoppling av elevernas reflektioner. De fyra lärarna, 

A, B, C och Ds intervjusvar har kategoriserats utifrån Ballards nivåer av reflektion. Citaten är 

hämtade ur svar som härstammar ur följande fem frågor: 

1. Hur definierar du begreppet reflektion? 

2. Vad tycker att reflektioner har för funktion i undervisningen? 

3. Vad är i din intention med ett reflekterande arbetssätt? 

4. Vilka arbetsredskap använder du för att få eleverna att reflektera? Vilka 

tillvägagångssätt? 

5. Hur arbetar du med uppföljning och återkoppling av elevernas reflektioner? 

6.1.1  Defini t ion av re f l ekt ion 

De fyra lärarna definierar begreppet reflektion på liknande vis gällande den tillbakablickande 

funktionen av reflektionsarbetet. Den tillbakablickandefunktionen kan användas på en rent 

teknisk nivå med direkta återgivanden av slöjdarbete men kan också kräva förståelse för och 

kunskap om de tekniker och material som använts. Att återge de rent tekniska delarna av 

arbetsprocessen kan också fungera som en grund för vidare reflektion på de efterföljande 

nivåerna. Lärare C menar att eleverna ska bli medvetna om vad de gör medan lärare B även tar med 

en del av reflektioner som syftar till att ta lärdom av det man gjort inför framtida slöjdarbete. Lärare A 

menar att det handlar om att eleverna ska fundera över de val de gjort i relation till de resultat de får. Att 

se samband mellan sina val och de konsekvenser de får kräver reflektion på en kritisk nivå.  
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   Lärarnas definitioner av begreppet reflektion kan sammanfattas som: 

• tillbakablickande 

• bli medveten 

• ta lärdom av det man gjort inför framtida slöjdarbete 

• fundera över de val man gjort i relation till de resultat man får 

6.1.2  Reflekt ioners funktion 

Gällande reflektioners funktioner i undervisningen går vissa drag att urskilja hos de fyra lärarna. 

Lärare A, B och C arbetar alla med skriftliga reflektioner som utförs av eleverna varje vecka. 

Samtliga tre nämner att den dagliga reflektionen, loggboken och logganteckningarna har en 

funktion på teknisk nivå i och med att de fungerar som ett sätt för eleverna att komma igång 

fortare vid lektionens början. Genom att eleverna läser vad de gjorde förra lektionen och läser 

svaret på frågan; vad ska jag göra nästa gång, kommer de lättare igång med arbetet. Lärare A och 

C nämner även att de som lärare förbereder nästkommande lektion genom att läsa elevernas 

reflektioner där de kan få veta vilka elever som kan komma att behöva hjälp, ska börja på ett nytt 

arbetsområde eller kommer behöva ett visst material. Lärare C nämner att eleverna i sina 

reflektioner kan skriva ner om någon elev hjälpt dem under lektionen. På så sätt får läraren reda på 

det och kan ta det i beaktning vid bedömning av eleven. Den funktionen kategoriseras här som 

en teknisk då den är av organisatorisk och disciplinär karaktär. Lärare B nämner elevernas 

möjligheter att hjälpa sig själva och varandra med hjälp utav de dagliga reflektionerna genom att 

återgå till dem och se hur man gick tillväga vid ett liknande tillfälle. Att använda reflektionerna på 

det sättet är på en praktisk nivå då det handlar om ett framåtsyftande arbete med att nå sina mål.        

       Den betygsgrundande aspekten av arbetet med reflektioner lyfts fram av lärare B och C. 

Lärare B betonar vikten av att eleverna får en chans att visa hur de har tänkt kring sitt arbete. Att se 

reflektioners funktion som betygsgrundande är svårt att gradera efter nivå då resultatet kan variera 

kraftig. Om det resulterar i ett aktivt arbete med att få eleverna att förstå kunskapskraven och vad 

det är som krävs för olika betyg så hamnar betygsfunktionen av reflektioner på en kritisk nivå då 

högre betyg efterfrågar reflektion på av kritisk karaktär. Lärare A svarade på frågan om vad 

reflektioner har för funktion i undervisningen att de ska hjälpa eleverna att se att deras val får 

konsekvenser för det föremål som de arbetar med. Att tränas i att se orsak och verkan handlar om 

reflektion på kritisk nivå. Lärare B, C och D talar i olika ordalag om att reflektionerna ska befästa 

elevernas kunskaper, få dem att funderar över det de gjort och sätta ord på handlingar. Dessa funktioner 

för reflektion kan utföras på olika sätt och på olika nivåer. Att sätta ord på sina handlingar kan 

utföras på en teknisk nivå med direkta beskrivningar utan vidare reflektion, det kan göras på 
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praktisk nivå med förståelse för tekniken och hur man uppnår sina mål likväl som det kan utföras 

på en kritisk nivå där till exempel konsekvenser av val, estetiska tolkningar och självvärdering är 

beståndsdelar. Att befästa kunskaper genom reflektion kan även det ske på alla de tre nivåerna. På 

teknisk nivå kan det som exempel handla om att upprepa slöjdspecifika begrepp i skriftlig form 

och därigenom befästa dem.  

   De funktioner som lärarna anser att reflektioner har i undervisningen sammanfattas här i 

punktform: 

• komma igång med arbetet 

• läraren får veta vilka elever som kan komma att behöva hjälp 

• om någon elev hjälpt en annan elev 

• eleverna kan hjälpa sig själva och varandra 

• eleverna kan visa hur de har tänkt 

• betygsgrundande 

• hjälp för eleverna att förstå kunskapskraven 

• hjälpa eleverna att se konsekvenser av val 

• funderar över det de gjort och sätta ord på handlingar 

• befästa kunskaper 

6.1.3  Intent ionen med re f l ekt ioner  

Vi har i intervjusituation och den efterföljande analysen av intervjuerna försökt skilja på lärarens 

syn på vad reflektion har för funktion i undervisningen och vad de har för intentioner med att 

arbeta med att få eleverna att reflektera. Dessa två delar av synen på reflektion går i mångt och 

mycket hand i hand. Att tycka att reflektioner borde ha vissa funktioner och sedan inte ha som 

intention att realisera dessa funktioner kan ses som ologiskt. Vi har dock valt att göra denna 

åtskillnad då reflektioner även kan ha funktioner som inte är de samma som de primära 

intentionerna.  

  De intentioner som framkommer i intervjuerna har kategoriserats till praktisk och kritisk 

nivå. Lärare C beskriver att intentionen med reflektioner i undervisningen är att eleverna ska få 

förståelse för slöjdprocessen. De delar som lärare C nämner i slöjdprocessen är idé, planering, framställning 

och utvärdering. Att reflektera kring vad som ingår i slöjdprocessen och vad dess delar innebär kan 

ses som praktisk reflektion om reflektionen inte sträcker sig längre än till att förstå vad orden 

betyder. Att arbeta med att eleverna ska utföra processens alla steg innebär reflektion på kritisk 

nivå eftersom utvärdering är ett utav processens steg. Lärare B är inne på ett liknande spår då 

kursplanens efterfrågade förmågor nämns. Dessa fyra frågor beskrivs i metodkapitlet men kan 
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kortfattat beskrivas som att eleverna ska tränas i att framställa och formge, välja tillvägagångssätt 

och motivera val, värdera och analysera arbetsprocesser samt värdera föremåls estetiska uttryck. 

Olika delar av dessa förmågor rymmer de tre nivåerna av reflektion, den tekniska i att veta 

grundläggande begrepp och tekniker, den praktiska i att kunna framställa föremål och göra val 

som leder fram till ett mål samt den kritiska i att kunna värdera, analysera och motivera. Vidare 

nämner lärare B att intentionen med reflektioner är att eleverna ska se sin egen arbetsprocess, se vad 

det gjort men också vad jag lärt mig utav det.  Lärare D beskriver det som en önskan att eleverna 

ska kunna se sig själva utifrån och på så sätt kunna beskriva vad de gjort. Även detta kan ske på 

samtliga nivåer beroende på elevens kunskaper och vilja samt hur läraren styr eleven i 

reflektionsarbetet. Att se sin egen kunskap och vad man lärt sig utav en arbetsprocess handlar om 

reflektion på praktisk och kritisk nivå. Både lärare A och D uttrycker tydligt en intention om att 

eleverna ska öka sin förståelse om varför de behöver göra på ett eller annat sätt under slöjdarbetet. Att 

förstå varför och kunna beskriva och motivera sin val ligger på en praktisk nivå men kan 

utvecklas till en kritisk sådan om element av värdering konsekvenstänkande finns med. Lärare A 

uttrycker denna önskan såsom att eleverna ska bli mer självständiga och inte bara göra något för att 

någon annan gör det eller för att man måste utan tränar sig i att förstå varför.  

De intentioner som lärarna har med reflektionsarbetet kan i punktform sammanfattas som: 

• förståelse för slöjdprocessen 

• kursplanens efterfrågade förmågor 

• se sin egen arbetsprocess 

• beskriva vad de gjort 

• öka sin förståelse om varför 

• bli mer självständiga 

6.1.4  Arbetsredskap för  re f l ekt ion 

Under detta avsnitt har delar av intervjun tagits fram som visar hur läraren arbetar med reflektion 

i sin undervisning. I studien analyseras även de dokument som lärarna använder för att få 

eleverna att skriftligt och bildligt reflektera och dokumentera så dessa kommer inte att behandlas 

här. Övriga arbetssätt och tankegångar kring arbetet med reflektion är fokus för detta avsnitt.  

   Under intervjuerna läser samtliga intervjupersoner upp delar av sina dokument för 

reflektion. Lärare A förklarar till exempel att där i loggboken finns det till att börja med grundfrågor 

som; vad har du gjort idag, vad ska du göra nästa gång? Frågorna i sig behandlas som sagt i avsnittet om 

dokumenten. Det som kan vara värt att kommentera i detta avsnitt är formuleringen grundfrågor. 

Uttrycket grundfrågor signalerar att dessa frågor har syftet att ge grundläggande information till 
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läsaren som sedan ska byggas på med frågor och information som är av högre rang än den 

grundläggande. Detta signalerar i sin tur lärarens syn på vilken form av reflektion som efterfrågas 

och är av större vikt, förslagsvis reflektioner på praktisk och kritisk nivå. En annan formulering 

som kan vara värd att nämna är lärare D:s namn på reflektionsdokument. Hen berättar att man 

valt att kalla reflektionsdokumentet för redovisning och förklara kortfattat att man valt att kalla det 

så eftersom man vill att eleverna ska redovisa vad de gjort. Att efterfråga vad eleverna gjort kan 

resultera i en redogörelse över de moment som eleven genomfört utan vidare reflektion på högre 

nivå än en teknisk och möjligen praktisk.  

  Lärare A och B berättar att de arbetar med att få eleverna att använda sig av slöjdspecifika 

begrepp i sina reflektioner och nämner att eleverna ska kunna förklara vad deras val ger för 

konsekvenser för formen, funktionen och kvalitén. Att kunna grundläggande begrepp är ett av 

kriterierna för den tekniska nivån i Ballards modell så som den presenteras i metodavsnittet. Att 

använda sig av sådana begrepp i sina reflektioner kan således göras på den tekniska nivån, men 

begrepp som form, funktion och kvalité är svåra att använda sig av på ett korrekt sätt utan att 

göra det på en praktisk och/eller kritisk nivå. Att sedan som lärare A och B efterfrågar kunna 

förstå konsekvenser av sitt slöjdarbete i relation till dessa begrepp förutsätter den kritiska nivån 

av reflektion. Lärare A berättar om att en del av reflektionsdokumentet går ut på att eleverna ska 

värdera sig själva genom att marker sin egen nivå i matris något som även lärare C arbetar med men 

då som ett fristående moment som inte är kopplat till logganteckningen. Lärare A förklarar att 

intentionen är träna eleverna i att förstå de krav som ställs på dem samt att känna igen och förstå 

betygsstegens formuleringar. Momentet i sig är en övning i självskattning som ingår i den kritiska 

nivån av reflektion. Att lära sig förstå vilka olika aspekter de olika betygen efterfrågar är ett steg 

mot att kunna uppnå dessa förmågor på deras respektive nivåer. Både lärare A och B berättar om 

ett arbetssätt där en reflektion görs i samband med varje lektion och en utvärderande, 

summerande reflektion görs i samband med att ett föremål färdigställts. De båda poängterar 

sambandet mellan den dagliga reflektionen och utvärderingen och menar att de arbetar med att få 

eleverna att se nyttan med en välskriven daglig reflektion när det är dags att skriva en utvärdering. 

Att utvärdera sitt arbete är på en kritisk nivå och att summera en process som pågått över en 

längre tid kräver reflektion på praktisk och kritisk nivå.  

Samtliga lärare berättar att reflektionsarbete också sker muntligt, både planerat och spontant. 

Lärare A beskriver situationer där framförallt yngre barn behöver göra saker konkret och få prata 

om svårigheter och problem för att kunna reflektera kring och ta in kunskap. Även lärare B 

betonar vikten av att prata och resonera sig fram till lösningar på problem och lärare D nämner 

att många bra reflektioner ofta sker muntligt i samband med att en elev gjort något misstag. Att 



33 
 

lärarna arbetar med muntliga reflektioner i samband med konkreta händelser är svårt att 

nivågruppera utan är snarare en fråga om olika nivåer av elevers kognitiva förmågor och skiftande 

preferenser när det gäller inlärningsstilar. De förmågor som övas i samband en konkret händelse 

där problem löses kan vara på samtliga tre nivåer. Lärare D kommenterar en utav sina egna 

formuleringar i sitt reflektionsdokument. Formuleringen lyder: Genom att ha gjort det här arbetet har 

jag visat att jag kan: Lärare D beskriver formuleringen som något som denne inte är stolt över och 

att den ska omformuleras. Under intervjun ställdes ingen följdfråga kring varför lärare D inte var 

nöjd med formuleringen. Vår tolkning är att den kan anses vara styrande eller snäv och begränsa 

elevernas reflektion. Något som här räknas som en form av arbetsredskap är den tid som lärarna 

avsätter från lektionerna till reflektionsarbete. Lärare A talar om fem till tio minuter i slutet av lektionen 

som avsätts till den dagliga reflektionen. Lärare B avsätter fem minuter i början av varje lektion 

till att läsa föregående veckas reflektion samt tio minuter i slutet för att skriva den dagliga 

reflektionen. Lärare C anger inte någon exakt tid men påpekar att hon försöker se till att eleverna 

skriver sin reflektion innan de börjar plocka undan. Lärare D arbetar inte med så kallad daglig 

reflektion utan har ett reflektionsdokument som eleverna skriver när de färdigställt ett föremål. 

Någon avsatt tid för detta specificeras inte. 

De arbetsredskap för reflektion som framgick i intervjuerna kan sammanfattas i punktform: 

• Grundfrågor 

• Loggbok 

• Redovisning 

• Planering – daglig reflektion – utvärdering  

• Implementering av slöjdspecifika begrepp 

• Självvärdering 

• Avsättning av tid för reflektionsarbete 

6.1.5  Uppföl jning och återkoppl ing 

Under temat uppföljning och återkoppling kommer lärarnas egna utsagor att refereras. I vissa av 

de elevdokument som vi tagit del av finns lärares skriftliga återkoppling och kommentarer med 

och dessa kommenteras under resultatavsnittet gällande elevdokumenten.  

   Lärare A, B samt C arbetar med att skriftligen kommentera sin respektive dokument för 

reflektion. Lärare A beskriver att tyngdpunkten läggs på att kommentera elevernas reflektioner 

genom motfrågor för att driva eleverna vidare i tankeprocesser. Exempel som ges är vad vill du 

åstadkomma för resultat? Vad ska du stoppa i din förvaring? Dessa två exempel uppmanar till 

reflektion på en praktisk nivå. Ett exempel på motfråga på kritisk nivå är varför är det bra att 
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kunna det här?  Lärare C berättar att hen vid arbetet med att kommentera elevernas reflektioner 

fokuserar på positiva kommentarer då hen vill uppmuntra sina elever, då särskilt yngre elever. 

Exempel på kommentarer som ges är bra, jättebra, fortsätt så. Återkopplingens funktion får i det 

fallet en teknisk nivå då den fungerar som en uppmuntrande del av undervisningen som inte 

efterfrågar utveckling av de reflektioner som skrivits. Lärare A och B sitter ner med eleverna en 

och en och pratar igenom när eleverna genomfört en utvärdering av ett arbete eller motsvarande 

uppgift. Lärare B berättar att kopplingen mellan den dagliga reflektionen och utvärderingen 

studeras för att se efter möjliga förbättringar. Vad var bra, vad ska du tänka på till nästa gång?, är 

exempel på frågor som kan tas upp vid ett sådant tillfälle. Dessa frågor kräver värdering av 

arbetet vilket leder till en kritisk nivå av reflektion. Lärare C nämner elevernas samspel med varandra 

som en form av återkoppling. När eleverna får chans att hjälpa varandra med moment där den 

ene ligger före den andre menar lärare C att återkoppling sker och elevernas kunskaper befästs. 

Lärare D berättade vid intervjutillfället att någon återkoppling av elevernas redovisningar inte 

sker. Elevernas skriftliga reflektioner läses igenom av läraren men eleverna får inte ta del av några 

uppföljande kommentarer skriftligt eller muntligt.  

  Informanternas former för återkoppling kan sammanfattas i punktform: 

• Skriftliga kommentarer 

• Muntliga genomgångar och kommentarer 

• Motfrågor 

• Uppmuntrande skriftliga kommentarer 

• Elevernas samspel med varandra 

6.2 Resultat och analys – lärardokument 

Resultatavsnittet gällande textanalys av dokumenten är uppdelat i två analysmodeller: 

reflektionsnivåer samt kursplanens fyra efterfrågade förmågor. 

6.2.1  Reflekt ionsnivåer i  lärardokument 

De skriftliga frågorna de fyra lärarna ställer till eleverna visar sig efter en nivåkategorisering till 

stor del vara av teknisk respektive kritisk karaktär, även om den praktiska nivån förekommer. 

Lärarnas dokument skiljer sig åt både vad gäller omfång och innehåll. 

Frågorna i den tekniska nivån är av två olika typer; dels mer eller mindre tydligt styrda mot en 

viss typ av svar, dels mer öppna frågor med större tolkningsutrymme. Exempel på styrda frågor 

är: Vilka material, redskap och verktyg kommer du att använda? Vilka tekniker har du använt? Dessa mer 

riktade frågor eftersöker elevens kunskaper rörande slöjdtekniska begrepp på redskap, tekniker, 
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material och uttryck efterfrågas av tre av de fyra lärarna i deras dokument. Dessa frågor indikerar 

på att lärarna önskar få svar på om eleverna är kunniga inom den grundläggande terminologin 

som används inom textilslöjden. Eleverna behöver inte kunna reflektera över hur olika tekniker 

genomförs, skillnader på material, hur arbetsverktyg ska användas som kategoriserar den 

nästföljande nivån, det vill säga den praktiska nivån, vilket innebär att den tredje nivån som 

utgörs av den kritiska inte heller efterfrågas eftersom nivåerna är stegrande. Exempel på frågor 

som är av öppen art och som inte på ett tydligt sätt markerar vad läraren efterfrågar hos eleven är: 

vad har jag gjort idag? Vad gjordes? Dessa frågor är så pass öppna att de kan besvaras på ett flertal 

olika sätt. Är det elevens praktiska arbete eller elevens tankearbete som efterfrågas? Då slöjden av 

tradition har varit inriktad på att man tillverkar föremål under lektionstid kan man tänka sig att 

eleven ska redovisa sitt praktiska arbete som utförts under dagen. 

        Tre av lärarna har ställt skriftliga frågor som efterfrågar reflektioner av kritisk karaktär i sina 

dokument. Följande frågor exemplifierar denna nivå: Vad vill du uttrycka med ditt slöjdföremål? Det 

här behöver jag bli bättre på. Hur har det estetiska uttrycket påverkat ditt arbete? Genom att utföra detta arbete 

har jag visat att jag kan. Dessa frågor, alternativt uppmaningar, visar genom sitt ordval en tydlig 

styrning på vad det är eleven ska reflektera över, samt att den kritiska reflektionsnivån efterfrågas 

då eleven behöver tänka i flera steg för att kunna besvara frågan. För att tydligöra detta påstående 

används följande exempel: För att kunna reflektera över hur det estetiska uttrycket har påverkat 

ett arbete behöver eleven först och främst veta vad begreppet estetik innebär, vilket är den första 

reflektionsnivån. Därefter ska eleven kunna reflektera över hur färg, form, kultur och funktion, 

det vill säga det estetiska uttrycket, påverkar slöjdarbetet. För att nå dit krävs det att eleven ska 

behärska den teknik, redskap och material som tillämpats i arbetet, vilket är den andra nivån, den 

praktiska, innan den sista reflektionsnivån; den kritiska, kan besvaras. För att besvara frågan 

behöver eleven ta ett steg åt sidan och betrakta samt analysera sin kunskap objektivt. På så sätt 

blir orden estetiskt uttryck ett begrepp som läraren/eleven kan använda som ett medierande 

språkligt redskap för att länka ihop den förståelsebild eleven har med den förståelsebild som 

approprierats utifrån och kan därmed vidga sitt kunskapsfält. Det språkbruk som lärarna 

använder i texterna är inte neutralt eftersom det visar eleverna vad lärarna anser vara relevant. 

Det innebär alltså att om lärare inte ställer frågor som har en kritisk reflektionsnivå i dokumentet, 

så visar läraren indirekt att detta inte förväntas av eleverna. Tre av lärarna söker efter att eleverna 

ska förklara och tydliggöra vad de har lärt sig av sitt arbete. Lärare A ställer denna fråga i båda sina 

dokument, dels i den dagliga loggboken, dels i utvärderingsdokumentet. I loggboken är frågan 

inte specificerad, vilket ger en indikation om att frågan är öppen och kan besvaras på många sätt 

av eleven. Frågan har en kritisk reflektionsnivå, men kan besvaras på en teknisk, praktisk 
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och/eller kritisk nivå. Det räcker med att eleven svarar att hen lärt sig ett slöjdtekniskt begrepp 

som till exempel: jag har lärt mig brodera korsstygn. Eleven visar därmed att hen är medveten om den 

beteckning som arbetsområdet har, det vill säga kan namnge hantverkstekniken, vilket uppfyller 

den tekniska reflektionsnivån, och kan på så vis anse sig ha svarat på frågan. Det finns ingenting i 

den ställda frågan som direkt visar att eleven ska reflektera över sitt arbete på ett djupare plan 

även om den på intet sätt motsäger detta. Detta betyder att frågan har ett stort tolkningsutrymme.    

     Då lärare A återigen ställer samma fråga till eleverna i sitt utvärderingsdokument, visar 

dokumentets följdfrågor en mer direkt styrning då eleverna ska reflektera över olika val de gjort, 

motivera dessa, värdera sig själva efter slöjdens bedömningsmatris, samt reflektera över vad de 

behöver förbättra. Dessa följdfrågor tydliggör vad läraren vill att eleven ska reflektera över 

gällande vad de lärt sig. På så vis förändras frågan från att vara öppet tolkningsbar till att bli 

specificerad. Lärare D uppmanar eleverna att reflektera över sin kunskapsinhämtning enligt 

följande mening; Genom att utföra detta arbete har jag visat att jag kan. Denna meningskonstruktion 

visar på att läraren förutsätter att eleven har utfört ett arbete och ska kunna visa på en 

metakognition utan att någon direkt specificering skrivits fram i dokumentet. 

      Gällande de skrivna frågorna som har bedömts befinna sig inom den praktiska nivåsfären 

framgår det av data att de inte är lika förekommande som de övriga två. Samtliga lärare i studien 

ställer en eller två frågor som kategoriserats inom detta fält. Dessa frågor kan i sin tur delas in i 

framåtsträvande respektive tillbakablickande reflektioner. Lärare A och B efterfrågar 

framåtblickande tankar hos eleven. Hos lärare A lyder frågan: Vad kan jag behöva för hjälp nästa 

gång?. Denna ordformulering kräver att eleven på något vis ska reflektera över hur hen ska nå sitt 

mål, och att de själva ska kunna formulera det. För att kunna göra det behöver eleven ha vetskap 

om grundläggande terminologi, till exempel veta att arbetsområdet heter brodera korsstygn och 

därefter formulera fram vad de specifikt behöver hjälp med för att kunna tillämpa tekniken. För 

att detta ska vara möjligt behöver de då sätta sig in i vad som saknas dem för att de ska kunna 

uppfylla sitt mål, samt fundera över hur de ska nå dit. Detta i sin tur kvalificeras som en praktisk 

reflektionsnivå. Lärare B uppmanar i sitt planeringsdokument följande: Beskriv i korta drag hur 

arbetet ska gå till?. Även denna formulering är framåtsyftande. Meningskonstruktionen visar att 

läraren önskar rikta elevernas uppmärksamhet på att de ska tänka framåt på möjliga 

tillvägagångssätt och sedan sätta ord på detta. De bakåtsyftande frågorna återfinns i samtliga 

lärares dokument. Dessa lyder: Så här gjorde jag. Stötte du på några problem? I så fall vilka? Hur gjorde du 

detta? Hur har du gjort? För att kunna besvara dessa frågor behöver eleven reflektera över sitt 

tillvägagångssätt, hur nåddes målet? 

Analysen av lärarnas dokument kan kortfattat sammanfattas: 
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• Reflektionsnivåerna i lärarnas frågor är främst av teknisk & kritisk karaktär. 

• Frågeformuleringarna är antingen öppna eller styrda. 

• Öppna frågor har ett större tolkningsutrymme. 

• De styrda frågorna visar tydligare vad som efterfrågas. 

• Lärarnas dokument är av olika omfång och karaktär. 

6.2.2  Resul tat  och analys av dokumentens e f t er frågade förmågor 

Det framkommer att flest frågor hamnar inom de två aspekterna: formge och framställ olika föremål 

i… och: analysering och värdering av arbetsprocessen…  

    Den mest efterfrågade aspekten är formge och framställ..., vilken samtliga lärare har i sina 

dokument. Exempel på sådana frågor är: Vad har jag gjort idag? Vilka material, redskap och verktyg ska 

du använda? Vilka moment har du jobbat med? Vad gjordes? Vilka tekniker har du använt? Vilka material 

har du använt? Dessa frågor är vid ett första påseende inställda på själva framställandet. De är 

formulerade på ett sådant sätt att de uppmanar eleven att återberätta ett skeende. Frågorna Vad 

har jag gjort idag? Vad gjordes? är öppet formulerade och av allmän karaktär. Det finns inget i 

formuleringen som anger någon form av specificering. Så som frågorna är ställda skulle eleven 

mycket väl till exempel kunna svara ”- Idag har jag sytt” och anse sig ha besvarat frågan på ett 

fullgott sätt, men tittar man närmare på dessa frågor så ryms det flera aspekter inom dem. För att 

tydligöra detta påstående följer ett exempel på ett påhittat elevsvar av frågorna: - Idag har jag arbetat 

med att välja vilken teknik som bäst lämpar sig för att göra en tredimensionell figur i materialet ull. Jag kom 

fram till att jag ska tova eftersom jag tror att det går lättast att forma ullen då. Det är viktigt att figuren blir så 

mjuk och rund som möjligt…. Ett sådant elevsvar rymmer fler aspekter än själva framställningen. 

Svaret berör även aspekterna välja och motivera och tolka slöjdföremål, vilket ger möjlighet till ett mer 

komplext svar. Trots att de ställda frågorna vad har jag gjort idag? vad gjordes? vare sig inkluderar eller 

exkluderar övriga aspekter, så finns det heller ingenting i de ställda frågorna som visar att läraren 

förväntar sig komplexa svar från eleven. Frågorna: Vilka material, redskap och verktyg ska du 

använda? Vilka moment har du jobbat med? Hur gjorde du detta? Hur har du gjort? Vilka tekniker har du 

använt?, specificerar det förväntade svarsinnehållet, genom att läraren styr in eleven mot en viss 

riktning. Eleven besvarar frågorna genom att visa sina kunskaper gällande slöjdtekniska begrepp 

och kunna återge hur framställningen gått till. 

    Den näst mest förekommande aspekten utgörs av analys och värdering av arbetsprocessen. Enligt 

studiens sammanställning har tre av de fyra lärarna frågeformuleringar som kategoriserats inom 

denna aspekt. Tabell 3 visar att en vanligt förekommande fråga inom detta fält är en där läraren 

efterfrågar nyförvärvade kunskaper som eleven anser sig fått. Denna typ av fråga återfinns i alla 
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de tre lärarnas dokument. Gemensamt för dessa frågor är att de är öppet formulerade. Exempel 

på sådana öppna frågor är: Vad har jag lärt mig idag? Vad har du lärt dig? Genom att utföra detta arbete 

har jag visat att jag kan. För att kunna besvara dessa frågor behöver eleven analysera och värdera 

sin arbetsprocess. Då formuleringarna är av öppen karaktär antyder det att avsändarens intention 

inte på förhand är givet för mottagaren. Exempel på preciserade frågeformuleringar är: Hur blev 

resultatet jfr med din planering. Fyll själv i kunskapsmatrisen där du tycker att du befinner dig. Stötte du på 

några problem, i så fall vilka…? Har du gjort förändringar som inte stämmer med planeringen, beskriv och 

skissa. Hitta något som var lätt eller svårt i arbetet. Beskriv. Samtliga formuleringar ger en tydlig 

markering gällande vad eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot och återberätta. Frågorna: Hur 

blev resultatet jämfört med din planering och Har du gjort förändringar som inte stämmer med din planering 

riktar eleven mot att analysera och värdera sin arbetsprocess från början till slut. De frågor som 

innehåller någon form av problemformulering indikerar att problem är en realitet som eleven kan 

stöta på någon gång under sitt arbete, och att dessa kan övervinnas. 

     Den aspekt som därefter har flest frågeformuleringar är Välja och motivera tillvägagångssätt. Tre 

av lärarna har frågor som denna studie kategoriserar enligt ovanstående aspekt. Det förekommer 

formuleringar som är både bakåt- och framåtsyftande. De som är bakåtsyftande lyder: Berätta om 

varför du valt just de material, färger och form som du gjort?...och hur kom du vidare? De framåtsyftande 

lyder: Beskriv i korta drag hur arbetet ska gå till? Vad ska du göra nästa gång?  Gemensamt för dessa 

formuleringar är att eleven först behöver gå igenom olika alternativ och därefter göra ett val, samt 

ha en aning om ett möjligt tillvägagångssätt. Den fråga som anger tydligast vad läraren efterfrågar 

är: Berätta om varför du valt just de material, färger och form som du gjort? Denna formulering visar att 

eleven även ska kunna motivera sitt tillvägagångssätt, vilket inte framgår lika tydligt i de övriga 

formuleringarna inom denna aspekt. Frågeformuleringen innehåller även exempel på vilka 

aspekter som läraren vill att eleven ska besvara. 

    I den sista aspekten Tolka slöjdföremål estetiskt och kulturellt återfinns två frågeformuleringar från 

två lärare. Dessa är: Vad vill du uttrycka med ditt slöjdföremål? Beskriv några estetiska uttryck (färg, form, 

hårt, mjukt och utseende…). Den första frågan är öppet formulerad medan den andra är mer 

preciserad då den först använder slöjduttrycket ”estetiskt uttryck” som därefter blir exemplifierat 

och därmed visar vad läraren väger in i begreppet. 

Analysen av aspekter i lärarnas dokument kan sammanfattas: 

• Samtliga lärare har frågeformuleringar som kategoriseras formgivning & framställning… 

• Flest frågor ryms inom aspekterna formgivning & framställning, samt analysering & 

värdering… 

• Frågorna kategoriseras som öppna respektive styrda. 
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• Endast två frågor handlar om att eleven ska tolka slöjdföremål. 

• Tre av fyra lärare frågar efter elevens nyförvärvade kunskaper. 

6.3 ”Det som sägs - det som skrivs - det som svaras” 

För att åskådligöra elevsvaren så tydligt som möjligt grupperas detta avsnitt i fyra delar, varje del 

består av resultat och analys av respektive lärares material och de elevsvar som hör till dem. I 

slutet av varje avsnitt görs en jämförande analys mellan de tre perspektiven; lärarens uttalade 

intention, deras skrivna frågeformuleringar som relaterar till deras intention samt elevernas svar. 

Varje avsnitt avslutas med respektive lärares skrivna återkoppling på elevsvaren. 

6.3.1  Lärare A 

I intervjun med lärare A framgår det att hens primära intention med ett reflektivt arbetssätt är att 

eleven ska bli mer självständig och kunna förstå och motivera varför hen ska göra på ett visst sätt. 

Vidare anser lärare A att elevreflektioner ska bidra till att eleverna lär sig ett konsekvenstänkande; 

- Dom ska kunna se att om jag gör på ett visst sätt kommer jag få ett visst resultat, ett visst utseende, en viss 

form, en viss funktion. Att det ger en konsekvens till det föremål jag arbetar med. 

I intervjun talar lärare A om elevernas självvärdering av sitt arbete som en intention. 

    De formuleringar som lärare A skriver i reflektionsdokumenten och som korresponderar 

tydligt med hens intention gällande konsekvenstänkande lyder: Berätta om varför du valt just de 

material, färg och form som du gjort. Hur blev resultatet jämfört med din planering? 

Den formulering som svarar på lärarens intention gällande elevens självvärdering är uppmaningen 

att eleven själv ska markera i kunskapstabellen var hen anser sig befinna. 

Fråga: Hur blev resultatet jämför med din planering? 

Elev A1: - Det blev som jag hade planerad men såklart man väljer tyger och färger under 
processen. Men själva grunden var så jag hade bygt den. 

Elev A2 svar: Det gick lite sakta men resultatet blev mycke bra. Jag hade inte bestämt en 
mobilfodral från början mer jag fick den idén i mitten av terminen 

Fråga: Berätta om varför du valt just de material, färg, form som du gjort. 

Elev A1: -Jag valde det mörkare jeans tyget för att de passar lite mer med årstiden, den vita färgen 
som jag valde på dom olika platserna var för att jag ville at ögat skulle fångas av broderiet inte t ex 
den färgglada dragkedjan den var också därför jag valde lite tydligare färger till mitt broderi. Så den 
steg ut lite och gav den här känslan av en eldslågas färg. Jag valde nummer 13 för det är mitt 
favoritnummer, det har följt med mig hela mitt liv och ville att det skulle fortsätta så ock jag tycker 
det är ett rättså häftigt nummer för det flesta tror att det är otur 
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Elev A2:- Färgerna valde jag för att de är de originala färgerna. Färgen på jeans tyget passade bra 
med broderiet. När jag sydde på jeanstyget så sydde jag med blå så att de inte skulle synas lika 
mycket. Och jag sydde fast aidavävet med svart tråd för jag hade broderat med svart på kanten 
(som ”bälte”).  

Under uppgiften där eleverna ska bedöma sig själva har eleverna markerat sig på följande sätt: 

Elev A1 har markerat betyg A i samtliga kunskapskrav. 

Elev A2 har markerat kunskapskrav C för samtliga med undantag av en, där eleven markerat 

betyg A (se bilaga) 

Lärarkommentar A1 dokument ”Utvärdering”: Utmärkt arbetat- tålamod och välja svårare uppgifter i 

framtiden. 

Lärarkommentar A2 dokument ”Utvärdering”: Du har kämpat på bra med ditt mobilfodral- fortsätt 

så här- hitta egna uppgifter- motivera alla dina val- förklara så kan du ännu högre i framtiden 

Enligt vår tolkning är fråga 1 formulerad på en kritisk reflektionsnivå och har aspekten analys och 

värdering av arbetsprocess 

Elev A1 svar sker på en praktisk reflektionsnivå, eleven för ett resonemang hur målet har nåtts, 

dock sker ingen jämförelse mellan planering och resultat. Elevens värdering består av att eleven 

konstaterar att det blev som det var tänkt vilket inte kvalificerar för den kritiska nivån. Frågan 

ställs utifrån den värderande och analyserande aspekten och besvaras ur aspekten framställning 

och formgivning eftersom svaret är en ren återberättelse av tillvägagångssättet. Elev A2:s svar på 

samma fråga utförs på en praktisk reflektionsnivå. Eleven för ett resonemang hur denna nådde 

sitt mål, värderar sitt resultat som mycket bra, men går inte vidare på vad, hur och varför 

resultatet blev lyckat.  Enligt vår tolkning har svaret aspekten analysering och värdering av 

arbetsprocessen, då det beskriver utvecklingen av arbetet, till exempel förändringar under processen. 

      Fråga två har vi kategoriserat som kritisk med aspekter av framställning och formgivning…, samt 

välja och motivera tillvägagångssättet. Elev A1 svarar på en kritisk nivå, eftersom svaret innehåller 

moment av värdering, konsekvensanalys av vad val av färg har för betydelse för det estetiska 

uttrycket. Gällande aspekter beskriver eleven sina val och motiverar varför, samt tolkar sitt 

slöjdföremål ur ett estetiskt och kulturellt uttryck. Elev A2 svarar på en praktisk nivå, redogör 

tydligt för sitt tillvägagångssätt för att nå sitt mål. Vidare visar elevsvaret prov på den framställande 

och formgivande aspekten samt att eleven motiverar sina val och gör en tolkning av sitt slöjdföremåls 

estetiska uttryck. Detta innebär att elevens svar har tre av de fyra aspekterna. 

     Vid en jämförelse mellan lärare A:s frågor och de svar som eleverna ger framkommer det att 

det finns en viss diskrepans mellan de skrivna frågornas ordabetydelse gällande reflektionsnivåer 

och aspekter och elevsvarens nivåer och aspekter. Gällande lärarens sagda intention med 

elevernas reflekterande överensstämmer de skrivna frågornas betydelse med varandra. Elevsvaren 

innehåller element som överensstämmer med det läraren säger sig ha för intentioner. Till exempel 
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då elev A1 resonerar kring sina färgval till sitt broderi och motiverar detta till att ett visst estetiskt 

uttryck är önskvärt att nå. Gällande lärarens kommentarer på elev A1 och A2:s utvärderingar så 

visar data element av uppmuntrande karaktär som till exempel: Utmärkt arbete. En sådan 

kommentar går inte att vare sig kategorisera efter nivå eller aspekt då den inte specificerar något 

särskilt. Så som meningen är formulerad framgår det att det var ett bra genomfört arbete utan 

precisering kring vad som var bra. Lärare A kommentar om att eleven ska ha tålamod och välja 

svårare uppgifter i framtiden är förslag till förbättringar. Meningen är något opreciserad och ger 

en vag antydning till förbättring. 

6.3.2  Lärare B 

Under intervjun svarar lärare B att hens intention med ett reflektivt arbetssätt hör ihop med att 

eleverna ska ha möjlighet att reflektera kring de fyra förmågorna som återfinns i slöjdens 

kursplan. Vidare anser läraren att eleverna ska se över sin arbetsprocess, se vad de har gjort och 

vad de har lärt sig av arbetet och dra lärdom av det. Dessa tre formuleringar anser denna studie 

relaterar mest till lärare B:s intention gällande elevernas medvetenhet om sin arbetsprocess: 
 

Har du gjort förändringar som inte stämmer med planeringen, beskriv & skissa. 

Stötte du på några problem i så fall vilka? 

Vad har du lärt dig? 

 Fråga 1: Har du gjort förändringar som inte stämmer med planeringen, beskriv & skissa. 

 

Svar elev B1: Nej inga förändringar. Nja jag har bestämt mig för att jag ska ha massa olika färger 
på min pingvin. Jag ska ha grönt, rosa, gul blå mm. Nej inte vad jag vet nästa gång ska jag sy. Nej 
inga förändringar. Nej. Nej inga förändringar. Ja lite förändringar, jag gjorde bara 2 streck på 
fötterna istället för 3. Nej inga förändringar.  

 

Svar elev B2: Nej. Jag har stickat tre varv. Jag har stickat mer. Jag har stickar fyra varv till. Jag har 
stickat några varv. Ja jag har stickat fem varv. Ja jag har stickat 12 varv och nu är jag klar. Ja jag har 
gort klart den. 

 

Fråga 2: Stötte du på några problem i så fall vilka? 
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Elev B1 svarar fem av åtta gånger: Nej inga problem. De övriga gångerna lyder svaret enligt 
följande: Lite när vi skulle sy räta mot räta. Lite problem när jag skulle sy ihop huvudet i halsen. Ja 
jag var tvungen att sprätta när jag sydde fast fötterna, jag kom vidare genom att NN sprättade. Jag 
fick också sprätta när jag sytt fast underdelen. Jag kom vidare genom att NN sprättade en gång till. 

 

Elev B2 i dokument dagliga reflektioner svarar 6 av 8 gånger: Nej.  De övriga gångerna lyder svaret 
enligt följande: Ja, jag tappa maskor. Ja maskorna hamna på fel plats. 

 

Fråga 3: Vad har du lärt dig? 

 

Svar elev B1: Jag har lärt mig sy en pingvin i töjtyg 

Lärarkommentar: Mycket välskriven utvärdering 

Elev B2: Jag har lärt mig och sticka. Och hur man avmaskar och hur man lägger upp maskor. Så 
nu vet jag verkligen hur man stickar. 

Lärarkommentar: Vilken tur att du känner själv att du lärt dig sticka! 

  
Fråga 1 kategoriseras i praktisk nivå då den efterfrågar en reflektion kring tillvägagångssättet och 

hur målen uppnåddes. Aspekten som efterfrågas är analysering och värdering av arbetsprocessen. 

Elev B1 svarar på fråga 1 på en praktisk nivå med beskrivningar av tillvägagångssättet och 

berättar om sitt arbete utifrån aspekten motivera val. Elev B2 svarar på ett sätt som inte riktigt 

överensstämmer med frågan. Eleven berättar vad denne har gjort under lektionen som svar på 

frågan om några förändringar utifrån planeringen gjorts. De svar som skrivs är på en teknisk nivå 

och innehåller aspekter som rör framställning av slöjdföremålet.  

Fråga 2 kategoriseras som praktisk nivå då den efterfrågar om eleven stött på några problem och 

hur den i så fall löste dessa, samt en kritisk nivå då den efterfrågar elevens egna tankar om hur 

problemet löstes. Problemlösning är en del av att behärska en teknik och handlar om att vara 

medveten om hur man når sina mål. Frågan hamnar inom aspekten värdering och analys av 

arbetsprocessen samt aspekten välja och motivera tillvägagångssätt.  

      Elev B1 svarar på en praktisk nivå vid de tillfällen då denne stött på problem genom att 

beskriva de moment som krånglat och berättar att problemet löstes genom att läraren hjälpte till. 

Någon vidare analys av problemet sker inte, orsaker till problemen lyfts inte fram. Elevsvaret 

behandlar aspekterna framställning samt analys av arbetsprocessen. Elev B2 svarar på frågan 

genom att vid flera tillfällen skriva nej samt att vid två tillfällen berätta om problem som denne 

haft. Detta sker genom en kort beskrivning på en teknisk nivå utan lösning på problemet. 
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Reflektionen hamnar därför på en teknisk nivå inom aspekten formgivning och framställning i 

olika material.  

     Fråga 3: vad har du lärt dig kategoriseras till en kritisk nivå samt till aspekten analysering och 

värdering av arbetsprocessen eftersom den efterfrågar att eleven analysera sin arbetsprocess och 

sina lärdomar.  

    Elev B1 svarar att denne lärt sig hur man syr ett visst föremål i ett visst material. Svaret är på 

en praktisk nivå men har spår av kritisk nivå då eleven i någon mån analyserar sin arbetsprocess. 

Gällande aspekter behandlar svaret framställning och formgivning, och till en viss del värdering och analys 

av processen. Elev B2 redogör för den teknik denne har lärt sig och preciserar på en praktisk nivå 

olika moment av tekniken som denne numera behärskar. Eleven understyrker att hen nu 

verkligen kan utföra den aktuella tekniken vilket är en tydlig värdering av arbetet på en kritisk 

nivå. Aspekterna som tas upp är framställning och värdering.  

     Lärarens intention och de svar som fås från eleverna överensstämmer till viss del. De delar av 

frågorna som efterfrågar reflektion på praktisk nivå har till vissa delar fått sådana svar. 

Elevreflektioner på kritisk nivå är färre till antalet, eleverna redogör ofta för den konkreta 

processen som ägt rum. Lärarens intention att eleverna ska se sin egen arbetsprocess verkar till 

viss del realiseras genom att eleverna beskriver sitt tillvägagångssätt. Detta görs på såväl teknisk 

som praktisk reflektionsnivå. Lärarens kommentarer till eleverna är formulerade på ett 

uppmuntrande sätt samt är en bekräftelse på att läraren anser att eleverna har skrivit en bra 

utvärdering respektive lärt sig en teknik. 

6.3.3  Lärare C 

I intervjun med lärare C framgår det att hens intention med ett reflekterande arbetssätt primärt är 

att eleverna ska få förståelse för sin slöjdprocess. Lärare C beskriver denna process som idé, 

planering, framställning och utvärdering. Vidare säger lärare C i intervjun att reflektionsarbetet 

även handlar om att träna eleverna att utvärdera sig själva. Följande frågeformulering i lärarens 

dokument ”Loggbok” anser vi mest relaterar till hens sagda intention med ett reflektivt arbetssätt: 

 

Fråga 1: Hur gjorde du detta? 

 

Svar elev C1: Jag planerade och kollade på tyger och ritade upp en modell. Jag gjorde en 
mönsterritning utifrån ett mönsterark. Sedan klippte jag ut. Jag sydde ihop och nålade tröjans 
baksida och framsida.  
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Lärarkommentar: Förslag: Vad var viktigt när du gjorde detta? Förklara 

Fortsättning elevsvar: Jag tog kant-banden vek ut och nålade fast vid kanten av ärmen, på 
avigsidan av tyget. Sedan sydde jag och man kunde börja var som helst på tyget och sedan vek jag 
över kanten så banden sitter över kanten på tyget. Genom att vika över bandet en gång till över 
kanten på tyget och nålad och sydde med söm 2 sedan vid halsen började jag om som på armarna 
och nålade. Jag sydde kantbandet klart på tyget sedan nålade jag och fållade och sydde längst ner 
med tvillingnål 3cm inn. 

Lärarkommentar: Mycket bra! Fortsätt så här. 

Svar elev C2: Jag jobbade snabbt effektivt, sen lyssnade på vad läraren sa, jag kom också på med 
egna idéer och lyssnade på andras åsikter. Jag fick vänta rätså länge så det gick inte lika snabbt som 
förra lektionen Men när jag väl fick mallen arbetade jag snabbt. Jag arbetade snabbt lyssnade på 
genomgångarna och gjorde det noggrant. Jag använde symaskinen och sydde med raksöm 1 och 
med 4,5 mellanrum när jag sydde halsen. Jag använde symaskin och sydde med elastisk raksöm 2 
också använde jag Raksöm 1 till halsen. 

Lärarkommentar: Bra! Fortsätt så här och gör textiltrycket också. Tänk på det jag sa: Lättare 
uppgift, komplettera med en annan teknik: t ex trycket. 

Fortsättning elev C2: Jag använde symaskin och sydd med elastisk raksöm 2 

Lärarkommentar: Nuläget: Framställning: C Övriga: A (som kan höjas läs ovan.) 

Fråga 1 kategoriseras tillhöra den praktiska reflektionsnivån. Så som frågan är formulerad 

indikerar den att läraren önskar få ett svar som relaterar till hur eleven nådde sitt resultat 

praktiskt. Aspektmässigt hamnar den inom fältet för formgivning och framställning i olika material.... 

Elev C1 första fyra svar på frågan är av teknisk karaktär. Eleven beskriver vad som gjorts under 

lektionerna och inte hur. Lärare C:s kommentarer Upprepning & Förslag: Vad var viktigt när du gjorde 

detta? Förklara, anger att eleven inte svarar på lärarens fråga. Elevens följande anteckningar där en 

förklaring av tillvägagångssättet görs har en praktisk reflektionsnivå, då eleven i sin skrift svarar 

på hur målet uppnåddes. Lärarens respons på denna förklaring av elevens tillvägagångssätt är av 

uppmuntrande karaktär, då lärarens kommentar är. Mycket bra! Fortsätt så här. De aspekter som 

återfinns i C1 svar kategoriseras av formgivning och framställning med ett undantag som är 

meningen: sedan vek jag över kanten så banden sitter över kanten på tyget som motiverar 

tillvägagångssättet. Gällande lärare C kommentarer visar de en riktning mot vilken typ av 

svar/reflektioner som efterfrågas av eleven. 

           Elev C2 svarar första och tredje gången på en kritisk reflektionsnivå. Eleven värderar sin 

arbetssats som går ut på att eleven anser sig själv har utnyttjat tiden väl och ger exempel på detta.  

Den femte gången svarar eleven på en praktisk nivå, där eleven beskriver hur målet uppnåddes, 

eleven använder slöjdterminologi och använder den för att förklara sitt arbetssätt. Läraren 

kommenterar att det är bra och ger återkoppling genom att skriva förslag på hur eleven ska 

utvecklas ytterligare. En kommentar som bra kategoriseras som uppmuntran, då det inte 
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specificeras. Fortsättningen på lärarens kommentar är konkreta förslag till eleven. Gällande de 

aspekter som återfinns i elevsvaren kategoriseras de antingen som formgivning och framställning i olika 

material… eller Analysering och värdering av slöjdprocessen.  

     Vid en jämförelse mellan det som läraren säger är intentionen med elevernas reflektioner och 

deras svar visar data att elev C1:s reflektioner är främst av teknisk karaktär vilket inte är lärarens 

intention som kategoriserats som praktisk. Läraren ger förslag på vad för slags svar som önskas, 

vilket inte eleven svarar på förrän i sin sista skrift. Lärarens återkoppling är: Mycket bra! Fortsätt så 

här, vilket ger en indikation om uppmuntran till att fortsätta svara på liknande vis. Det finns en 

diskrepans mellan lärarens intention att eleven ska reflektera över hela slöjdprocessen, vilket kan 

tyda på att frågan är så pass öppet formulerad att eleven tolkar dess betydelse på ett annat sätt.      

     Gällande korrelationen mellan lärarens intention, den skriftliga frågeformuleringen och elev 

C2:s svar visar data att eleven svarar på både en praktisk och kritisk nivå. Det tyder på att 

frågeformuleringen är öppen till sin karaktär, vilket innebär att det blir upp till eleven själv att 

tolka den. Detta gör att elevsvaret i princip kan relatera till vilken nivå som helst och att det 

snarare handlar om den mognadsnivå och erfarenhet som eleven själv besitter. Vid en jämförelse 

av frågeformuleringen och lärarens intention går det inte att utläsa att det handlar om att 

reflektera kring slöjdprocessens alla delar. Data visar att det finns en diskrepans mellan den 

skrivna formuleringen och elevernas svar gällande vilka aspekter som återfinns i formuleringarna. 

Även om lärare C:s fråga i denna studie har kategoriserats som att handla om ren formgivning 

och framställning analyserar och värderar elev C2 sin slöjdprocess, vilket överensstämmer med 

lärarens sagda intention. 

6.3.4  Lärare D 

Lärare D förklarar under intervjun att hens intention med elevernas reflektioner är att eleverna 

ska träna sig på att förstå varför de gör saker samt att kunna definiera och motivera sina val. Att 

eleverna ska kunna bedöma sig själva och sitt slöjdarbete är också en intention. Följande av 

lärarens formuleringar anser vi relaterar till lärare D:s intentioner:  

Fråga: Genom att utföra detta arbete har jag visat att jag kan: 

Elev D1: Sy i en knapp, sy runt ett papper utan att ha ritat runt. 

Elev D2: Ha en bra fantasi att kunna sy på symaskin, att jag kan åter använda på nytt och på nytt 
och att jag kan göra kaststygn och sist men inte lättast att göra en ficka. 

Lärare D har inte gett någon skriftlig kommentar på de dokument vi tagit del av.  
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Enligt vår tolkning kategoriseras frågan till en kritisk nivå eftersom den innehåller självvärdering. 

Frågan kan dock tolkas som praktisk nivå om det som efterfrågas ses som en redogörelse av 

genomförda, avklarade moment utan spår av värdering. Den aspekt som rörs är värdering och 

analys av arbetsprocessen.  

 Elev D1 svarar på frågan på en praktisk nivå där hens redogör för de moment som klarats av. 

Genom att studera de övriga frågorna och svaren i reflektionsdokumentet går det att dra 

slutsatsen att de uppräknade momenten inte är alla de moment som avklarats. De delar som 

eleven skriver under frågan kan vara sådana som eleven anser vara nya, ej förut beprövade 

moment som eleven i och med det aktuella arbetet lärt sig. Elevens svar rymmer aspekten 

framställning och till viss del värdering då frågan tvingat eleven att se över och i någon mån 

analysera sin process.  

      Elev D2 svarar på frågan på kritisk och delvis praktisk nivå. Eleven värderar sin fantasi och 

berättar att denne klarat av att sy en ficka trots att detta inte var lätt. Eleven redogör för några av 

de moment som genomförts och som i fallet D2 kan detta vara moment som eleven anser gett 

nya lärdomar. Svaret rymmer aspekterna värdering och analys av arbetsprocessen samt 

framställning.  

      Vid en jämförelse mellan lärare D:s fråga och de svar som eleverna ger framträder en 

diskrepans mellan intentionen och resultatet. Eleverna svarar till en stor del på en praktisk 

reflektionsnivå och inom aspekten framställning. De värderingar av arbetsprocessen som 

förekommer gör det i form av redogörelser för avklarade moment som i denna studie tolkas som 

nya moment som eleven anser ha lärt sig. Då endast en fråga valts ut som relaterar till lärare D:s 

intention med reflektionerna blir urvalet litet. Lärare D:s intention med reflektioner förverkligas 

möjligen även i andra delar av reflektionsdokumentet än den fråga som valt ut här.  

Analysen och jämförelsen av de tre delarna kan kortfattat sammanfattas: 

• Lärarnas skrivna kommentarer är mestadels av uppmuntrande karaktär. 

• Frågorna i dokumenten stämmer i huvudsak med lärarnas uttalade intentioner. 

• Lärarna kommenterar i huvudsak elevernas praktiska arbete och inte deras reflektioner. 

• Alla lärare ger inte skriftlig återkoppling. 

• Elevsvaren ger ingen entydig bild. 

• Viss diskrepans mellan lärarnas intentioner och elevsvarens innehåll. 

6.4 Sammanfattande resultat 

Här följer en sammanställning av studiens trekomponentsanalys. Avsnittet består av fyra delar, 

där varje del är relaterad till forskningsfrågorna i den ordning de är ställda. 
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6.4.1  Styrning av re f l ekt ioner  

Det urskiljer sig tre styrningssätt som de intervjuade lärarna tillämpar i sin undervisning. Dessa är 

tidsaspekten, den muntliga framställningen och reflektionsdokumenten. Tidsfaktorn är väsentlig 

då den visar hur mycket tid respektive lärare ger utrymme för eleverna att konkret arbeta med 

reflektioner. Den muntliga framställningen är hur läraren pratar med eleverna om deras 

reflektioner. Reflektionsdokumenten visar genom sin förekomst och formulering lärarens 

styrning. Intervjuerna och dokumenten visar att det finns såväl en variation mellan lärarnas sätt 

att styra eleverna till att reflektera, som att det förekommer likheter. Gällande tidsaspekten 

framgår det att tre av lärarna ger utrymme för något som går under beteckningen daglig 

reflektion/loggbok och som sker under varje lektionstillfälle och som pågår under fem till tio 

minuter. Den avsatta tiden ger en indikation om reflektioners positionering i undervisningen.        

      Gällande den muntliga framställningen, framgår det av intervjuerna att samtliga lärare talar 

kontinuerligt med eleverna om de reflektioner de gör. Detta görs dels genom gemensamma 

reflektionsstunder i klassrummet, dels genom enskilda elevsamtal, vilket lärare A tillämpar, då 

elevernas reflektioner relateras till kunskapskraven. Styrning via dokumenten visar sig genom 

antalet dokument som lärarna tillhandahåller eleverna, hur de är utformade och vilka 

frågeformuleringar som används. Likheter gällande denna faktor lärarna emellan är främst att alla 

har utformat eget material som de använder. Vissa frågeformuleringar liknar även varandra. De 

olikheter som framträder är mängden dokument som används. Lärare A och B använder sig av 

flera reflektionsdokument. Lärare A, B och C använder reflektionsdokument under varje 

lektionstillfälle. Lärare D använder sig av ett reflektionsdokument eleverna ska använda efter att 

ha färdigställt sin slöjdprodukt. Vid en närläsning av respektive dokument framträder ytterligare 

en komponent. Denna avser antalet frågor som ställs och hur mycket skrivplats som lämnats till 

att skriva på. Båda dessa aspekter ger en tydlig styrning om vad lärarna efterfrågar. Om det bara 

lämnas någon rad alternativt ges liten plats markerar det att eleven inte behöver skriva så mycket 

alternativ kunna använda ett stringent språk. 

6.4.2  Reflekt ionsnivåer lärarna e f t er frågar 

I intervjuerna uttrycker de fyra lärarna mer eller mindre tydligt de nivåer av reflektion som de 

efterfrågar från sina elever. Samtliga lärare nämner intentioner och funktioner på alla de tre 

nivåerna men någon av dem framställs som av större vikt. Lärare A framhåller sin intention med 

reflektionsarbetet som att utveckla elevernas förmåga att se konsekvenserna av sina val vilket 

efterfrågar en praktisk nivå av reflektion. Eleverna ska också kunna förstå varför olika saker 
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behöver göras samt kunna bedöma sina egna arbetsprocesser vilket handlar om reflektion på 

kritisk nivå. Lärare B uttalar en efterfrågan av reflektioner på främst praktisk och kritisk nivå. 

Den praktiska nivån uttrycks som viktig då eleverna ska komma vidare i sitt arbete, ha hjälp av 

tidigare utförda moment samt att kunna hjälpa andra elever. Den kritiska nivån efterfrågas när 

eleverna tränas i att bedöma sitt eget arbete och visa för läraren hur de tänkt. Lärare C betonar 

reflektioners funktioner på en teknisk nivå då eleverna har dem som hjälp att komma igång och 

arbeta i början av lektionen samt då läraren har dem som underlag för lektionsplanering. Den 

kritiska nivån av reflektion efterfrågas då eleverna ombeds bedöma vart de ligger till 

betygsmässigt. Lärare D betonar vikten av att kunna sätta ord på sina handlingar vilket hör till 

den praktiska nivån av reflektioner då det kräver förståelse för och kunskap om den teknik man 

använder. Att eleverna ska kunna definiera varför de gör som de gör understryks av lärare D som 

viktigt vilket handlar om reflektion på en kritisk nivå.  

6.4.3  Reflekt ionsdokumentens aspekter  

Lärarnas reflektionsdokument berör främst två aspekter. Dessa handlar om att eleverna ska 

redogöra för framställning av slöjdföremål… samt värdera och reflektera över sin arbetsprocess. Vid 

närstudie av frågeformuleringarna är det två faktorer som utkristalliserar sig. Den första rör vilken 

karaktär frågorna har. I denna studie har de kategoriserats som öppna respektive riktade 

frågeformuleringar. Definieringen av denna indelning är att de så kallade öppna frågorna inte 

preciserar avsändarens syfte, medan de riktade gör det. De öppna frågorna kan därmed få en 

större variation på svar till skillnad från de riktade, som genom sin ordformulering tydligare visar 

vad läraren vill att eleven ska reflektera över. Exempel på en öppen fråga är: Vad har jag gjort idag. 

Denna typ av fråga preciserar inte för mottagaren vad ett förväntat svar kan innehålla för 

aspekter. Det som kan urskiljas i frågan är att det handlar om någon form av praktiskt handlande, 

”ett görande”. Frågan utesluter inte direkt de övriga aspekterna, men då det inte följer någon 

precisering är det logiskt att tänka sig en indirekt uteslutning av de övriga aspekterna. Dessa 

frågor har alltså ett större tolkningsutrymme än de riktade, vilket innebär att de kan tolkas på 

olika sätt av såväl elever som lärare. 

Den andra faktorn som utkristalliserar sig är att den höga förekomsten av aspekterna 

formgivning och framställning… och analysering och värdering… i de undersökta lärarnas 

reflektionsdokument ger en tydlig fingervisning om vilka aspekter av undervisningen som läraren 

visar eleven vad de ska fokusera sina reflektioner på. 



49 
 

6.4.4  Samband mel lan avsändare & mottagare  

Den jämförande analysen visar att de frågor lärarna ställer till eleverna överensstämmer till viss 

del med de intentioner de säger sig ha gällande elevernas reflektioner. Lärare A och C anser bland 

annat att en viktig del av elevernas reflektioner ska öva dem på att göra självvärderingar, vilket vi 

klassificerar som kritisk reflektionsnivå. Detta gör lärare A bland annat genom att eleverna 

värderar sin egen arbetsinsats med stöd utifrån kursplanens kunskapsmatris. Genom att göra 

denna handling ges eleverna möjlighet att reflektera på en kritisk nivå med en tydlig markering på 

vad de ska reflektera över. Lärare C:s ställda fråga i dokumentet ger inte en tydlig koppling mellan 

hens utsagda intention och frågeformulering, som har klassificerats som praktisk reflektionsnivå. 

Det betyder att det förefaller som att det finns en diskrepans mellan intention och 

frågeformulering. De elevsvar som erhålles från respektive lärare är inte lika entydiga. Lärare A:s 

båda elever svarar på både praktisk och kritisk reflektionsnivå. Lärare C:s elever svarar också på 

andra reflektionsnivåer än frågan har. En av eleverna svarar på en högre reflektionsnivå än den 

betydelse formuleringen faktiskt har. Den andra eleven svarar däremot på en lägre reflektionsnivå 

än frågan har, och höjer sig inte förrän läraren skriftligen efterfrågar mer och preciserar vad. 

Detta i sin tur ger en fingervisning om värdet av lärarrespons.  

    Gällande lärare C:s uttalade intention att eleverna ska få möjlighet att bli medvetna om hela sin 

slöjdprocess, är frågan formulerad på ett så pass öppet sätt att sambandet intention och ställd 

fråga inte helt överensstämmer. Slöjdprocessens alla delar ryms inte i frågeformuleringen, det blir 

tillverkningssättet som hamnar i fokus, vilket eleverna även beskriver. Då det gäller lärare A 

överensstämmer intention med frågeformulering, dock har elevsvarens innehåll element av såväl 

praktisk som kritisk reflektionsnivå. De kommentarer som förs i de studerade dokumenten visar 

att läraren kommenterar elevernas arbete och hur de ska göra i framtiden för att utvecklas. 

Kommentarernas formuleringar indikerar att det rör sig om helheten av elevernas slöjdarbeten. 

Lärare B och D:s  uttalade intentioner liknar lärare A och C:s uttalade intentioner. Angående 

lärare B:s intention om att eleverna ska ges möjlighet att reflektera kring slöjden fyra förmågor 

överensstämmer med lärarens frågeformuleringar då de är såväl preciserade som knyter an till de 

olika aspekterna. Utifrån det tolkade elevsvaren visar det sig att eleverna i huvudsak reflekterar på 

en teknisk och praktisk nivå, vilket inte överensstämmer helt då det gäller lärares intention och 

formulering. De analyserade lärarkommentarerna som eleverna erhållit är av uppmuntrande 

karaktär utan förslag på vidareutveckling. Lärare D beskriver att hens intention är 

konsekvensanalys och självvärdering. Sambandet mellan intention och frågeformulering stämmer 

till viss del. Eleverna får genom denna fråga möjlighet att reflektera över vad de lärt sig vilket 

kopplas till självvärdering. Övriga intentioner som konsekvensanalys och kunna motivera sina val 
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överensstämmer inte med frågans formulering. Eleverna svarar i huvudsak på en praktisk 

reflektionsnivå, med ett undantag som bär spår av kritisk reflektionsnivå. 

Sammanfattningsvis går följande att utläsas: 

• Varje lärare tolkar och motiverar själv sitt reflektionsarbete och skapar egna 

reflektionsdokument. 

• Det finns ingen nationell, regional eller lokal samordning av praktiskt 

reflektionsarbete. 

• Lärarna efterfrågor till stor del reflektioner i aspekterna formgivning & framställning samt 

analysering och värdering av… 

• Elevreflektionerna stämmer ibland överens med lärarens intention och formuleringar, 

ibland inte. 
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7 Diskussion 

Den diskurs som råder inom utbildningsvetenskap gällande reflektioners betydelse för ett ökat 

lärande överensstämmer med informanternas åsikter. Samtliga lärare betonar att reflektioners 

funktion i undervisningssammanhang handlar om att eleverna blir metakognitiva om sin egen 

kunskap. Eleverna ska lära sig att göra konsekvensanalys, värdera och analysera sin arbetsprocess, 

välja och motivera sina val med mera och kunna göra detta på ett medvetet plan. Det vill säga, de 

intervjuade lärarnas intention med ett reflektivt arbetssätt överensstämmer med den pågående 

diskursen, vilket i sig inte är någon revolutionerande upptäckt då samtliga lärare är en del av den 

utbildningskultur som ingår i vårt samhälle, och påverkas därmed av de diskurser som förs. 

Denna studies val att tillämpa diskursanalys som metod handlar om att vi utgått från att den 

minsta beståndsdelen i diskursen är de ord, begrepp, uttryck samt formuleringar som lärarna 

använder i sin vokabulär och i sina reflektionsdokument. Vidare tolkar vi ovanstående som icke 

neutrala eftersom läraren har en auktoritär roll, med legitimitet att tolka styrdokumenten och föra 

dessa tolkningar vidare. Lärarna i sin tur styrs av styrdokumentens formuleringar som inte heller 

är neutrala. På så vis styrs eleverna att se och förstå ett förhållande ur ett visst perspektiv. De ord, 

begrepp och uttryck som förekommer i undervisningssammanhang blir de ord, begrepp och 

uttryck som eleven ska bygga sin kunskap vidare på. Då dessa först tolkas av läraren innebär det 

att det är essentiellt och inte bara önskvärt att dessa tolkningar diskuteras på flera plan innan de 

implementeras i undervisningen. Såväl lärare sinsemellan, som lärare–elev samt elev–elev behöver 

få möjlighet att diskutera tolkningarna för att se om man talar om samma sak och ur vilket ljus 

det ska förstås. Detta förståelse- och kommunikationssamband torde vara såväl uppenbart som 

en realitet och vi relaterar detta till det som Vygotskij beskrev som pseudobegrepp, det vill säga 

att unga lär sig tillämpa ord och begrepp genom vuxnas sätt att använda dem. Det betyder att om 

elever ska göra en reflektion måste läraren visa och tala om hur den görs först, och då ha sin egen 

tolkning klar innan den presenteras. Vår studie visar att lärarnas intention med elevreflektion i 

undervisningen överensstämmer delvis med deras formuleringar i reflektionsdokumenten. Alla 

informanterna har en eller fler frågeformuleringar som relaterar till deras intention, dock gör inte 

alla det. När det gäller analysen av sambandet mellan intention – dokument – elevsvar visar det 

sig att det finns en betydande diskrepans mellan elevsvar och dokument. Elevernas 

reflektionsnivåer överensstämmer ibland med frågeformuleringens reflektionsnivå och ibland 

inte. Vid närläsning av den skrivna frågan har vi uppmärksammat att formuleringarna är antingen 

öppet tolkningsbara eller styrda. De öppna frågorna ger en större variation på kvalitén av 
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elevernas reflektioner. De analyserade elevsvaren visar att vissa elever reflekterar under den 

efterfrågade nivån, och en del över. Detta i sin tur visar att avsändare – mottagare har skilda 

tolkningar gällande vad reflektionen ska bestå av och saknar överensstämmande referensramar 

vilket innebär att det saknas en pusselbit i lärare och elevers samarbete. Enligt Homlong (2011) är 

det essentiellt att lärare – elev har överensstämmande tolkningsram om handledning ska bli så 

fruktbart som möjligt. Det blir med allra högsta sannolikhet inga problem för de elever som 

reflekterar över förväntad nivå, eftersom det visar på en komplex reflektionsförmåga. Dock 

förlorar de elever som skriver på en lägre förväntad nivå, då det visar att de saknar verktyg för att 

reflektera på en förväntad nivå. Eleven hamnar från start i underläge på grund av att läraren inte 

lyckats med att definiera begrepps betydelse.  

Det textmaterial som analyserats visar oss också lärarnas styrning av elevernas reflektioner. De 

aspekter som i texterna syns vara primära för lärarna är Formgivning och framställning… & Analys och 

tolkning av slöjdprocessen, det vill säga fokus på tillverkning och självvärdering. De kommentarer 

som lärare skrivit till eleverna i reflektionsdokumenten relaterar i huvudsak till deras slöjdarbete, 

inte till deras reflektioner. Eleverna får således i det undersökta textmaterialet inte någon formativ 

bedömning på sina reflektioner och hur dessa ska utvecklas. Hasselskog (2010) skriver att det i 

elevundersökningar framkommit att elever tycker att de får relativt lite återkoppling på sitt arbete, 

samt att slöjundervisning lägger fokus på den praktiska delen och att den teoretiska delen hamnar 

på undantag. Även om vi utifrån denna studie inte kan dra slutsatsen att detta stämmer med vårt 

resultat, går det att dra paralleller mellan Hasselskogs utgångspunkter och det faktum att det är tre 

av fyra lärare som skrivit kommentarer till eleverna, varav två av lärarnas kommentarer inte 

innehöll någon återkoppling med förslag på vidareutveckling gällande elevernas reflektionsarbete. 

Vid närläsning innehåller ingen av de skrivna lärarkommentarerna någon djupare analys utan är 

av främst uppmuntrande karaktär, som egentligen inte specificerar någonting. Detta får oss att 

fundera vad som skulle genereras om elever fick preciserad respons på sina reflektioner? Leijens 

m.fl. (2012), undersökning visar att studiens danselever genererade en ökad reflektionsförmåga på 

djupare nivåer. Då elever enligt styrdokument ska göra reflektioner torde det vara av intresse att 

redan på formuleringsnivå tolka reflektionsbegreppet och skapa ett konstruktivt arbetsverktyg för 

hur man arbetar med reflektioner på realiseringsnivå. Det innebär att det ska ingå i den nationella 

lärarutbildningen och som vidareutbildning för de som redan arbetar professionellt. Då orden är 

de byggstenar som Vygotskij (1999) menar ligger till grund för individens 

begreppsbildningsprocess i unga år är det viktigt att vi inom vår blivande profession ger eleverna 

konkreta tolkningar och arbetssätt som gör att de får möjlighet att tillämpa dessa och på så vis få 
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det som Vygotskij beskriver som tillgång till de psykologiska processer som hjälper oss vid 

problemlösning (ibid., s.185). 
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8 Konklusion 

Arbetet med vår studie har väckt många frågor hos oss. Känslan som återstår är att det är viktigt 

att gå tillbaka till grunden och fundera över vad det verkligen är man vill när man ber eleverna 

reflektera. Handlar det om att jag som lärare ska skaffa mig underlag för bedömning? Vill jag 

påverka eleverna att använda slöjdord? Behöver skolan en skrivövning till? Ska eleverna befästa 

och fördjupa sina kunskaper eller handlar det om att den praktiska kunskapen ska synliggöras och 

förstås? Vår inlästa litteratur visar vikten av att få och ge återkoppling, då det stimulerar 

individens begreppsbildningsprocesser. Vårt resultat visar att det finns stor variation hur 

återkoppling sker. När vi lägger ihop detta framstår det att detta bara är början av ett område som 

behöver belysas ytterligare för att reflektioner i undervisning ska nå sin fulla potential. Våra 

förslag till vidare forskning är att studera hur reflektionsarbetet ser ut nationellt sett inom 

slöjdundervisning, undersöker och utvecklar reflektionsarbetet för elever med språksvårigheter 

samt att undersöka olika arbetssätt och modeller som kan appliceras som effektiva verktyg i 

reflektionsarbete. Ett bra exempel som vi önskar föra vidare är Homlongs (2011) idé om att 

elever ska får träna sig i att diskutera och analysera slöjdtekniska begrepp, till exempel estetik, och 

göra det i grupp. På så vis kan vi komma vidare från tankesättet att reflektioner är något vi ”bara 

ska kunna”. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med elevreflektioner samt att 
undersöka sambandet mellan elevers reflektion kring slöjdarbetet och lärarens intention med 
ett reflektivt arbetssätt? 

Frågeställningar 
1. På vilka sätt styr slöjdlärare elevers reflektionsarbete? 

2. Vilka nivåer av reflektion efterfrågar slöjdlärare? 
3. Vilka aspekter är det som elever ska reflektera inom och dokumentera enligt slöjdlärares 
reflektionsdokument? 
4. Hur ser sambandet ut mellan elevers reflektion kring sina arbetsprocesser och lärarens 
intention med ett reflektivt arbetssätt? 

Huvudtema: Slöjdlärares syn på reflektioners funktion i slöjdämnet. 
 
Tema1. Bakgrund 
 
1.1 Utbildning   
1.2  Karriär 
1.3 Nuvarande arbetssituation 
 
Tema 2. Uppfattningar om reflektion 
 
2.1 Funktion 
Hur definierar du begreppet reflektion? 
Vad tycker att reflektioner har för funktion i undervisning? 
 
2.2 Intention 
Vad är din intention med elevers reflekterande? 
 
Tema 3. Användande av reflektion i undervisning 
 
3.1 Arbetsredskap för reflektionsarbete 
Vilka arbetsredskap använder du för att få eleverna att reflektera? 
Vad är dina intentioner med de frågor du ställer till eleverna? 
 
3.2  Elevernas fokus för reflektioner 
Vad tycker du att eleverna brukar ha för fokus på sina reflektioner? 
 
3.3 Uppföljning/återkoppling 
Hur arbetar du med uppföljning och återkoppling av elevernas reflektioner? 
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Bilaga 2 Reflektionsdokument 

 

Reflektionsdokument Lärare A  

Daglig reflektion 

 

 Vad har jag gjort idag? (Hur gick det?) 

Vad ska jag göra nästa gång? ( 

Vad kan jag behöva för hjälp nästa gång? 

Andra tankar (vad har jag lärt mig idag?) 
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Bilaga 3 Lärare A Utvärdering sid 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats för bild 
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Forts. Utvärdering, s.2 
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Bilaga 4 Lärare B Planering av arbete 
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Bilaga 5 Lärare B daglig reflektion 
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Bilaga 6 Lärare B Utvärdering av arbete 
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Bilaga 7 Lärare C Daglig reflektion 
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Bilaga 8 Lärare D Utvärdering av arbete 
 

 
 


