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Abstrakt 
 
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, Schöns teori om lärande av en reflektiv 
praktik samt begreppet metakognition, undersöker denna studie hur elever på 
medieprogrammet reflekterar över sitt lärande i ett hantverksämne. Därtill analyseras vilket 
inflytande hantverkskunskapen och det lokala arbetssättet kan ha utövat på elevernas 
reflekterande förmåga. 
 
Undersökningen genomfördes genom djupintervjuer med fyra elever som läst Grafisk 
kommunikation. Intervjuerna har analyserats och tolkats i relation till Schöns beskrivning av 
hur man lär sig en reflektiv praktik, portfolioarbete och metakognitiv träning. 
 
I studien framkommer att eleverna reflekterar kring hantverkskunskapen i enlighet med flera 
av Schöns reflektionsnivåer: Eleverna visar reflektion i handling, förmåga att värdera och 
kritisera sina alster och de reflekterar över vilka värden som ligger till grund för 
värderingarna. Därtill visar studien att eleverna i trean använder sina metakognitiva kunskaper 
i större utsträckning än när de började med hantverkskunskapen. Den slutsats som dras är att 
det journalistiska arbetssättet och hantverkskunskapen kan ha tränat elevernas reflekterande 
förmåga genom en återkommande fokusering på uppgifternas syfte, förutsättningar och 
begränsningar.  
 
Sökord: reflektiv praktik, metakognition, hantverkskunskap. 
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1. Inledning 

I idealfallet lyckas skolan med sitt uppdrag. ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet” (Skolverket, 1994 s. 3). Hur uppnår vi det? Det är viktigt inte bara för 
individen utan för demokratin och samhällets utveckling att människor har makt över sin egen 
utveckling. För att kunna ”ge sitt bästa i ansvarig frihet” måste eleverna ges möjlighet att 
upptäcka sina utvecklingsmöjligheter; att reflektera över sitt eget lärande. 
 
Vi som genomfört denna studie är två lärare som undervisar respektive undervisat vid samma 
medieprogram. Vår nyfikenhet kring vad det lokala pedagogiska arbetssättet ger eleverna blev 
utgångspunkt för detta arbete. Ger arbetssättet eleverna den hantverkskunskap och det 
tänkesätt att hantera uppgifter vi avsett, eller är det så att vi bara har producerat massor med 
papper med fina ord och floskler som låter bra i pedagogiska kretsar? 
 
Vi har upplevt att blivande elever ser medieprogrammet som ett ställe där man kan ha roligt 
med datorer, kameror och en massa annan spännande teknik. Vi som jobbar här ser det inte 
så. På medieprogrammet vill vi i enlighet med programmålen lära eleven vad medier är och 
hur de fungerar i samhället (Skolverket, 2000). Vi vill ge eleverna det lokala 
medieprogrammets grundstenar; medieinsikt, kommunikativ förmåga, hantverkskunskap, ett 
journalistiskt arbetssätt och ett etiskt förhållningssätt. Den teknik som finns på programmet är 
till för att ge eleven verktyg för att berätta och arbeta journalistiskt, men innehållet som 
förmedlas är viktigare än tekniken (Lindbäck, 2003).  
 
På medieprogrammet får eleverna träna sig i att arbeta självständigt med att hitta och värdera 
information. De får träna sig i att komma på idéer och kreativa lösningar. Vi strävar efter att 
ge eleverna en helhetssyn och ett större djup i sina kunskaper genom att göra undervisningen 
mindre abstrakt och istället mer lättillgänglig och verklighetsanpassad (Lindbäck, 2003). I de 
fyra hantverksämnena; foto, ljudmedier, grafisk kommunikation och text, får eleverna 
möjlighet att applicera mediekunskaperna på ett handfast och verklighetsnära sätt, för att 
eleverna ska lära sig om och av arbetsprocessen såväl som av resultatet.  
 
Vår avsikt och förhoppning är att eleverna på grund av arbetssättet på medieprogrammet blir 
medvetna om arbetsprocessens betydelse för resultatet och att de därmed har stora möjligheter 
att bli medvetna om sitt eget lärande. Därför vill vi med denna studie undersöka om det 
förhåller sig på det sättet – att de blir medvetna om sitt eget lärande, eller om det endast är 
önsketänkande. Hur deras medvetenhet om sitt eget lärande förändras, eller påverkas – om det 
nu gör det – på medieprogrammet är i vart fall av nytta för att vi ska kunna förstå effekterna 
av vår undervisning och få underlag för att utveckla undervisningsarbetet vidare.  
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2. Bakgrund 
Här presenterar vi den kunskapssyn och de teorier om lärande och reflektion som denna studie 
bygger på, därefter tidigare forskning. 

2.1 Vad är kunskap  
Synen på vad som är kunskap och värdefull sådan har oundvikligen förändrats över tiden.  
Denna studie har som utgångspunkt det vidgade kunskapsbegrepp som framställs i läroplanen, 
Lpf 94 (Skolverket, 1994), där begreppet vidgats till att innesluta utöver fakta- och 
förståelsekunskap också förtrogenhetskunskap, även kallat bakgrundskunskap eller tyst 
kunskap, och färdighetskunskap, att veta hur något ska göras och kunna genomföra det 
(Gustavsson, 2002). Detta vidgade kunskapsbegrepp är en förutsättning för att kunna beskriva 
den kunskap vi avser studera och kan beskrivas som följer. 
 
Enligt Molander (1993) är kunskap kunskap i handling. Med detta menar han att eftersom den 
relevanta lösningen på ett problem kan variera med hur problemet ses och förstås i olika 
sociala sammanhang, blir kunskap något som uttrycks i form av ändamålsenliga handlingar i 
dessa olika situationer. Kunskaper är något som inte kan tillämpas slentrianmässigt på en 
lättolkad omvärld, utan används kreativt när människor förstår och tolkar händelser eller 
problem i ljuset av sina tidigare erfarenheter. Kunskapen är det människan har att tillgå för att 
förstå och agera i konkreta situationer. Dessa tillgångar kan vara både sådant som kan 
formuleras som fakta och förståelse, likaväl som det hantverkskunnande som kommer till 
uttryck genom kroppen eller intuitiva värderingar som kommer med år av erfarenhet 
(Molander, 1993). Denna syn på kunskap som något som uttrycks i handling står också Schön 
(1987) för. Han menar att den professionelle utövaren av en praktik, till exempel en 
hantverkare, visar sitt mästerliga kunnande när han ställs inför nya unika uppdrag. I den nya 
situationen finner sig mästaren i utgångsförutsättningarna, väljer mellan eller integrerar 
motstridiga värden och definierar därmed ett sammanhängande problem som han sedan 
föresätter sig att lösa i ljuset av sina tidigare erfarenheter. Varje situation kan vara 
problematisk på flera olika sätt; det kan handla om hantverksproduktens ovanlighet, etiska 
perspektiv, eller personliga kvaliteter och tillkortakommanden i konflikt med önskan att 
behålla jobbet eller hur man utför ett gott jobb till ett rimligt pris. När man ställs inför ett 
unikt problem kan man inte använda tidigare lösningar och finns det en värdekonflikt finns 
inget färdigt svar på konsekvenserna för den praktiska lösningen. Dessa situationer av 
osäkerhet är enligt Schön centrala för utövandet av professionell praktik. Det är här den 
professionelle använder sig av reflektion i handling eller ”reflection in action” för att skapa 
nya ändamålsenliga lösningar (Schön, 1987).  
 
Föregångaren Dewey (1933/1998) ansåg likt Molander (1993) att kunskap är ett resultat av att 
ständigt ompröva idéer och praktiker i verkliga situationer och då blir meningen med 
utbildningen att lära sig hantera och lösa aktuella och möjliga problem för att tillägna sig en 
handlingsberedskap inför aktuella och framtida problem. Dewey (Gustavsson, 2002) ansåg att 
det autentiska lärandet var grundläggande, att kunskapen ska stå i nära relation till samhället 
och livet. Det viktiga för att frambringa läroprocesser är att eleverna själva är aktiva och söker 
kunskapen.  
 
Vygotskij (Dysthe, 2001) betonar att kunskap konstrueras i samspel med andra, vilket är 
utmärkande för det sociokulturella perspektivet på lärande. En naturlig tillämpning av här 
nämnda synsätt på kunskap blir en verklighetsnära undervisning som rustar eleven för ett 
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aktivt deltagande i ett föränderligt samhälle. Sådant framstår också uppdraget i läroplanen; 
”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 
och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig” (Skolverket, 1994 s. 5). Med andra ord – eleverna bör rustas med förmågan till 
det livslånga lärandet.  
 
För det livslånga lärandet blir konsekvensen av Molanders kunskapssyn att kunskaper inte är 
något man har utan något man använder för att lösa problem i vardagen, och därmed något 
som förändras med erfarenheterna. Därför blir också en viktig del av kunskapen att kunna 
definiera vad som är problemet och hur det bör förstås, innan man kan ta itu med att lösa det 
(Säljö, 2000; Schön, 1987). Med denna syn på kunskap och lärande handlar lärande inte om 
att enbart memorera information, utan att veta varför och till vad denna information syftar – 
att kunna använda denna information, blir betydligt viktigare. Därför blir att lära elever att 
lära ett viktigt uppdrag för skolan (Stigmar, 2002). Stigmar (a.a.) framhåller att kunskap i 
framtidens samhälle, med sina stora informationsflöden, blir mer av ett förhållningssätt. När 
kunskap och information blir allt mindre bestående måste människor kunna skaffa sig nya 
kunskaper efter behov. Han konstaterar att elevens ”förmåga att reflektera över sitt eget 
lärande är en bestående färdighet, när information och kunskap får en kortare varaktighet” 
(Stigmar, 2002 s. 41). 

2.2 Hur lärande går till 
Deweys kunskapssyn, eller pragmatismen som den kallas, innebär att kunskap skapas genom 
aktivitet, och att situationen eller kontexten är betydelsefull. För Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv är kontexten avgörande. Kognitivismen, vars främsta företrädare med avgörande 
inflytande på pedagogiken var Piaget, lägger fokus på elevens inre processer medan den 
sociokulturella teorin betraktar lärande som deltagande i social praktik. Det sociokulturella 
perspektivet bygger dock på en kognitiv-konstruktivistisk syn på kunskap (Dysthe, 2001), 
varför vi börjar med att beskriva den konstruktivistiska inlärningsteorin.  
 
I Piaget-tradition, ser kognitiv-konstruktivister lärandet som en progression från enkla 
mentala modeller till mer komplexa i en aktiv konstruktionsprocess. Eleven kan börja med att 
skapa sig en inledande helhetsförståelse, ta emot ny information, tolka den och knyta ihop den 
med vad de redan vet och om det nya inte passar in, kan eleven omorganisera sina mentala 
strukturer för att den nya förståelsen ska passa in. Piagets ide är alltså att lärande sker genom 
aktivt engagemang i ämnesmässiga problem snarare än genom att ta emot information utifrån. 
Denna aktiva konstruktionsprocess medför att reflektion kan ske när som helst under 
inmatningen. Kognitivismen har också en positiv syn på överföring av kunskap från ett 
område till ett annat, så kallad transfer, under förutsättning att eleverna förstår de allmänna 
principer som ligger bakom vad de lär sig och inte lär sig bara själva förfarandet (Dysthe, 
2001).  
 
Ett kognitivt begrepp som blivit allt vanligare i den pedagogiska vokabulären är 
”metakognition”, det vill säga förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse 
och sitt lärande. Metakognition är en förutsättning för att bli medveten om hur man lär sig 
bäst. Många pedagoger har upplevt att metakognition främjar lärande och det har byggts in i 
undervisning i form av till exempel loggskrivning, reflektionsanteckningar och 
självvärdering. (Dysthe, 2001; Stigmar, 2002). Metakognition är ett begrepp vi får anledning 
att återkomma till. 
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Kritik som framförts mot kognitivismen är att den tenderar fokusera ensidigt på lärandets 
mentala sida och att de sociala sidorna av lärandet har setts som viktiga enbart som stöd för 
individens lärande (Dysthe, 2001). Denna kritik leder oss in på det sociokulturella 
perspektivet. 
  
Det sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger till 
skillnad mot kognitivismen största vikt vid att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en 
kontext” och inte främst genom individuella mentala processer (Dysthe, 2001 s. 41). Det vill 
säga att interaktion och samarbete lyfts fram som helt avgörande för lärande och inte bara ett 
positivt inslag i läromiljön. Detta eftersom ordet ”social” har två betydelser; dels att ha 
relationer och interagera med andra människor. Det är främst på detta sätt barn får förståelse 
för vad kulturen handlar om och hur den uttrycker värderingar. Dels betyder det att vi alla är 
förankrade i en kultur och en gemenskap, och hur vi tänker och handlar beror av denna 
kulturförankring. Detta gäller följaktligen också i inlärningssituationer. Därför menar det 
sociokulturella perspektivet att lärande inte kan studeras som isolerat fenomen eller enbart 
som mentala aktiviteter hos individen utan man måste se till kontexten för att förstå vad som 
hämmar eller främjar lärandet (Dysthe, 2001.).  
 
Dysthe (2001) beskriver hur sociokulturella perspektiv utgår från att teori och praktik är 
ömsesidigt beroende av varandra. Dysthe beskriver sex centrala aspekter av en sociokulturell 
syn på lärande:  
 
1. Lärandet och kunskapen är situerad; det vill säga oskiljaktig från en historisk och kulturell 
kontext. Det gäller också språket, varigenom kunskapen kommer till uttryck (Dysthe, 2001). 
Tänkandet kan inte frikopplas från sina sociohistoriska sammanhang eller kulturella redskap, 
då tänkandet är inbäddat i och utövas med hjälp av dessa. Med kulturella redskap menas 
apparater eller verktyg människor konstruerat och därmed laddat med mänsklig kunskap, 
konventioner, insikter och begrepp. Således blir också kunskaper, insikter och färdigheter 
något som måste ses som integrerat i sociala praktiker (Säljö, 2000). Det fysiska och sociala 
sammanhanget där kognition sker är en del av aktiviteten och aktiviteten blir en del av det 
lärande som sker (Dysthe, 2001). Lärandet inkluderar också redskap och 
representationssystem som språk och matematiska symboler. Ett situerat perspektiv sätter 
således fokus på inlärningskontexten och betonar därför autentiska aktiviteter i skolan, vilket 
för vissa innebär att skapa en läromiljö som så långt som möjligt liknar livet utanför – vilket 
kan jämföras med den tidiga Dewey. Andra menar att autentiska aktiviteter kan vara alla 
aktiviteter som tjänar huvudsyftet att lära under hela livet (a.a.). 
 
2. Lärande är huvudsakligen socialt. Till skillnad mot kognitivismen anses inte kunskap och 
färdigheter ha sitt ursprung i hjärnan som biologiskt fenomen. Hjärnans processer är en viktig 
förutsättning för att kunna analysera begrepp, lösa ekvationer och skriva poesi. ”Men 
begreppen, ekvationerna och de poetiska uttrycken finns inte i hjärnan som sådan. De har i 
stället med innebörd och mening att göra och innebörd och mening är kommunikativa och 
inte biologiska företeelser” (Säljö, 2000, s. 21). Den typen av kunskap och färdigheter 
kommer från insikter och handlingsmönster som har byggts upp i ett samhälle sedan långt 
tillbaka i tiden och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor (a.a.).  
 
3. Lärande är distribuerat, dvs. fördelat mellan olika människor inom en grupp (Dysthe, 
2001). Individerna känner till och är skickliga på olika saker som alla är nödvändiga för en 
helhetsförståelse. Eftersom kunskapen är uppdelad förutsätts lärandet vara socialt och ske 
genom deltagande och genom deltagarnas samspel.  
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4. Därför är också språk och kommunikation en förutsättning för lärande såväl som för 
utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barn får del 
av kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant 
och värdefullt i kulturen. Varje språklig framställning är bärare av inställningar och 
värderingar och placerar oss därmed i en kulturell och historisk tradition. ”Att lära sig 
kommunicera är att bli sociokulturell; genom kommunikationen formar vi både oss själva och 
andra. Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret 
för att lärande och tänkande ska kunna ske” (Dysthe, 2001 s. 49). Detta eftersom tänkandet är 
en inre process medan kommunikationen är en social och situerad handling. De som talar 
förhandlar om ”sense” och ”meaning” i Vygotskijs termer (Säljö, 2000 s. 116). Språket kan 
bildligt uttryckt lagra kunskaper och förståelse hos individer såväl som kollektiv eftersom det 
är genom att tolka en händelse i begreppsliga termer som vi kan jämföra och lära av 
erfarenheter (Säljö, 2000). 
 
5. Lärande är medierat; det vill säga förmedlat genom alla typer av stöd eller hjälp i 
läroprocessen vare sig det är personer eller verktyg i vid mening. Redskap eller verktyg 
betyder i ett sociokulturellt perspektiv alla de intellektuella och praktiska resurser vi har 
tillgång till och som vi använder för att förstå omvärlden och för att handla. Här kan betonas 
att social mediering av individuellt lärande äger rum i vad Vygotskij kallar den närmaste 
utvecklingszonen: det viktiga är då den potential för utveckling som ligger mellan vad den 
lärande kan klara på egen hand och vad han kan åstadkomma med stöd från en vuxen eller en 
kamrat som har kommit längre. Här finns följaktligen funktioner i utveckling – det den 
lärande kan göra med stöd idag kan den utföra självständigt imorgon. Tillkortakommanden 
ska inte vara utgångspunkt för undervisning utan dess potential. Språkets roll i läroprocessen 
är av betydelse för utvecklingen; att formulera sin spirande ämnesförståelse i ord, dela den 
med andra, få reaktioner och kunna formulera vad man förstår och inte förstår är väsentligt för 
lärandet. 
 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. Deltagande lärande främjas av att deltagarna 
har olika kunskaper och färdigheter. (Dysthe, 2001). Vygotskijs idé är att människor ständigt 
utvecklas och förändras och i varje social situation har möjlighet att ta till sig kunskap 
(appropriera) från sina medmänniskor. Säljö påpekar dock att det är ”viktigt att betona att 
individen själv är aktör och är med och skapar sin egen utveckling inom ramen för den 
sociokulturella möjligheter som erbjuds” (Säljö, 2000 s. 123). Att delta i en 
kunskapsgemenskap innebär också att utvärdera sitt eget och gruppens arbete. Bedömning 
betraktas som en integrerad del av lärandet och inte som något påhäng. Därför har man under 
senare år försökt utveckla en alternativ bedömning som görs fortlöpande och inte isolerat efter 
läroprocessens slut, så kallad formativ bedömning. Dysthe konstaterar att för att eleverna ska 
kunna värdera sina egna prestationer, behöver de känna till de kriterier som ligger till grund 
för bedömningen, och ska de kunna utvärdera sitt eget arbetssätt, måste de få erfarenheter av 
andras arbetssätt. Därmed är gruppen av stor betydelse (Dysthe, 2002). Utvärdering med 
kunskapssökande ger inte något färdigt facit eller sann och uttömmande kunskap utan mer 
eller mindre trovärdiga beskrivningar eller tolkningar, vars hållbarhet kan prövas kritiskt 
(Alexandersson, 2007). 
 
Den sociokulturella synen på lärande – att det sker i sociala praktiker och att kunskaper, 
insikter och färdigheter är oskiljaktiga från sitt sociohistoriska sammanhang – stämmer väl 
överens med att kunskaper inte är något oföränderligt man har utan snarare en resurs för 
problemlösning. Som vi tidigare tagit upp är en viktig del av kunskapen är att kunna definiera 
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vad som är problemet och hur det ska förstås, innan man tar itu med att lösa det (Säljö, 2000). 
Detta stämmer väl överens med Deweys (1933/1998) syn på hur förståelse kommer till stånd. 
Därmed går vi över till tänkande och reflektion.  

2.3 Reflektion och Metakognition 
Reflektion är ett välanvänt ord som kan vara mångtydigt. Ursprungligen kommer ordet från 
latin med betydelsen ”att vända åter”, vilket inom optiken beskriver hur en blank yta 
återkastar ljus. I mänskliga sammanhang beskriver också ordet hur människan vänder sig mot 
sig själv för att betrakta och upptäcka sig själv som person, och Bengtsson (2007) beskriver 
på så vis reflektion i första hand som självreflektion. Men reflektion används vidare än så; det 
kan betyda tänkande, begrundan, meditation eller liknande intellektuella aktiviteter. 
Innebörden är att någon företeelse görs till föremål för ingående eftertanke med avsikten att 
nå en djupare förståelse för företeelsen (Bengtsson, 2007). Alexandersson (1999) ringar på 
liknande sätt in reflektionen som ett begrepp som har att göra med uppmärksamhet; när 
människan uppmärksammar eller reflekterar över något riktar vi vårt medvetande mot detta 
något. Att fördjupa sitt medvetande kring detta objekt kan ske genom reflektion. Reflektionen 
kan då riktas mot världen som den uppfattas eller mot själva uppfattandet av världen i sig 
själv. I den första varianten är det objektet som är i fokus, i den andra är det det egna 
medvetandet som är i fokus. Alexandersson presenterar olika nivåer av reflektion; reflektion 
för att förstå meningen, reflektion för att få distans och reflektion för att fördjupa språket. 
Filosofiskt sett har reflektion med meningssökande att göra. Grundläggande för 
reflektionsdiskursen är att människan söker efter mening i tillvaron, att ge mening åt sina 
egna handlingar och därför ständigt väljer mellan olika handlingsalternativ. Reflektionen 
syftar därmed till ett mer medvetet handlande (Alexandersson, 1999). 
 
Redan Dewey (1933/1998) framhöll värdet av ett reflekterat tänkande eftersom det leder till 
välgrundat handlande. Han menade att det är när vi råkar på ett glapp i vår förståelse – en brist 
på mening – som vi blir provocerade till att resonera oss fram till vad som kan fylla den 
förståelsen. Reflektivt tänkande menar han är en kedja av tankar som bygger på varandra och 
syftar till en slutledning. Det börjar med en fråga eller ett problem som hos den reflektive 
tänkaren (i ljuset av sina tidigare erfarenheter) ger upphov till olika alternativa lösningar som 
övervägs efter ingående begrundan av möjliga konsekvenser. 
  
Alexandersson (1999) framställer reflektionen liknande Dewey som att olika 
handlingsalternativ presenteras som hypoteser i tanken och ”det är när man börjar se klart och 
förstår sammanhangen som man förmår dra insiktsfulla slutsatser” (Alexandersson, 1999 s. 
56). På så vis innefattar reflektionen en koppling till historien och det förflutna. Förslag om 
framtida handlingar växer så fram av slutsatser från egna erfarenheter. När något vi redan 
förstått i en tidigare situation kan överföras och förklara det som framstår som förbryllande i 
en annan situation blir det förbryllande begripligt och känt och därmed förstått (Dewey, 
1933/1998). Förståelse kan definieras som förmågan att sätta saker i samband med varandra; 
till exempel förståelse för relationer mellan helhet och delar, hur saker hänger samman i form 
av funktioner, kretslopp eller samband mellan orsak och verkan, alltså att ett förhållande 
förklarar ett annat (Pramling, 1988). 
  
Alexandersson (1999) menar att vi reflekterar över vad som ligger till grund för våra 
handlingar när vi söker mening i tillvaron. Då förväntas vi upptäcka våra egna insikter, 
kritisera dessa, rekonstruera dem och omsätta dem i handling.  
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”Reflektionen hjälper oss att nå klarhet kring vårt handlande och om den kunskap som 
är underförstådd i handlingen. Det är när vi försöker göra något begripligt som vi 
reflekterar över den situation som fångat oss men också över de tolkningar som är 
underförstådda i vårt handlande. Vi lyfter då fram tolkningar, kritiserar och 
omstrukturerar dem för att sedan låta dem ingå i fortsatt handlande. Reflektionen 
förväntas härigenom kunna synliggöra de regler, normer och värderingar som styr 
tänkandet och handlandet så att det för-givet-tagna kan omprövas.” (Alexandersson, 
1999 s. 55-56). 

 
Reflektionen kan vara riktad mot kommande handlingar, pre-aktiv, eller mot att förstå och 
beskriva förflutna handlingar, retro-aktiv. Oavsett förväntas reflektion över den egna 
praktiken skapa distans till egna rutiner (a.a.). Alexandersson (2007) lyfter också fram att 
reflektion inte endast är en psykologisk och individuell process utan även en aktiv social 
process vars syfte är att skapa mening och förståelse, vilket sker i ett historiskt, politiskt och 
ideologiskt sammanhang och blir meningsfull först när den relateras till situationer insatta i 
just sådana sammanhang. 
 
När föremålet för reflektion är det egna tänkandet, eller vårt uppfattande av världen, så är vi 
inne på metakognition. Enligt Pramling (1988) innebär metakognition att vara medveten kring 
olika kognitiva processer såsom att lära sig, att förstå, att komma ihåg eller att planera och 
lösa problem. Hon menar att metakognition är att betrakta som en kapacitet eller egenskap.  
 
Hacker, Dunlosky och Graesser (1998) presenterar som utgångspunkt för 
metakognitionsbegreppet Flavells modell som säger att metakognitiv kunskap innefattar 
kunskaper om människan som kognitiv varelse, olika kognitiva uppgifter, mål, handlingar och 
erfarenheter. Det handlar om förståelsen för tre faktorer; ens kognitiva förmåga, en uppgift, 
dess krav och hur dessa kan tillgodoses under olika förutsättningar, och därutöver strategier 
för att fullgöra uppgiften. Kluwe (Hacker m.fl., 1998) har till begreppet metakognition tillagt 
att det handlar om övervakning och reglering av tankeprocesser och kallar det därför 
förfarandekunskap (procedural knowledge). Med övervakning menas att kunna identifiera 
uppgiften man för tillfället arbetar med, kontrollera och utvärdera hur arbetet framåtskrider 
och förutse resultatet. Reglering innebär att ändra på tankeprocessen, det kan vara fokusering, 
ordningen i förfarandet eller arbetshastigheten. Författarna pekar på att nästan allt elever gör i 
skolan handlar om att lösa problem, och att reflektera över sina egna problemlösande 
aktiviteter inkluderar att vara medveten om de olika delarna av problemet man försöker lösa. 
Varje problem har tre delar; förutsättningar, ett mål och hinder. Hinder kan utgöras av 
egenskaper hos problemet i sig eller hos eleven som gör det svårt för eleven att från 
förutsättningarna nå målet, eller att upptäcka när målet har uppnåtts. Metakognition hjälper 
problemlösaren att identifiera och arbeta strategiskt med de olika tre delarna av problemet.  
 
Hacker, Dunlosky och Graesser (1998) konstaterar att många olika synsätt till trots, finns 
ändå en konsensus bland psykologer att definitionen bör innehålla: 

 
“…knowledge of one’s knowledge, processes, and cognitive and affective states; and 
the ability to consciously and deliberately monitor and regulat one’s knowledge, 
processes, and cognitive and affective states”. (Hacker m.fl., 1998 s. 11).  

 
I pedagogiska sammanhang är metakognition av betydelse eftersom verklig förbättring av 
lärande bygger på att den lärande själv har kontroll och ansvar över lärandet (Baird & 
Mitchell, 1986). Deweys syn på utbildningens uppgift var att utrusta eleverna till att 
självständigt kunna lösa problem i vardagen, genom att träna elever i att upptäcka eller 
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definiera problemet i sig för att sedan kunna använda lämpliga metoder att attackera 
problemet för att finna en lösning (Dewey, 1933/1998). Stigmar (2002) lyfter fram att denna 
förmåga är avgörande för studieframgång. Förutsättningen för effektiv inlärning är ”att vara 
medveten om vilka krav en uppgift ställer samt att kunna möta dessa på ett lämpligt sätt” 
(Stigmar, 2002 s. 66). Det ligger i skolans uppdrag att eleverna ska kunna orientera sig i ett 
samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt, vilket gör att ”Deras 
förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig” (Skolverket, 1994 s. 
5). Stigmar summerar begreppet metakognition i: ”att träna sin metakognitiva kompetens 
innebär att man försöker öka sin förmåga att hantera olika sorters information och att lösa 
problem på olika sätt” (Stigmar, 2002 s. 56). Den innebörden är vad vi i denna studie avser 
med begreppet metakognition. Stigmar betonar att metakognitiva färdigheter är bestående till 
skillnad från information och faktakunskaper. Med informationsanvändning avses i detta 
sammanhang Limbergs (1998) definition; ”en intellektuell aktivitet som kommer till uttryck 
genom en rad olika tankar och handlingar: […] att jämföra olika källor, att analysera, granska 
och värdera, att göra synteser, att skapa mening ur informationen” (Limberg, 1998 s. 20).  
 
Marton och Booth (2000) menar att undervisning som främjar en djupare förståelse eller 
lärande kräver två förutsättningar vilka ger eleverna ett betydelsefullt sammanhang. Det ena 
är en relevansstruktur, vilket innebär att eleven måste kunna ana vad undervisningen syftar till 
och vad den kommer att kräva. Det andra är vad de kallar variationens arkitektur; att det som 
ska läras angrips från olika nivåer – själva innehållet i sig, innehållets plats i ett större 
sammanhang (strukturell nivå) och reflektion om lärandet i sig, eller hur eleverna kommit 
fram till eller kan komma fram till kunskapen. Lärandet måste utgå från elevens 
erfarenhetsvärld för att eleven ska kunna bygga in kunskapen i sin egen meningsfulla helhet.  
Det Marton och Booth (2000) beskriver som variation mellan dessa olika strukturella nivåer 
liknar i nivåerna ovanför innehållsnivån och i framställningen av en relevansstruktur, som vi 
förstår det, mycket det Stigmar (2002) benämner som metaträning – att göra eleverna 
medvetna om syftet med uppgifterna, förutsättningar för arbetet, och sina egna 
förutsättningar.  
 
Efter denna utläggning om reflektion och metakognition presenterar vi nu Schöns modell av 
hur man lär sig en reflektiv praktik. Vi menar att denna modell överensstämmer med hur 
eleverna lär sig hantverksämnena på medieprogrammet, vilket vi återkommer till.   

2.4 Schöns teori om kreativa praktiker 
Formgivning är en kreativ praktik där formgivaren hela tiden kommer att se på och framställa 
saker på nya sätt. Därför finns ingen instruktion eller beskrivning som kan ersätta ”learning 
by doing” enligt Schön. I Educating the reflective practitioner (Schön, 1987) presenterar han 
sina teorier om lärande av sådana, som han omnämner dem, ”reflektiva praktiker”. Dessa 
teorier presenteras kortfattat i följande.   

2.4.1 Lärande av en reflektiv praktik 
Schön (1987) menar att man inte kan lära sig en praktik i en låtsasvärld, utan de 
professionella grundläggande koncepten måste utgöra ramarna. Samtidigt måste det finnas 
möjlighet att experimentera utan risk, variera tidsåtgången och kunna backa tillbaka till 
tidigare erfarenheter när man så behöver. Lärandetillfället måste balansera dessa två värden 
för att inte falla i något av dikena där lärandet misslyckas – antingen för att man bakbinder 
eleven med för många verklighetstrogna begränsningar eller för att man utelämnar för många 
verklighetstrogna begränsningar.   
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Man kan inte förstå vilka problem man stöter på och vilka konsekvenser olika lösningar för 
med sig utan att ha utövat yrket. Häri uppstår Menons paradox – hur kan man lära sig något 
när man inte förstår vad det är man ska lära sig? I detta fall menar Schön (a.a.) att lärandet i 
början av en profession har en dubbel börda; man ska inte bara lära sig utöva en professionell 
praktik utan samtidigt ska man lära sig vad ett kompetent utövande av denna profession 
innebär. Men dessa två delar stöder varandra i lärandeprocessen; när eleven börjar utöva 
denna praktik, börjar eleven också upptäcka eller känna igen kvaliteter i den kompetenta 
utövningen och kan därmed styra sitt lärande för att erövra de kvaliteter hon upptäckt. Det är 
”learning by doing” i ordens rätta bemärkelse enligt Schön (a.a.). En praktik måste man lära 
sig som en helhet, därför måste man erfara praktiken. För att kunna bli professionell utövare 
krävs att man uppfattar vad som är kvaliteter, vilka endast kan läras i handling.     
 
Läraren uppgift enligt Schön (1987) är att försöka utröna vad eleven förstår och redan kan, 
och vilka specifika svårigheter hon har, för att kunna handleda vidare genom att berätta, 
ifrågasätta, råda eller i handling visa hur problemet kan tacklas på olika sätt. Läraren 
reflekterar under handledningen över sin egen förståelse av elevens problem och hur läraren 
lyckas nå fram under handledningen, eleven reflekterar över lärarens handledning och hur det 
leder elevens lärande vidare. På så sätt förs eleven framåt mot en förståelse och ett praktiskt 
kunnande som alltmer närmar sig handledarens professionella förståelse och kunnande. Det är 
genom handledning under eller i direkt anslutning till det praktiska utövandet som eleven gör 
framsteg, eftersom eleven lyssnar med en handlingsberedd uppmärksamhet och direkt kan 
testa sin förståelse i handling och därmed lära praktiken. Schön (1987) konstaterar också att 
studiekamrater kan spela lärarens roll, vilket sammanfaller med det sociokulturella 
perspektivets syn på lärande av andra i situationen mer erfarna/kompetenta individer.  
 
Schöns (1987) syn på hur elever lär sammanfaller med skolverkets i avseendet att ”elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan skall ge 
eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang […]. Eleverna skall få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (Skolverket, 1994 s. 6)  

2.4.2 Schöns reflektion i handling  
Schön (1987) pekar på olika nivåer av reflektion i handling under handledningsprocessen; 

· Den första nivån är handlingen i sig själv, eftersom att utöva något ändamålsenligt på ett 
kompetent sätt förutsätter en viss reflektion, även om den inte utövats med explicita 
tankar, annars skulle det varken ha blivit ändamålsenlig eller kompetent utfört.  

· Den andra nivån är beskrivningen av handlingen, vilken kan kombineras med 
uppskattning, råd och kritik eller värdering.  

· Sedan följer reflektion över beskrivningen, det vill säga över vilken innebörd man 
tillskriver olika delar och vad denna tillskrivning innebär.  

· Den fjärde nivån är reflektion över själva reflektionen över beskrivningen, här kan eleven 
fundera över om hon nått närmare lärarens förståelse av situationen.  

 
Schöns tredje och fjärde reflektionsnivåer ger det Alexandersson (1999) beskriver som 
reflektionens möjlighet att skänka klarhet kring handlandet och de tolkningar som ligger till 
grund för handlandet, och därmed vidare möjligheten att kritisera och omstrukturera 
tolkningar och värderingar. Detta förfarande att omdefiniera problemet, kan endast utföras 
genom att använda sin metakognitiva kunskap. 
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För att lära sig praktiken väl måste eleven inte nödvändigtvis klättra högst upp på 
reflektionsstegen, men att kunna röra sig upp och nerför dessa nivåer av reflektion öppnar 
möjligheter för elev och lärare att förhandla och förstå hur den andre tänker. Och framför allt, 
ju bättre eleven förstår vad läraren menar och vill förmedla, desto bättre kan eleven avgöra 
om det läraren lär ut är vad hon vill lära, det vill säga om eleven är överens med läraren om 
olika värdens relativa värde sinsemellan – efter att ha förstått deras betydelse (Schön, 1987).   
 
Kritik som framförts mot Schöns kunskapsteori är att det finns en inbyggd relativism i teorin. 
Det framgår inte någon skiljelinje mellan hållbar eller giltig kunskap och ohållbar eller ogiltig 
kunskap, ibland finns inte heller någon tydlig gräns mellan bättre och sämre. Schön kan 
framstå som okritisk då han talar om hur kunskaper, föredömen, konventioner och 
värderingssystem lärs in men förbiser att fördomar, förlegade idéer och ohållbara 
uppfattningar också kan läras in. Schön ser reflektion som rekonstruktion av erfarenheter, inte 
för att förklara kulturen eller ifrågasätta det för givet tagna, utan för att belysa hur 
professionell kunskap uppstår (Alexandersson, 1999). 
 
Vi ser den inbyggda relativismen i teorin som ofrånkomlig då vi ser kreativa praktiker ur ett 
sociokulturellt perspektiv och kunskaperna därmed oskiljaktiga från sitt kulturella och 
historiska sammanhang. Även om ett gott hantverk inte går att mäta i ett absolut värde är det 
jämförbart utifrån sina kvaliteter. 

2.4.3 Ett gott hantverk 
När kunskaperna tillämpas blir det synligt vad eleven lärt sig (Schön, 1987). Dessa kunskaper 
kan i kvalitet också jämföras utifrån var eleverna befinner sig på skalan mellan dessa poler; 

1. Att bara kunna återge fackspråket kontra en väsentlig förståelse av den process orden 
utrycker. 

2. Att kunna utföra enskilda procedurer kontra en holistisk förståelse för vad olika 
tillvägagångssätt kan medföra och bidra med i en kedja av sammanhängande 
förfaranden. 

3. Ensidig eller enkel syn på problemlösning kontra komplex förståelse, många perspektiv 
och djup förståelse av problemlösning.  

4. Överinlärning av eller övertro på ”ett rätt tillvägagångssätt” kontra övervägandet av 
olika tillvägagångssätts förtjänster i olika sammanhang eller förmågan till fler värden 
och perspektiv (Schön, 1987). 

 
Ett gott hantverk som produkt av en holistisk förståelse och många perspektiv på 
problemlösning (här skala 2 och 3) menar vi kräver metakognitiv förmåga som vi beskrivit 
det ovan; medvetenhet om problemets olika delar och strategier för att uppnå och värdera ett 
fullgott resultat under egna och uppgiftens begränsningar. Att denna förmåga är önskvärd 
framgår av skolans uppdrag; ”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolverket, 1994 s. 5). 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Att se sambanden 
I Marton och Booths (2000) Om lärande, presenteras forskning på studenters 
angreppsstrategier för att lära sig, och de påvisar den kvalitativa skillnaden mellan ytinriktat 
och djupinriktat lärande.  
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Här bör påpekas att dessa författare (Marton & Booth, 2000) förkastar det sociokulturella 
perspektivets syn på kunskapskonstruktion, det perspektiv som vi i denna studie har som 
utgångspunkt. Marton och Booth (2000) kritiserar det sociokulturella perspektivets dualistiska 
syn vari kunskapen konstrueras uteslutande i ett socialt sammanhang, det vill säga att den 
kulturella kontexten är det som förklarar det som händer i huvudet på människan. Likaväl 
förkastar de att den individuella konstruktivismen påstår att omgivningen är i behov av att 
förklaras och görs så i endast inre processer – i huvudet. De påpekar att dessa riktningars 
främsta bidrag till forskningen om lärande handlar om den individuella konstruktivismens 
betoning av den lärandes aktiva roll i lärandeprocessen och det sociokulturella perspektivets 
betoning av betydelsen av seder, språk och andra människor för läroprocessen (Marton & 
Booth, 2000). 
 
Denna tolkning av det sociokulturella perspektivet är en extrem variant vi inte tar vår 
utgångspunkt i utan vi står fasta i det Säljö (2000) framhäver, att det är ”viktigt att betona att 
individen själv är aktör och är med och skapar sin egen utveckling inom ramen för den 
sociokulturella möjligheter som erbjuds” och att utveckling är ”sociokulturellt producerad (till 
skillnad från att komma enbart inifrån)” (Säljö, 2000 s. 123, vår kursivering). Eller som 
Dysthe (2001) påpekar; frågan är i hur stor utsträckning det sociala respektive det individuella 
spelar roll. Därom uttalar vi oss inte. 
 
Marton och Booth (2000) skiljer inte människan från den värld hon erfar utan ser världen som 
konstituerad i en intern relation till den som erfar den. De kallar sin kunskapssyn 
konstitutionalism. Med den utgångspunkten har de forskat om hur studenter erfar 
studiesituationer och vad studenternas strategier i dessa situationer har för effekt på 
studieresultat. De utgår ifrån att kunna betrakta ett fenomen eller problem från fler 
utgångspunkter eller perspektiv är ett kvalitativt bättre sätt att förstå fenomenet.  
 
Kortfattat kommer de fram till att en djupinriktad lärostrategi ger högre kvalitet på 
förståelsen, eftersom de djupinriktade studenterna försöker förstå sammanhang och 
konsekvenser av det de lär, istället för att bara memorera detaljer eller sekvenser utan 
samband, vilket kan karaktärisera den ytinriktade elevens strategi inför lärostoffet. Som ett 
resultat av denna forskning menar författarna att en undervisning som ska främja lärande 
måste sätta in stoffet i ett för eleverna betydelsefullt sammanhang. De formulerar det i två 
principer: Man måste bygga en relevansstruktur. Det innebär att eleven måste kunna ana vad 
som är syftet med undervisningen, vad undervisningen kommer att kräva och vart den 
kommer att leda. Den andra principen är variationens arkitektur. Det handlar om att angripa 
ett stoff från olika nivåer – innehållet i sig, den strukturella nivån (innehållets plats i ett större 
sammanhang), och reflektion om lärandet i sig (hur elever kommit fram, eller kan komma 
fram till kunskapen). Lärandet måste ta sin utgångspunkt i elevens perspektiv och 
erfarenhetsvärld för att eleven ska kunna bygga vidare på sin meningsfulla helhet (Marton & 
Booth, 2000). Deras syn på kunskapsbildning har inte samma utgångspunkter som 
socialkonstruktivismen, men dessa skilda utgångspunkter motsäger inte på något sätt det vi 
försöker komma åt i denna studie. Då denna syn förklarar utifrån deras uppställda 
utgångspunkter, kan resultatet verka kompletterande och användas för diskussion i detta 
arbete.    
 
Forskning i samma kunskapsbildningstradition som Marton & Booth (2000) representerar är 
Pramlings (1988) studier av förskolebarns tänkande om vad det är att kunna något och att lära 
sig. I Att lära barn lära studerar hon om barn blir ”bättre” på att lära av att förskollärare 
medvetet jobbar efter de två ovan nämnda principerna relevansstruktur och variationens 
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arkitektur. I förskoleverksamheten innebär det att förskollärarna som jobbat på detta sätt 
utgått ifrån barnens erfarenheter och förståelse av olika fenomen, aktivt hjälpt barnen att 
skifta tankens fokus mellan de olika angreppsnivåerna – innehållet i sig, den strukturella 
nivån, och hur barnen tänker om hur de kommer fram till kunskaperna. Lärarna har alltså 
försökt utveckla sådana saker som förskolebarn spontant inte inser; att man kan lära sig veta, 
att erfarenhet kan ge kunskaper och att det som händer i förskolan har med verkligheten 
utanför att göra och att om man uppfattar sambanden förstår man saker.  
 
Resultatet av studien är att barnen som ställts inför att reflektera över sin lek, i vardagliga och 
av lärare skapade situationer, kring såväl innehåll som tankar om hur de lär, blivit medvetna 
om hur de lär men också bättre på att lära nytt innehåll (Pramling, 1988). 

2.5.2 Att värdera kunskapsprocessen i en praktikgemenskap 
Portföljmetodik är ett redskap för lärande som visar på enskilda elevers framsteg och resultat i 
ett ämne. Det är ett sätt att undervisa, utvärdera och bedöma som lyfter fram processen i 
lärandet. Med hjälp av portföljer får eleven reflektera över och kritiskt värdera sitt eget arbete. 
Det är alltså en formativ bedömning eller bedömning för lärande (Lindström & Lindberg, 
2006). Enligt Dysthe (2002) är denna nära koppling mellan lärandet och bedömningen den 
största vinsten med arbetssättet. Denna vinst ligger i linje med skolans uppdrag då skolan 
skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolan så långt det är möjligt ”utvecklar en insikt om 
sitt eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande” (Skolverket, 1994 s. 42). 
 
Att arbeta med portfolio är ett sätt att involvera eleven i sin egen kunskapsprocess, där eleven 
på ett tydligt sätt får möjlighet att värdera sitt eget arbete och även sitt lärande. Definitionen 
av vad som utgör en portfolio kan variera men Ellmin (2001) lyfter bland andra fram Taubes 
explicita definition:  

 
”En portfolio utgörs av en systematisk samling elevarbeten som visar elevens 
ansträngningar, framsteg och presentationer inom ett eller flera områden. Samlingen 
måste inbegripa elevmedverkan vid valet av innehåll, kriterier för att bedöma värdet i 
relation till vissa gemensamt uppställda mål samt visa elevens självreflektion och 
attityder i ämnet” (Ellmin, 2001 s. 26) 
 

Ellmin poängterar att portfolioarbete ger eleven möjlighet att lära sig om hur han lär eftersom 
portfolion speglar den metakognitiva dimensionen, hur eleven reflekterar över sitt lärande.  
Reflektion fyller en viktig funktion vid planering av kommande arbeten, så kallad reflektion 
inför handling. Genom att blicka tillbaka på tidigare arbeten, utvärdera dessa i process och 
resultat och att lära både av framgångar och av misstag, kan eleven identifiera kommande 
svårigheter att ta sig igenom, behov av stöd och använda sina tidigare lyckade strategier. På så 
vis kommer eleven vidare i sin utveckling. ”En person som lär sig reflektera, lär sig lika 
mycket av sina misstag som av sina framgångar. Man lär sig att tillgodogöra sig gjorda 
erfarenheter som grund för nya erfarenheter och ny kunskap” (Ellmin, 2001 s. 118). 
 
Dysthe (2002) lyfter också fram samtalets viktiga roll i portföljmetodiken, samtalet mellan 
elever och elever och med läraren, där läraren deltar med sin expertis. I dessa samtal får 
eleverna pröva sin förståelse och sina tolkningar och sina förslag till lösningar. Genom att 
kommunicera inom ett ämne tar eleverna del av och lär sig ämnets kultur, det är alltså del av 
socialiseringen in i en praktikgemenskap. Dysthe (2002) lyfter också fram att elever som fått 
lyssna till och diskutera andra elevers arbeten, i så kallade responsgrupper, gradvis utvecklar 
en förståelse för vad som fungerar och inte fungerar, vad som är bra och dåligt. Därmed får 
eleverna referenspunkter för självvärdering, och kan dessutom ta över strategier från sina 
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kamrater, i ett sociokulturellt perspektiv apropriering. En annan god sida av detta 
responsgruppsförfarande är att betygen inte blir det enda måttet på kvalitet. 

2.5.3 Metakognitiv träning och dess effekter 
Stigmar (2002) har gjort en aktionsforskningsstudie där han undersökt om metakognitiv 
träning kan öka elevers medvetenhet om sitt lärande och utveckla deras användning av 
Internet när de fått uppgifter att lösa med information från Internet.  
 
Metakognitiv träning i Stigmars (2002) studie innebär att eleverna före de tar sig an själva 
inlärningsuppgiften fått arbeta med frågor om hur de angriper uppgiften, vilken förförståelse 
de har, vad syftet kan vara och hur de ska komma fram till förståelse, sedan hur nöjda de blir 
med resultat av uppgiften. Stigmar (a.a.) kommer i sin studie fram till att metaträning kan 
stödja gymnasieelevers informationsanvändning, men att det är beroende av lärarens förmåga 
att skapa den reflekterande lärandemiljön. Läraren har en stor roll i att öka elevernas inre 
motivation till att aktivt reflektera över sitt lärande. I studien framgår att eleverna dragit nytta 
av metaträningen bara om de uppfattat metaträningen som betydelsefull – att den skulle ge 
dem något. De elever som redan hade goda studiestrategier har inte dragit någon större nytta 
av metaträningen, kanske för att skolsystemet inte avkräver högre förståelsenivåer än dessa 
elever redan presterar funderar Stigmar. Han kommer vidare fram till att det är eleverna på 
yrkesförberedande program som har mest nytta av att träna denna reflekterande förmåga 
eftersom de i regel inte har med sig strategier för sitt lärande (Stigmar, 2002). 

2.5.4 Smart problemlösning 
Davidson och Sternberg (1998) beskriver i Smart Problem Solving: How Metacognition 
Helps hur framgångsrika problemlösare använder metakognition för att skapa sig en 
tankekarta eller mental modell över problemets förutsättningar, begränsningar, mål och 
tekniker som kan omvandla förutsättningarna till målet. Lyckade mentala modeller underlättar 
för problemlösaren att överblicka omständigheter och användbara tekniker så hon kan förutse 
vilka metoder som kan fungera och ge tillfredsställande resultat. Problemlösaren kan också se 
hur långt hon har kommit i problemlösningsprocessen och förutse möjliga hinder. Mentala 
modeller innehåller bara strukturell information så strategin för problemlösning som kommer 
av användning av en mental modell kan därför vara användbar för att lösa andra problem med 
liknande struktur, det vill säga att transfer sker. 
 
Framgångsrika problemlösare förstår att de kan backa bandet och leta efter relevant 
information de tidigare missat, eller olika sätt att kombinera information, eller samband 
mellan tidigare erfarenheter och den nya problemsituationen. Därmed kan de finna 
information som förändrar den mentala modellen. 
 
Davidson och Sternberg (1998) har kommit fram till att välgrundad problemlösning kan 
tränas just genom att man backar bandet och letar efter denna relevanta information, efter nya 
kombinationer eller oupptäckta samband. Det kan tränas genom att man för elever förklarar 
olika tillvägagångssätt, föreslår kombinationer och ger utförlig information om hur gamla och 
nya problem hänger ihop. Barn som tidigare inte använt metakognitiva strategier kunde lära 
sig att använda dem, medan begåvade barn redan använde dessa strategier (Davidson & 
Sternberg, 1998). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är tvåfalt; för det första att beskriva hur eleverna reflekterar över sitt 
lärande i hantverksämnena efter tre år på Medieprogrammet genom att besvara delfrågorna: 
 

· Hur reflekterar eleverna kring sina egna kunskaper och arbetets syfte och förutsättningar 
när de ser tillbaka på arbeten de gjort?  

 
· Hur har elevernas sätt att tänka kring uppgifter förändrats under utbildningen?  

 
· Visar eleverna självreflektion – att de kan betrakta sina produktioner och sin insats 

”utifrån”/professionellt?  
 
Efter denna beskrivning avser vi analysera vilket inflytande hantverkskunskapen och det 
journalistiska arbetssättet kan ha utövat på elevens reflekterande förmåga, därför har vi också 
lagt till följande delfrågor: 
 

· Vad tror eleverna har hjälpt dem erövra hantverkskunskaperna och tänkesätt? 
 

· Vad tror eleverna har gett dem kunskaperna som gör att de kan avgöra vad som är ett gott 
hantverk?  

 

4. Metod 
I Metodboken (Svenning, 2003) beskrivs betydelsen av att mer eller mindre fånga 
verkligheten. Det är många faktorer som måste fungera för att få ett mätbart resultat; 
frågeställningar, intervjuer, elevens öppenhet, intervjuarens eventuella påverkan på elevens 
svar. Våra tankar kretsade i början kring hur man överför en intervju i god samtalston till 
något mätbart. Denna koppling eller validitet som Svenning (2003) och Kvale (1997) 
beskriver såg vi som en utgångspunkt för utformningen av metoden. 
 
Vi presenterar här först studiekontexten och kopplar den till ovan presenterade teorier för att 
fortsätta med vald metod och dess utformning. 

4.1 Hantverkskunskap och ett journalistiskt arbetssätt  
Denna studie har genomförts på ett medieprogram i norra Sverige där programlaget utformat 
en gemensam plattform för det pedagogiska arbetet. Denna plattform har formulerats i 
Medieprogrammets fem grundstenar, av vilka två är av betydelse för denna studie, nämligen 
hantverkskunskapen och det journalistiska arbetssättet. 
 
Med hantverkskunskapen vill programlaget att eleverna ska erövra kunskaperna som gör att 
eleverna kan hantera utrustning och produktionsmedel tillräckligt bra för att kunna producera 
ett så gott resultat som möjligt (Lindbäck, 2003) (ett relativt begrepp, beroende på 
progressionen i kursen och därtill jämförbart utifrån Schöns kvalitetsskalor). Eleverna ska 
erövra kunskaperna som gör att de förstår vilka verktyg eller metoder som passar bäst för att 
nå det uppsatta målet. Det journalistiska arbetssättet på Medieprogrammet innebär: att sträva 
efter att få fram relevanta fakta och alltid kontrollera fakta noggrant. Att kunna ta de kontakter 
som behövs för att göra nödvändig research och kunna genomföra arbetet på ett seriöst och 
fungerande sätt. Att vara så språkligt korrekt som möjligt för att undvika missförstånd. Det 
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journalistiska arbetssättet ska genomsyra alla ämnen på Medieprogrammet och således ingår 
det också som en del av produktionsprocessen i hantverksämnena (Lindbäck, 2003).  
 
För att kunna genomföra sina arbeten med ett journalistiskt arbetssätt krävs att eleverna 
värderar källors tillförlitlighet och informationens relevans för uppgiften; därmed behöver de 
reflektera över uppgiftens syfte. De måste välja arbetsmetoder och tillvägagångssätt och 
därmed reflektera över hur de disponerar sin tid och inhämtar nödvändiga kunskaper för att 
kunna fullfölja arbetet. För att kunna göra de hantverksmässiga valen av verktyg eller metoder 
behöver eleverna överväga förutsättningarna, sina egna och verktygens begränsningar och 
syftet med uppgiften – det vill säga använda vad Hacker, Dunlosky och Graesser (1998) 
definierar som metakognitiva kunskaper. 
 
Undervisningen i karaktärsämnena på Medieprogrammet utförs i grupper om max 16 elever i 
en miljö med professionell utrustning, vilka i ett sociokulturellt perspektiv definieras som 
redskap eller artefakter, det vill säga att delar av elevens kunskaper endast kommer till uttryck 
i handhavandet av denna utrustning (Säljö, 2000). Eleverna får förmedlande undervisning och 
instruktioner inför arbetet – tema på innehåll, tänkt målgrupp, vilka kriterier de bedöms efter, 
tänkt resultat innan de sätter igång med produktionsprojekt (individuella eller i grupp) där de 
får producera ”autentiska” produkter, vilka vi i denna studie också benämner som uppgifter 
eller arbeten. (Med autentiska produkter menar vi att uppdraget i sin utformning liknar ett 
beställningsjobb för yrkesgruppen hantverksämnet representerar). Sedan genomförs 
produktionerna under handledning av lärare. I denna undervisningsform menar vi att lärandet 
bedrivs i en handledd reflektiv praktik, såsom vi framställt Schön (1987) ovan. Under 
produktionerna tar eleverna hjälp av varandra såväl som av läraren, ibland under av läraren 
arrangerade gemensamma utvärderingstillfällen, ibland som spontana av elever initierade 
mindre responsgrupper. Efter slutförda produktionsprojekt får eleverna respons av varandra 
och läraren; resultaten utvärderas i gruppen. Denna undervisningsform menar vi utgör och 
utvecklar vad Säljö (2000) och Dysthe (2001) omnämner en praktikgemenskap. Det 
sammanfaller också med vad som i portföljmetodik kan kallas responsgrupper, och ger 
således tillfälle för eleverna att utveckla ett fackspråk för att kunna samtala om ämnet, och de 
referenspunkter de behöver för att kunna reflektera över sina egna kunskaper och prestationer 
(Dysthe, 2002). Arbetssättet sammanfaller inte med portföljmetodiken i den strikta tolkningen 
av vad en processportfölj innebär (en samling elevarbeten valda av eleven just för att de visar 
på elevens utveckling i ämnet) (Ellmin, 2001), men i stort blir den samling elevarbeten varje 
elev presterar i hantverksämnena en synbar dokumentation av elevens framsteg i ämnet, och 
den med varje produktion kopplade responsgrupperna och handledningen ger tillfällen för 
elevens reflektion kring arbetet och processen, ett tillfälle för formativ bedömning. Dessutom 
är vad Ellmin kallar reflektion inför handling en förutsättning för att eleven ska kunna 
fullgöra de två punkterna beskrivna ovan som grundstenen hantverkskunskap (att hantera 
utrustning och välja lämpliga verktyg eller metoder) och för de två första punkterna under 
grundstenen det journalistiska arbetssättet (att sträva efter relevanta fakta, och göra nödvändig 
research för att kunna genomföra arbetet på ett seriöst och fungerande sätt). Reflektion inför 
handling är grundläggande eftersom eleverna sällan har mer erfarenhet från ämnesområdet än 
de hunnit tillgodogöra sig själva genom arbetet i kursen, eller av varandras arbeten. De måste 
alltså värdera sina egna förutsättningar vad gäller kunskaper och möjliga arbetsinsats för att 
kunna avgöra vad som är lämpliga verktyg och metoder och vad som är nödvändig research.  
   
Eleverna i denna kreativa praktik blir under handledningen ifrågasatta och får beskriva och 
motivera sina överväganden, vilket gör att de i tanken ständigt blir påminda om och måste 
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återvända till förutsättningar, syfte med uppgiften och alternativa vägar framåt. De tvingas 
använda sina metakognitiva kunskaper och på så vis blir det en metakognitiv träning.  
 
Hantverkskunskapen som uppenbar förberedelse inför yrkeslivet antar vi kan jämföras med 
det Marton och Booth (2000) benämner relevansstruktur; syfte och mening med uppgifterna 
är rimligtvis uppenbara, då de sammanfaller med professionen utbildningen syftar till, och 
kan därmed ge motivation till lärande. Vidare vad gäller variationens arkitektur faller det sig 
naturligt att variera undervisningens innehåll mellan innehållsnivån och den strukturella nivån 
eftersom det ingår i kursmålen i Grafisk kommunikation att se relationer mellan innehållet 
och dess plats i den strukturella nivån; t.ex. ”Eleven arbetar med hela produktionsprocessen 
från planering till färdiga original för tryckta och digitala medier med hänsyn tagen till 
kvalitet, tidsramar och ekonomi” (Skolverket, 2000 s. 66). Den tredje nivån – att reflektera 
över lärandet i sig är av betydelse för elevens möjlighet att bedöma sin egen potential inom 
ämnet/yrket och därför rimligtvis/möjligtvis meningsfullt också för eleven. Intresse för och 
ämnets relevans för eleven uppmuntrar en djupinriktning i lärandet enligt Marton och Booth 
(2002). Denna motivation är för många elever given då de valt karaktärsämne efter intresse, 
dock är inte relevansen given för alla då en del antagligen inte tänker sig en framtid inom 
yrket.  

4.2 Djupintervju som metod 
För att besvara syftets frågeställningar har vi valt att göra djupintervjuer, eftersom man genom 
djupintervjuer har möjlighet att fokusera och förutsättningslöst söka svar på de ämnen man är 
intresserad av utan färdiga svarskategorier eller tolkningsscheman (Kvale, 1997). 
Djupintervjuer ger möjlighet till nyanserade beskrivningar av den intervjuades tankar och 
tolkningar. Därför är det också av yttersta vikt att intervjuarna är lyhörda och ställer öppna 
frågor för att inte leda eller begränsa den intervjuades tankar kring ämnet. Vid djupintervjuer 
talar man med ett fåtal personer kring ett ämne och följer upp alla trådar tills man fått 
uttömmande svar i ämnet, eller mättnad. Med mättnad menas att intervjuerna pågått så länge 
att intervjupersonen inte har något nytt att tillföra som svar på intervjufrågan. Därför 
genomförs djupintervjuer vid minst två tillfällen för att den intervjuade ska få tillfälle att 
reflektera en gång till och eventuellt komma på nya tankar som inte kom fram vid första 
tillfället (a.a.). Djupintervjuer framstår i dessa nämnda avseenden som lämpligaste sättet för 
att få så uttömmande svar kring hantverkskunskapen och elevernas erfarenheter som möjligt.  
 
Att vid intervjutillfället ha en god miljö är viktigt (Kvale, 1997). En avslappnad miljö utan 
yttre störningar av ljud och andra personer än de inblandade är att föredra. Här gäller det för 
intervjuaren att skapa en miljö som känns trygg och gemytlig. Den intervjuade ska kunna 
fundera över intervjufrågorna utan att bli störd och känna frihet att formulera alla sina tankar i 
ord för att resultatet ska bli rättvisande. Intervjuaren kan vid intervjutillfället skapa god 
kontakt med den intervjuade genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, 
förståelse och respekt för vad den intervjuade säger. Intervjuaren bör uppträda obesvärat och 
vara klar över vad han vill veta (Kvale, 1997). 
 
En bandspelare är ett måste vid djupintervjuer. Då kan intervjuaren koncentrera sig på 
innehållet i samtalet istället för dokumentationen av detsamma. Att försöka skriva ner stolpar 
under intervjun är att rekommendera, för att senare vid sammanställningen av materialet 
kunna använda dessa stolpar som minneskarta. Att bandspelaren är liten är att föredra 
eftersom mycket och skrymmande teknik kan upplevas som skrämmande och som en mur 
mellan den intervjuade och intervjuaren. För mycket avancerad teknik kan ta udden av en i 
övrigt välplanerad intervju. En annan fördel enligt Kvale (1997) är att forskaren kan 
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koncentrera sig bättre på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och 
dylikt registreras permanent så intervjuaren kan återvända för omlyssning. 
 
Efter inspelning av djupintervjuer transkriberas dessa till skriftspråk för kvalitativ kodning 
och analys (Svenning, 2003). Kodningen ska forskaren utföra med ett öppet sinnelag. Vid 
kvalitativ kodning läses materialet om och om igen. Först gör man en öppen kodning, då man 
läser igenom förutsättningslöst för att se vad materialet kan säga – man söker ansatser och 
mönster. Sedan fortsätter man med axiell kodning, då forskaren tolkar materialet utifrån en 
någorlunda organiserad uppsättning begrepp och koder. Det sista stadiet är den selektiva 
kodningen, då letar forskaren selektivt efter fall som stödjer eller illustrerar de teman som 
kommit fram i den tidigare kodningen (Svenning, 2003). 

4.3 Utformning av djupintervjuer  
En halvstrukturerad intervjuguide innehåller enligt Kvale (1997) av en översikt av de ämnen 
som studien avser undersöka med förslag till frågor och lämplig ordningsföljd på frågorna 
inför intervjun. Frågorna ska i sin utformning eller ordningsföljd inte vara bindande för den 
som intervjuar utan fungera som guide för att intervjuaren inte ska missa något. Därför finns 
möjligheten att under intervjun förändra frågornas form och ordningsföljd för att följa upp 
svar och berättelser från den intervjuade. Det är upp till intervjuarens omdöme att avgöra hur 
strikt guiden bör följas och hur långt han låter sig drivas iväg med den intervjuades svar. 
Kvale (1997) hävdar att sannolikheten att få spontana, livliga och oväntade svar ökar med 
spontaniteten i intervjuproceduren. Därför bör en bra intervjufråga bidra tematiskt till 
kunskapsproduktionen och dynamiskt till ett bra samspel mellan intervjuare och den 
intervjuade. 
 
För att kunna besvara syftets frågeställningar har vi utformat en halvstrukturerad 
intervjuguide (bilaga 1) och bett intervjupersonerna att till intervjutillfället ta med sig en egen 
produktion från C-kursen och en från A-kursen. Intervjupersonerna har vi låtit bedöma, 
avseende arbetsinsats och kvalitet på resultatet, egna produktioner från C-kursen och A-
kursen i Grafisk kommunikation och därtill jämföra dessa arbeten.  
 
Frågorna har vi utformat för att få svar på hur eleverna reflekterar över uppgifternas syfte, 
förutsättningar, egen kunskapsnivå och utvecklingsmöjligheter, vad de lärt sig ifråga om 
hantverksfärdigheter och sätt att tänka och hur de tror de lärt sig dessa kunskaper.  
 
Därtill blir bedömningen av eget arbete en kontrollfråga för den inre validiteten, det vill säga, 
om eleverna inte visar att de vet vad ett gott hantverk är, är det av mindre betydelse hur de lärt 
sig dessa kunskaper. 

4.4 Undersökningspersoner  
Studien är genomförd bland elever som läser kursen Grafisk kommunikation C, ett av 
hantverksämnena på medieprogrammet. Den första kursen; Grafisk kommunikation A  

 
”skall ge grundläggande kunskaper om och praktiska erfarenheter av grafisk 
formgivning samt bild- och texthantering. Den skall också ge kännedom om den 
grafiska arbetsgången som helhet, från idé till färdig produkt. Kursen skall också ge 
kunskap om och erfarenhet av modern teknik som används inom det grafiska området. 
[…] Eleven skall känna till de olika leden i den grafiska produktionsprocessen, kunna 
göra idéskiss, arbetsskiss och kundlayout, kunna tillämpa sina kunskaper för att ta fram 
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grafiska produkter samt kunna analysera och bedöma den färdiga produkten…” 
(Skolverket, 2000 s. 61) 
 

Grafisk Kommunikation C: 
 
”skall ge fördjupade kunskaper i grafisk formgivning, bild- och texthantering och i 
framställning av produktioner för tryckta och digitala medier. Kursen skall ge 
kunskaper i produktionsplanering och ekonomi samt utveckla samarbete, 
ansvarstagande och självständighet i arbetet med grafiska produkter” (Skolverket, 2000 
s. 65). 

 
Vi valde att intervjua fyra elever. Kvale skriver att man behöver ”intervjua så många personer 
som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (Kvale, 1997 s. 97), och betonar vikten av att 
intervjuerna innehåller kvalitet hellre än kvantitet och menar med det att det är bättre att 
förbereda sig väl och lägga tid på analys hellre än att tro att fler intervjuer gör studien mer 
vetenskaplig (a.a.). Efter att vi hade intervjuat två elever såg vi vissa svarsmönster som 
liknade varandra. Efter ytterligare två intervjuer fick vi våra mönster bekräftade. Därför ansåg 
vi att ytterligare intervjuer ej var nödvändiga. Vi valde att använda vår tid till att tolka de fem 
timmar intervjumaterial som vi hade inhämtat. 
 
Svenning (2003) skriver att då undersökningen inte är kvantitativ finns ingen anledning att 
göra urvalet slumpmässigt. De fyra intervjupersonerna valdes slumpmässigt bland elever som 
läser Grafisk kommunikation, eftersom mönstren i svaren kan vara lättare att urskilja om 
intervjupersonerna studerar samma hantverksämne och för att den av oss intervjuare som 
kunde närvara vid varje intervjutillfälle hade kunskaperna att bedöma vad som är ett gott 
hantverk i just detta ämne. Vi skrev ner elevernas namn på lappar och drog fyra namn för att 
intervjuaren/läraren inte skulle välja intervjupersoner på omedvetna subjektiva grunder. Om 
eleven absolut inte ville medverka så respekterade vi naturligtvis elevens beslut och drog ett 
nytt namn. Det blev tre flickor och en pojke. Eleverna som medverkade i intervjuerna kände 
vi båda intervjuare väl. En av oss har undervisat dessa elever i hantverksämnet Grafisk 
kommunikation i två år och i kursen Projektarbete, den andre av oss har undervisat dessa 
elever i kursen Medieproduktion i årskurs ett. 

4.5 Genomförande av intervjuerna 
Innan första intervjutillfället informerades intervjupersonerna om att det skulle handla om 
deras lärande. Kvale (1997) anger att den intervjuade bör få bakgrundsinformation inför 
intervjun genom att intervjuaren berättar kortfattat om syftet, hur intervjun går till, 
användning av bandspelare och dylikt. Vi informerade även om att intervjuerna inte hade 
någonting att göra med det vanliga skolarbetet utan var ett forskningsarbete utanför den 
dagliga verksamheten. Intervjupersonerna informerades även om att deras betyg inte på något 
sätt var inblandat i arbetet eller kunde beröras. Vi bad dem att ta fram två egna arbeten som de 
ville prata om; ett arbete från A-kursen och det andra från C-kursen.  
 
Vid det första intervjutillfället märkte vi att när intervjun började så stelnade den intervjuade 
till. Detta berodde naturligtvis på en för eleven ovanlig situation. Vid denna intervju förekom 
det vissa störningar, samtal oss intervjuare emellan och folk utifrån som kom in i lokalen. 
Dessa störningar påverkade i högsta grad både den intervjuade och även oss intervjuare. Som 
forskare föll man ur rytmen och den intervjuade blev märkbart störd och tappade tråden. 

 
”Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog att 
tala fritt om sina upplevelser och känslor. Detta innebär att inta en ömtålig balans 
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mellan det kognitiva kunskapssökandet och den mänskliga interaktionens etiska 
aspekter” (Kvale, 1997 s.118).  
 

Efter denna första intervju genomförde vi vissa förändringar. Vi konstaterade att en trygg och 
ostörd miljö var ett måste. Vid följande intervjutillfällen låstes dörrarna för att förhindra 
störningar. Vi lade även till den sista frågan i intervjuguiden för att vi upptäckte att intervjun 
inte hade gett svar på syftets alla delfrågor. Därefter var vi på det klara med vad vi var ute 
efter under intervjuerna och kunde koncentrera oss på innehåll och samspel. En lättsam och 
avslappnad attityd i intervjusituationen är enligt Kvale (1997) önskvärt för att svaren ska 
komma spontant och ärligt. Att kunna skratta och skämta var naturliga inslag och vi som 
intervjuare styrde varsamt intervjun på rätt spår igen när den gick överstyr. 
 
Vid intervjutillfällena ledde en av oss intervjun. Grafikern ledde de flesta medan den andre 
som bisittare skrev minnesanteckningar och fyllde i följdfrågor för att komma åt 
fördjupningar, klargöranden eller sidospår. Vid två intervjuer hade vi ombytta roller och vid 
två intervjuer var grafikern ensam vid genomförandet. Varje elev intervjuades vid två 
tillfällen och vi var båda intervjuare närvarande vid minst ett av dessa med varje elev. 
Därefter lyssnade vi båda igenom alla intervjuer före transkribering och analys. 

4.6 Bearbetning och redovisning av resultat  
Svaren på syftets första fråga avser vi analysera och beskriva utifrån Schöns (1987) ovan 
beskrivna reflektionsnivåer och hantverkskvaliteter. Vi är intresserade av hur eleverna klättrar 
på Schöns reflektionsstege, inte främst för att det hjälper dem att lära praktiken i sig, utan för 
att avancemang på reflektionsstegen och kvalitetsskalorna kan ge metakognition, vilket 
skapar förutsättningar för bättre lärande.  
 
Syftets andra fråga avser vi analysera och diskutera i relation till i bakgrunden beskrivna 
sociokulturella perspektiv, reflektiv praktik, metakognitionsbegrepp och portföljmetodik. 
 
Med ”vilket inflytande” hantverkskunskapen och det journalistiska arbetssättet utövar på 
elevens reflekterande förmåga ämnar vi på intet sätt vara heltäckande, utan snarare explorativt 
beskriva och tolka de svar som kommer fram i studien. Det kan vara av resultatet på syftets 
första fråga, eller elevernas personliga erfarenhet av vad som hjälp dem att reflektera.  
 
De inspelade intervjuerna har vi transkriberat till skriftspråk. Därefter har vi kvalitativt kodat 
och analyserat materialet utifrån Schöns (1987) reflektionsnivåer och hantverkskvaliteter. Vi 
redovisar denna analys och beskrivning som resultat på syftets första fråga. Till svar på syftets 
andra fråga redovisar vi först vad eleverna tror hjälpt dem att erövra hantverkskunskaper, 
förändrat tankesätt och förmågan att värdera ett gott hantverk. Därefter analyserar och 
diskuterar vi vad som kan ha utövat inflytande på deras reflekterande förmåga. I den analysen 
relaterar vi resultaten som framkommit i intervjuerna till de teorier och tidigare forskning vi 
presenterat i bakgrunden.  

4.7 Validitet 
Begreppet validitet har olika förklaringar hos olika författare. Svenning, (2003) beskriver de 
grundläggande kraven; att ha genomtänkta och tydligt formulerade frågor är regel nummer ett. 
Att inte påverka intervjupersonen med sina egna värderingar är också viktigt. Dessutom 
tillkommer arbetsmiljöns påverkan som vi redan varit inne på.  
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Svenning (2003) beskriver också den inre validiteten som han på svenska kallar omedelbar 
upplevd validitet. Det är en bedömning forskaren gör och bygger på att forskaren har mycket 
goda kunskaper i vad som är giltig kunskap. I denna studie handlar det om vad som utgör ett 
gott hantverk. Det vill säga en personlig bedömning av oss som genomför intervjuerna om att 
det finns beröringspunkter mellan teori och empiri. Till syftets delfrågor har vi därför lagt till 
en kontrollfråga för att säkerställa den inre validiteten: Visar eleverna att de vet vad som är ett 
gott hantverk? Om eleverna inte vet vad som är hantverkskvaliteter är deras reflektioner kring 
dessa kvaliteter av ringa betydelse. En av oss som genomför denna studie har arbetat som 
grafisk formgivare. Därför kan vi göra bedömningen om elevernas reflektioner kring vad som 
utgör ett gott hantverk också överensstämmer med den professionella praktikens. 
 
När människor intervjuas antas de avslöja vad de tänker om en företeelse – men 
kommunikation och tänkande är inte samma sak. ”Vad människor säger, skriver eller gör är 
alltid kontextuellt bestämt” (Säljö, 2000 s.115). Eleverna kan bara svara på vad de kommer på 
just vid intervjutillfället utifrån de frågor som ställts, vilket kanske inte återspeglar allt vad de 
tänker om ämnet intervjuaren vill åt. Därför har intervjuerna ägt rum vid två olika tillfällen för 
att eleverna däremellan skulle ha tid att fundera över frågorna, och vi som forskare har ställt 
följdfrågor tills vi upplevt att eleverna svarat vad de har att säga om frågorna, det vill säga 
tills resonemanget börjat gå i cirklar eller med andra ord, vi nått mättnad.  
 
En annan fråga för validiteten är om eleverna vågar tänka fritt kring Grafisk kommunikation 
med sin lärare i ämnet närvarande, eller hur lärarens närvaro påverkat intervjuerna. Det kan vi 
naturligtvis inte helt svara på. Det vi kan säga är att eleverna redan är vana att bedöma egna 
arbeten med sin lärare närvarande, elever och lärare har ett gemensamt språk kring hur de 
beskriver och värderar grafiska produktioner vilket kan förenkla intervjusamtalet, då elev och 
lärare anser sig vara överens om vad samtalet handlar om. Detta kan också göra att 
intervjuaren tror sig förstå vad den intervjuade säger och därför inte ställer följdfrågor som 
säkerställer att tolkningen av det sagda är korrekt. Därför var det också en tillgång att vara 
två, där en av oss inte kan det gemensamma språket eller automatiskt tillskriver svaren samma 
tolkningar och därmed behöver ställa klargörande frågor om vilken innebörd begrepp 
tillskrivs eller varför den intervjuade resonerar som den gör. Vi tror oss förbi dom stora 
fällorna genom att eleverna känner oss väl och är trygga i sin arbetsmiljö. Följande citat är ett 
exempel på hur vi märkte att eleverna kände sig fria att uttrycka egna åsikter även när de vet 
att intervjuaren/grafikern är av annan åsikt.  
 

”Har du något med dig som platsar?(i ett professionellt sammanhang) 
E: Den här tycker jag är bra, det är en favorit, jag vet ju att du tycker att den är lite 
lustig. En flyer, jag gjorde en påhittad klubb, det var också ett eget arbete, till min 
portfolio då, jag hade inte gjort någon flyer tidigare. Det här skulle jag kunna se som en 
flyer till någon klubb. Den här är jag nöjd med för jag tycker att den är ganska stilren 
och den ger iallafall mig en känsla. Jag tycker det ser ut som en jävligt rolig kväll ute.” 

 
Våra egna erfarenheter efter genomförda intervjuer stämmer i hög grad med vad Kvale (1997) 
och Svenning (2003) båda beskriver i sina böcker. Att vi som intervjuare ställde öppna 
följdfrågor och ibland kopplade tillbaka till våra frågeställningar gjorde att eleverna fick olika 
infallsvinklar på frågorna. Detta upplevde vi gav eleven en djupare förståelse av 
frågeställningarna, vilket i sin tur fick eleven att djupare reflektera över sina produktioner och 
processen som föregick resultatet. 
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4.8 Reliabilitet 
Reliabilitet betyder att resultaten skall vara tillförlitliga och kunna utföras av någon annan 
forskare. Enligt Svenning (2003) finns det olika sätt att se på reliabilitet. Vissa menar att ett 
och samma mätinstrument skall gå att applicera flera gånger och ge samma resultat. Andra 
säger att samma begrepp och frågeställning skall ge samma resultat. 
 
En forskare som intervjuar presterar olika resultat. Kvale (1997) ser inte samspelet 
nödvändigtvis som ett hinder:  

 
”I stället för att försöka eliminera det personliga samspelet mellan intervjuare och 
intervjuad kan vi följa den terapeutiska intervjuns exempel och betrakta intervjuarens 
person som det primära metodologiska verktyget och det unika samspelet mellan 
intervjuare och intervjuad som källa till relevant data” (Kvale, 1997 s. 259) 
.  

Att vara lyhörd, flexibel, och skapa ett tryggt samanhang med den intervjuade eleven ställer 
krav på forskarens hantverksskicklighet, empati och kunnande (a.a.).  
 
Kan man göra om samma studie på ett annat medieprogram och komma fram till samma 
resultat? Om ett annat medieprogram har samma arbetssätt i hantverkskunskapen som det vi 
undersökt – det journalistiska arbetssättet, har som mål att eleven efter en treårig utbildning 
ska ha semiprofessionella hantverkskunskaper. Om lärarna på detta program har den 
hantverksskicklighet som motsvarar Schöns (1987), inom den kreativa praktiken, 
professionella lärare, och dessa lärare prioriterar elevernas kreativitet och har en god 
arbetsmiljö. Då borde rimligtvis en studie med samma frågeställningar ge samma resultat.  
  

5. Resultat och analys 
Efter bearbetning och analys av intervjumaterialet är det detta som framkommit av elevernas 
svar om hur de reflekterar över sitt lärande. 

5.1 Reflektion enligt Schöns reflektionsnivåer 
När eleverna ombeds bedöma sina egna arbeten och insatser beskriver de sina arbeten, vad de 
ville åstadkomma med dem och kombinerar beskrivningen med uppskattning eller kritik – hur 
lyckat eller misslyckat det blev i slutändan, motsvarande Schöns andra reflektionsnivå. Alla 
reflekterar dessutom i större eller mindre utsträckning över vilka värden som ligger till grund 
för uppskattningen. Alla är överens om att budskapet måste ”nå fram”, och därför är det 
viktigt att ”det funkar”. När de ombeds beskriva vad ”funkar” innebär tycks det svårt att 
formulera i ord och de kan beskriva det som ”fingertoppskänsla”, ”när jag blir nöjd”, ”att 
allting stämmer in” eller ”att det stämmer med bilden i huvet”. Att eleverna väljer att 
formulera sina kunskaper på det viset kan vara ett uttryck för att de är vana att reflektionen 
ligger i handlingen i sig själv, Schöns första reflektionsnivå, att den kunskap de har kommer 
till uttryck i en ändamålsenligt och kompetent utförd handling, utan att eleven har övervägt 
vilka värden hon vägt in. Eleverna kommer i intervjuerna ofta tillbaka just till att ”lita på sin 
egen känsla”.  
 
På följdfrågan, vad denna känsla eller bild i huvudet handlar om, kan de också beskriva de 
värden som ligger till grund för handlingen, såsom; ”man vill ge ett enkelt budskap […] det 
blir för mycket information att rikta in sig på”, ”det är en tydlig målgrupp”, ”hur mycket 
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avstånd man ska ha mellan spalter för att det inte ska se grötigt ut”, ”att välja typsnitt efter 
syftet”, ”det här med linjärer och serifer – hur de fungerar i olika sammanhang”. 
Här är eleverna inne på Schöns (1987) tredje reflektionsnivå, vilken innebörd de tillskriver 
olika delar och vad denna tillskrivning innebär. 
 
En elev är inne på reflektion över reflektionen då han beskriver hur han ser tillbaka på sina 
arbeten och ångrar att han inte tänkte över syftet mer innan han satte igång arbetet.  

 
”Jag har också varit med om att jag gjort någonting och sen ångrat att jag inte funderade 
mer innan jag började. […] Jag blir missnöjd kanske med idén, fast  det kommer först 
ganska sent att jag tänker på det – att det här håller ju inte. 
I: Vad är det som gör att du säger att det håller ju inte? 
E: Jag kanske börjar titta på uppgiften och fundera över uppgiften mer än jag gjorde när 
jag började arbetet och så tänker jag att, jag har alltså inte tänkt igenom det ordentligt 
och det blir inte så bra som det kunde ha blivit.”  
 

Eleven visar en medvetenhet om att han hade en strategi som han i retrospektiv skulle ha lagt 
upp annorlunda för att lösa uppgiften. Eleven reflekterar över sin metakognition. 
 
En annan elev är inne på reflektion över reflektionen, då hon funderar över hur hennes sätt att 
tänka har förändrats och varför denna förändring är av värde.  

 
”Varför är det värt – man blir mer nöjd, dels blir de mer nöjd (kunden), få samspelet 
mellan mig och kunden, bilden blir så mycket bättre”.  
 

Hon ser att förändringen är av värde för att hon med sitt nya sätt att tänka kan göra produkter 
av högre kvalitet, precis det Schön (1987) pekar på med sina kvalitetsskalor, att övervägandet 
av fler perspektiv ger möjlighet att göra en bättre produkt. 

5.2 Reflektion kring hantverkskvaliteterna 
Eleverna ser en tydlig progression i sina hantverkskunskaper och en förändring i sitt sätt att 
tänka kring uppgifter när de jämför sina tidigare arbeten med vad de kan i trean. De beskriver 
hur de nu kunde ha utfört gamla uppgifter på flera olika sätt och hur de nu skulle ha gått 
annorlunda tillväga för att lösa tidigare uppgifter.  

5.2.1 Mer hantverkskunskap ger alternativ 
De beskriver hur mer hantverkskunskap ger större möjligheter att lösa uppgifter på olika sätt. 

 
”Från början var problemet att man inte visste vad man kunde göra för att man 
inte kunde programvaran”. 
 
”Markeringar (i dataprogrammet) kan bli så väldig mycket mer än man kunde i 
ettan”, ”här ska man inte använda trollstav för det finns för mycket färger att 
följa […] man ser det på själva bilden. […]Jag kan använda fler verktyg på 
samma markering”.  
 

Det visar att eleverna avancerat mot en förståelse för vad olika tillvägagångssätt kan medföra 
i en kedja av förfaranden.  
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5.2.2 Djupare förståelse och fler perspektiv 
Nu tänker eleverna på ett annat sätt. Eleverna ser fler möjligheter för hur de kan utforma sina 
arbeten. 

”Jag har ett annat tänk nu hur man lägger texter” 
”I ettan kom det här tänket, nu är det lite mer flytande […] som en tankeprocess – vad 
funkar, vad kan jag göra, vad vill de ha?” Tidigare var det ”det var lite mer, gå efter mig 
själv och lägga till det de vill ha, istället för att få det att smälta samman”. 
 

Deras strategier inför uppgifterna har övergått till mer aktiva val efter allt fler överväganden. 
Det visar hur deras hantverkskunskaper avancerat mot en mer holistisk förståelse för olika 
tillvägagångssätts förtjänster och konsekvenser, och en djupare förståelse för problemlösning. 
Det visar också hur de gått mot ett mer metakognitivt arbetssätt. 

5.2.3 Eleverna tänker mer på syftet med uppgiften 
”Tidigare har det varit göra mer konst, det har som inte funnits något direkt mål för 
någon annan än mig själv känns det som, vad jag själv tycker är snyggt. Nu måste jag 
som ha ett, något slags syfte med allt, hur rubrikerna ser ut, vad det är för typsnitt, 
bilderna och allting”. 
 
”Jag kanske har börjat tänka lite mer på syfte med vad jag ska göra. Jag tror jag skissar 
mer och funderar mer över vad det är jag vill göra innan jag sätter mig i, sätter igång 
med och göra nånting”.  
 
”först tänker jag kanske vad går uppgiften ut på, vad är en bra idé, vad kan jag göra, vad 
vill jag utgå ifrån”.  
 
”Sen former, färger, hela utformningen, allt, jag har tänkt mer på vem är det som ska 
vilja läsa det här, vem är det som skulle vilja gå på det här”. 
 

Denna förändring av tankesättet som eleverna beskriver; överväganden av mål, förutsättningar 
och hinder och hur de ska göra för att uppnå målet innebär att de använder sina metakognitiva 
kunskaper. Som eleverna beskriver det, tänkte de inte på detta sätt när de började med 
hantverksämnet.  

5.2.4 Eleverna visar på självreflektion 
Eleverna visar att de kan betrakta sina arbeten, sin insats och sina utvecklingsmöjligheter 
utifrån. Det väljer de gärna att göra när de ska bedöma kvaliteten på sina egna arbeten; ”Jag 
försöker bedöma utifrån om det är något jag skulle kunna hitta i en tidningshylla eller en 
affär”. De visar också på en medvetenhet om vikten av att betrakta sina idéer utifrån för att ta 
reda på om idéerna fungerar;  

 
”Alltså det jag lärt mig är att man måste vara väldigt tydlig när man gör saker, för det 
som verkar klart för mig i min hjärna, det spelar som ingen roll hur klart det är för mig 
utan det är vad andra ser, det spelar ingen roll att jag vet vad det här ska representera 
och hur det ska kännas, hur jag vill att det ska kännas, det behöver inte betyda att någon 
annan gör det, så jag har börjat fråga mycket mer nu när jag gör saker, jag frågar 
människor medan jag håller på och arbetar, vad tycker ni, hur känns den här för er?”  
 

Detta citat pekar förutom på självreflektion också på att eleven har uppmärksammat att hon 
själv kan vara ett hinder för att uppnå målet och att hon har en strategi för att komma förbi det 
hindret, alltså att hon använder sin metakognitiva förmåga.  
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Elevernas självreflektion visar att de inte har en ensidig syn på problemlösningen utan kan 
betrakta sina arbeten ur fler perspektiv då de visar medvetenhet om att kvalitet kan inbegripa 
fler eller andra värden än deras egna.  
 

”Vilka är de? (följdfråga då eleven sagt att hon funderar över ”vad de vill ha”) 
E: Kunden – jag är en tjänst”. 
 

Här visar eleven att hon kan betrakta sig själv i professionen, utifrån kundens perspektiv. 
 
Eleverna kan betrakta sin utveckling utifrån ett professionellt perspektiv: 

 
”Det mesta kan jag göra, fast vissa gånger kan jag se att det är mer avancerat. 
Men jag kan se vad det är för program de har använt om de har suttit i Illustrator eller i 
Photoshop, och ungefär vad de har använt för metoder. 
I: Ser du vad du har för begränsningar? 
E: Jag ser att vissa saker är mycket mer avancerade än någonting jag gjort, ge mig 
tillräckligt lång tid så skulle jag kunna göra nånting som det där, ibland känns det som 
att det är för avancerat, fast jag vet inte riktigt var mina gränser är”. 
 

Att inte veta var sina gränser går kan bero på att kunskapen som Schön (1987) beskriver det 
kommer med erfarenheten och därmed även kunskapen om egna begränsningar. 
 

”Jämför det jag gjorde i ettan med C-kursen, det är så stor utveckling. Den andra är med 
genomtänkt, har mer kvalitet, om detta sker på bara två år, då är det bara tänka på hur 
det ser ut om fem år när jag har arbetat med fler kunder och fler jobb”. 

 
”Jag är ju väldigt dålig på att arbeta strukturerat och bestämma bara att det här ska jag 
göra och det är något som jag vet att jag måste förbättra inför framtiden.   
I: Hur vet man att man jobbar strukturerat? 
E: Att man har en skiss över det man ska arbeta med och så ändrar man på skissen 
istället för att bara arbeta så man inte lägger en massa tid helt i onödan.  
I: Varför är det viktigt att göra en skiss? 
E: För att spara tid. För ska man göra något för någon annan som betalar för det man 
gör. De vill ju inte betala för att man ska sitta och leka med datorn utan då vill de ju se 
en skiss […] är de nöjd med skissen, då vet jag ju att de kommer att bli något så när 
nöjd med det jag kommer att göra”.  
 

Eleven visar medvetenhet om sina egna tillkortakommanden och utvecklingsbehov. Hon 
sätter sig själv i kundens perspektiv, för att värdera sina kvaliteter i ett professionellt 
sammanhang. 

5.3 Hur har eleverna lärt sig hantverkskunskapen 

5.3.1 I och av praktiken 
Eleverna anser att de lärt sig hantverket genom övning med den professionella utrustningen. 
De har fått experimentera och följa sin nyfikenhet. När de lärt sig använda utrustningen inser 
de vad de kan åstadkomma, vilka möjligheter de har med programvaran och vilka 
begränsningar. 

 
”Vi har gjort så pass mycket, så pass olika grejer, så man har som lärt sig via det. Man 
har fått arbeta väldigt mycket med verktygen, fått upptäcka själv – det här funkar, det 
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här funkar inte […] det blir som en process, man förfinar nånting hela tiden när man 
använder det”. 
 
”Genom att jobba med olika beställningar och olika uppgifter. Att man fått ett arbete 
utifrån och sitta med kunder och prata om vad de vill ha och idéer”. 
 

Elevernas syn på hur de lärt sig överensstämmer med Schöns (1987) teori om att det är i en 
professionell miljö, med verklighetstrogna uppgifter, men inte alla verklighetens 
begränsningar på samma gång, som man har möjlighet att experimentera och följa sin 
nyfikenhet, och lära i och av praktiken.  
 
Även det vi redovisat ovan – att mer hantverkskunskaper skapar större möjligheter att lösa 
uppgifter – stöder Schöns (1987) teori om att lärandet av en reflektiv praktik har den dubbla 
bördan att vad som är kvalitet och hur man kan gå tillväga måste läras parallellt i praktiken. 

5.3.2 Konstruktiv kritik 
Eleverna anser sig ha lärt sig bedöma vad som är kvalitet, sin förmåga och potential till stor 
del tack vare konstruktiv kritik från studiekamrater och lärare under arbetets gång och vid 
redovisningar.   

 
”…då har andra hjälpt mig att bedöma saker det är inte bara jag som… man kanske 
känner sig nöjd till en början med vad man gjort men sen kanske man har missat som 
småsaker ändå. […] Så de visar olika sätt att se på bilden ifrån. Meningen kanske var 
att den skulle se ledsen ut den här bilden, men andra kanske inte uppfattar det. Jag 
kanske skulle ha gjort den tydligare den här bilden. […] Eller jag tänker inte ens på hur 
andra kan uppfatta den, sen får jag ändå höra det och då märker jag att det finns många 
saker som jag inte har tänkt på”. 

 
Detta överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på att det är i en 
praktikgemenskap med gruppens samlade kunskaper och andras perspektiv som man kan lära. 
Eleverna har också betonat betydelsen av att få höra de andras synsätt, att det är i samtal kring 
hur de bedömer och hur de uppfattar arbetena som förståelsen för praktiken växer fram.  
 

”Desto mer konstruktiv kritik man får desto mer lär man sig, om de berättar att du 
måste dra upp den här texten – varför det? Och så visar de så jag kan förstå, jamen de 
har ju rätt! Så länge jag kan ta till mig och förstå kritiken, jamen då lär jag ju mig. Men 
om någon bara kommer med en åsikt och jag känner du snackar bara skit, då lär jag mig 
ju inget. […] Jag vill veta varför, det får vi oftast på våra redovisningar, vi får 
konstruktiv kritik, får lära oss”. 
 

Eleven visar att hon vill diskutera vilka värden som ligger till grund för tolkningen för att 
komma till en bättre förståelse. Detta överensstämmer med Alexanderssons kunskapssökande 
gemenskap, att eleverna känner sig fria att pröva vilka tolkningar av verkligheten som är de 
troligare. 
 

”till slut kanske man inte tänker på saker som är självklara för andra så det är skitbra 
med konstruktiv kritik att du hade kunnat göra det här bättre och det här bättre, saker 
som man kan applicera sen i senare arbeten”.  
 

Här visar eleven att hon ser den konstruktiva kritiken som en förutsättning för sin egen 
utveckling, för att kunna reflektera över sitt arbete och använda sina lärdomar i kommande 
arbeten, vilket också stöder Schöns teori om hur man utvecklas i en kreativ praktik. 
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5.3.3 I en praktikgemenskap 
Den konstruktiva kritiken som eleverna refererar äger till stor del rum i en kunskapssökande 
praktikgemenskap som Alexandersson beskriver ger utrymme för att kritiskt pröva 
tolkningars hållbarhet.  

 
”Vi har väldigt olika sätt att se på saker, (eleven och läraren) om jag tycker om mitt sätt, 
jag vet att han har mer erfarenhet, när jag går emot håller jag på min egen 
fingertoppskänsla för annars känns det inte rätt när jag gör det. Sen kanske jag 
upptäcker, ojdå, jag skulle kanske ha gjort lite mer som han sa”.  
 

Citatet kan vara ett uttryck för att eleven upplever en sådan kunskapssökande gemenskap och 
därför ifrågasätter lärarens värdering. Kanske är det också sedan mer erfarenhet som ger 
eleven kunskaper som gör att hon senare håller med läraren i hans värderingar.  
 

”Men sen kan man ju också bara se på papperet att det ser fel ut, att det inte funkar helt 
enkelt. Då tar man alltid hjälp av dem runtomkring. Det är ju ofta så när man har gjort 
nånting klart och man känner själv – det här, är det här verkligen bra? Då är det ju alltid 
någon som kan komma in och säga att det funkar inte, och då får man ju bara ändra på 
det. 
I: Jamen om den personen säger nånting fel, ändrar du det ändå? 
E: Ifall de säger att nånting är fel och jag inte tycker det, nämen då ändrar jag inte. Man 
måste ju lite till sig själv också”.  
 

Här efterfrågar eleven inte vilka värden som ligger till grund för tolkningen. Det kan vara ett 
uttryck för att eleven litar till praktikgemenskapens kunskap i handling, när denna inte 
motsäger hennes egen.  
 
Eleverna bedömer även vad som är kvalitet genom att jämföra sina prestationer med 
professionella produkter i samhället runtomkring. 

 
I: ”Finns det andra sätt att få reda på vad som är kvalitet förutom redovisningar och 
arbetskamrater? 
E: Dels kan jag ju jämföra med saker jag ser. Det känns mer som med 
tidningsuppgiften, när jag gjorde dagstidning började jag med att kolla i dagstidningar 
och fundera över hur de hade lagt upp alltihopa”.  
 

Detta tyder på att de ser sig som del av den professionella praktikgemenskap de finner utanför 
klassrummet, och/eller att de söker relevant underlag för att kunna se olika värden för olika 
sammanhang. Det stöder också det sociokulturella perspektivets syn att kunskapen är situerad 
– del av en kulturell och historisk kontext, och att eleverna förstår att kunskapen är 
distribuerad mellan människor och att de därför har mycket att lära av andras produkter.  

5.4 Hur har eleverna lärt sig ”tänket”. 
Eleverna tror att de lärt sig tänka mer på syftet med uppgifterna genom att bli ”tvingad till att 
tänka kring vad man gör”, ”träning”, ”jag har blivit påmind flera gånger, men jag har märkt 
också att det kan vara givande att tänka på det innan”. 
Här antyder eleverna betydelsen av något återkommande som får dem att tänka på syftet, vare 
sig det syftar på redovisningar, kamratrespons eller handledning.  
 
Elevernas ändrade sätt att tänka kring uppgifter kan de mycket väl ha lärt sig i och av 
praktiken. Det kan vara en konsekvens av att ”ett gott hantverk” är en bedömningsfråga, och 
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när eleven lär sig hantverket – vad som är kvalitet och att leverera kvalitet – lär hon sig 
samtidigt att bedöma sina egna produktioner och insatser.  
 
Hur väl en hantverksprodukt uppfyller sitt syfte utgör grund för bedömningen av ett gott 
hantverk. På medieprogrammet utgör dessutom det journalistiska arbetssättet en grund för 
bedömningen, att informationsanvändningen är tillförlitlig och relevant, vilket tillför 
ytterligare en anledning att begrunda syftet med uppgiften. Att det därtill i en kreativ praktik 
inte finns ett rätt svar på hur man ska prioritera eller gå tillväga, gör att eleven i 
genomförandet av produktioner själv måste överväga vilka värden som ska prioriteras och 
vilka tillvägagångssätt som leder till önskvärt resultat. Därefter ska eleven bedöma när 
tillfredsställande resultat har uppnåtts i produktionens olika led, vilket i sig innebär en 
återkommande reflektion kring den egna prestationen. Därför faller det sig också naturligt att 
eleverna vid handledning, grupprespons och redovisning återkommande reflekterar över syftet 
med uppgiften, valda tillvägagångssätt och hur väl produkten uppfyller målen. Förutom att 
detta sammanfaller med Schöns (1987) teori om hur man lär sig en reflektiv praktik 
överensstämmer det också med portföljmetodiken i den nära kopplingen mellan bedömning 
och lärande. Genom att lära av gjorda erfarenheter, såväl framgångar som misstag, kan eleven 
som Ellmin (2001) beskriver det, förutse och ta sig igenom kommande svårigheter.  
 
Denna beskrivna arbetsgång, att eleven återkommande reflekterar över gjorda erfarenheter 
som förberedelse inför kommande uppgifter, liknar också metaträning som Stigmar (2002) 
beskriver den; att före man tar sig an uppgiften fundera över hur man kan gå tillväga, vilken 
förförståelse man har och hur man ska komma fram till förståelse. Stigmar (a.a.) konstaterade 
i sin studie att eleverna dragit nytta av metaträningen bara om de uppfattat att den skulle ge 
dem något, vilket förutsätter att eleverna ser uppgiftens relevans.  
 
Att eleverna väljer att se på sina arbeten utifrån, för att se kundens perspektiv eller jämföra 
sina prestationer med professionella produktioner är ett tydligt tecken på det som Marton och 
Booth (2000) benämner relevansstruktur; att vad undervisningen syftar till och vad den 
kommer att kräva är näst intill uppenbart i en kreativ praktik. Eleverna lär sig genom att utöva 
vad lärandet syftar till, och därtill finns variationens arkitektur på sätt och vis inbyggd i ämnet 
då innehållets plats i ett vidare sammanhang alltid är del av syftet med uppgifterna. Om 
uppgiften är att göra en förstasida till en tidning för att sälja lösnummer blir tidningssidans 
funktion i samhället del av uppgiften. I hantverkskunskapen i sig finns alltså det som enligt 
Marton och Booth (2000) uppmuntrar eleverna till ett djupinriktat lärande, det vill säga att 
fundera över hur saker och ting hänger ihop, vad det har för betydelse och sedan låter det 
omforma ens världsbild. 
 
Att det på detta vis finns en relevansstruktur i hantverkskunskapen kan utgöra en grund till att 
eleverna lär sig av arbetsgången i de avseenden den liknar metaträning  
 
Elevernas förändrade sätt att angripa uppgifter skulle också kunna bero på att det 
journalistiska arbetssättet i hantverkskunskapen liknar smart problemlösning som Davidson 
och Sternberg (1998) beskriver det; genom att läraren inför uppgifter förklarar olika 
tillvägagångssätt och vid redovisningar och i den konstruktiva kritiken kan eleverna se nya 
sätt att kombinera kunskap och se samband mellan gamla och nya problem. 
 
Schöns (1987) teori och portföljmetodiken sammanfaller även med elevernas erfarenhet att 
det är i samtalet i responsgruppen som eleven utvecklar förståelsen för vad som fungerar, eller 
i denna studie, är ett gott hantverk. 
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6. Slutsats 
Eleverna säger sig ”lita till sin känsla” när de utövar praktiken, vilket vi vill beteckna som 
reflektion i handling. Eleverna värderar och kritiserar sina arbeten och insatser, och reflekterar 
över vilka värden som ligger till grund för deras värderingar. De vandrar upp och ner för 
Schöns tre första reflektionsnivåer. I liten utsträckning reflekterar de över sin reflektion – 
varför de värderar sitt tänkesätt som de gör.  
 
Av studien framkommer att eleverna i C-kursen använder sina metakognitiva kunskaper i 
större utsträckning när de tar sig an uppgifter, än de gjorde i A-kursen. Eleverna tänker mer på 
uppgiftens syfte, förutsättningar och begränsningar.   
 
Eleverna tror att de lärt sig hantverkskunskaperna och sättet att tänka i och av praktiken, 
genom konstruktiv kritik, och genom att jämföra sina arbeten med professionella 
produktioner.  
 
Elevernas ökade användning av sina metakognitiva kunskaper kan bero på att 
hantverkskunskapen tillsammans med det journalistiska arbetssättet tränar metakognitiva 
färdigheter genom att eleverna återkommande måste reflektera över syfte, förutsättningar och 
begränsningar för att kunna lösa sina uppgifter. Dessutom kan hantverkskunskapens tydliga 
koppling till yrkeslivet ge den relevansstruktur som enligt Marton och Booth (2000) 
uppmuntrar till djupinriktat lärande.   
 

7. Diskussion 
Här diskuterar vi först metodval och tillförlitlighet. Därefter fortsätter vi med diskussion av 
resultat och förslag till vidare forskning.  

7.1 Metod 
För att komma åt hur elevernas tänkande förändrats under tre år med hantverkskunskap hade 
det naturligtvis varit intressant att kunna vara en fluga på väggen, att obemärkt observera 
redovisningar, kamratrespons- och handledarsamtal under elevernas tre år på programmet för 
att se hur samtalen och funderingarna förändras över tiden. Men då vi varken hade tid eller 
resurser för ett sådant förfarande framstod djupintervjuer kring egna produktioner som den 
främsta möjligheten att komma åt elevernas tankar. Då kan man förstås ifrågasätta om 
metoden mäter vad den avser att mäta; kan vi komma åt hur elevernas tänkande förändrats 
över tid genom att ställa frågor om deras tänkande i efterhand? Svaret på den frågan blir ja 
och nej. Naturligtvis får vi inte en fullständig rättvisande bild, men vi kan få ganska goda 
ledtrådar. Att eleverna vid intervjuerna hade sina tidigare produktioner framför sig framstod 
som ett stöd för tanken. Endast vid ett tillfälle kring en detalj av produktionen ifrågasatte en 
elev själv vad hon kunde ha tänkt när hon utformade produktionen, hon kom inte ihåg. I 
övriga fall framstod de intervjuade inte ha några problem att dra sig till minnes sina tidigare 
produktioner och hur de tänkt kring dem. De återgivna tankarna skulle kunna vara 
efterhandskonstruktioner som för den intervjuade framstår som verkliga minnen, men å andra 
sidan stöder Schöns (1987) teorier om hur man förvärvar sig hantverkskunskaper också 
elevernas framställning av hur tänkandet kring produktionerna förändrats.       
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Denna studie blir inte heller tillförlitligare än de teorier den stöder sig på, teorier som också 
använts som analysverktyg för att besvara frågeställningarna. Därmed kan denna studie 
kritiseras i samma avseende som Schöns teorier (Alexandersson, 1999), i att mycket av det vi 
påstår i resultatet är bedömningsfrågor där det inte finns ett givet rätt svar. Men vi menar att 
giltigheten i resultaten inte ligger i exaktheten i bedömningarna utan i resonemangen. Med en 
kvalitativ metod har vi kommit åt mönster och tendenser i hur eleverna tänker och resonerar. 
Därtill uppnår vi en högre grad av tillförlitlighet i det att teorierna vi stöder oss på också 
stöder varandra.   
 
Man kan fråga sig om en annan generation elever skulle ha uppvisat förändrat tankesätt eller 
ge samma svar på vad som gett förändringen, ifall arbetssättet alltid ger detta. Skulle en annan 
generation elever till exempel dra samma nytta av den konstruktiva kritiken i 
praktikgemenskapen. Hur god den reliabiliteten är kan vi inte svara på utan att studien 
upprepas. 
 
I fråga om vilket inflytande vi som intervjuare kan ha utövat på resultatet på grund av vår 
relation till de intervjuade, överväger antagligen det positiva. Främst i avseendet att 
intervjuaren är, som Kvale (1997) beskriver det, det främsta verktyget för att komma åt 
kunskapen. Eleverna borde vara vana att beskriva och bedöma sina alster med sin lärare 
närvarande. De har ingenting att vinna på att svärta ned eller upphöja sina produkter och sina 
insatser då det främst är med hantverksprodukter man illustrerar hur långt man kommit i sina 
kunskaper. Sedan hur de fått tillgång till detta tänk och färdigheter har de kanske inte tidigare 
funderat över, men det borde inte vara särskilt hotfullt att fundera över tillsammans med sin 
lärare. Det kan förstås påverka att de befinner sig i sin skolmiljö och därför kanske i miljön 
och situationen söker lämpliga svar, alltså att miljön i sig själv och lärarens närvaro föreslår 
svar som kanske inte hade varit de första att komma upp i tanken i en neutral miljö. Å andra 
sidan kan det också göra att mer information om vad som kommer fram i denna miljö 
bearbetas i tanken. Det finns också en möjlighet att eleverna överdriver lärarens betydelse, 
men då de intervjuade inte varit tveksamma att hävda sin egen självtillit framför lärarens 
åsikter, framstod de vara trygga nog att varken för egen vinning eller lärarens skull överdriva 
lärarens betydelse.  

7.2 Resultat 
Att vi vill ge eleverna ett journalistiskt arbetssätt och hantverkskunskap innebär inte 
automatiskt att vi gör det eller att det är vi som gör det.  
 
Det man då kan diskutera efter denna studies resultat och analys är om det journalistiska 
arbetssättet och hantverkskunskapen påverkat hur eleverna reflekterar kring uppgifter, och om 
tankesättet förändrats tack vare eller trots nämnda arbetssätt.  
 
Att deras tankesätt kring uppgifter har förändrats framkommer i intervjuerna, av att de säger 
att tankesättet har förändrats, men även i deras jämförelse av sina kunskaper mellan A- och C-
kursen, då det förändrade ”tänket” utgör en del av kvalitetsmedvetenheten. Därmed 
framkommer det också av den progression som syns när arbetet från A-kursen, av grafikern, 
jämförs med arbetet från C-kursen utifrån Schöns (1987) kvalitetsskalor.  
 
Det som stöder att tankesättet förändrats tack vare och inte trots arbetssättet är det stöd vi kan 
finna i kopplingen till tidigare forskning i form av portföljmetodik, metaträning, Davidson 
och Sternbergs (1998) smart problemlösning och Marton och Booths (2000) teori om vad som 
uppmuntrar till djupinriktat lärande. Att dessa kopplingar mellan tidigare forskning och vårt 
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arbetssätt verkligen existerar stöds av elevernas syn på vad som gett dem detta nya tankesätt. 
Det är omöjligt att svara på om det eleverna tror gett detta tankesätt verkligen gjort det. Men 
att tidigare forskning och elevernas erfarenheter stöder varandra gör det i vart fall troligt.  

7.3 Vidare forskning 
Områden som skulle vara intressanta att forska vidare på är om det sker någon transfer, om de 
tar med sig strategin – att fundera kring mål, hinder och förutsättningar innan de tar itu med 
problemet – till andra områden i livet där de vill lära sig eller uppnå något.  
 
Andra intressanta områden att studera är vilka faktorer som skapar tryggheten i den 
kunskapssökande gemenskapen där eleverna känner sig fria att lita mer till sin egen kunskap 
än på lärarens – som i elevens ögon ändå framstår som experten, eller vilka faktorer som 
skapar den arbetsmiljö där eleverna ser kritik som en stor möjlighet till lärande och inte som 
ett misslyckande.  
 
Att reflektion i handling under lärandet av en reflektiv praktik, som Schön (1987) beskriver 
det, också kan stödja utvecklingen av elevers metakognitiva kunskaper, är en slutsats av värde 
för skolans och lärarens uppdrag. Denna slutsats skulle med stöd i vidare forskning kunna 
höja statusen på hantverkskunskapens betydelse för elevens personliga utveckling.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 
Om en egen vald produktion från C-kursen i grafisk kommunikation: 
 
Fråga 1. Hur bedömer du det här arbetet avseende din insats och resultat?  
 
Sedan får eleven jämföra denna utvalda prestation med ett arbete från A-kursen. 
 
Fråga 2. Vad har du lärt dig sedan detta arbete? (hantverkskunskap och sätt att tänka) 
 
Fråga 3. Hur ser du på dina framtidsutsikter inom professionen detta hantverksyrke syftar till? 
 
Fråga 4. Hur tror du att du lärt dig dessa kunskaper? (Hantverkskunskap, vad som är kvalitet, 
och vilken potential du själv har) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




