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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever, efter avslutade studier på Estetiska 

Programmet Bild och formgivning, ser på att ha arbetat med skriftlig reflektion i samband 

med konstnärlig gestaltning. Uppsatsen har sin utgångspunkt i begreppet reflektion samt hur 

reflektion kan relateras till upplevelsen av lärande och därmed indirekt också till en känsla av 

mening för eleven.  

Det empiriska materialet består av intervjuer med fyra av mina före detta elever. Intervjuerna 

inleddes med att de fick läsa en skriftlig reflektion de själva gjort efter en gestaltningsuppgift i 

Form under åk 2.  Målet med samtalen var att producera kunskap om elevers uppfattningar 

om denna arbetsform på Estetiska programmet Bild och Formgivning. 

Intervjuerna analyseras med utgångspunkt i Jerome Bruners syn på utbildning och skola, 

formulerade i ett antal teser i boken Kulturens väv. Bruners perspektiv är det psykokulturella. 

Han menar att utbildningsteorier med nödvändighet måste växa fram i ett samspel mellan 

insikter om det mänskliga medvetandet och kunskaper om skola och utbildning som situerade 

i det aktuella samhället.  

I bearbetningen och analysen av intervjuerna framkommer att för intervjupersonerna har den 

skriftliga reflektionen positivt påverkat möjligheten till medvetenhet om sitt lärande och 

förmågan att värdera sitt arbete relaterat till undervisningen. De har sett hur de har tänkt och 

hur de har lärt sig. De har blivit medvetna om sin arbetsprocess och sin egen 

kunskapsutveckling, vilket har påverkat hur de arbetat fortsättningsvis med olika 

gestaltningsuppgifter. Genom att skriva arbetslogg i projektarbeten som blogg har en 

ömsesidig lärogemenskap gjorts möjlig på ett nytt sätt. Tre av de fyra intervjupersonerna 

menade att responsen från läraren på den skriftliga reflektionen var mycket betydelsefull. 

Detta kan tolkas som att en bekräftelse på att de kan kommunicera i en konstnärlig kontext 

upplevs som viktig. För en av eleverna var betydelsen av den egna reflektionen, som tycktes 

underlättas av att externaliseras i skrift, så stor att lärarresponsen var av underordnad 

betydelse.    

Reflekterandet i klassrummet, det skriftliga, personliga, och det gemensamma i klassen bidrar 

till det fortsatta gemensamma konstruerandet av det vi kallar samhället, där visuell kultur är 

en del och om vi som lärare förmår låta eleverna själva formulera sig, även bidrar till en grund 

för en individuell handlingsmöjlighet.  

 

Sökord: Bildpedagogik, skriftlig reflektion, konstnärlig gestaltning, Estetiska programmet Bild 

och Formgivning, ömsesidig lärogemenskap. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

”Ska vi skriva nu igen?”  

”Va, ska vi inte skriva?”   

”När jag skrev frågan kom jag på svaret!”  

Med dessa spridda elevröster inleder jag denna studie om elevers upplevelse av att göra 

skriftliga reflektioner i samband med konstnärligt arbete. 

Jag har varit verksam bildlärare sedan 1980. De första tjugo åren arbetade jag i grundskolan, 

framförallt på högstadiet, år 7-9. Sedan 2001 är jag bildlärare på Estetiska programmet Bild 

och Formgivning. Med Lpo 94 kom ett nytt och målrelaterat betygssystem. Tydliga 

kunskapsmål ställde nya krav både på undervisningens struktur och på bedömning och 

betygsättning. Lokal kursplan med läsårsplanering och lokala betygskriterier blev en 

självklarhet. För att bättre förstå och kunna bedöma elevernas utveckling och kunskaper efter 

genomgångna moment började jag låta dem göra skriftliga reflektioner. Jag upplevde så 

småningom att skriftliga reflektioner kunde ha ett värde i sig när det gällde elevens lärande 

och förståelse för sitt eget arbete. På den gymnasieskola där jag nu arbetar lägger vi bildlärare, 

sedan flera år tillbaka, stor vikt vid elevernas skriftliga reflektion. Bedömningsmetoden 

”Portföljvärdering” har också utgjort en inspiration för vårt arbetssätt med skriftliga 

reflektioner.
1
  

Att skriva i samband med gestaltande arbeten av projektkaraktär har blivit en vana för mina 

elever. Jag, som lärare, har upplevt hur skrivandet naturligt införlivas i arbetsprocessen, 

liksom att det kan bli något som bara ”tar tid” från det praktiskt gestaltande arbetet. Men 

också ofta som något jag tror hjälper eleverna att själva se och förstå sitt sätt att arbeta, som 

hjälper dem att kunna värdera sitt resultat och sedan använda sina medvetna erfarenheter i 

fortsatta arbeten. Är det så? Kan skriftlig reflektion i skolans kontext påverka upplevelsen av 

att lära sig och upplevelsen av kunskapens värde? 

1.2 Bakgrund  

1.2.1  Reflektion som begrepp i pedagogisk teori 

Ordet reflektera betyder enligt en etymologisk ordbok ”återspegla; överväga, begrunda: över 

tyskan av lat. reflec´tere böja tillbaka; vända tankarna tillbaka, överväga, i medeltidslat. även 

                                                           
1
 Se vidare s. 6. 



5 
 

´kasta tillbaka (ljusstrålar)´ ”.
2
 När vi i vardagligt tal säger ”jag ska reflektera över det” menar 

vi nog ofta bara allmänt ”tänka efter”, eller tänka efter med övervägande av ny information. 

Vad innebär det att reflektera i skolan? Reflektion kan ske individuellt och mer eller mindre 

medvetet. Reflektion kan också ske kollektivt och öppet i samtalsform. Birgitta Kullberg 

beskriver reflektionen som ett viktigt moment för eleven mellan varje steg i det hon kallar 

undervisningsbaserat lärande och visualiserar med den hermeneutiska spiralen: introduktion, 

presentation, eget arbete och värdering.
3
 

Jag använder ordet reflektion i pedagogisk kontext med följande definition: Den mentala 

process som innebär att betrakta/se-tillbaka-på något man kognitivt sett, tillägnat sig själv 

med den nya kunskap eller medvetna erfarenhet detta fört med sig och med de framtida 

möjligheter dessa innebär. Jag menar att denna process av förflyttning av tankens 

utgångspunkt och medvetandegörande av den är central i allt undervisningsbaserat lärande. 

Som jag förstår begreppet metakognition, att tänka över tänkandet, går det att använda det 

synonymt med begreppet reflektion. Jerome Bruner menar att detta är ett grundelement i 

undervisning som syftar till att stärka elevernas medvetenhet.
4 

 

1.2.2 Reflektion i styrdokument: mål 

I styrdokumenten för Estetiska programmet talas om vikten av reflektion och att språket är ett 

viktigt redskap för detta.
5  

Begreppet reflektion användes i styrdokument för första gången i 

Lpo 94. Under rubriken Mål och riktlinjer kan man läsa följande (min kursivering):
 

2.2 Kunskaper 

 /---/ 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

/---/ 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
6
 

 

                                                           
2
 Wessén, Elias och Norstedts Ordbok (1997/2004), Våra ord – kortfattad etymologisk ordbok. Berättelse om 

ordens historia, Norge: Norstedts Ordbok, s. 359. 
3
 Kullberg, Birgitta (2004), Lust- och undervisningsbaserat lärande: ett teoribygge, Lund: Studentlitteratur,  

s. 75 f. 
4
 Bruner, Jerome (1996/2002), Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Uddevalla: Daidalos,   

s. 37. 
5 

Skolverket (2000) Estetiska programmet Programmål, Kursplaner, betygskriterier och kommentarer, Borås: 
Fritzes Offentliga Publikationer, s. 8. 
6
 www.skolverket.se 2011-02-07. Sökord: publicerat/publikationer/Lpo 94. 
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Bland programmålen för Estetiska programmet så som det beskrivits fram till GY11, 

återfinner man begreppet reflektion till exempel i följande skrivning: 

 

Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och 

estetiska värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande 

verksamhet i vid bemärkelse. Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla olika 

former av estetiska upplevelser. Utbildningen ställer därför även krav på språkkunskaper utöver 

svenska, samt förståelse för andra kulturella mönster.
7
 

 

Gymnasieskolan står under omvandling. Hösten 2011 införs GY11 där inte längre alla 

program är högskoleförberedande. Estetiska programmet finns kvar och även inriktningen 

Bild och formgivning. Det målrelaterade betygssystemet förändas i riktning mot att ha mer 

preciserade kunskapsmål. Betygsstegen blir fem mot dagens tre. Kursbeskrivningar och 

betygskriterier är ännu inte helt färdigformulerade.
8
 Hur begreppet reflektion slutgiltigt 

kommer att återfinnas i de nya styrdokumenten återstår att se. Intressant är dock att man i 

kursen Bild och form – specialisering, 100p, som hör till ämnet Bild på estetiska programmet, 

bland nio punkter med Centralt innehåll, har lyft fram: ”Etiska frågeställningar och metoder 

för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultat.”
9
 (min kursivering) 

 

1.2.3 Reflektion i styrdokument: bedömning 

Specifikt gällande ämnet Bild i svensk skola har Lars Lindström med flera, utarbetat en metod 

för att bedöma elevers skapande utifrån givna kursmål.
10

 I denna metod, så kallad 

”Portföljvärdering”, använder man sig av dels processkriterier och dels produktkriterier.
11

 

Bland produktkriterierna finns till exempel punkten ”Förverkligande av intentionen med 

bilden” och bland processkriterierna ”Förmåga till självvärdering”. Här avses en 

självreflektion, även om den inte uttalat beskrivs som skriftlig.
12

   

 

                                                           
7
 Skolverket (2000), s. 8. 

8
 Senast i juni 2011 ska all skrivning angående GY11 vara klar. (2011-03-27) 

9
 www.skolverket.se 2011-02-07. Sökord: Förskola & skola/gymnasieutbildning/ämnesplaner/sök ämnesplaner 

och kurser för gymnasieskolan 2011/bild. 
10

 Lindström, Lars m.fl. (red.) (2005), Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap, 
Stockholm: Stockholms universitets förlag.  
11

 Arts Propel: A Handbook for Visual Arts (1992), Arts PROPEL Handbook Series, co-edited by Ellen Winner and 
Seymour Simmons, s. 78. Här redogörs för portfoliometodik där elevernas reflektion ”reflektion” ingår efter 
stegen ”Produktion” och ”Perception”. 
12 

Värt att nämna är i sammanhanget att man i styrdokument för GY11, i de nya kunskapskriterierna för de olika 
betygsstegen, kan se kriterier för den visuellt konstnärliga kvalitén, något som inte funnits i styrdokument för 
GY2000. 

http://www.skolverket.se/
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1.2.4 Reflektion i pedagogisk teori 

Två 1900-talspedagoger har, kanske framför andra, haft betydelse för framväxandet av teorier 

kring reflektionens betydelse i lärandeprocessen. Lev Vygotskij, viktig inspiratör för 

sociokulturell teori, betonade språkets betydelse i lärandeprocessen. Vi lär i vårt sociala 

sammanhang och språket är en viktig faktor.
13

  John Dewey, en av de amerikanska filosofer 

som utvecklade pragmatismen, menade att teori, praktik, reflektion och handling hänger 

ihop.
14

 Han ser reflektionen som perspektivisk. Den sträcker sig från det förflutna genom 

intellektualisering och resonemang till prognosen.
15

 

Att betona vikten av elevernas egen reflektion är att bejaka en människosyn med stor respekt 

för eleven som individ och subjekt. Cleo Cherryholmes, statsvetare och lärarutbildare, som 

hör hemma bland nypragmatisterna, talar om att skapa en kritisk pedagogik på demokratisk 

grund. Cherryholmes menar att utbildningsfrågor är också värdefrågor som rör 

kommunikation och ömsesidig respekt även i ett globalt perspektiv.
16

 Eleverna ska bli 

bemötta med respekt som de egna individer de är med frågor idéer och förhoppningar. De ska 

också respektera andra på samma sätt. En annan intressant forskare är Rasoul Nejadmehr, vars 

område är det utbildningsfilosofiska. Han ifrågasätter de från politiskt håll ökade kraven på 

skolans effektivitet och därmed på eleverna i syfte att enbart tillgodose arbetsmarknadens 

krav. Han menar att framtiden troligen ställer helt andra krav: ”Pedagogiken behöver 

filosofins kritiska blick och konstens kreativa förmåga för att möta de krav som ställs i en 

värld som präglas av sociala och teknologiska förändringar.”
17

 Han talar, med Deweys sätt att 

se, om sambandet mellan pedagogik och demokrati: genom att öva en kritisk förmåga och att 

se världen från många perspektiv, granska sin egen och andras kunskap kan man främja 

möjligheten att välja det som är bra både för individen själv och för samhället. Jag menar att 

reflektion i lärandesituationen, i meningen att söka inte enbart ytlig kunskap utan också 

förståelse för de problem som behandlas, är ett medel på den vägen.   

 

1.3 Syfte 

Mycket har skrivits och forskats under de senaste tjugo åren om reflektion i lärarpraktiken, 

vilket jag återkommer till i delen Teori och Tidigare forskning, men mindre om elevers 

                                                           
13 

Säljö, Roger (1996), ”Samtal som kunskapsform”, i Brusning Christer & Strömqvist Göran (1996), Reflektion 
och praktik i läraryrket, Lund: Studentlitteratur, s. 126 f. 
14

 Pragmatismen är en filosofisk ståndpunkt som bland annat betonar sambandet mellan kunskap och handling. 
15

 Dewey, John ”En analys av det reflekterande tänkandet” ur How we think (1933), i Brusling, Christer & 
Strömqvist, Göran (1996), Reflektion och praktik I läraryrket, Lund: Studentlitteratur, s. 24 f.  
16 

Linde, Göran (2000), Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, Lund: Studentlitteratur, s. 45. 
17

Rasoul Nejadmehr, Ett vidgat pedagogikbegrepp  www.lararnasnyheter.se 2011-02-25.  

http://www.lararnasnyheter.se/
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skriftliga reflektion. Trots att det i styrdokumenten för Estetiska programmet finns text om att 

elever ska reflektera, finns inte någon samlad kunskap om effekten av reflektionen eller om 

elevers upplevelse av att göra skriftlig reflektion i anslutning till arbete i bild och form.
18

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap på detta område genom att undersöka hur 

några elever, efter avslutade studier på Estetiska Programmet Bild och formgivning, ser på att 

ha arbetat med skriftlig reflektion i samband med konstnärlig gestaltning. 

 

1.4 Frågeställning 
Hur upplever elever på Estetiska programmet Bild och formgivning att göra skriftliga 

reflektioner i samband med konstnärligt gestaltande arbeten?  

 

1.5 Empiri 

1.5.1 Urval och avgränsning  

Val av skola  

På den kommunala gymnasieskola som studien fokuserar använder bildlärarna 

undervisningsmetoden att låta eleverna göra skriftliga reflektioner i samband med arbeten i 

bild och form. Skolan, som har alla de estetiska programmen, flyttade in i nya, 

specialutformade lokaler år 2005. Skolan har ett gott rykte. Majoriteten av eleverna kommer 

från medelklass. Spännvidden är ofta stor ibland eleverna i klasserna, från hög till låg 

studiemotivation, från att komma från socialt välfungerande till mindre välfungerande familj 

och från god till mindre god hälsa fysiskt och psykiskt. På Estetiska programmet Bild och 

formgivning
19

 har eleverna förutom programgivna karaktärsämnen följande kurser: Grafisk 

kommunikation, Bild och Form fördjupning samt Formgivning alternativt Rörlig bild. 

Eleverna får grundläggande kunskaper i analogt och digitalt foto, andra digitalt baserade 

tekniker som hur man gör en hemsida samt traditionella två och tredimensionella tekniker. 

Vissa kursmoment genomförs ämnesövergripande så att karaktärsämnen och kärnämnen 

samverkar. Vikt läggs vid ett projektinriktat arbetssätt med idébeskrivning, genomförande, 

logg, redovisning och självvärdering.  

 

Val av intervjupersoner  

Jag har intervjuat fyra före detta elever, Moa, Lilja, Stina och Hanna från den senaste 

                                                           
18

 Skolverket (2000), s. 8. 
19

 Estetiska programmet Bild och formgivning skrivs i fortsättningen som ESBD. 
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avgångsklassen (våren 2010).
20

 De är mellan 20 och 21 år idag och arbetar eller studerar.
21

 

Jag har själv undervisat dem i olika kurser under alla tre åren. På så sätt har jag god kännedom 

om kursinnehåll och arbetsmetod.
22

 Fördelen med att välja elever ur denna klass var också att 

jag hade tillgång till ett material bestående av deras skriftliga reflektioner från ett projekt i 

kursen Form i åk 2. Efter att först ha tänkt mig en gruppintervju bestämde jag mig för att göra 

fyra individuella intervjuer. Detta för att lätt kunna ställa uppföljande frågor samt tydligt 

kunna följa vars och ens tankegång. Fyra intervjuer för att jag förväntade mig att materialet 

från dem skulle göra vissa jämförelser möjliga i analysen samtidigt som det inte skulle ta 

alltför mycket tid i anspråk att transkribera.   

Viktigt för studien var att jag skulle få så rik information som möjligt från mina 

intervjupersoner. Kvale och Brinkmann menar att det ”för en fenomenologiskt baserad 

meningskoncentrering blir [det] ytterst viktigt att erhålla rika och nyanserade beskrivningar av 

de undersökta fenomenen.”
23

 De tillfrågade eleverna hade därför det gemensamt att de 

förväntades kunna vara intresserade av att samtala om skriftlig reflektion under studietiden.
24

  

De förväntades också kunna vara självständiga och kritiska i sitt sätt att se på studiens frågor.  

Detta strategiska urval påverkar självfallet resultatet av undersökningen. En vidare 

intervjustudie skulle kunna göras med elever som bedömdes ha svårighet med att göra 

skriftliga reflektioner eller som inte fullföljt sina studier på programmet.  

Jag bedömde att de före detta eleverna som jag tillfrågade, inte längre efter avslutade studier, 

stod i något direkt beroendeförhållande till mig. Nackdelen med att göra detta urval (elever 

som avslutat sina studier) var att eleverna kunde ha glömt bort situationer och nyanser som 

jag önskade komma åt.  

1.5.2 Empiriskt material   

Intervjuer 

Empirin består av fyra individuella intervjuer. Vid intervjutillfället presenterade jag syftet 

med min studie. Jag berättade om de frågeställningar som jag är intresserad av och att 

intervjun skulle utformas mer som ett samtal än en utfrågning. Jag betonade att de nu mötte 

mig mer i rollen som student än som lärare. Trots att jag använde samma intervjudesign för 

                                                           
20

 Elevernas namn är fingerade. De representerar i någon mån spännvidden i klasserna, ovan nämnt. 
21

 En kompletterar gymnasiestudierna, en studerar på högskola och en studerar på högskoleförberedande 
designskola.  
22

 Eleverna har även undervisats av fyra andra bildlärare under de tre åren. 
23

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s. 223. 
24

 Jag hade också möjlighet att lätt komma i kontakt med dessa elever eftersom jag redan hade deras 
mejladress. 
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alla fyra intervjuerna blev de olika långa. Den längsta intervjun blev 56 minuter och den 

kortaste 26 minuter. Intervjuerna hade karaktären av samtal med utgångspunkt i frågor 

grupperade under fyra teman.
25

 Beroende på hur den intervjuade svarade uppehöll vi oss olika 

länge vid olika teman. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Alla fyra 

intervjupersonerna sa avslutningsvis att de tyckt att det varit intressant att tänka tillbaka och 

samtala om ämnet. De tyckte också att de fått nya insikter genom att delta i intervjun. 

 

Reflektioner i text – självvärderingar 

Empirin består också av fyra självvärderingar med reflektioner, en per intervjuad elev. 

Självvärderingarna är skrivna i åk 2, efter ett avslutat gestaltningsprojekt med papper som 

byggmaterial, kallat ”Idébaserat klädprojekt”, i kursen Form (BF1202) 
26

 Jag valde att låta 

detta projekt och dessa självvärderingar utgöra bakgrunden till intervjuerna för att de väl 

exemplifierar det arbetssätt eleverna fått praktisera under sina tre studieår och som jag alltså 

ville studera effekten av. Elevernas reflektioner handlar bland annat om arbetsprocessen och 

slutprodukten. Reflektionerna har en tydlig struktur eftersom eleverna har fått några 

föreskrivna frågor att reflektera kring exempelvis ”Hur har resultatet blivit utifrån den idé du 

hade?” 
27

 (Jämför Produktkriteriet i Portföljvärdering: ”Förverkligande av intentionen med 

bilden”.)  

 

Reflektioner i text – loggbok 

I kursen Projektarbete (PA 1201) är ett av kursmålen att eleven skall: ”kunna föra loggbok 

över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen” 
28

  Under intervjun kunde jag ställa 

frågor och relatera till elevernas projektarbete eftersom jag känner till intervjupersonernas 

loggböcker respektive bloggar. 

 

Reflektioner i text – blogg 

Några elever har valt att genomföra sin loggbok i form av en blogg. Det har fördelen för 

                                                           
25

 På detta stadium av studien använde jag fyra teman för mina intervjufrågor ”Språk och lärande”, 
”Lärarrespons och bedömning”, ”Förmåga att värdera”, ”Personligt lärande och interaktion”. Senare, under 
analysen av intervjuerna, kom jag att använda de fyra teser, jag valt ut av Bruner, som kategorisering. 
26

 Uppgiften var att bygga ett ”plagg” med en bestämd ”funktion”. Materialet var bestämt till papper av olika 
sorter. Man kunde arbeta lekfullt och experimentellt, men form, yta och funktion skulle samspela och kunna 
motiveras. Uppgiften ”Idébaserat klädprojekt” finns som Bilaga 1. 
27

 Se Bilaga 1., s. 2. 
28

  www.skolverket.se Sökord: kursplaner & betyg/kursplaner & betygskriterier/kursplaner och betygskriterier 
för gymnasieskolan före 2011. 
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eleven att den egna fotografiska dokumentationen av det pågående arbetet kan visas på 

bloggen och stödja beskrivningen av arbetsprocessen i text. Detta framkommer i intervjuerna. 

 

1.6 Metod 

1.6.1 Intervjun som metod 

Studiens undersökningsmetod är intervjun. Jag ser intervjun som en möjlighet att producera 

och nå kunskap på det sätt som Kvale och Brinkmann menar när de beskriver hur man kan se 

intervjun som en inter view, en kunskap som skapas i stunden mellan intervjuaren och den 

intervjuade. Den är interrelationell och intersubjektiv. De intervjuer eller samtal som 

genomfördes för studien kan beskrivas som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer.
29

  Det vill 

i detta fall säga att de genomfördes efter en intervjudesign med på förhand formulerade 

frågor, men beroende på intervjusvar och uppföljande intervjufrågor varierade tonvikten på 

respektive tema något mellan samtalen.  

Inom fenomenologin ses intervjun som den främsta metoden för insamling av data. 

Interaktionens betydelse mellan intervjuare och intervjuperson är underordnad. Kontexten är 

viktig att beakta i analys och tolkning. Forskningsobjektet är en beskrivning, oftast som text, 

av mänsklig upplevelse av något specifikt. Denna analyseras hermeneutiskt. Christer Stensmo 

beskriver den hermeneutiska analysens i fyra steg. Steg ett är att skaffa sig en allmän 

överblick av texten. Steg två är att söka efter teman. Steg tre kan vara att jämföra texter med 

liknande teman. Steg fyra slutligen är att återvända till texten och betrakta den med de insikter 

som de mellanliggande stegen av reflektion har gett.
30

 

Materialet som studiens frågor ställs till är, de transkriberade intervjuerna med några av mina 

före detta elever och, indirekt, till de texter skrivna som värderingar efter genomförda arbeten 

av samma elever.
31 

 I delen tolkning och resultat använder jag de teser av Bruner jag valt som 

tolkningsram samt egna forskningsunderfrågor, som struktur. 

Strävan i tolkningen ska vara att försöka förstå vilken mening reflektionen kan ha för 

eleverna. Tolkningen kommer också att anknyta till kontexten, det vill säga den situation där 

reflektionerna är gjorda. Tolkningen kan därför betraktas som gjord i hermeneutisk tradition.
32 

                                                           
29

 Kvale & Brinkmann (2009), s. 139. 
30

 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala,  
s. 112 ff. 
31

 Som underlag för att skriva denna typ av värderingar får eleverna ett antal frågor att följa. Se bilaga 1. 
32

 Stensmo (2002), s. 108. 
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Fokus kommer att vara på elevernas subjektiva upplevelse av att arbeta med skriftlig 

reflektion.  

1.6.2 Textelicitering 

Till varje intervjusituation hade jag tagit med den självvärdering med reflektion som 

intervjupersonen själv skrivit efter en avslutad konstnärlig gestaltningsuppgift i åk 2 (vilken 

jag tidigare beskrivit). Den före detta eleven fick i lugn och ro läsa igenom sin reflektion 

innan vi började intervjun. Det gjorde det möjligt att börja med frågan om eleven kom ihåg 

hur det kändes att skriva den reflektionen? Känslan för arbetet och minnet hade ”aktiverats” 

hos intervjupersonen och det rådde inte någon oklarhet om vad det var samtalet skulle handla 

om. Utifrån frågor om konkreta situationer vidgades frågorna till att mer handla om elevens 

tankar om till exempel lärande. Inspirationen till att genomföra intervjuerna på detta sätt 

kommer från Gillian Rose och det hon beskriver som photo-elicitation.
33

 

1.6.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts efter Vetenskapsrådets riktlinjer.
34

 I mejl till de personer jag 

valt att fråga om de ville medverka i min studie, berättade jag om syftet med studien. Jag 

informerade dem vidare om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan om de ville. De fick veta att intervjun skulle spelas in, transkriberas och därefter 

analyseras och att de skulle få vara anonyma. Jag förklarade att inspelning och transkriberad 

intervju skulle förvaras på ett sätt som gör att endast jag själv har tillgång till materialet.  

 

1.7 Teori och tolkningsram 

Den amerikanske kulturpsykologen, Jerome Bruner, behandlar i sin bok Kulturens väv - 

Utbildning i kulturpsykologisk belysning aspekter av utbildning som är aktuella också i 

dagens skoldebatt. Bruners övergripande sätt att se på skolan sammanfattas som varande 

samhällets institutionaliserade sätt att föra kultur och kollektivt vetande vidare. Bruners 

perspektiv är det psykokulturella, han menar att utbildningsteorier måste ligga i 

                                                           
33

 Rose, Gillian (2001/2007), Visual Methodologies, An Introduction of the Interpretation of Visual Materials, 
Second Edition, London: SAGE, s. 240 ff. Här beskriver hon metoden photo-elicitation, som kort sagt, till 
exempel i samband med sociologisk forskning, går ut på att använda sig av foton i en intervjusituation. Det kan 
röra sig om foton tagna av intervjupersonen eller foton tagna av forskaren. Fotografierna förväntas hos 
intervjupersonen ”framkalla” till exempel minnen, känslor eller möjlighet att bli varse något som annars vore 
fördolt.     
34

 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer; www.vr.se/vetenskapsrådets 
publikationstjänst/forskningsetiska principer. 

http://www.vr.se/vetenskapsrådets%20publikationstjänst/forskningsetiska
http://www.vr.se/vetenskapsrådets%20publikationstjänst/forskningsetiska
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skärningspunkten mellan fälten medvetandets natur och kulturens natur.
35

 Här hämtar denna 

uppsats sin idémässiga bakgrund. Som tankemässig fond finns också det 

socialkonstruktionistiska sättet att se socialt liv och samhälle som en föränderlig konstruktion 

där också kunskap betraktas som en konstruktion. Denna kunskap är beroende av språket 

(som också är föränderligt) och uppstår mellan individer i en social gemenskap.
36

 Detta 

betyder inte för skolans del att aktuella faktakunskaper inte har ett värde, men att både lärare 

och den lärande har en aktiv roll i den lärprocess som äger rum i skolan.  

I Kulturens väv har Bruner sammanfattat sina ståndpunkter om utbildning i nio analytiska och 

framåtsyftande teser.
37

 Jag har som tolkningsram valt ut fyra av dessa teser. Bruners 

tankegångar i dem rör undervisningens betydelse både beträffande individuell 

medvetandenivå och kollektiv, kulturell nivå. Jag menar att utifrån dem kan studiens 

intervjuresultat förstås. Nedan följer en sammanfattning av de fyra valda teserna. 

 

Den restriktiva tesen 

Tillgängliga former av meningsbildning är, enligt Bruner, begränsade i två avseenden: 

För det första genom hur människans medvetande fungerar. Vi upplever oss själva som 

besittande en kontinuitet oberoende av tiden. Vi är begränsade av uppfattning om tid och rum 

och kausalitet, vi ser dessa begrepp som absoluta. Trots vår begränsning har vi en närmaste 

utvecklingszon. Vi kan överskrida våra begränsningar om utbildningen förmår förmedla den 

verktygslåda kulturen utvecklat för detta ändamål.
38

  

För det andra genom det symbolsystem som rent generellt är tillgängliga för människans 

medvetande. Det är begränsningar som ligger i språkets natur. Bruner skriver om vad som kan 

vara en möjlig pedagogisk utmaning: 

De pedagogiska implikationerna av dessa förhållanden är uppenbara. Eftersom gränserna för 

våra inneboende mentala förutsättningar kan överskridas med den kraft som ligger i vissa 

symbolsystem, är en av utbildningens uppgifter att utrusta människorna med de symbolsystem 

som krävs för detta. Och om gränserna sätts av de språk vi använder kan utvidgas genom att vi 

utökar vår ”lingvistiska medvetenhet”, blir en annan av pedagogikens uppgifter att utveckla och 

                                                           
35

 Bruner, Jerome (1996/2002), s. 30. 
36

 Lindgren, Simon (2009), Populärkultur, Malmö: Liber, s. 54 ff. Enligt socialkonstruktionism, är språk och 
därmed kunskap socialt konstruerade storheter. Meningsskapande lärande sker inom en aktuell social 
gemenskap och tillgången till ett gemensamt språk blir det medel som betydelser förhandlas fram genom.  
37

 De nio teserna är: den perspektiviska tesen, den restriktiva tesen, den konstruktivistiska tesen, den 
interaktionistiska tesen, externaliseringstesen, den instrumentalistiska tesen, den institutionella tesen, tesen 
om identitet och självkänsla och den narrativa tesen. Bruner (1996/2002), s. 30-61.  
38

 Bruner (1996/2002), s. 35. Begreppet närmaste utvecklingszon hämtar Bruner från Vygotskij: Tänkande och 
språk. 
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höja denna medvetenhet. Det är inte säkert att vi lyckas överskrida alla begränsningar, men vi 

kan utan tvekan ställa det mer modesta målet att förbättra människans förmåga till 

meningsbildning och verklighetskonstruktion. ”Att tänka över tänkandet” måste med andra ord 

vara ett grundelement i all undervisning som syftar till att stärka elevernas medvetenhet.
39

  

 

Den interaktionistiska tesen 

Interaktion är en förutsättning för förmedling av kunskaper och färdigheter. Genom att 

interagera med andra lär barn ”kultur och kulturens syn på världen”.
40

 Språket har stor 

betydelse, men också vår intersubjektiva förmåga, som på andra sätt än genom språket gör att 

vi kan förstå andras medvetande. Bruner menar att västerländsk pedagogik har ignorerat 

intersubjektivitetens betydelse och överbetonat förmedlingens betydelse. Han säger ”Jag tror 

att ett av de viktigaste bidrag kulturpsykologin kan tillföra utbildningen är att omformulera 

detta utarmade perspektiv”.
41

 Med förmedlingspedagogik når de lärande inte på samma sätt 

självförtroende, förmåga att värdera och förmåga att samarbeta med varandra – vilket är 

viktigt. Bruner talar om ömsesidig lärogemenskap 
42

och att bli enheter som lär av varandra, 

vilket inte betyder att läraren förlorar sin auktoritet.
43

 Bruner beskriver ett kulturpsykologiskt 

perspektiv. Det innebär inte att det skulle finnas endast en interaktiv och intersubjektiv 

pedagogik. Det innebär främst medvetenheten om att lärande är en interaktiv process. 

 

Externaliseringstesen 

Den franske kulturpsykologen Ignace Meyerson menade, enligt Bruner, att den viktigaste 

funktionen hos kollektiva kulturella aktiviteter är att framställa oeuvres (arbeten/verk). Till 

dessa verk hör allt från konst till vetenskap till lagar till marknad, så som Bruner tänker. Det 

är även viktigt för små grupper, lokalt i skolan, att skapa verk som ger identitet och stolthet 

samt en känsla av kontinuitet. Följande fördelar ser Bruner med att ”externalisera” verk:  

                                                           
39

Bruner (1996/2002), s. 36.  Att jämföra med: Formulering av ett av flera programmål för Estetiska 
programmet: ”Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och 
estetiska värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande verksamhet i 
vid bemärkelse. Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla olika former av estetiska upplevelser. 
Utbildningen ställer därför även krav på språkkunskaper utöver svenska, samt förståelse för andra kulturella 
mönster.” Hämtat från: Skolverket (2000) Estetiska programmet Programmål, Kursplaner, betygskriterier och 
kommentarer, Fritzes Offentliga Publikationer, s. 8. 
40

 Som exempel på hur Bruner använder ordet kultur, ett citat från Bruner (1996/2002) s. 31. ”Det kulturella 
livet är alltså ett samspel mellan de versioner av världen som människorna bildar sig under inflytande från 
institutionerna och de versioner av världen som är en produkt av människornas individuella versioner.” 
41

Bruner (1996/2002), s. 38. 
42

 Ibid., s. 31. 
43

 Här har till exempel bloggen sin funktion, vilket jag återkommer till, bland annat i delen Bearbetning och 
analys. 
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1. Det ger upphov till och bevarar gruppsolidaritet inom den ömsesidiga lärogemenskapen. 

2. Det ger en känsla för det arbete som krävs för att skapa en produkt. ”Verk och verk under 

arbete skapar gemensamma och förhandlingsbara tänkesätt i en grupp.”
44

  

3. ” Externaliseringen dokumenterar våra mentala ansträngningar, skapar ett slags protokoll 

som finns ’utanför’ oss snarare än ’inuti’ oss som vaga minnen. /---/ Det externaliserade 

innehåller våra tankar och intentioner i en form som är mer tillgänglig för reflektioner.”
45

 

Skrivkonsten ses som den viktigaste milstolpen i externaliseringens historia. Bruner menar att 

externaliseringen räddar tankeverksamheten från att bli implicit. Genom externaliseringen 

lyfts den ut och blir tillgänglig för fortsatta reflektioner och metakunskaper. Det finns 

tusentals sätt på vilket tankar som gemensamt förhandlats fram kan bli till socialt 

externaliserade verk. Inte minst digitalt. 

 

Tesen om identitet och självkänsla 

Denna tes är genomgripande och omfattar alla Bruners nio teser. Han beskriver upplevelsen 

av ”självet” (jaget eller personligheten) som kanske varande den mest universella mänskliga 

erfarenheten.  Utbildningen är avgörande för personlighetsbildningen. Det är en av de första 

institutionerna en människa möter efter familjen. Vi uppfattar vårt eget och andras själv. Olika 

kulturer värderar/betonar på olika sätt självständighet/tillhörighet/gemenskap eller relaterar på 

olika sätt till gudomlig eller profan social ordning. Bruner menar att det (anses att det) finns 

två universella aspekter av självet. 

För det första, det han kallar handlingsförmåga eller handlingskraft. Självuppfattningen 

bottnar i att man kan initiera och genomföra handlingar i på egen hand eller i egen kraft. Här 

gör jag en koppling till gymnasieskolans projektarbeten. I det mänskliga självet skapas  

en ”lista” av möten eller ingripanden i världen – ett självbiografiskt minne och samtidigt en 

”resurs” för framtiden. Det avgör aspirationer, tillit, optimism och dess motsatser. Det är  

inre och privata jagsystem men sträcker sig utåt i alla sammanhang där personen är 

”involverad”. 
46

 

Handlingsförmåga innebär bland annat att vi kan fullborda våra handlingar. Det implicerar 

även färdigheter och kunnande. Framgång och misslyckanden blir två viktiga drivkrafter i 

självutvecklingen. Det är inte alltid vi själva som bedömer om något vi gjort var lyckat eller 

misslyckat – det är lika ofta ”något som definieras utifrån i enlighet med kulturspecifika 

                                                           
44

 Bruner (1996/2002), s. 41. 
45

 Ibid., s. 41. 
46

 Ibid., s. 54. 
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kriterier”.
47

 Barnet möter detta i skolan. Tillämpningen kan verka godtycklig. ”Skolan 

bedömer barnets prestationer och barnet svarar i sin tur med att bedöma sig själv”, säger 

Bruner.
48

 Den andra, som Bruner menar, universella aspekten av självet är bedömnings-

förmågan. Blandningen mellan bedömningsförmåga (självbedömning) och handlingsförmåga 

kallar Bruner ”självkänsla”. Självet blir färgat av alla värderingar kring att lyckas eller 

misslyckas. Två saker är generella: att hantera självkänslan är inte enkelt och självkänslan är 

beroende av vilket stöd som finns i omgivningen. Synbarligen enkla saker, säger Bruner, 

spelar roll, som att få en andra chans, att få erkänsla för ett gott försök eller att få samtala om 

förbättringsmöjligheter. Skolan behandlar dock ett barns självkänsla hårdhänt ibland, menar 

han. 

Bruner anser vidare skolan måste granskas utifrån hur den stärker barns handlingsförmåga 

och bedömningsförmåga eftersom dessa förmågor i så hög grad bidrar till konstruerandet av 

begreppet själv. Denna personliga aspekt av utbildningen har skymts i många demokratiska 

kulturer av strävan att formulera prestationskriterier och av byråkratiska krav på skolan som 

institution.  

 

1.8 Tidigare forskning  

1.8.1 Reflektion i lärarutbildning och lärarpraktik.  

Sedan början på 1980-talet har reflektion varit ett mycket använt begrepp i pedagogiska 

sammanhang, inte minst inom lärarutbildningarna.
49

 Viktigt för denna utveckling var Donald 

Schöns bok The Reflective Practitioner, Den reflekterande praktikern.
50

 I den utvecklade han 

tankar om hur det praktiska lärandet går till och en teori om hur processen att använda sig av 

sitt praktiska kunnande ser ut. Han menade att det praktiska lärandet är ett lärande genom 

handlingen. Handlingen blir effektiv, inte genom ett logiskt tänkande utan, genom icke-

logiska processer. Effekten blir en sorts tyst kunskap. Den som besitter denna kunskap, 

kunskap-i-handling, använder den automatiskt, utan medveten tanke. För att praktikern inte 

skall bli stelnad är det viktigt att hon bevarar förmågan till kritisk reflektion och därmed 

                                                           
47

Bruner (1996/2002), s. 55. 
48

 Ibid., s. 55. 
49

Emsheimer, Peter, Hansson, Hasse, Koppfeldt, Thomas (2005), Den svårfångade reflektionen, Malmö: 

Studentlitteratur, s. 59. 
50

 Schön, Donald A (1982/1996), ”The Reflective Practitioner”, i Brusling, Christer & Strömqvist, Göran (1996), 

Reflektion och praktik I läraryrket, Lund: Studentlitteratur, s. 27ff.  
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möjligheten att hantera oväntade situationer.
51

  

Ett bidrag direkt in i den estetiska lärarpraktiken är Reflective Practices in Arts Education.
52

  

Författarna lyfter fram behovet av lärarreflektion i konstundervisning och speciellt 

reflektionens roll i lärarens värdering av sin undervisning. Vad finns då skrivet om 

elevreflektion? 

En forskare som intresserat sig för reflektion eller metakognition är Martin Stigmar. I 

avhandlingen Metakognition och Internet undersöks om eller hur förmåga att värdera 

nätbaserad information förbättras genom övningar i metakognition.
53

 Fyra 

undervisningsgrupper får med sina lärare göra dessa övningar under sex månader och 

resultaten undersöks sedan genom intervjuer av lärare och elever. Undersökningen visade 

bland annat att lärstrategier inte är lätta att förändra kortsiktigt och att elever på yrkesprogram 

vann mer på de metakognitiva insatserna är elever på studieförberedande program. Det 

påvisades även att läraren spelade roll för resultatet.
54

 
 

 1.8.2 Elevreflektion i bildundervisning 

Mycket har publicerats kring portfoliometodik, ett arbetssätt som varit populärt sedan 1990-

talet från förskola och till högre årskurser. Ett av syftena med portfoliometodiken är att uppnå 

mer elevaktivt lärande. Därför sparas viktiga elevarbeten. Det erbjuder även tillfälle för elev 

och pedagog att så småningom se tillbaka och reflektera över utveckling och resultat. En 

intressant uppsats har skrivits av Karolin Werjefelt om undervisning i Bild (Grundskola) och 

Media (Gymnasieskola) och användandet av digital portfolio.
55

 Hon framhåller i resultatet av 

sin undersökning många fördelar med digital portfolio, till exempel möjlighet att jobba 

ämnesöverskridande och skapa lust i arbetet, att eleverna lättare får förståelse för sitt eget 

arbete och att elever (-s arbete) synliggörs. Få saker ser hon som negativa förutom att 

arbetssättet tar tid att implementera.  

Som examensarbete på Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, har Karin Gustafsson 

                                                           
51

  Peter Erlandson har i sin avhandling ”Docile Bodies and Imaginary Minds – on Schöns Reflection – in – 
action”(2007) invändningar mot Donald A Schön. Den främsta kritiken riktar han mot begreppet reflection-in-
action, som han inte anser användbart för att förklara en praktikers yrkesskicklighet. I postmodernistisk anda 
menar han att användningen av reflektion som begrepp måste” avnaiviseras”

*
 och i stället betraktas ”som ett 

begrepp som är invävt i en historisk och politisk teknik för disciplinering och subjektskonstruktion av 
medborgarkonsumenter”. (Hämtat från följande källa: Reflektion är väl bra? Pressmeddelande från Göteborgs 
universitet (2007-08-28) www.vetenskapsrådet.se.) 
52

 Burnard, Pamela & Hennessy, Sarah (red.) (2006), Reflective Practices in Arts Education, Dordrecht: Springer. 
53

 Stigmar, Martin (2002), Metakognition och Internet - om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete 
med internet, Växjö universitet.  
54

 Madsen, Torsten, ”Lärarens förmåga avgörande”, 2002-08-19. www.lararnasnyheter.se, 2011-04-26. 
55

 Werjefelt, Karolin (2007), Digital portfolioteknik: Ett redskap till egen utveckling och lust till att lära. Uppsats 
för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå.  

http://www.uppsatser.se/om/Karolin+Werjefelt/
http://www.vetenskapsrådet.se/
http://www.lararnasnyheter.se/
http://www.uppsatser.se/om/Karolin+Werjefelt/
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skrivit om reflektion i undervisningsbaserat bildarbete. Problemformuleringen lyder: Kan man 

alltid verbalisera sin reflektion i praktiskt (bild)arbete?
56

 Hon granskar begreppet reflektion, 

dels som metod utifrån artikel i Arts Propel (se not 11), dels utifrån begreppet reflektion hos 

Donald Schön. Slutsatsen är att reflektion i konstnärlig praktik är en självklarhet, men att det 

är tveksamt om den alltid går att verbalisera. Man kan vinna elevernas delaktighet i 

bedömningen. Men en kritisk punkt är att det tar för lång tid för lärare (i grundskolan) att 

hinna ge respons på elevernas texter. Gustafsson berör ett intressant tema, som inte ryms inom 

ramen för denna teoretiska genomgång, synen på konstnärlig verksamhet som i sig reflexiv.  

2. Bearbetning och analys 
Följande frågor, inspirerade av Bruners teser, formulerades och utgjorde underfrågor till den 

övergripande forskningsfrågan och användes vid analysen av intervjuerna.
57

  

 

Kan skriftlig reflektion sägas ha påverkat elevernas upplevelse av att ha ”lärt sig” i meningen 

ha utvecklat språklig medvetenhet på det estetiska området?
58

 

Kan skriftlig reflektion sägas ha påverkat utvecklingen av elevens medvetenhet i det 

konstnärliga arbetet?  

Kan skriftlig reflektion sägas ha bidragit till elevernas upplevelse av att ha lärt av varandra? 

Hur ser eleverna på lärarens roll i samband med skriftliga reflektioner? 

Kan skriftlig reflektion sägas ha stärkt elevens handlingsförmåga och bedömningsförmåga 

och därmed positivt påverkat självkänslan? 

Blir elevernas tankar och intentioner mer tillgängliga för reflektion genom skriftlig 

externalisering?
59

 

Hur har skriftlig reflektion påverkat elevens upplevelse av lärande? 

Kan skriftlig reflektion bidra till att gemensamma och förhandlingsbara tänkesätt skapas i en 

grupp?
60

 

Varje intervju redovisas och analyseras fristående.  

                                                           
56 

Gustafsson, Karin (1997), Reflexion Reflektion som metod i bildarbete? Examensarbete, Konstfack, 
Institutionen för bildpedagogik, s. 3. 
57

 Ord och resonemang som anknyter till Bruners teser är i fortsättningen kursiverade. Frågorna som följer 
återfinns även i intervjuguiden, Bilaga 2.  
58

 Här menar jag både lingvistiskt och visuellt språk. 
59

 Underförstått är att tankar och intentioner rör elevernas egna visuella verk, som ju i sig kan betraktas som en 
externalisering. 
60

 Bruner refererar till begreppet mentalite´, ett begrepp som Annales-skolan, påverkade av Meyersons idéer, 
använde för att beskriva de tankeformer som skapas i en specifik grupp för en specifik tid. Bruner (1996/2002), 
s. 41.   
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2.1 Analys av intervju 1: Moa 
När Moa har läst sin text berättar hon först att hon var mycket glad över själva arbetet. Det var 

det första hon varit riktigt nöjd med under gymnasietiden. Moa hade gjort en klänning i 

papper och den berättade om henne själv, därför kändes hela projektet viktigt på ett personligt 

sätt. Reflektionen tyckte hon var känslig att skriva. Hon ville på ett lagom sätt avslöja vilka 

tankar som låg bakom. När jag frågar om vad reflektion är, kopplar hon det direkt till att 

reflektera över en produkt man gjort.  

… under arbetets gång så tänker man väldigt mycket och det är svårt att få en klar bild av vad 

man vill ”ha” /…/ det är mycket som spelar in i projektet och genom att få ner det på /…/ papper 

så får man en klarare bild om hur man tänker. Det är en väldigt stor process när man jobbar med 

en produkt. 

 

 Bruner ser externalisering som det som gör våra tankar och intentioner mer tillgängliga för 

reflektion. Moa uttrycker också att både verket och texten gör det möjligt för henne att se hur 

hon tänkt och ”kolla tillbaka på hur man gjorde proceduren.”  

När jag frågar hur man vet att man har lärt sig något säger hon att det är en svår fråga, men att 

när hon läste sin text såg hon att hon lärt sig mycket. Precis i början av gymnasietiden 

reflekterade hon inte på samma sätt men säger att hon började göra det då i tvåan: 

 Man märker i texten att jag har tänkt lite till och inte bara tagit första bästa idé och det tycker 

jag att man ser både i resultatet [produkten] och i texten, men framförallt i texten.  

 

Hela intervjusituationen inbjuder ju till att Moa ska koppla ihop lärande och reflektion så det 

kanske inte är så förvånande att hon gör det, men det är intressant att Moa nu ser att hon hade 

utvecklats och kan berätta om det. Hon säger att hon under skoltiden ”aldrig, aldrig” varit bra 

på att skriva och att många har klagat på hennes skrivförmåga. Men att hon har kämpat och 

haft ambitionen att bli bättre. Hon menar att nu (vid intervjutillfället) har reflekterandet och 

skrivandet blivit en arbetsmetod som hjälper henne i en arbetsprocess.  

 

Jag är en sån som tänker väldigt mycket och jag kan tänka på en sak hela dagarna /…/och om 

jag skriver ner det så kommer jag ihåg det som en minneslista /…/ jag har tappat många bra 

idéer på grund av att jag inte har skrivit ner det. 

 

När intervjun kommer in på lärarrespons och bedömning menar Moa att responsen är 

”jätteviktig” för henne. Hon värderar en skriftlig respons (på sin egen skriftliga reflektion) 

mycket högre än ett betyg. 
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 … vanliga betyg säger egentligen inte så mycket, det är bara fint på papperet.
61

  

 

Min tolkning är att skriftlig respons hjälper henne mycket mer i sin ambition att utvecklas.  

Muntlig respons och samtal under arbetets gång är också viktigt tycker Moa. När det gäller 

vilken roll elevens skriftliga reflektion spelar i lärarens betygssättning tror hon att många 

(elever) ”i vårat område [det estetiska]” kan ha svårt att ”få fram en känsla” eller ”uttrycka sig 

med text” och att kombinationen mellan att få prata med läraren och att få lämna in en 

slutvärdering är en bra grund för lärarens bedömning.  

… om man kombinerar både muntligt och skriftligt – om man har träffats på lektionerna till 

exempel – med skriftlig text som en slutdel i hela projektet så tror jag att det är lättare. Läraren 

kan inte komma ihåg allt.  

 

 Moa skulle som elev vilja få tillfälle att, efter det att läraren satt betyg och gett skriftlig 

kommentar, ”prata om det om det behövs, för det finns säkert något att diskutera för vissa, det 

kanske låter väldigt omständligt, men det tror jag ger mycket mer”. Min tolkning är att hon 

(för att tala med Bruner) vill samspela med läraren så att hon förstår lärarens bedömning. Det 

påverkar hur hon bedömer sig själv (bedömningsförmågan) och hur hon sedan arbetar 

(handlingsförmågan) vidare i nästa gestaltande projekt. Det vill säga med vilken självkänsla 

hon fortsätter sina studier. (Jämför med Bruners tes om identitet och självkänsla.) 

Under sitt projektarbete skrev hon sin logg som blogg.
62

 Där kunde hon beskriva vilka val hon 

gjorde under arbetsprocessen och kontinuerligt värdera kring dem. Moa tyckte att bloggen var 

en bra form för loggskrivande. Det var till exempel lättare att reflektera när man kunde lägga 

in bilder som visade hur arbetet gick framåt, menade hon.  

Här kommer vi in på interaktionen i klassen. Moa kollade ”självklart” på alla andras 

bloggar.
63

 Hon var ”glad över att läsa om hur andra har utvecklats och det ser man ju genom 

skrift och bild”. Hon tyckte att man lärde sig mycket av alla andra, särskilt kunde man ju få 

tips från någon som hade liknande projekt. ”Vi la kommentarer och så”. Moa var medveten 

om att hon bjöd på sina idéer, även till dem som inte hade någon blogg, men menade att: 

 

                                                           
61 

Det Moa säger här kan även beskrivas i termer av: summativ bedömning, (i syfte att endast summera/räkna, 
betygssätta aktuell kunskap) och normativ bedömning (i syfte att främja elevens förståelse av sin egen aktuella 
kunskap och elevens fortsatta kunskapsutveckling). www.skolverket.se 2011-05-01. 
62

 I kursen Projektarbete, PA1201, ingår det som ett mål att kunna föra loggbok över arbetets gång och 
fortlöpande redovisa processen. www.skolverket.se 2011-04-24. 
63

 Det var frivilligt att använda bloggformen för sin logg. Många valde den formen, men inte alla. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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… sen handlar det ju inte om att ta nånting från den andra utan det handlar om att lära sig av den 

andra. 

Här ser jag att den skriftliga reflektionen i bloggens form är en unik chans till lärande 

eleverna emellan. Jag menar att det på ett underförstått sätt implicerar att också eleverna 

sinsemellan ser att de äger ett kunnande.  

När vi talar om hur klasskamrater kan ha tyckt om att göra skriftliga reflektioner menar Moa 

att många nog tyckte att det var ”jättejobbigt”, men att hon tror att det var för att ”det inte 

[var] så fritt som man kanske hade önskat sig”. Hon tycker själv att det var en motsättning 

mellan ”dom kreativa lektionerna” och ”dom här frågorna som man hade som man skulle 

svara efter”. Jag uppfattar att hon med detta menar den föreskrivna modellen för 

loggskrivande
64 

och kanske även punkterna för reflektion/självvärdering efter mindre projekt i 

andra kurser. Moa tycker att det är bra att få hjälp i skolan att ”få igång det verktyget” 

(skrivandet) men att formen ska vara så fri som möjligt för att inte ”störa den kreativa 

processen”. 

 

Vi fortsätter att samtala om ifall skrivandet på något sätt gjorde henne ”tydligare för sig 

själv”. Moa tänker då att ”genom att läsa gamla texter kanske …[man kunde] lära sig om sig 

själv på nåt sätt”. Jag tolkar det som att ”det att bli tydlig för sig själv” inte var något hon 

tänkte på när hon skrev det, men att det blir uppenbart nu. Hon blir förvånad när hon tänker på 

hur snabbt hon nu tycker att hon har utvecklats. Moa menar å andra sidan att hon nog tycker 

att hon igenom att skriva, då, kände att hon blev tydligare för mig som lärare.  

När vi avrundar intervjun tillägger Moa att i efterhand ser hon att ”… det är väldigt positivt att 

skriva även fastän det är tråkigt” och att ”skrivandet betyder mer än man faktiskt tror”. Mitt 

sätt att tolka detta är att möjligheten att få läsa sin skriftliga reflektion från åk 2 gjorde att hon 

fick perspektiv på sitt eget lärande. Dels var minnet från det arbetet positivt och dels såg hon 

att hon också utvecklats mycket från den punkten. Bruner använder Vygotskis term ”närmaste 

utvecklingszon” och menar att för att kunna överskrida sina egna gränser måste eleven först få 

lära sig kulturens ”verktygslåda” för det ändamålet och dit hör också det lingvistiska språket. 

Detta anknyter till Bruners restriktiva tes. För Moa kan hennes positiva slutomdöme handla 

om att hon har uttryckt sig språkligt (både lingvistiskt och bildspråkligt). Hon har reflekterat 

över det och hon har fått lärarrespons och bekräftelse på att hon är förstådd, alltså att hon kan  

                                                           
64 

För varje arbetspass skriv: Vad du gjorde. Hur det gick. Om du behöver du göra några förändringar i din 
projektplan. Vad du ska göra nästa gång. Om det är det något du behöver ta upp med din handledare. 
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använda ”verktygslådan”. Hon ser vid intervjutillfället också att hon fortsatt att utveckla sin 

förståelse och sitt tänkande. 
65

 

 

2.2 Analys av intervju 2: Lilja  

Lilja tycker att det är ”kul” att läsa sin text. Hon tycker om den för att den är väldigt 

beskrivande med många detaljer och den ger en tydlig bild av hur processen fram till 

resultatet såg ut. Lilja gjorde ett plagg till sin egen kropp. Hon har sparat själva skulpturen 

hemma och den tycks bli intressant på nytt:  

 

… den i sig är ju ett arbete men när man ser texten bakom, då ser man ju alla tankar – allting och 

det ju på något sätt det som värderar själva föremålet som man har gjort. Under skrivandet [då] 

ser man tankar som man inte var helt klar över under arbetsprocessen.
66

  

 

Jag tolkar det som att hon menar att hon värderar arbetet högre när hon också ser hur hon 

tänkte. Externaliseringen av tankarna kring skulpturen och beskrivningen av processen fram 

till det färdiga resultatet gör den reflektionen möjlig.
67

 Samtalet blir långt. Lilja har många 

tankar, som hon med lätthet formulerar, kring mina intervjufrågor. 

 

När jag ber Lilja definiera vad hon menar reflektion kommer det snabbt:  

 

Att reflektera är väl bara allmänt att man ser tillbaka på någonting man har gjort eller något man 

ska göra – egentligen, men behöver ju inte ha gjort det än, men det är ju en tanke eller en känsla 

eller en handling som man reflekterar över – vad det leder till eller vad det har lett till.  

 

Hon säger att det hör ihop med att vi alla värderar allt vi ser, ”massor med information”, men 

att det sker mer eller mindre medvetet. Men Lilja menar att det är det som man reflekterar 

kring som blir en medveten lärdom eller som hon också uttrycker det, som ”känns” eller som 

”man vet om”. Det medvetna lärandet förknippar hon med skolan, och där kan skrivandet vara 

en hjälp till att bli mer medveten, menar hon:  

 

… för att, när man skriver, som när vi har skrivit dom här texterna, då har man ju tvingat sig 

själv att gå igenom – man har fått en frågeställning, som liksom är konkret och då måste man gå 

                                                           
65

 Vid intervjutillfället går Moa på en förberedande, eftergymnasial, utbildning för fortsatta högre konststudier. 
66

 Understrukna ord betyder att intervjupersonen har betonat dem särskilt. Lilja talade med sådana betoningar, 
och det blev naturligt att notera dem vid transkriberingen.   
67

 Jag menar alltså att konstnärliga uttryck (pappersskulpturen i det här fallet) är en form av externalisering.  
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igenom i hela sin tankeverksamhet – vad betyder det här egentligen… varför gillar jag det? Då 

ska man börja tänka, och då börjar man ju associera, man tar fram det här som man har lärt sig 

som ligger undermedvetet, det tas ju fram på något sätt. /…/ alltså det blir - man får en bättre 

förståelse om sig själv på så sätt – vad man associerar och hur man associerar…  

 

Lilja beskriver hur hon, när hon började skriva, först skrev det ”självklara”, men att hon sedan 

började tänka: ”vad finns det mer som jag egentligen vet?” och började formulera det ”icke 

självklara”.  

De största skillnaderna mellan att skriva och att samtala tycker hon är att man vid skrivande 

har mera tid på sig: ”man går in i sig själv och tänker ” men att när man samtalar ”tar man det 

som finns just då i huvet”. Denna del av intervjun sammanfattar Lilja såhär:  

 

När man skriver /…/ då har man det på papper, så då när man läser igenom det, då får man 

automatiskt upp allting igen. Så det är ju, om man exempelvis ska göra någonting och verkligen 

kunna gå tillbaka och lära sig av det, då är ju texter bättre.
68

  

 

Jag tolkar det som att de externaliserade tankarna gör att Lilja upplever sitt lärande på ett 

annat (mer medvetet) sätt än hon gör i interaktionen (som också är viktig) med lärare och 

kamrater. Även att skrivandet hjälper henne att överskrida sin personliga gräns att bara se och 

tänka på det ”självklara”. Jag återkommer till skriftlig reflektion och interaktion senare.     

 

Under utbildningen hade större, konstnärligt gestaltande arbeten redovisats genom såväl en 

skriftlig del som genom presentation och samtal i klassen. Vi talar om hur dessa händelser  

har påverkat den språkliga (både bildspråkliga och lingvistiska) medvetenheten inom det 

visuella fältet. Vi berör den egna, inre reflektionen som kom till stånd när hon skrev men 

också den reflektion som de gemensamma genomgångarna/samtalen erbjöd. Lilja tycker att 

de gemensamma genomgångarna dels gav henne förståelse för vad andra hade gjort och tänkt, 

en sorts repertoar av möjliga konstnärliga uttryck samt dels att de gav henne värdefulla 

synpunkter på sitt eget arbete:  

 

… man lärde sig på något sätt också vad man kunde använda för att få fram vissa känslor, vad 

som funkar för mig men som inte funkar för andra så bra. Och så i nästa arbete så var det ju 

lättare att liksom – då hade man det där i bagaget att – vad som funkar och vad som inte funkar.  

 

                                                           
68

 En annan, som jag tycker intressant synpunkt hon har är att eftersom man ofta sitter och skriver i en annan 
miljö (till exempel hemma eller bara vid datorn) ”kommer *man+ på andra saker”. 
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Detta anknyter alltså till Bruners interaktionistiska tes. I klassamtalen skapades en ömsesidig 

lärogemenskap på det sätt Bruner talar om. Vidare kan jag koppla samman Bruners restriktiva 

tes till vad Lilja säger om dessa gemensamma genomgångar. Hon menar att de spelade stor 

roll för hur hennes språk för att tala och skriva om det visuella utvecklades. Lilja förklarar till 

exempel att hon vid dessa tillfällen hörde oss lärare tala om vad vi såg i olika arbeten och att 

vi använde ”svårare” ord:   

… då blev det ju också att man fick en annan ordförståelse, det var ju ibland, det vart ju 

diskussioner när man fick nya ord som ingen kände igen…
69

  

 

En annan intressant sak Lilja nämnde i sammanhanget var det faktum att vi som lärare tillhör 

en annan generation än eleverna och att det i utbildningen sker en överföring av begrepp 

mellan generationerna. Man skulle kunna, med Bruners uttryck, sammanfatta denna del av 

intervjun med att utbildningen förser eleverna med en del av ”kulturens verktygslåda”, de 

lingvistiska och bildspråkliga begrepp som gör delvis även metatänkande möjligt. Detta 

medför i sin tur en ökad medvetenhet för eleverna, som möjliggör att kunna stiga in i sin 

närmaste utvecklingszon. Lilja säger att i början av utbildningen var det inte möjligt att kunna 

reflektera på samma sätt som i slutet av utbildningen.  

 

Under projektarbetet skrev Lilja sin loggbok i form av en blogg.
70

 Hon tycker att möjligheten 

att lägga in bilder underlättade mycket för henne eftersom hon arbetade med måleri. Det var 

lätt att berätta och reflektera över arbetets gång med hjälp av bilder på målningarnas framväxt. 

Hon kunde också själv lätt gå tillbaka och ”verkligen se hela arbetet”. Min tolkning är att det 

påverkade hennes självkänsla positivt att översiktligt kunna se hur hon själv agerat 

(handlingsförmåga) för att föra måleriet framåt och att se sina egna reflektioner tillsammans 

med handledarens och andra kamraters kommentarer (värderingsförmåga).  

När flera elever skriver blogg finns också möjlighet till det Bruner beskriver i sin 

interaktionistiska tes, nämligen intersubjektivitet – att som elever förstå och lära av varandra. 

Lilja beskriver hur hon fick inspiration av andra. Hon kunde se hur andra fick idéer, gjorde 

saker, löste problem och reflekterade. Hon berättar också hur hon fick ”bättre förståelse för 

hur långt hon själv hade kommit” i sitt projekt och att det var ”lättare [att] bedöma ens egen 

                                                           
69

 Jag kommer att tänka på ett fördjupningsarbete klassen gjorde i trean som utgick från dekonstruktion och 
”blickens ansvar”. I processen kring detta projekt var det många stora diskussioner, som handlade mycket om 
att förstå och göra begreppen till sina. 
70

 Kursen PA 1201 – se tidigare not. 
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prestation och tid”.
71

 Hon säger också att det ”peppade” henne själv att läsa hur andra skrev: 

”så började man också reflektera över sig själv mer för att man reflekterade över deras” och 

att det var intressant att se hur andra hade utvecklats. Det ger ett spännande perspektiv att 

tänka på vilken lärandepotential det finns i att på det sättet ta del av andras erfarenheter. Lilja 

berättar om en av bloggarna hon följde ”man fick va i arbetet liksom”. Det är verkligen värt 

en eftertanke för mig som lärare. Jag kan inte på något sätt förmedla den typen av 

erfarenhetskunskap och därmed möjlighet till självvärdering som kamraternas bloggar gav 

henne!  

 

När intervjun kommer in på lärarrespons och bedömning menar Lilja att lärarresponsen är 

”jätteviktig” för henne. Den skriftliga lärarresponsen gav henne möjlighet till en sorts 

självbedömning av sin reflektion, en metametareflektion: ”Vad skrev jag? Vad fick jag för 

svar?” Hon menar också att ”utan responsen så blir det ju väldigt lätt att det blir automatiskt 

nånting /…/ det blir stelare och stelare/…/ men när man presterar den där toppstandarden det 

är då liksom man lär sig nya saker som bäst”
72

 Det kändes lättare att ta till sig den skriftliga 

lärarkommentaren än den talade. Men å andra sidan fortsätter Lilja är det absolut lika viktigt 

med den handledning hon fick under arbetets gång. På gott och ont är det tydligt att Lilja ser 

hela processen med skriftlig reflektion som normativ. Hon kan sätta punkt för ett arbete när 

hon fått sista kommentaren av läraren. Hon avläser vad läraren anser och det leder henne till 

eventuell ny ansats i nästa projekt. Det avspeglar den dubbelhet som Bruner talar om i 

utbildningssystemet, nämligen att härbärgera båda målen: föra vidare kulturens arv och 

verktyg och förbereda för en individuell tolkning och handling anpassad till framtiden. Lilja 

tror absolut att elevernas skriftliga reflektioner utgjorde en viktig del av bedömnings-

underlaget för den enskilda läraren. Hon förklarar till exempel att läraren ju inte kan hinna 

upptäcka alla händelser under arbetets gång och alla elevers tankeprocess. Men om man då 

som elev har möjlighet att formulera detta skriftligt till läraren påverkar det säkerheten i 

bedömningen positivt. Ett projekt kan haverera eller som Lilja säger: ”det brinner upp eller 

nånting” men det kan fortfarande finnas en bedömbar process. 

 

Vi pratar lite om hur de andra i klassen kan ha tyckt om att göra skriftliga reflektioner. Lilja 

säger att det från början var väldigt många som var negativa till det men att hon tror att det var 

                                                           
71

 I projektarbetet ingår att göra en tidsplan och sedan förhålla sig till den. 
72

 Underförstått - toppstandarden man orkar när man vet att läraren läser och kommenterar. 
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en ”mognadsprocess” och att i slutet ”var i princip alla positiva”. Det handlade också mycket 

om att man från början inte visste ”hur man gjorde och vad man skulle göra”. Hon menar 

också att själva arbetssättet med skriftliga reflektioner så småningom medförde att man 

reflekterade redan under arbetets gång och sedan hade mycket lättare att beskriva processen 

efteråt. Hon betonar också att medvetenheten om hur stor roll själva processen spelar för 

resultatet, ökar under utbildningens gång. Från början är man som elev bara fokuserad på 

resultatet. 

 

Avslutningsvis talar vi om hur hon ser idag på sin förmåga att värdera. Hon berättar om att 

hon skrivit ett CV och kunnat reflektera över det så att det blev bra. Sedan tycker hon att hon 

lärt sig att värdera sig själv:  

Innan var jag nog väldigt negativ till mig själv /…/ jag har lärt liksom att värdera mig själv och 

jag vet vart min gräns går på ett helt annat plan och ett helt annat sätt än jag gjorde innan /…/ så 

jag tror att det har påverkat mig väldigt mycket.  

 

 

2.3 Analys av intervju 3: Stina  

Stinas första tanke, efter genomläsningen av sin skriftliga reflektion, är att hon ser att hon 

hade lärt sig mycket. Papper hade varit ett nytt material att jobba skulpturalt med. Hon hade 

stött på problem, men av denna självvärdering framgick att hon också hade löst dem.  

Jag hade ju lärt mig jättemycket och hade haft ganska mycket problem också, men jag hade löst 

det. /---/ ja, just det, där hade jag problem [med] och så där löste jag det, vad smart det var.  

Att skriva ned värderingen hade gett henne en samlad upplevelse av att ha lyckats. Enligt 

Bruner är självkänslan beroende av två faktorer, bedömningsförmågan och 

handlingsförmågan. På ett koncentrerat och enkelt sätt finns dessa båda aspekter här, redan i 

inledningen av intervjun: stärkt självkänsla när hon själv (handlingskraft) värderat 

(bedömningsförmåga) sitt arbete och sett att hon själv kunnat lösa problem (återigen 

handlingskraft).  

Som svar på frågan vad det är att reflektera, säger Stina först att reflektion kan ske genom att 

man tänker, pratar eller skriver. Hon kopplar sedan liksom mina föregående intervjupersoner 

reflektion till lärande. 
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… att man liksom tänker på vad man har gjort, vad man gjorde bra, vad man gjorde dåligt, vad 

man kunde gjort bättre och försöka liksom lära sig nånting av det /---/ man lär ju sig nånting av 

att reflektera.  

Om lärande tänker hon vidare att man ”lär sig hela livet från att man föds till att man dör”. 

Hon tycker att hon nog reflekterar på ett personligt plan nu ”jag tror att jag gör det mer nu 

efter att jag har slutat skolan för jag har ju verkligen fått lära mig att reflektera, än vad jag 

gjorde innan jag började gymnasiet”. När vi samtalar om den självvärdering eleverna brukade 

göra efter avslutat arbete, menar Stina att det finns ett lärande i själva skrivprocessen. Stina 

har alltid gillat att skriva. Hon tycker också allmänt att man kommer ihåg bättre av att skriva. 

Bruner, som menar att skrift är en form av externalisering, säger att det externaliserade är mer 

tillgängligt för våra tankar, vår reflektion. Stina uttrycker att: 

 Man börjar liksom tänka mycket mer, i alla fall jag, när jag sitter och skriver ner det (tankarna) 

och då kommer man på en massa nya grejer.  

Hon tycker att själva skrivprocessen erbjuder en möjlighet att reflektera. Jag tänker att 

eftersom upplevelsen av att lära sig tycks bli tydligare genom den skriftliga reflektionen ökar 

också känslan hos eleven av mening med studierna. För Stinas del fungerade det bra att ha 

punkter att följa när hon skulle skriva, ”det är mycket lättare att börja då”. Precis som Lilja i 

intervju 2, tycker hon att skrivandet jämfört med talet har en fördel: tiden det tar att uttrycka 

sig skriftligt. Stina säger att när man sitter och pratar ”kommer [man] inte på lika mycket för 

det blir att, då ska man ju hinna säga det också /---/ det är svårare att få fram det i ord än att 

skriva det”.  

Vi kommer in på hur andra i klassen kan ha uppfattat skrivandet. Då menar Stina att om man 

har svårt för att skriva överhuvudtaget, vilket alltså inte gällde henne, då är det ju svårt att 

skriva reflektioner också. När jag frågar hur vi som lärare ska hantera det tycker Stina att ”det 

är väl så med allt, en del har liksom svårare eller lättare för saker och då är det ju bra att få 

träna på det man inte riktigt är bra på”. Hon jämför det med att ”jag var ju inte bra på att 

skriva reflektioner innan jag började [på gymnasiet] med nu har ju inte alls problem med det”. 

Hon har tränat sin värderingsförmåga och ser att den har utvecklats. I den restriktiva tesen, 

där Bruner beskriver vad som begränsar människans meningsbildning, talar han om att ökat 

medvetande eller ökad ” lingvistisk medvetenheten” kan reducera begränsningarna.
73

 När 

eleverna skriver reflektioner kan det, sammanflätat, ske ett utvecklande av dels det 

lingvistiska språket för att beskriva gestaltningsprocess och produkt och dels av 
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medvetenheten i det visuella språket. Stina menar att det nog inte hade blivit lika bra rapporter 

och reflektioner i slutet av trean om de inte hade övat på det. 

 När vi pratar om ifall man lär sig nya begrepp genom att skriva tror Stina ändå att man nog 

lär sig dem bättre eller lika bra i samtal. Hon säger att det är ”jättekul” när en lärare under 

pågående arbete ”verkligen liksom engagerar sig och tycker att det är bra eller hjälper en när 

man har problem (i arbetet)”. Det anknyter till den interaktionistiska tesen, där Bruner talar 

om den intersubjektiva förmåga som är typiskt mänsklig och som gör att vi kan förstå andra 

människors medvetande. Förmågan grundar sig inte bara i att kommunicera med ord utan 

också i att vi kan, situationellt, avläsa varandras gester och handlingar. Bruner menar att 

förmedla kunskaper och färdigheter alltid kräver en interaktion. Då menar han inte bara 

interaktionen mellan lärare och elev utan också den mellan elever.  

Vi fortsätter samtalet om hur elever lär av varandra. Stina menar att lärandet eleverna emellan 

är viktigt. 

Man diskuterar fram idéer och man diskuterar om vad man har gjort och man kan ju alltid då få 

idéer från andra: - men du kan göra så här för att lösa det problemet och du kan göra så här…  

Bruner framhåller att i den västerländska pedagogiska traditionen har vi överbetonat 

betydelsen av lärarens förmedling av kunskaper i undervisningen. Därför är det intressant att 

Stina självklart påpekar att ”man behöver ju verkligen andras insyn” och menar att hon 

diskuterade mycket kring olika arbeten med sina kamrater i klassen . Hon tänker på de 

klasskamrater som kanske inte spontant pratade så mycket om sina gestaltningsarbeten med 

andra. Stina tror att de organiserade gruppdiskussionerna betydde mycket för dem.  

Under projektarbetet gjorde Stina sin logg som en blogg. Att kunna lägga upp bilder gjorde 

det lättare att förklara tycker hon och menar att det var ”kul” att skriva på datorn och gick 

”snabbare” än att skriva för hand. Hon talar liksom de andra intervjupersonerna om att 

bloggen erbjöd henne att: 

 … se att man verkligen hade jobbat och hur mycket man hade jobbat och hur lång tid det tog att 

göra vissa saker. 

I sin tes om externalisering framhåller Bruner bland annat som fördel att externalisering 

skapar en känsla för det arbete som krävs för att skapa en produkt.
74

 Stina ger tydligt uttryck 

för att det också var hennes upplevelse. Det finns också, enligt Bruner en annan fördel, 

nämligen att externaliseringen ger upphov till och bevarar gruppsolidaritet. Just för Stina 
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verkar läsandet av klasskamraters bloggar ha betytt mindre, även om hon blev inspirerad av 

särskilt en blogg. Hon förklarade att hon pratade mycket om projektarbetet med flera andra 

som bloggade sina loggar. Då blev det inte lika intressant att också läsa deras bloggar.  

 

Stina säger att lärarresponsen är viktig, särskilt början när man lär sig reflektera i skriftlig 

form för ”det ska ju ändå va på ett visst sätt när man lämnar in det”. Min tanke är att hon, som 

även tyckte om att ha punkter att följa gärna ville veta om hon hade gjort ”rätt”. I intervjun 

talar hon ofta i motsatspar, som rätt och fel eller bra eller dåligt. Därför är det mycket 

intressant att hon också uttrycker sig på ett annat sätt när vi talar om projektarbetet och den 

blogg hon använde för att skriva sin reflekterande logg. Hon ger uttryck för en stark 

självkänsla när hon säger att det är själva projektet som är viktigt. 

 Jag bryr mig ju inte om du tycker att jag reflekterade bra eller dåligt så – för det är liksom hur 

jag har tänkt, det är ju ingen som kan bedöma det.  

Hon litar på sin egen värderingsförmåga och handlingskraft. Genom erfarenheten av att 

reflektera menar jag att hon, för att använda Bruners ord, fått en ökad förmåga till 

”meningsbildning och verklighetskonstruktion”.
75

  

Om bedömning tänker Stina att handledningen under arbetets gång är viktig men också 

lärarens slutbedömning av ett arbete. Då tänker hon på den skriftliga kommentar eleverna ofta 

fick av sin lärare. ”Det vill man ju gärna veta så man kan fortsätta”. Hon uppskattar en 

bedömning av normativ karaktär eftersom den hjälper henne att utvecklas. Stina tror att med 

skriftlig elevreflektion ”får [läraren] ju verkligen syn på hur man har tänkt”. Hon har själv 

erfarenhet av ett arbete som helt havererade men genom att hon kunde beskriva process ”och 

förklara och liksom visa min idé var det ändå ett bedömbart arbete”. Stina tycker att för henne 

har det nog varit en fördel att få uttrycka sig skriftligt om sina gestaltningsarbeten.  

När vi avrundar intervjun frågar jag om Stina vill tillägga något. Hon svarar då att: 

 Jag håller fast vid att jag tycker det är jättebra att värdera skriftligt och analysera /…/ men det är 

också viktigt att man pratar muntligt och inte bara gör det ena eller andra utan att man faktiskt 

gör både och.  
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2.4 Analys av intervju 4: Hanna  

Hanna läser sin skriftliga reflektion från åk 2. Samtalet börjar med att vi pratar om det hon 

kommer ihåg av projektet. Sedan dyker vi snabbt in på hur hon uppfattar att känslan av 

lärande påverkades av att skriva reflektioner. Denna intervju blir den kortaste. Jag uppfattar 

att hennas tankar runt ämnet vi talar om redan är väl etablerade. Skrivandet i samband med 

gestaltningsuppgifterna på ESBD visar sig ha varit viktigt för henne. Hon beskriver på olika 

sätt: 

… jag tyckte det hjälpte. Då fick man mer en överblick av man har gjort och vad man har lärt sig 

för ofta så är det lätt hänt att man tror att man bara gör saker, men att man inte lär sig något  

/---/ men när man reflekterar om det så blir det mer seriöst – alltså man går igenom det man har 

gjort och man tar till sig det och annars är det lätt hänt att man glömmer bort att det är nånting 

vettigt man gör. 

 

De externaliserade tankarna hjälper henne även att få överblick i sitt projektarbete. Hanna 

använder flera gånger uttryck som att se vad man hade tänkt. 

Ja, jag tror man hade vant sig vid att reflektera mycket så då var det väldigt skönt att efter varje 

arbetspass man satte sig ner och skrev ner det man hade gjort och så fick man också en översikt 

hela tiden så att man kunde gå tillbaka och läsa vad man hade gjort och se hur man hade tänkt i 

början av processen och sen hur det förändrades under tidens gång.  

Själva skrivprocessen tycker hon påverkar tänkandet, ”just /…/ det skriftliga tänket och det 

muntliga är som två skilda saker tycker jag”. Men hon kan inte förklara det, ”det bara blir så”. 

Hon beskriver hur hon: 

… hamnar i nåt sorts flöde när jag skriver så att det kommer i omgångar… så början är det 

väldigt ostrukturerade tankar /---/ sen när man läser igenom det och skriver igen då ändras det 

och blir mer - man försöker hitta en sorts medelväg där inne i den där texten så att det blir att 

man följer en röd tråd när man skriver. Så det brukar väl förändra tankarna efter några gånger 

när man har skrivit, det är så jag jobbar i alla fall. 

Hon menar ”att sätta ord på tankarna och få ner det på papper” är ett sätt att öva upp förmågan 

att reflektera. Det verkar som att hon genom skrivandet fått tillgång till verktyg som påverkat 

hennes möjlighet att överskrida sina begränsningar till meningskonstruktion så som Bruner 

menar.  Här har den lingvistiska övningen bidragit. För Hanna har den återkommande 

strukturen för att skriva reflektionerna varit positiv, ”man lär sig ett visst sätt att skriva på /…/ 

så då blir det lättare att sålla ut sen bland tankarna vad man ska skriva”.  

Hennes lärprocess sker i egen, medveten, regi. För Hanna verkar interaktionen i lärandet 
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handla mer om relationen till lärare än till kamrater. Jag återkommer till det. Det hon behöver 

mest av läraren är handledning under gestaltningsarbetenas gång ”det praktiska är viktigare att 

få respons på /---/ det är ju ändå det – själva det man ska göra”. Jag skulle vilja beskriva 

hennes process, med ett eget uttryck, som internaktion (intern-aktion), ett i hög grad 

personligt medvetet arbetssätt där reflektionsskrivandet hjälpte henne vidare in i påföljande 

arbete, ”när man väl kom in i det, så blev det ändå som en del i processen”. Hon tycker också 

att skrivandet gör att man lär sig bättre, ”det fastnar bättre i långminnet just att man 

reflekterar och skriver ner sina tankar”. 

När jag frågar vad reflektion är svarar hon: 

 … då tänker jag på det som en sorts sammanställning av tankar som man har under en viss 

process, som man går igenom. Och det kan väl vara reflektion - att man strukturerar upp dem 

och får ihop det till en sammansatt - bild.  

Vi går direkt vidare till hur hon definierar lärande. Hon tycker att det är en svår fråga men 

säger: ”Det är väl när man gör någonting nytt och sen att man utvecklas som person – att man 

tar till sig det – kunskaperna man har fått och man kan ha användning för dom också i 

framtiden - det känns som att då har man lärt sig någonting”. 

Bruner menar i sin tes om identitet och självkänsla att förmågan att värdera och 

handlingsförmågan tillsammans skapar självkänslan. I citatet ovan berörs hur lärande kan 

stärka självkänslan. Hanna beskriver att göra nytt och att ta kunskaperna till sig på ett sätt 

som anknyter till värderingsförmågan. Vidare säger hon, framåtsyftande, att man kan ha 

användning för dem (kunskaperna) i framtiden. Användning implicerar handling.  

På ett intressant sätt fortsätter hon att reflektera kring medveten och omedveten inlärning. 

Hon menar att omedveten lär man sig genom kroppen och genom synen till exempel men att 

”det omedvetna gör att man kommer ihåg det /---/ som man har medvetet antecknat”. Som 

exempel berättar hon att hon kan komma ihåg föreläsningar eller presentationer genom att i 

efterhand göra sig medveten om det visuella i situationen, rummet, men också den aktuella 

känslan i gruppen. Situationen blir tillgänglig för reflektion genom hennes inre bild av hur det 

”var” tillsammans med hennes skriftligt externaliserade tankar. 

Vi samtalar vidare om ifall faktumet att de som elever brukade få skriva reflektioner, på något 

vis påverkade själva gestaltningsarbetet. Hanna menar att hon ”tror att det hjälpe till lite - man 

kände att man blev tvungen att vara mer medveten om det man skulle göra”. På frågan hur 

hon tror att andra i klassen kan ha uppfattat att skriva reflektioner säger hon: ”jag tror folk 
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tyckte det var väldigt, på nåt sätt kul och ändå lättsamt för att, alltså, det var ingen som 

klagade direkt. Dom bara, alla, kom in i det och började skriva nästan direkt”.  

Som projektlogg skrev Hanna för hand i en bok. Det trivdes hon bäst med, hon ville vara ”lite 

hemlig” med sin logg. Hon ville göra ”vad man själv tycker är bra”. Någon kamrats blogg 

följde hon lite sporadiskt. För Hanna var det skriftliga reflekterandet under projektarbetet helt 

tydligt en hjälp. Hon säger till exempel ”att man själv fick en överblick av sina egna tankar 

och då var det lättare att förklara det vidare”. Min tolkning är att de externaliserade tankarna 

gav henne möjlighet till orientering och överblick i projektet. Det hjälpte henne att värdera 

och att agera samt även att interagera med mig som handledare. 

Hanna säger att reflektion, det är något som ”hjälper väldigt mycket i vardagslivet också - 

alltså att man reflekterar över saker man gör och sen att man blir mer medveten om det man 

gör”. Hon tror att ”det har jag fått med mig i all fall” och syftar på utbildningen på ESBD. 

Troligen har arbetssättet på ESBD hjälpt henne att bli medveten om reflektionen. Det kan ha 

förstärkt hennes uppfattning att reflektion erbjuder möjlighet till ökad meningsbildning. 

Vi kommer in på betydelsen av lärarrespons, vilket jag nämnde tidigare. Lite överraskande, 

men kanske följdriktigt efter hur Hanna uttryckt sig genom intervjun, spelar lärarresponsen 

mindre roll för Hanna. De tre tidigare intervjupersonerna tyckte alla att den var viktig för 

dem. Hanna säger med lite skratt i rösten att ”det borde väl vara bra (med lärarrespons)” men 

fortsätter ”alltså den är inte så viktig för min del”. Det var viktigare för henne att 

kommunicera till läraren. Hon säger ”det kan vara bra för andra att läsa det man har tänkt”. 

Och när jag frågar om hon tror att lärarens bedömning vilar på en bättre grund om den får läsa 

elevens reflektioner svarar hon: 

 Det tror jag faktiskt att den har, för det är mycket i tankeprocesserna som är viktiga att se också 

inte bara själva arbetet  /…/ just hur man kommer fram till olika idéer kan ju vara bra och se och 

sen varför man förändrade sin idé och sen hur processen har gått till. Det kan ju vara väldigt 

viktigt för att kunna göra en bättre bedömning /…/ så det tror jag, att det hjälper lärarna. 

 

Hon kände det som att lärarna i sina bedömningar också beaktade det hon berättade om 

processen och hur hon själv värderade slutprodukten. Hon tycker att hon i projektet blev 

bättre ”förstådd” av oss lärare för att hon hade kunnat förmedla tankar skriftligt. Hanna menar 

att det även hade en annan effekt. Att hon hade skrivit och i skrivprocessen reflekterat, gjorde 

det lättare för henne att slutgiltigt presentera projektet.  

Efter det att intervjun var formellt avslutad fortsatte samtalet en god stund kring samma ämne.  
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3. Tolkning och resultat 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om några före detta elevers upplevelser av 

att göra skriftliga reflektioner i samband med konstnärligt gestaltande arbeten. Utifrån de fyra 

teser av Bruner jag valt som teori och tolkningsram sammanställs här studiens resultat.
76

  

Den restriktiva tesen 

Kan skriftlig reflektion sägas ha påverkat elevernas upplevelse av att ha ”lärt sig” i 

meningen ha utvecklat språklig medvetenhet på estetiska området? Och kan skriftlig 

reflektion sägas ha påverkat utvecklingen av elevens medvetenhet i det konstnärliga arbetet? 

Alla fyra före detta eleverna förknippade reflektion med en upplevelse av att lära sig. 

Reflektionen gjorde att de blev medvetna om sitt lärande. Särskilt Moa, Lilja och Stina 

menade att de även övat upp förmågan att reflektera under studietiden, inte minst genom de 

skriftliga reflektionerna, något som de upplevde sig ha nytta av även efter skolans slut. I den 

restriktiva tesen talar Bruner om att med kulturens verktygslåda, förmedlad genom utbildning, 

kan vi överskrida våra begränsningar. Jag menar att när till exempel Stina säger om sin 

projektarbetsblogg i trean att ”det är liksom hur jag har tänkt, det är ju ingen som kan bedöma 

det”, anknyter det till att hon har skaffat sig användbara verktyg.  

 

Interaktionistiska tesen 

Kan skriftlig reflektion sägas ha bidragit till elevernas upplevelse av att ha lärt av varandra? 

Hur ser eleverna på lärarens roll i samband med skriftliga reflektioner? 

Den skriftliga reflektionen i bloggens form under projektarbetet i åk tre, kan sägas ha bidragit 

till att eleverna upplever att de har lärt av varandra. Tre av intervjupersonerna, Moa, Lilja 

och Stina, skrev sin logg som blogg. Moa och Lilja tog aktiv del av klasskamraternas bloggar 

och Stina och Hanna lite mindre av olika skäl. En förutsättning för intressant material i 

bloggarna menar en av dem är att de har övat upp förmågan att reflektera under sina tre år på 

gymnasiet. Att skriva och läsa bloggar inom klassen tolkar jag som att de upplevt ett 

samarbete. En fråga jag ställer mig är om eleverna inte också kan uppleva en 

konkurrenssituation i och med bloggarna? 

Hanna tyckte att reflektionen var mycket viktig för henne i sig och att lärarresponsen var 

mindre avgörande. De andra tre menade dock att lärarresponsen var mycket viktig. Någon 

uttryckte att det var viktigt för att veta att man hade gjort ”rätt”. Någon menade att 

lärarresponsen utgjorde en viktig motivation för det fortsatta arbetet då det hjälpte henne att 
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utvecklas, på ett sätt som inte betyg kan.  

Jag valde att föra in temat bedömning i intervjuerna eftersom vi lärare ser elevernas skriftliga 

reflektioner, förutom som ett verktyg för lärande, även som underlag för betygsättningen. När 

det gäller lärarens bedömning, tänker alla fyra intervjupersonerna att den blir säkrare för 

eleven när läraren har läst elevens skriftliga reflektion. Undersökningen kan sägas ge stöd för 

att elevernas skrivande underlättar så svåra saker som bedömning av gestaltningsarbeten. 

 

Tesen om identitet och självkänsla 

Kan skriftlig reflektion sägas ha stärkt elevens handlingsförmåga och bedömningsförmåga 

och därmed positivt påverkat självkänslan? 

Att skriftligt sammanfatta sitt arbete innebär för eleverna en tydlig upplevelse av en viss 

handlingsförmåga. Det blir tydligt att de själva ha skapat idén till arbetet och genomfört det . 

Den andra viktiga aspekten av självkänslan är förmågan att värdera. Studien ger stöd för att 

bedömningsförmågan stärks av feedback från lärarna. Särskilt när eleven uppfattar sitt eget 

resultat från ett projekt som positivt tycks det stärka självförtroendet. Jag tolkar det som att de 

fick syn på sin egen utveckling av det som Bruner kallar handlingskraft och 

bedömningsförmåga och sammanfattar med ordet självkänsla. Detta verkar vara en viktig 

funktion hos den skriftliga reflektionen som vi kunde bli bättre på att ”bygga in i” vår 

pedagogik. Här ser jag en sorts portfolio som ett tänkbart utvecklingsområde på ESBD.
77

 Det 

skulle göra en troligen värdefull reflektion över de tre studieåren möjlig. Sparade 

externaliserade reflektioner från senare år under utbildningen kunde även tydliggöra för nya 

elever vad kunskapsutvecklingen kan resultera i, särskilt för elever från studieovana hem.  

De av intervjupersonerna som hade skrivit sin loggbok i bloggform menade också att de 

kunde ”verkligen se hela arbetet”. De talar om det på ett sätt som tolkar som att de har en 

positiv självsäkerhet kring detta. I bloggen, som publicerad, finns också inbegripen en sorts 

”verklighet”. Det ”finns” som ”finns på bild” eller som ”finns publicerat”. 

 

Externaliseringstesen  

Blir elevernas tankar och intentioner mer tillgängliga för reflektion genom skriftlig 

externalisering? Hur har skriftlig reflektion påverkat elevens upplevelse av lärande? Kan 

skriftlig reflektion bidra till att gemensamma och förhandlingsbara tänkesätt skapas i en 

grupp? 

Alla fyra före detta eleverna beskrev hur skrivandet underlättat en reflektion. Att externalisera 
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 På ESBD strävas det redan idag efter att bygga upp digitala bildportfolios. 
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tankarna i skrift gjorde att de fick syn på sitt lärande. Detta är något som alla är väldigt tydliga 

med att de tycker. Alla fyra intervjupersonerna uttryckte hur de genom att skriva reflektioner 

kring ett avslutat arbete ”såg” sin process och sitt resultat. Det var ett starkt och genomgående 

drag i intervjuerna. På många ställen i de transkriberade intervjuerna finns uttryck som att 

”se”, ”få syn på” och ”få överblick”.  Att skriva tycktes hjälpa dem att minnas vad de gjort 

och då upplevde de genom att se det också att de utvecklats kunskapsmässigt. Det finns flera 

dimensioner här. Dels upplevelsen av att skriva reflektioner, vilken mina intervjupersoner 

alltså kunde beskriva i efterhand. På olika sätt talade de om själva skrivprocessen som en 

tillgång. Vid skrivandet, jämfört med att presentera sitt arbete muntligt, blev det möjligt att 

hinna tänka efter och föra samman olika tanketrådar. En andra dimension som till exempel 

Moa och Hanna och även Lilja lyfte fram är att de upplevde hur skrivandet gjorde att de nog 

började arbeta mer medvetet med sina arbetsuppgifter. En tredje är dimensionen av 

tillbakablick. När de vid intervjutillfället läste vad de hade skrivit cirka två år tidigare märkte 

jag tydligt att det erbjöd dem möjlighet till en metareflektion. Alla eleverna tyckte det var 

viktigt och intressant att se tillbaka. Ytterligare en dimension är att det externaliserade är 

förhandlingsbart, det kan kritiskt granskas på ett sätt som implicita tankar inte kan.  

För Hanna och även Stina verkade det dock som att gemensamma och förhandlingsbara 

tänkesätt i högre grad skapas i de gemensamma muntliga genomgångarna och i samtal med 

läraren än genom de skriftliga reflektionerna. Här är fokus på de visuella verken och eleverna 

är engagerade i resonemang kring hur de förstås. Lilja talade spontant om hur hon förstår att 

gemensamma genomgångar, där också vi lärare varit aktiva gjort att hon lärt sig nya ord och 

uttryck. Hon talar även om dessa genomgångar som tillfällen då hon kunde få förståelse för 

hur andra i klassen ”gjort och tänkt” och hur hon själv kunde få andras synpunkter på sitt eget 

konstnärliga gestaltande. 

4. Slutdiskussion 

Med denna studie har jag undersökt elevernas upplevelse av att reflektera i skriftlig form 

kring gestaltande arbeten på ESBD. I Jerome Bruners Kulturens väv fann jag tankar i 

koncentrerad form, som motsvarade de frågeställningar eller kanske föreställningar jag hade 

med mig när jag för flera år sedan började med detta arbetssätt.  

När jag inledde intervjuerna var jag medveten om att resultatet samtidigt skulle bli en sorts 

utvärdering av metoden. Genom öppna frågor och fokus på elevernas upplevelse fick jag 

personliga och varierade svar. I många fall sammanföll elevernas åsikter, men inte alltid. 
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Texteliciteringen visade sig mycket verksam för att ganska direkt hitta samtalets fokus. 

Samtalandet på tu man hand innebar en möjlighet till lärande för mig som pedagog.  

En slutsats är att eftersom de alla fyra, i alla fall i intervjusituationen, i grunden var positiva 

till arbetssättet med skriftliga reflektioner, skulle det vara intressant att nå ett vidare 

perspektiv genom att även söka upp elever som möjligen inte är det. Om syftet i 

förlängningen är att fortsätta utvecklingsarbetet på ESBD blir det viktigt att förstå vad som 

också kan vara nackdelar med skriftliga reflektioner. Jag ser förstås inte reflektionen som 

själva innehållet i utbildningen, men studien ger stöd för att den har varit betydelsefull för de 

intervjuade eleverna. En egen reflektion i efterhand är att samtalen kunde ägnats mer explicit 

åt att koppla utvecklingen av gestaltningsförmågan till skriftlig reflektion.  

I Martin Stigmars forskning om Metakognition och internet framkom bland annat att de sex 

månader som eleverna i undersökningen fick arbeta med reflektion var för kort tid för att de 

skulle ändra en lärstrategi. Tre av eleverna jag intervjuade ger uttryck för att reflektion var 

svårt i början av utbildningen, men att de lärde sig efter hand under gymnasietiden. Stigmar 

kunde i sin avhandling jämföra hur fyra elevgrupper utvecklat sin metakognition och påvisa 

lärarens betydelse för resultatet. Responsen från oss som lärare, menar samma tre 

intervjupersoner som ovan, var betydelsefull. Jag tolkar det som att den bekräftade för 

eleverna att vi kan förstå varandra i bemärkelsen utveckla ett gemensamt språk för det vi 

sysslar med samt att vi kan kommunicera med det. (Därmed inte sagt att vi alltid behöver vara 

överens.) Eleverna blev trygga i sin förmåga att kunna värdera, både sina egna och andras 

arbeten. De kände verktygen och kunde använda dem, vilket gav dem en känsla av 

handlingskraft för att använda Bruners begrepp. De kunde, som elever, skapa sig ett sorts 

frirum och handlingsutrymme. Detta blir extra viktigt i den tid vi lever i, där förändring tycks 

vara norm. Ett par punkter måste här tilläggas. Som pedagoger måste vi vara medvetna om att 

det är vi som har makten att ”godkänna” elevens reflektion samt att det faktum att 

reflektionen senare kommer att utgöra bedömningsunderlag påverkar hur eleven skriver. 

Hos en del av våra elever på ESBD är den inre dialogen, reflekterandet, en självklarhet och en 

drivkraft. Hos några spelar kontakten och även relationen (som mer rör känslan) med läraren 

mycket stor roll.  Enligt PISA 2009 når svenska barn med icke högskoleutbildade föräldrar 

sämre resultat än samma grupp gjorde år 2000.
78

Är skolan med fokus på kunskapsförmedling 

till nackdel för barn som inte har det värdesystem som motiverar till ansträngning och 

förståelse för utbildningssystemet, med sig hemifrån? Skulle en skola där reflektion och 
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därmed möjlighet att formulera ett eget värde av uppnådda kunskaper och upplevd, egen 

utveckling mer gynna dem?  

 

Karolin Werjefelt, har i en uppsats skrivit om digital, bildbaserad, portfolio i skolan och 

bildläraren Karin Gustafson har i examensuppsats skrivit om reflektion i undervisningsbaserat 

bildarbete. Båda tar som en kritisk punkt upp tidsaspekten. Arbetssätten de undersöker tar tid, 

underförstått, från mer produktivt ”gestaltande” arbete. Jag hade förväntat mig att mina före 

detta elever skulle ställa tiden för praktiskt arbete mot tiden det tog att göra skriftliga 

reflektioner. Moa gjorde det i någon mån fastän hon tyckte att det var viktigt att få igång 

skrivverktyget. Lilja och Stina uttryckte på olika sätt att det hade tagit tid att förstå hur man 

gjorde en reflektion. För Hanna var skrivandet ett mer självklart arbetssätt från början, som 

jag uppfattade det. De tycktes inte behöva ställa det mot tiden för annat arbete. 

Här vill jag betona att på ESBD har vi undervisning i grupper som sällan består av fler än 16 

elever. För oss som lärare är det då hanterbart att läsa, reflektera över, skriva kommentarer 

och bedöma elevernas skriftliga reflektioner, på ett sätt som jag inte tror är möjligt om man, 

som på grundskolan ofta, har klasser om 30-32 elever. 

Vi arbetar med utbildning i ämnen där kunskaperna som produceras inte alltid är så lätt 

mätbara. Vi är utmanade att hitta former för att bedöma både den visuella produkten och den 

individuella förståelsen. Jag menar att arbetssätt där eleven erbjuds möjlighet att göra skriftlig 

reflektion och där eleven kan få respons från läraren, är en möjlighet och jag tror att 

utbildningar på estetiska fältet inom bild och visuell kommunikation kan ha ett bidrag att ge 

när det gäller reflektion och formativ bedömning. För mig som lärare är det en också en viktig 

aspekt att jag genom att läsa elevernas reflektioner också kan förstå om och hur eleverna 

använder det vi gör i skolan och om och hur deras kunskapsutveckling ser ut för min fortsatta 

undervisning. Jag kan förstå (och hjälpa eleven förstå) sin egen individuella utgångspunkt för 

lärandet, som jag vill ska vara mer i fokus än bedömningen. 

 

Jag tror samtidigt att vi behöver utveckla metoden för att se och förstå vad eleven verkligen 

skriver (eller säger). Utan att dock förlora medvetenheten om att man som lärare och 

bedömare är en del av den värdekontext av olika skolpolitiska ståndpunkter som råder och 

inte kan ställa sig utanför den. Det fråntar oss ändå inte ansvaret att engagerat och med 

känslan möta eleven. I det mötet sker skolan ur elevens perspektiv. Eller som Bruner säger 
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”det viktigaste ämnet i skolan, sett ur ett kulturellt perspektiv, är skolan själv”.
79

 Bruner 

påminner om att hur en kultur eller ett samhälle hanterar utbildningssystemet är en stor fråga 

eftersom ”utbildning i grunden är ett förkroppsligande av och inte bara en förberedelse för ett 

visst kulturellt levnadssätt”. 
80

  

 

Som slutord: Många utvärderingar görs i kvantitativt i enkätform – även på den skola där jag 

arbetar. Alla kurser utvärderas efter halvtid och efter avslutad kurs. Det har varit mycket 

värdefullt för mig, som lärare, att genom dessa intervjuer och med kvalitativt forskningsanslag 

få höra elevernas uppfattningar om och synpunkter på att arbeta med skriftlig reflektion i 

samband med konstnärlig gestaltning. Ett nästa steg kan vara att specifikt inrikta oss på vad 

de elever som hoppar av eller ser reflektion som svårt upplever. Detta för att skapa redskap 

som främjar alla elevers värderingsförmåga och handlingskraft. 
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 Form ◦  BD2 ◦  08/09 ◦  KBt 

 

Idébaserat  

klädprojekt 
 
Syfte: 
Utveckla din kunskap och förmåga att skapa form i papper 
Utveckla kreativitet och fantasi 
Träna dig i att kunna beskriva hur en form är samt analysera form 
 
Mål: 
Du ska kunna använda papper som material att bygga en ”form” 
Du ska kunna omsätta en egen idé till en färdig modell.  

Du ska medvetet kunna laborera med plaggets form, färg, material och yta för att nå 
det helhetsuttryck du vill. 
 
 
Uppgifter: 

1. Kom igång att bygga med papper! 

    Gör följande fyra övningar på mindre bitar av papper: 
 
a/ Bearbeta själva ytan på papperet så att den får ett nytt uttryck! 

   Använd kniv, sax….och vik, rulla ta bort mm 
 
b/ Skapa en rörlig form – med volym – i papper 
   Använd t ex håltång, påsklämma, ståltrådsringar…. 
 
c/ Skapa en form genom att du falsar (viker efter en bestämd linje) papperet! 
   Ritsa först lätt, lätt med en skärkniv. 
   Använd skärkniv…prova olika sorters papper. 
 
d/Välj ett alternativ av nedanstående: 
   Skapa en volym genom att vika papperet i någon form av ”dragspelsvikning” 

   Fördjupa dig inom origami 
   Gör en pappersblomma 
 

2. Bygg ett klädesplagg i papper! (kan vara för vilken del av kroppen du vill) 

    Det ska ha en bestämd funktion! 
    Skissa fram din idé!  
    Det kan ha full storlek. Det kan också vara en modell i mindre skala.  
    Plagget behöver inte fungera som ett vanligt klädesplagg! 
    Tänk på att formen också ska ”berätta” funktionen! 
    Detta är en idéuppgift – du får vara kreativ och lekfull! 
    OBS Spara skisserna. 
 
    Ditt klädesplagg kan t ex:  
    skydda för något; hårda ord, jantelagen, rädsla, ofrihet........ 
    återbruka  
    avslöja  
    spegla       
    härma                                                                                        
    absorbera något 
    identifiera mig med något….. 
    ha en inbyggd funktion          
    se in i framtiden      
    fungera bra i motvind 

    ge vind i seglen 
    låta dig smälta in 
    mm mm 
Tänk på vem som ska använda det! Eller vem som ska se det! 
 

 
3. Presentera din pappersmodell!  

– Skriftligt och 
– muntligt i samtalsform i klassen! 

  
Vid presentationerna ska du kunna använda dig av formbegreppen (ord och uttryck 
man använder för att beskriva hur en form är!) ni gått igenom med Cecilia. 
 
Använd följande punkter: 

1. Din idé! Vad har klädesplagget för funktion? 
2. Vad var inspirationen till ditt plagg? 
3. Hur har du byggt det? Tekniska svårigheter? Lösningar? 
4. Hur är formen? Vad uttrycker den? (Använd begrepp på särskilt papper.) 
5. Hur har du valt färg, material och yta? Vad strävande du efter? 
6. Hur är resultatet utifrån den idé du hade från början? Hade det kunnat bli 

bättre? Hur i så fall? 
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Betygskriterier: 
Denna uppgift relateras närmast till Skolverkets följande mål för kursen: 

 Eleven skall 
kunna omsätta egna formgivningsidéer till modeller eller färdiga produkter. 

 
 Eleven skall kunna förstå innebörden i tredimensionell formgivning samt kunna 

analysera och tolka den tredimensionella formens språk och uttrycksmöjligheter 
 
 
Kunskapskriterier för de olika betygsnivåerna: 
G 
Du genomför uppgiften och bygger ett idébaserat klädesplagg i (huvudsakligen) papper. 
Du presenterar och värderar ditt arbete. 
 
VG 
Du utvecklar din idé kreativt. 
Du arbetar med papperet genom att prova dig fram. 
Du kan testa olika lösningar och motivera val du gör. 
Du lyckas bra tekniskt sett. 
Du når i stort sett det uttryck du strävat efter. 
Du gör en engagerad presentation och en värdering som visar på god förståelse för 
process, teknik och form. 
 
MVG 
Du arbetar personligt och kreativt med din idé. 
Du hittar ett sätt att använda material, form, färg, yta som tillsammans stärker 
helhetsintrycket. 

Du kan självständigt motivera val du gör under arbetsprocessen. 
Du kan presentera och värdera ditt arbete insiktsfullt och på ett kunnigt sätt använda 
olika formbegrepp som beskriver hur en form är. 
 
 
 
 
 
 
Lycka till med detta arbete!/Karin 
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Språk och lärande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

Hur upplevde du att skriva den här 

reflektionen? 

 

Vad är lärande? 

 

Vad är reflektion? 

 

Hur upplevde du det att formulera dig 

skriftligt t ex i beskrivning av 

arbetsprocess och värderingar? 

Tror ni att skrivandet ha haft någon 

betydelse för att t ex lära sig/bli van att 

använda nya begrepp? Hur tänker du 

om det?  

Hur påverkar själva skrivandet tankarna 

(eller hur man tänker)? 

Ni som provat på att fotodokumentera er 

arbetsprocess – hur har det påverkat att 

kunna reflektera över arbetsprocessen?  

Hur tycker ni förmågan att göra 

skriftliga reflektioner utvecklades under 

de tre åren på gymnasiet? 

Hur fungerade det för dig med skrivande 

av loggbok och rapport under 

projektarbetet? 

Och följdfrågor!  

Kan förmågan att reflektera kring sitt 

arbete ha långsiktig betydelse?  

- bidra till att man som elev utvecklas till 

att se sig som en självständigt tänkande 

person.     

 

 

Den restriktiva tesen (Bruner) 

Tillgängliga former av meningsbildning 

är enligt Bruner begränsade i två 

avseenden: 

För det första genom hur människans 

medvetande fungerar. Vi upplever oss 

själva som besittande en kontinuitet 

oberoende av tiden. Vi är begränsade av 

uppfattning om tid och rum och 

kausalitet, vi ser dessa begrepp som 

absoluta. Trots vår begränsning har vi en 

närmaste utvecklingszon. Vi kan 

överskrida våra begränsningar om 

utbildningen förmår förmedla den 

verktygslåda kulturen utvecklat för detta 

ändamål. För det andra genom 

begränsningarna i det symbolsystem 

som rent generellt är tillgängliga för 

människans medvetande. Det är gränser 

som ligger i språkets natur. Så här 

skriver Bruner: 

De pedagogiska implikationerna av dessa 

förhållanden är uppenbara. Eftersom 

gränserna för våra inneboende mentala 

förutsättningar kan överskridas med den kraft 

som ligger i vissa symbolsystem, är en av 

utbildningens uppgifter att utrusta 

människorna med de symbolsystem som 

krävs för detta. Och om gränserna sätts av de 

språk vi använder kan utvidgas genom att vi 

utökar vår ”lingvistiska medvetenhet”, blir en 

annan av pedagogikens uppgifter att utveckla 

och höja denna medvetenhet. Det är inte 

säkert att vi lyckas överskrida alla 

begränsningar, men vi kan utan tvekan ställa 

det mer modesta målet att förbättra 

människans förmåga till meningsbildning och 

verklighetskonstruktion. ”Att tänka över 

tänkandet” måste med andra ord vara ett 

grundelement i all undervisning som syftar 

till att stärka elevernas medvetenhet. 

 

 Underfrågor(till den övergripande 

forskningsfrågan) som användes vid 

analysen av intervjuerna. 

 

Kan skriftlig reflektion sägas ha 

påverkat upplevelsen av att ha ”lärt sig” 

i meningen ha utvecklat språklig 

medvetenhet på det estetiska området? 

Kan skriftlig reflektion sägas ha 

påverkat utvecklingen av elevens 

medvetenhet i det konstnärliga arbetet?  

Hur har skriftlig reflektion påverkat 

elevens upplevelse av lärande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide 
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Lärarrespons och 

bedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

Att få respons på en skriftlig reflektion - 

hur viktigt är det? Motivera 

Vilken roll spelar lärarresponsen – den 

muntliga under handledningen jämfört 

med (skriftlig) responsen på er skriftliga 

reflektion?  

Hur påverkade det, att ni fick skriva 

reflektioner, er förmåga att värdera 

kring er process och er produkt tror du?  

Tror du att lärarens bedömning bygger 

på en bättre grund om eleven skriftligt 

fått beskriva och motivera t ex: val i 

arbetsprocessen, hur man som elev ser 

på produkten (Frågor ni ofta fick när ni 

gjorde skriftliga reflektioner var: Hur 

ser du på resultatet utifrån den idé du 

hade?)  Vad är du nöjd med – vad hade 

eventuellt kunnat bli bättre?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den interaktionistiska tesen (Bruner) 

Interaktion är en förutsättning för 

förmedling av kunskaper och 

färdigheter. Genom att interagera med 

andra lär barn ”kultur och kulturens syn 

på världen” Språket har stor betydelse, 

men också vår intersubjektiva förmåga, 

som på andra sätt än genom språket gör 

att vi kan förstå andras medvetande. 

Bruner menar att västerländsk pedagogik 

har ignorerat intersubjektivitetens 

betydelse och överbetonat förmedlingens 

betydelse. Han säger ”Jag tror att ett av 

de viktigaste bidrag kulturpsykologin 

kan tillföra utbildningen är att 

omformulera detta utarmade 

perspektiv”. Med förmedlingspedagogik 

når de lärande inte på samma sätt 

självförtroende, förmåga att värdera och 

förmåga att samarbeta med varandra – 

vilket är viktigt. Bruner talar om 

ömsesidig lärogemenskap och att bli 

enheter som lär av varandra, vilket inte 

betyder att läraren förlorar sin auktoritet. 

Bruner beskriver ett kulturpsykologiskt 

perspektiv. Det innebär inte att det skulle 

finnas endast en interaktiv och 

intersubjektiv pedagogik. Det innebär 

främst medvetenheten om att lärande är 

en interaktiv process. 

 

 

 

 

 

 

Underfrågor(till den övergripande 

forskningsfrågan) som användes vid 

analysen av intervjuerna. 

 

Kan skriftlig reflektion sägas ha bidragit 

till elevernas upplevelse av att ha lärt av 

varandra? 

Hur ser eleverna på lärarens roll i 

samband med skriftliga reflektioner? 
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Förmåga att värdera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

Bidrog den skriftliga reflektionen till att 

ni blev bättre på att värdera era arbeten 

och att allmänt värdera, tror ni? 

Hur ser ni på det nu efter avslutade 

gymnasiestudier? 

Har formen (papper, bok, dator, blogg) 

någon betydelse?  

Hur kan den skriftliga reflektionen bli 

mer meningsfull?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesen om identitet och självkänsla 

(Bruner) 

Denna tes är genomgripande och 

omfattar alla Bruners nio teser. Han 

beskriver upplevelsen av ”självet” (jaget 

eller personligheten) som kanske 

varande den mest universella mänskliga 

erfarenheten.  Utbildningen är avgörande 

för personlighetsbildningen. Det är en av 

de första institutionerna en människa 

möter efter familjen. Vi uppfattar vårt 

eget och andras själv. Olika kulturer 

värderar/betonar på olika sätt 

självständighet/tillhörighet/gemenskap 

eller relaterar på olika sätt till gudomlig 

eller profan social ordning. Bruner 

menar att det (anses att det) finns två 

universella aspekter av självet. 

För det första, det han kallar 

handlingsförmåga eller handlingskraft. 

Självuppfattningen bottnar i att man kan 

initiera och genomföra handlingar i på 

egen hand eller i egen kraft. Här gör jag 

en koppling t ex till gymnasieskolans 

projektarbeten. I det mänskliga självet 

skapas en ”lista” av möten eller 

ingripanden i världen – ett 

självbiografiskt minne och samtidigt en 

”resurs” för framtiden. Det avgör 

aspirationer, tillit, optimism och dess 

motsatser. Det är inre och privata 

jagsystem men sträcker sig utåt i alla 

sammanhang där personen är 

”involverad”.  

Handlingsförmåga innebär bland annat 

att vi kan fullborda våra handlingar. Det 

implicerar även färdigheter och 

kunnande. Framgång och misslyckanden 

blir två viktiga drivkrafter i 

självutvecklingen. Det är inte alltid 

Underfrågor(till den övergripande 

forskningsfrågan) som användes vid 

analysen av intervjuerna. 

 

Kan skriftlig reflektion sägas ha stärkt 

elevens handlingsförmåga och 

bedömningsförmåga och därmed positivt 

påverkat självkänslan? 
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vi själva som bedömer om något vi gjort 

var lyckat eller misslyckat – det är lika 

ofta ”något som definieras utifrån i 

enlighet med kulturspecifika kriterier”. 

Barnet möter detta i skolan. 

Tillämpningen kan verka godtycklig. 

”Skolan bedömer barnets prestationer 

och barnet svarar i sin tur med att 

bedöma sig själv”, säger Bruner. Den 

andra, som Bruner menar, universella 

aspekten av självet är 

bedömningsförmågan. Blandningen 

mellan bedömningsförmåga 

(självbedömning) och handlingsförmåga 

kallar Bruner ”självkänsla”. Självet blir 

färgat av alla värderingar kring att 

lyckas eller misslyckas. Två saker är 

generella: att hantera självkänslan är inte 

enkelt och självkänslan är beroende av 

vilket stöd som finns i omgivningen. 

Synbarligen enkla saker, säger Bruner, 

spelar roll, som att få en andra chans, att 

få erkänsla för ett gott försök eller att få 

samtala om förbättringsmöjligheter. 

Skolan kan tyvärr behandla ett barns 

självkänsla hårdhänt, framhåller han. 

Bruner menar vidare skolan måste 

granskas utifrån hur den stärker barns 
handlingsförmåga och 

bedömningsförmåga eftersom dessa 

förmågor i så hög grad bidrar till 

konstruerandet av begreppet själv. 

Denna personliga aspekt av utbildningen 

har skymts i många demokratiska 

kulturer av strävan att formulera 

prestationskriterier och av byråkratiska 

krav på skolan som institution.  
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Personligt lärande 

och interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

Kan du se det som att det blev tydligare 

för dig själv – vad du gjort och var du 

själv stod (vem du själv var) i och med 

skriftlig reflektion?  

Spelade lärarresponsen någon roll i så 

fall? 

Kommer du ihåg om du någon gång 

tyckte/kände att du blev bättre/mer 

förstådd av lärare för att vi hade läst din 

text? 

Läste du någon gång vad någon annan i 

klassen skrivit som blogg eller så? 

Kommer du ihåg vad det betydde – eller 

om det påverkade dig på något sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externaliseringstesen (Bruner) 

Den franske kulturpsykologen Ignace 

Meyerson menade, enligt Bruner, att den 

viktigaste funktionen hos kollektiva 

kulturella aktiviteter är att framställa 

oeuvres (arbeten/verk). Till dessa verk 

hör allt från konst till vetenskap till lagar 

till marknad, så som Bruner tänker. Det 

är även viktigt för små grupper lokalt i 

skolan att skapa verk som ger identitet 

och stolthet och känsla av kontinuitet. 

Fördelarna med att ”externalisera” verk 

sammanfattar Bruner som: 

1. Det ger upphov till och bevarar 

gruppsolidaritet inom den ömsesidiga 

lärogemenskapen. 

2. Det ger en känsla för det arbete som 

krävs för att skapa en produkt. ”Verk 

och verk under arbete skapar 

gemensamma och förhandlingsbara 

tänkesätt i en grupp.”  

3. ” Externaliseringen dokumenterar 

våra mentala ansträngningar, skapar ett 

slags protokoll som finns ’utanför’ oss 

snarare än ’inuti’ oss som vaga minnen. 

/---/ Det externaliserade innehåller våra 

tankar och intentioner i en form som är 

mer tillgänglig för reflektioner.” 

Skrivkonsten ses som den viktigaste 

milstolpen i externaliseringens historia. 

Bruner menar att externaliseringen 

räddar tankeverksamheten från att bli 

implicit. Genom externaliseringen lyfts 

den ut och blir tillgänglig för fortsatta 

reflektioner och metakunskaper. Det 

finns tusentals sätt på vilket tankar som 

gemensamt förhandlats fram kan bli till 

socialt externaliserade verk. Inte minst 

digitalt. 

 

Underfrågor(till den övergripande 

forskningsfrågan) som användes vid 

analysen av intervjuerna. 

Blir elevernas tankar och intentioner mer 

tillgängliga för reflektion genom 

skriftlig externalisering? 

Kan skriftlig reflektion bidra till att 

gemensamma och förhandlingsbara 

tänkesätt skapas i en grupp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


