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Abstract 
Syftet med denna studie var att beskriva vilken uppfattning verksamma lärare inom Luleå 
kommun har om betydelsen av elevers reflektion över det egna lärandet. Dagens elever ska rustas 
för att klara av att leva i ett utvecklingssamhälle som i många fall ställer höga krav på flexibilitet 
och anpassningsförmåga. För att klara dessa krav är det ett måste att individen får möjlighet till 
kunskapsutveckling. Detta kan ske genom att eleven har förståelse för vad denne kan samt hur 
denne kan erövra de eftersökta kunskaperna. Genom att elever redan från tidig ålder får lära sig 
att reflektera, både enskilt och tillsammans med andra kan elever i grundskolan få en fundamental 
insikt i hur, vad, varför och framför allt på vilket sätt de lär sig. Studien genomfördes med en 
kvalitativ metod där intervjuer byggdes på öppna frågor med låg grad av både standardisering 
och strukturering. I denna studie låg fokus på lärares uppfattningar, varvid studien har en 
fenomenologisk forskningsansats. Resultatet av studien blev tvetydigt då den visade att alla ansåg 
att reflektion är viktigt och har stor betydelse för varje enskild elevs lärande. Samtidigt saknas det 
strategier för att elevers reflektion ska kunna genomsyra verksamheten i skolan. Vi 
uppmärksammade en avsaknad av gemensamma tillvägagångssätt för att möjliggöra utveckling 
av elevers reflekterande och därmed tänkande. Informanterna ansåg att reflektion är tidskrävande 
varvid den får stå tillbaka för traditionellt skolarbete med görandet i fokus. Lärares bearbetning 
och uppföljning av elevers reflektioner visade sig vara näst intill obefintlig. Därtill framkom även 
uppfattningar om att elever i grundskolans tidigare år inte klarar av att reflektera över sitt lärande. 
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Förord 
 

Kunskap är makt, som sagt var, men det vet ju alla att det inte är bra med för mycket 
makt. Skolöverstyrelsens strävan är också mycket riktigt att göra undervisningen lite 
sämre vartefter. Annars vet man ju aldrig vilka små maktgalningar som kan gå och lära 
sej allt möjligt olovandes. (ur; Tankar från roten,  Tage Danielsson, 1974, s. 18) 

 
Vi har i detta arbete fått en ovärderlig inblick i betydelsen av elevers reflektion för lärande. 
Detta är ett område som har följt och berört oss under hela vår studietid på lärarutbildningen vid 
Luleå tekniska universitet. Vi är övertygade om att vi kommer ha stor nytta av de kunskaper vi 
fått genom detta arbete och det kommer att inspirera oss i vår blivande lärarprofession.  
 
DettA är vårt examensarbete och därmed slutet av en fantastisk studietid vid Luleå tekniska 
universitet. Trots det ser vi inte detta som slutet, utan snarare sOm början på en intressant och 
spännande karriär som lärare. Därför passar Winston Churchills uttryck:  
 

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. 
But it is, perhaps, the end of the beginning." 

(Winston Churchill, www.quotes.net/quote/5848) 
 
Genom detta arbete har vi fått inblick i vilken betydelse elevers reflektioner kring sitt eget 
lärande utgör ur olika perspektiv, både genom vår egen teoretiska bakgrund samt ur de 
verksamma lärarnas praktik. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som genom sin delaktighet har bidragit till denna c-uppsats. 
Tack till Steffan Lind som under detta arbete varit vår handledare. Steffan har gett oss god 
handledning som bidragit till att vi fått tänka själva och reflektera över hur vårt arbete utförts. 
Steffan har gett snabba svar på alla frågor kring arbetet som vi ställt samt bokat in handledning 
med mycket kort varsel. Det material och de kunskaper som Steffan ställt upp med hade vi inte 
kunnat vara utan. Tusen tack, för all hjälp och alla goda råd som du med iver och omtanke har 
gett oss på vägen. Ett stort tack även till de lärare som välvilligt deltog i intervjuerna. 
  

”Vi kan veta att vi inte vet, men det kan vi ju bara veta, förutsatt att vi vet lite grann om 
det vi inte vet. Om vi ingenting vet, om det vi inte vet, kan vi ju inte veta att vi inte vet.” 
(Steffan Lind, 1994) 

http://www.quotes.net/quote/5848


Innehållsförteckning 
Inledning ____________________________________________________________________1 

Syfte________________________________________________________________________1 

Bakgrund____________________________________________________________________2 
Styrdokument ____________________________________________________________________ 2 

Skollagen _______________________________________________________________________________ 2 
Läroplan ________________________________________________________________________________ 2 
Luleå kommun, kvalitetsredovisning & verksamhetsplan __________________________________________ 3 

Vad är reflektion __________________________________________________________________ 3 
Definition av reflektion_____________________________________________________________________ 3 
Vision, verklighet och mål __________________________________________________________________ 4 
Reflektion i fyra nivåer_____________________________________________________________________ 4 
Reflektion eller reproduktion ________________________________________________________________ 5 
Reflektion för ökad förståelse________________________________________________________________ 6 
Fem faser för reflektivt tänkande _____________________________________________________________ 7 
Metakognition____________________________________________________________________________ 7 
Reflektion enskilt eller i grupp _______________________________________________________________ 8 
Användning av loggböcker__________________________________________________________________ 9 
Reflektion fordrar tid _____________________________________________________________________ 10 
Synliggöra tänkande ______________________________________________________________________ 10 
Respektfullhet___________________________________________________________________________ 10 
Reflektion som process____________________________________________________________________ 11 

Vad är lärande___________________________________________________________________ 11 
Traditionsbundna relationer mellan inlärning och utveckling ______________________________________ 11 

Mognadsteori _________________________________________________________________________ 12 
Från Kognitivism till Socialkonstruktivism ____________________________________________________ 12 

Piaget _______________________________________________________________________________ 13 
Genetisk epistemologi – kunskapens uppkomst ______________________________________________ 13 
Vygotskij ____________________________________________________________________________ 14 
Socialkonstruktivism ___________________________________________________________________ 15 

Lärande ________________________________________________________________________________ 16 
Elever måste få möjlighet att lära sig lära _____________________________________________________ 16 
Lärande sker i sociala sammanhang __________________________________________________________ 17 
Olika strategier för elevers lärande___________________________________________________________ 17 
Lärande i utveckling ______________________________________________________________________ 18 

Vad är kunskap __________________________________________________________________ 19 
Kunskap som begrepp ____________________________________________________________________ 19 
Synen på kunskap i ett historiskt perspektiv ___________________________________________________ 19 
Kunskapsformer _________________________________________________________________________ 20 
Kvalitativ kunskapsutveckling ______________________________________________________________ 21 

Vad är uppfattning _______________________________________________________________ 21 
Uppfattning _____________________________________________________________________________ 21 
Fenomenologi ___________________________________________________________________________ 22 

Aktuell forskning ________________________________________________________________ 23 
Visible thinking _________________________________________________________________________ 23 

Hur uppnås Visible thinking _____________________________________________________________ 23 
Rutiner ______________________________________________________________________________ 24 
Ideal ________________________________________________________________________________ 24 
Kontentan av Visible thinking ____________________________________________________________ 25 
Visible thinking i Sverige _______________________________________________________________ 26 



Metod______________________________________________________________________26 
Kvalitativ intervju________________________________________________________________ 26 

Validitet och reliabilitet ___________________________________________________________________ 27 
Standardisering och strukturering____________________________________________________________ 27 
Förhållningssätt__________________________________________________________________________ 28 
Etiskt förhållningssätt _____________________________________________________________________ 28 
Urval av informanter______________________________________________________________________ 29 
Genomförande __________________________________________________________________________ 29 

Kvalitativ analys _________________________________________________________________ 30 
Analys av data___________________________________________________________________________ 30 

Resultat ____________________________________________________________________31 
Vilken betydelse har elevers reflektioner över det egna lärandet _________________________ 31 

Resultat i sammanfattning _________________________________________________________________ 33 
Likheter och skillnader ____________________________________________________________________ 33 

Hur formar lärare tillfälle för reflektion _____________________________________________ 34 
Resultat i sammanfattning _________________________________________________________________ 36 
Likheter och skillnader ____________________________________________________________________ 36 

Hur tar elever vara på reflektionstillfällena___________________________________________ 37 
Resultat i sammanfattning _________________________________________________________________ 38 
Likheter och skillnader ____________________________________________________________________ 39 

Hur följer lärare upp och bearbetar elevers reflektioner ________________________________ 39 
Resultat i sammanfattning _________________________________________________________________ 40 
Likheter och skillnader ____________________________________________________________________ 41 

Diskussion __________________________________________________________________41 
Metoddiskussion – intervju ________________________________________________________ 41 

Överrensstämmelse och pålitlighet __________________________________________________ 42 

Resultatdiskussion________________________________________________________________ 42 
Vilken betydelse har elevers reflektioner över det egna lärandet____________________________________ 42 
Hur formar lärare tillfälle för reflektion _______________________________________________________ 43 
Hur tar elever vara på reflektionstillfällena ____________________________________________________ 45 
Hur följer lärare upp och bearbetar elevernas reflektioner_________________________________________ 47 

Egna reflektioner ____________________________________________________________48 
Pedagogiska implikationer_________________________________________________________ 50 

Fortsatt forskning ________________________________________________________________ 50 

Referenser __________________________________________________________________52 
 



1 

Inledning 
I vår framtida profession anser vi att det är av stort värde att veta hur elever kan öka 
förståelsen för sitt eget lärande då detta är en önskvärd förmåga. Vi ser det som en 
självklarhet att elever ska vara medvetna om den kunskap de tillförankrar och därigenom 
utvecklas till självständiga individer med god självkännedom. Målstyrningen förutsätter att 
lärandet sker i samspel och dialog med andra likväl som att eleven ska vara medveten om vad, 
hur och varför detta sker. Genom att medvetet sträva efter att utveckla elevens förmåga till 
förståelse för vad de faktiskt lär sig kan elever bli kritiskt reflekterande samtidigt som de 
utvecklar självinsikt och kan erhålla ett demokratiskt förhållningssätt. Det handlar om att 
medvetandegöra elever i dess roll som kunskapsslukare, att hitta motivationsfaktorer så att de 
får insikt i och förståelse för det egna lärandet. Vi är i skolan för elevens skull – det är eleven 
som är i centrum.  
 
Måluppfyllelse är en aktuell fråga inom skolverksamheten. Styrdokumenten markerar tydligt 
hur viktig elevens medverkan och åsikt är för att främja utveckling i skolarbetet. Många 
diskussioner om skolutveckling behandlar pedagogens utveckling och reflektion trots att det 
är eleven som ska vara i centrum. Skolan ska arbeta utifrån uppsatta mål och prioritera 
elevens lärande. Vi lär oss saker hela tiden men om vi inte får tillfälle till reflektion och 
eftertanke finns risk att vi inte förstår att vi har lärt oss. Kunskap är inte enskilda isolerade 
delar utan måste förstås och sättas i samband med en helhetssyn. Lärandet innebär en 
reflekterande kvalitativ förändring av hur eleven uppfattar företeelser i sin omvärld. 
 
Skolans viktigaste uppgift är att lära elever att lära. Elevens behov ska vara i fokus i all 
skolverksamhet. I dagens skola är reflektion ofta kopplat till lärarens arbete då denne 
iordningställer uppgifter som anses främja elevens lärande. Elevens egen medvetenhet om 
uppgifternas syfte kan vara bristfällig, varvid ett tydligt målarbete ska vara utgångspunkt för 
allt skolarbete. Vi tycker det är relevant att beskriva verksamma lärares uppfattningar om 
huruvida elevers reflektioner kring skolarbetet bidrar till ökad förståelse för deras eget 
lärande. 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva lärares uppfattningar om betydelsen av att elever i 
grundskolans tidigare år reflekterar över det egna lärandet. 
 
De fyra forskningsfrågor vi belyser ur lärares perspektiv är följande:  
 

1) Vilken betydelse har elevers reflektioner över det egna lärandet? 
2) Hur formar lärare tillfälle för reflektion? 
3) Hur tar elever vara på reflektionstillfällena? 
4) Hur följer lärare upp och bearbetar elevers reflektioner? 



 

 2

Bakgrund 
I denna del av uppsatsen redogör vi för styrdokument, relevanta teorier och forskning som är 
av betydelse för valt område.  

Styrdokument 

Skollagen 
I skollagens första kapitel (www.riksdagen.se) som berör allmänna föreskrifter står det att alla 
barn och ungdomar oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning. Dessutom ska utbildningen vara likvärdig 
inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. I samverkan med hemmen skall 
utbildningen ge eleverna kunskaper och färdigheter som gynnar deras harmoniska utveckling 
mot att bli ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolverksamhetens grund 
skall vara uppbyggd av grundläggande demokratiska värderingar och alla som arbetar i skolan 
ska visa respekt för människans egenvärde. Skollagens fjärde kapitel belyser elevernas 
kunskapsutveckling. Utbildningen i grundskolan ska inrikta sig på att ge eleverna de 
kunskaper och färdigheter de behöver för att vara delaktiga i samhällslivet. I skolan är 
inflytande viktigt. Eleverna ska genom elevinflytande vara delaktiga i utformningen av sin 
utbildning. Omfattning och utformning av elevinflytande ska anpassas till elevernas ålder och 
mognad. 

Läroplan  
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) berör 
skolans värdegrund och uppdrag. I det första kapitlet, under rubriken kunskap beskrivs att 
skolan har som uppdrag att främja lärande genom aktiva diskussioner om kunskapsbegrepp, 
om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden samt hur kunskapsutveckling sker. Skolan 
har också som uppdrag att ge olika aspekter på kunskap och lärande vilka är naturliga 
utgångspunkter i en diskussion om kunskapsbegrepp och kunskapsutveckling. 
 
Skolan ska enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) även ge eleverna grundläggande 
värden och främja deras lärande som förberedelse så att de kan leva och arbeta i dagens 
samhälle. Skolan ska förmedla beständiga kunskaper till eleverna, sådana som alla i samhället 
behöver. Samhället idag ger ett stort informationsflöde och har en snabb förändringstakt, 
därför måste eleverna förberedas för att kunna orientera sig i den komplexa verkligheten. Det 
är viktigt att skolan ger eleverna studiefärdigheter och metoder för att kunna ta till sig och 
använda ny kunskap. Dessutom beskrivs att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan finns 
formulerat i fyra olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 
former måste verka i samspel med varandra. I skolan ska arbetet ge utrymme för dessa olika 
kunskapsformer samt skapa ett lärande där de tillsammans bildar en helhet.  
 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) utgår alltid från varje enskild elev. Alla mål att 
uppnå samt mål att sträva mot är inriktade på den enskilde eleven. I läroplanens mål att sträva 
mot under kapitel 2.1 samt kapitel 2.2, normer och värden, finns följande punkter som är 
aktuella inom detta område: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga,  
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 

http://www.riksdagen.se
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• lär sig 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 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10-12) 

Luleå kommun, kvalitetsredovisning & verksamhetsplan 
I kvalitetsredovisningen beskrivs att ”Förbättringsområden måste identifieras[…] och insatser i 
form av kompetensutveckling, organisationsförändringar eller förändringar i arbetssätt och 
arbetsformer diskuteras” (Luleå kommun kvalitetsredovisning, 2007, s. 27). I både Luleå kommuns 
verksamhetsplan för åren 2008-2010 och i Lpo94, framgår att en del av skolans nationella 
uppdrag är ge varje individ möjligheter att lära och erövra de kunskaper och färdigheter som 
är nödvändiga för ett liv med goda förutsättningar. Enligt Luleå kommuns verksamhetsplan 
för åren 2008-2010 har EU identifierat centrala kompetenser som är grunden för ett livslångt 
lärande. Dessa ska utvecklas till en nivå som gör ungdomar förberedda inför vuxenlivet där en 
av nyckelkompetenserna är ”lära att lära” (Luleå kommuns verksamhetsplan 2008-2010 tillika 
skolplan Barn- och utbildningsnämnden, s. 7).  
 
Luleå kommuns verksamhetsplan för 2008-2010 framhåller att utvecklingen av skolans 
lärandemiljöer är viktiga framgångsfaktorer. Där står det att ”Dessa ska stödja ett allsidigt 
och livslångt lärande. De karaktäriseras av helhet, sammanhang och progression. Miljöerna 
ska gynna ett flexibelt lärande så att barn och studerande kan lära på olika sätt, i sin takt och 
utifrån sina förutsättningar” (Luleå kommuns verksamhetsplan 2008- 2010 tillika skolplan 
Barn- och utbildningsnämnden, s. 6). 

Vad är reflektion  
Reflektion är huvudbegreppet i syftet till denna studie, därför är denna utförligt beskriven ur 
ett flertal perspektiv. 

Definition av reflektion 
Bengtsson (i Brusling & Strömqvist, 2007) menar att ordet reflektion har sitt ursprung i det 
latinska verbet ”reflectere”, som betyder böja eller vända. (”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter 
(”re”). Termen infördes från början i optiken där det beskrev ljusets återkastande mot en blank 
vattenyta eller spegel. Därför säger vi följaktligen att ljus reflekteras i vattnet eller spegeln.  
 
Ordet ”reflektion” används sällan i betydelse av fysisk självbespegling utan används framför 
allt metaforiskt i mänskliga sammanhang. Genom reflektion upptäcker människan sig själv 
som person, subjekt eller sin existentiella tillvaro. Enligt Bengtsson (i Brusling & Strömqvist, 
2007) kan ordet ”reflektion” även användas för att beskriva begrundan, meditation, tänkande, 
funderande och liknande intellektuella aktiviteter. Detta bidrar antingen till att företeelser blir 
föremål för ingående eftertankar eller för att få en djupare och bättre förståelse. Emsenheimer 
(2005) beskriver att elever ofta uppmanas att reflektera över det ena eller andra fenomenet, 
men vad menas egentligen med att reflektera? Reflektion används ofta istället för att fundera, 
överväga, ta i beaktande och medvetandegöra. Dock handlar reflektion om mer än att fundera. 
En reflektion utan definierad situation kan förefalla alltför osäker.  
 
Rodgers (i Brusling & Strömqvist, 2007) anser att reflektivt tänkande är väsentligt för elevers 
lärande. Reflektion ska vara en riktgivande norm som alla lärare och elever ska sträva mot. 
Rodgers tolkar Dewey som beskriver att reflektionsbegreppet består av fyra kriterier som 
reflektivt tänkande karaktäriseras av. Det första är att reflektion leder till lärande genom en 



 

 4

meningsskapande process. Det andra är att relationer mellan erfarenheter skapar en fördjupad 
förståelse där reflektion även anses vara ett systematiskt sätt att tänka. Det tredje kriteriet är 
att reflektion måste ske i interaktion med andra och till sist beskrivs att reflektion kräver en 
positiv inställning till egen och andras intellektuella mognad. 

Vision, verklighet och mål 
Alexandersson (i Brusling & Strömqvist, 2007) ställer genom nedanstående frågor lärarens 
handlande i relation till elevers lärande:  

 
Vilket innehåll skall den enskilde eleven tillgodogöra sig? Vad är det eleven skall kunna, 
vilken attityd bör eleven utveckla eller vilken färdighet skall eleven behärska? Hur bör 
undervisningen organiseras? Vilka arbetssätt och arbetsformer är t.ex. mest ändamålsenliga 
för att den enskilde eleven skall utvecklas? (Alexandersson i Brusling & Strömqvist, 
2007, s. 159) 

 
Medveten reflektion är grunden för att undervisningen ska kunna beskrivas. Det största 
problemet är att se, eller snarare inse att den metod som används idag kanske inte är den enda 
rätta eller nödvändigtvis den bästa möjliga. Med sådan syn går det inte att se andra 
möjligheter. Vidare fyller Alexandersson på med fler frågor som fördjupar elevers lärande; 
”Vad vill vi att eleverna ska lära sig? Vilka olika tänkbara sätt finns det att lära sig detta? 
Vilket kunskapsinnehåll ska vi välja och hur skall detta organiseras så att det ’öppnar’ för ett 
lärande?” (Alexandersson i Brusling & Strömqvist, 2007, s. 159).  
 
I lärandeprocessen behöver eleverna enligt Wikner-Strid (1999) ha ett fungerande samspel 
mellan de tre perspektiven; elevens visioner, verkligheten i dagens samhälle samt elevens 
mål. Denna kombination skapar lust och engagemang och ger tillfälle till utmaning i elevens 
lärande. Ytterligare en faktor som påverkar eleven är arbetssättet i skolan.  
 
Genom att reflektera lär sig eleven att se möjligheter istället för hinder vilket bidrar till en 
positivism och arbetsglädje. De upptäcker även vilka delar de kan klara helt själva och vilka 
delar de behöver hjälp med. Wikner-Strid (1999) menar att när det skapas utrymme för 
reflektion får eleven uttrycka egna tankar i förhållande till vad denne håller på med. Genom 
detta lär sig eleven att sätta ord på vad den lär sig, upplever och känner. Detta är viktigt för att 
kunna upptäcka den egna läroprocessen. I skolan handlar reflektion oftast om ”här och nu”, 
men när eleverna blir äldre medför reflektion att eleverna blir medvetna om att de skapar sin 
egen framtid och att de behöver skaffa sig tydliga framtidsmål. 
 
Reflektion är enligt Alexandersson (i Brusling & Strömqvist, 2007) en aktiv social process 
som skapar mening och förståelse. Om ny kunskap kring elevers lärande skall kunna 
utvecklas är det nödvändigt att reflektionen fördjupas och sätts in i ett historiskt, socialt och 
kulturellt perspektiv för undervisning och lärande. Det är först då som reflektionen kan få en 
innebörd. 

Reflektion i fyra nivåer  
Alexandersson (i Brusling & Strömqvist, 2007) anser även att reflektion inte är någon enkel 
aktivitet och att det sker på olika sätt samtidigt. Vi reflekterar djupare och ytligare beroende 
på sammanhang. Dessutom har sättet att reflektera en grund i erfarenheter av att reflektera. 
Det krävs tid, träning och koncentration för att förmågan att reflektera ska fördjupas. Det sker 
inte av sig självt utan kräver viss systematik. Trots att lärare får elever koncentrerade där 
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frågor och instruktioner följs betyder inte det att det leder till lärande hos eleverna. Det krävs 
även att läraren är ständigt aktiv och problematiserar mål och medel som står till förfogande. 
 
Van Manen och Griffith & Tann (i Alexandersson, 1994) delar in reflektion i fyra olika 
nivåer. Dessa nivåer är teoretiskt uppspaltade men i praktiken går de in i varandra. 
 

1. Grundläggande reflektionsnivå; På denna nivå sker ett vardagligt tänkande och 
handlande, så kallat vardagstänkande. Reflektion sker rutinmässigt och omedelbart 
men uppmärksammas sällan. 

2. Reflektion med avgränsad fokusering; Här sker en reflektion över kunskaper och 
färdigheter som någon annan tidigare bestämt. Reflektionen är fokuserad på praktiska 
tekniker och metoder som kan användas för att nå tidigare uppsatta mål.  

3. Systematisk reflektion över erfarenheter; Reflektion sker både systematiskt och 
sammanhängande kring egna och andras erfarenheter. Denna nivå är mer komplex 
och belyser relationen mellan principer för den praktiska verkligheten och den 
egentliga verkligheten. Här sker en utveckling av teoretisk förståelse samtidigt som 
en kritisk insikt erhålls. Egna handlingar värderas och professionell kunskap 
problematiseras och ifrågasätts. 

4. Metareflektion; På denna nivå sker reflektion över det egna medvetandet. Här 
ifrågasätts det egna arbetet med vad man reflekterar över och hur det görs. Egna 
antaganden ifrågasätts och reflektionen är mera djupgående. Här uppmärksammas 
helheten framför uppdelade företeelser för att få förståelse för praktiken. Detta 
tankesätt medför att man reflekterar över sin egen kompetens istället för att mäta 
mängden kunskap som förvärvats. Här sker reflektion över den egna reflektionen 
vilket leder till ett självreflekterande arbetssätt. 

 
De två första nivåerna förtydligar tankar men har en avsaknad av utmaning. Dessa används 
för att nå snabba svar men utan att kritsikt reflektera över egna erfarenheter. Alexandersson 
(1994) anser att skolan i undervisningen bör undvika innehåll som enbart ger svar till de två 
första reflektionsnivåerna. Eleverna måste få möjlighet att prova sig fram i praktiken samt i de 
egna föreställningarna om denna. 
 
Det är enligt Alexandersson (1994) en väsentlig skillnad mellan de två första nivåerna (1 & 2) 
gentemot de två sista (3 & 4). De två första nivåerna utgör ett rutinmässigt tänkande medan de 
två sista utgör ett reflekterande tänkande. Ett rutinmässigt tänkande styrs av tradition och 
officiella definitioner där reflektionen lätt blir ytlig, medan det reflekterande tänkandet utgörs 
av att den egna praktiken granskas och ifrågasätts. 
 
Alexandersson (i Brusling & Strömqvist, 2007) belyser på den fjärde nivån att metareflektion 
innebär att en individ kan reflektera över den egna reflektionen. Detta kan ske genom att 
individen fokuserar på frågor som svarar på; vad det är jag reflekterar över, varför jag 
reflekterar över just detta samt frågor som hur reflektionen egentligen genomförs. 

Reflektion eller reproduktion 
Skolan bör enligt Hemberg (1995) både utmana och stimulera eleverna till reflektion. Genom 
utmaning och stimulans konstruerar eleverna ny kunskap. I uppgifter som inte kräver elevens 
personliga förankring finns risk att denne endast reproducerar istället för att konstruera egen 
kunskap. När eleven reproducerar är det enligt Hemberg bara förmågan att leta och sovra 
bland fakta för att sammanställa stoff som nyttjas. Alltför ofta är fina elevarbeten bara en 
reproduktion av fakta med exempelvis kalkylerade kartor och direkt avskriven fakta som 
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vimlar av begrepp som eleven inte själv äger eller förstår. Vidare menar Hemberg att elever i 
de tidiga åldrarna oftast har en konkret föreställning om vad skolarbete innebär. De vill att 
deras arbete ska synas och berömmas, men eleverna måste även inse att för att öka kvaliteten 
måste de visa engagemang, ha ett reflekterande förhållningssätt och klara av att använda ett 
eget språk.  
 
För att reflektion ska bli ett naturligt inslag i verksamheten menar Wikner-Strid (1999) att 
läraren ska vara aktiv och ta initiativ. I dagens skola väljs ofta aktivitet framför eftertanke, 
men i vårt snabbt föränderliga samhälle krävs kunskaper om hur vi kan stanna upp för att 
hinna se och förstå vad som händer. Reflektion kan fylla den funktionen och medföra att 
eleven kan ta ett steg åt sidan för en stunds eftertanke. Reflektionen bör genomsyra hela 
verksamheten och finnas med i allt arbete i olika utsträckning. En ökad grad av reflektion 
inom skolan kan leda till både höjd kvalitet och delaktighet. 

Reflektion för ökad förståelse  
Alexandersson (i Cederwald, 2006) menar att reflektion är en del av lärandeprocessen. 
Rokkjaer ( i Cederwald, 2006) menar att det är viktigt att sätta ord på sin kunskap och därmed 
medvetandegöra medvetenheten. Reflektion är en metod som leder till förståelse för hur 
individen tänker och varför denne tänker som denne gör. Rokkjaer anser även att reflektion 
sker i en kommunikativ pedagogik där självreflektion vidgar individens perspektiv. Genom 
självreflektion kan den tysta kompetensen synliggöras och bidra till att eleverna kan tänka på 
ett nytt sätt och se fler möjligheter. En kommunikativ pedagogik skapar ett skolsystem som är 
skonat från jantelagstänkande. 
 
Enligt Pramling (1988) har en förstudie till hennes tidigare forskning från 1986 visat att barn i 
förskolan utvecklade de egna föreställningarna kring vad de faktiskt lärde sig. Detta medförde 
även att barnen fick förståelse för hur det gick till när de lärde sig genom att pedagogen 
medvetet arbetat med att problematisera och låta barnen reflektera över vad, hur och varför de 
gjorde något. Vidare menar Pramling att resultatet av förstudien tydligt visat att det är möjligt 
att utveckla barns egen uppfattning om vad de lär sig och hur, vilket sker när barnen är 
tvungna att själva tänka och reflektera. Pramlings forskning visar att de barn som arbetat 
aktivt med reflektion kring sitt eget lärande uppfattar att de kan få kunskap genom egna 
erfarenheter i omvärlden. Samtidigt har barn som inte arbetat aktivt med reflektion kring 
lärande en tendens att tro att man får kunskap genom att någon annan berättar hur det ligger 
till. Av detta drar Pramling slutsatsen att det är möjligt att redan i förskolan lägga grunden för 
barnens uppfattning om lärande. Antingen kan den vara aktiv och därigenom får elever 
kunskap genom egen aktivitet eller så kan den vara passiv, där kunskapen ses som något som 
förmedlas av läraren. 
 
Genom ökad förståelse anser Pramling (1988) att barnen lär sig att relatera och kanalisera 
kunskapen i olika samband och även finna såväl generella som specifika strukturer. Strukturer 
för tänkande skapas således utifrån elevens utveckling och erfarenhet, vilket innebär att de lär 
sig att relatera och finna samband mellan olika fenomen. Vidare belyser Pramling att läraren 
måste vara väl medveten om vilka generella strukturer som framkommer i arbetet. Detta 
medför att denne kan sätta in konkreta aktiviteter som förtydligar de generella strukturerna för 
barnen.  
 
Även Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (2005) menar att det är viktigt att alla elever – 
med början i förskolan – har redskap och rutiner för att reflektera över hur man bäst lär sig. 
Dessutom ger elevernas självärdering möjlighet till ett ökat inflytande.  



 

 7

Fem faser för reflektivt tänkande 
Dewey (i Brusling & Strömqvist, 2007) beskriver fem faser eller aspekter av reflektivt 
tänkande. 

• Den första fasen är förslag. Här uppkommer två eller flera förslag där inget av 
förslagen direkt går att utesluta och där ovissheten ger ytterligare frågor. Hade enbart 
ett förslag uppkommit skulle detta utan tvekan antas.  

• Den andra fasen är intellektualisering. Här formas den svårighet eller förvirring som 
känts till ett problem som vidare ska lösas. Här kan känslan av olust och obehag 
uppkomma eftersom de observerade villkoren som finns ej kan erbjuda en direkt 
lösning. Nu har det blivit ett äkta problem som preciserats. En intellektualisering har 
skett utifrån att tidigare enbart ha varit en emotionell kvalitet. Vidare definieras de 
villkor som utgör problemet.  

• Under den tredje fasen testas den vägledande hypotesen. Det första förslaget 
kommer automatiskt utan att kontroll över det finns. Det har inte med intellektualitet 
att göra, till skillnad från vad som görs med hypotesen och hur den används. Fakta 
presenterar problemet, insikter korrigerar, modifierar och kompletterar det första 
förslaget och därmed sker ett avgränsat antagande.  

• Under den fjärde fasen sker ett resonemang. Här kan långa resonemangskedjor 
bildas där en idé leder till en ny idé. Resonemang vidgar kunskaperna samtidigt som 
de byggs ovanpå befintlig kunskap. Här hindras individen att acceptera ett första 
förslags utformning för att istället utveckla resonemanget. Här kan konsekvenserna av 
ett visst handlande antas och resonemangen utvecklas och blir adekvata.  

• I den femte och sista fasen provas hypotesen. Här sker direkta handlingar för att 
prova huruvida hypotesen fungerar. Ibland kan observationer bekräfta hypotesen och 
ibland krävs experiment för att se resultatet. Hypotesen verifieras inte alltid och 
konsekvenserna kanske inte överensstämmer, då förkastas idén. Den aktiva 
reflektionen har fördelar trots ett misslyckat resultat eftersom det är upplysande och 
instruktivt. En person som reflekterar över sitt arbete lär sig lika mycket av sina 
misslyckanden som av sina framgångar.   

 
Enligt Dewey (i Brusling & Strömqvist, 2007) är dessa fem fasers ordningsföljd inte alltid 
given. Däremot ger varje steg en möjlighet till att finslipa tänkandet. Ett antaget slutgiltigt test 
kan vara början på nya observationer och nya förslag beroende av vilka konsekvenser som 
uppkommer. Dessutom glider två faser lätt ihop med varandra och delar av dem kan passeras 
mycket snabbt. I de flesta fall är antaganden beroende av tidigare erfarenheter där reflektion 
sker utifrån det förflutna. Men ibland fortsätter antaganden att utvecklas utan att stanna upp 
och utan att också granska ursprungliga erfarenheter. 

Metakognition  
Med ett metakognitivt perspektiv på inlärning (Pramling, 1986) får eleven lära sig att 
medvetet tänka och reflektera över sin egen inlärning, eleven lär sig att tänka om sitt eget 
tänkande. Detta innebär att det är processen som ligger i fokus, alltså hur eleven tänker och 
vad denne uppfattar av det denne lär sig. Pramling belyser även att metakognition har sina 
rötter hos Piagets tidiga forskning och att den metakognitiva forskningen växte fram i USA 
under 1970-talet. Flavell tolkar (i Pramling, 1986) Piagets utvecklingsteorier som antyder att 
elever inte har förmågan att reflektera över sitt eget lärande förrän i elvaårsåldern, när den 
operationella perioden i barnets utveckling inträffar. Pramling (1988) däremot menar i sin tur 
att barn kan reflektera över sitt eget lärande om de får den uppgiften. Genom att läraren ställer 
enkla frågor i stil med, hur fick ni veta att det är så, eller hur tog du reda på det? Då vänder 
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barnet uppmärksamheten från innehållet till själva inlärningen. Lind (1994) belyser det 
makalösa resultatet i Pramlings forskning, från år 1988. Denna har visat att dessa enkla 
metoder kan leda till att barn utvecklar sitt tänkande från att anse att inlärning är lika med att 
lära sig göra, till att uppfatta att inlärning är det samma som att lära sig att förstå. Många av 
dessa barn fick även en förändrad syn på hur man lär sig, de gick från en passiv till en aktiv 
struktur.  
 
Brown (i Pramling, 1986) belyser att delar av den metakognitiva domänen är av större 
betydelse än andra. Exempelvis att eleven är medveten om de kunskaper denne besitter och att 
eleven kan plocka fram dem för att nyttja dem när tillfället kräver det. Det vill säga den 
metakognitiva förmågan bör kunna nyttjas i ett sammanhang, vilket innebär att eleven måste 
veta: när, hur och vad denne vet om fenomenet.  
 
Människor uppfattar världen och företeelser i denna på olika sätt, vilket enligt Pramling 
(1986) beror av antaganden som vi medvetet eller omedvetet har tillförskaffat oss. De 
omedvetna eller oreflekterade antagandena skapas utifrån reella erfarenheter. Dessa 
antaganden, de medvetna och de omedvetna, påverkar vår världsuppfattning och är i regel så 
invanda och självklara att vi oreflekterat tar dem för givna. Enligt Pramling (1986) skapas 
barns uppfattningar utifrån deras egen verklighet.  Det barnet frågar eller svarar kan i vissa 
fall förefalla helt irrationellt sett ur ett vuxenperspektiv. När den vuxne verkligen lyssnar och 
försöker förstå vad barnet vill ha sagt är dock barnets resonemang både förnuftigt och 
sannolikt sett ur dess erfarenhet och uppfattning. 
 
Barns tänkande kring deras egen förmåga att komma ihåg, att lära sig, att lösa olika problem, 
att förstå, med mera kallas för metakognition. Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) 
innebär metakognition att varje individ har en medvetenhet eller en förståelse om det egna 
tänkandet, samt insikt om vilka kunskaper denne har. Detta visas genom effektiv användning 
eller genom förmåga att verbalt beskriva den. Genom ett metakognitivt förhållningssätt kan 
individen regelbundet reflektera bland annat kring följande frågor: Vad håller jag på med? 
Hur gör jag det? Hur bra/dåligt går det? Hur skall jag gå vidare?  
 

I Vygotskijs skrifter från 1930-talet finns (även om termen metakognition inte används) 
ingående analyser av metakognitionens grundproblem: självreglering, kontroll och 
medveten styrning av tänkandet. […] Barn, ibland även vuxna, förstår inte alltid att de inte 
förstår. De upptäcker inte tankeluckor, motsägelser och rena felaktigheter eller orimligheter 
i en framställning. Att förvärva metakognitiv förmåga är således en viktig sida av den 
allmänna intellektuella utvecklingen.  
(www.ne.se, sökord: metakognitiv)  

Reflektion enskilt eller i grupp  
Wikner-Strid (1999) ger konkreta förslag på hur elevers reflektion kan ta form, exempelvis 
kan reflektion ske genom att den skrivs ner individuellt eller i grupp, elever kan samtala med 
läraren individuellt eller i grupp, och ett annat exempel är att lärare kan lyfta något speciellt 
som denne vill att elever ska reflektera över.  Reflektionen ger möjligheter att omforma 
kunskap och fördjupa den egna världsbilden, olika strategier prövas vilket ibland leder till att 
vissa tankar och idéer förkastas medan andra istället förstärks och förankras. 
 
När reflektion sker i grupp är det viktigt att gruppen inte är för stor. Enligt Wikner-Strid 
(1999) kan mellan fem och åtta personer vara ett lagom antal, för att alla individer i gruppen 
ska kunna vara aktiva och få tillfälle att göra sig hörd. Människor har en inbyggd förmåga att 
känna motstånd inför förändringar, vilket läraren bör tänka på när reflektionen används. Det 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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är viktigt att eleverna känner att det är tillåtet att nämna denna osäkerhet. Ofta blir situationen 
mindre skrämmande genom att samtala om den. Genom att varje elev, före gruppreflektionen, 
individuellt skriver ner reflektioner kring ämnet blir koncentrationen under gruppreflektionen 
högre och även om inte alla elever är muntligt aktiva under processen är de tack vare den 
individuella förberedelsen mentalt aktiva och tar del av den övriga gruppens reflektioner. 
 
Wikner-Strid (1999) beskriver en mindre reflektionsmodell som är enkel och snabb att 
genomföra så att eleven kan få insikt i var de står i en viss fråga, eller vad de faktiskt tycker 
om en specifik aktivitet. Modellen går ut på att varje elev sätter upp en plus- och en 
minusspalt där de fyller på med bra och dåliga saker. Först då vet eleven var denne står i 
frågan och det blir lättare att reflektera tillsammans med andra, utan att elevens egen åsikt 
kommer i skymundan. Wikner-Strid menar att eleverna genom egen reflektion får distans till 
erfarenheterna, därigenom medvetandegörs eleverna om de egna handlingarna. 
 
Hur kan då läraren fånga upp resultatet av elevernas reflektioner? Wikner-Strid (1999) menar 
att gruppreflektioners resultat bör sammanfattas på ett enkelt sätt för att alla bra tankar ska 
framkomma. Det underlättar även för eleverna att fånga upp det som känns viktigt och 
speciellt för var och en av dem, samtidigt som det vidgar elevernas begrepp och förståelse. 
Följande är tekniker som Wikner-Strid belyser som lämpliga för att fånga upp väsentliga delar 
i elevernas reflektioner vilka sammanfattas i följande punkter; 

• Elevernas tankar redovisas i en plusspalt och en minusspalt. 
• Elevernas tankar fångas upp osorterade och presenteras på ett blädderblock. 
• Eleverna skriver sina tankar på lösa papper som sedan grupperas och rubriceras av 

gruppen gemensamt. Om man använder ”notisar” kan de fästas på ett större papper. 
• Eleverna skriver ner sina tankar på lösa lappar som sätts upp på ett större blad. Den 

som placerar den lösa lappen motiverar tillhörigheten. Vad förenar de här två? 

Användning av loggböcker 
Wikner-Strid (1999) förespråkar användningen av reflektionsböcker, dessa ska vara 
personliga och eleven vet att det som denne skriver ner i boken möts med respekt. 
Användningen av reflektionsböcker medför även att de ”tysta” eleverna vågar uttrycka sina 
tankar, åsikter och känslor. I boken kan eleverna reflektera över hur de lär sig och varför, samt 
vad de vill lära sig och varför. Wikner-Strid menar att reflektionsböckerna har många 
användningsområden, de kan användas till; reflektion, individualisering, påverka 
undervisningens innehåll, utvärdera, social träning samt som ett redskap som ger eleverna 
självinsikt. Det viktiga är att hitta fungerande strategier som leder fram till en ökad förståelse 
så att eleven tror på den egna förmågan och hittar lämpliga verktyg för att lära sig att lära. 
 
Ett syfte med reflektion efter en genomförd aktivitet kan vara att eleverna ska lära sig så 
mycket om sig själva att de kan styra över sin inlärning och ta personligt ansvar. Wikner-Strid 
(1999) tillstyrker att läraren kan be eleverna att de, i sina reflektionsböcker, skriver svar på 
frågor av typen;  

• Vad har du lärt dig den här lektionen? 
• Har du jobbat på ett bästa sätt för Dig? 
• Skulle du ha gjort något annorlunda om du hade den här lektionen framför dig? 
• Hur går du vidare nästa lektion? 

 
När eleverna reflekterar i efterhand görs det i form av utvärdering, där syftet kan vara att 
förändra eller förbättra något. Genom att låta reflektionen bli ett kontinuerligt inslag under 
arbetet menar Wikner-Strid (1999) att eleverna är i ständig utveckling under hela processen.  
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Reflektion fordrar tid 
Lärare måste vara medvetna om att reflektion tar tid, all reflektion kräver dock inte lika 
mycket tid. En kort reflektion behöver enligt Wikner-Strid (1999) inte ta mer än ett par 
minuter för att låta eleverna fokusera tankarna på det aktuella ämnet, medan reflektioner med 
syfte att förbereda eleverna för en ny uppgift i regel behöver minst en timme. Skolan måste 
prioritera kvalitet före kvantitet. De frågor som eleverna ska reflektera över bör vara väl 
genomtänkta så att de sätter igång avsedda processer hos eleverna. En reflektion bör utföras 
där man är, när möjligheten uppkommer. Den blir naturligast och effektivast på det sättet. Om 
eleverna förflyttas finns en risk att reflektionen inte speglar det avsatta målet på djupet, utan 
blir en snabb och ytlig referens av arbetet som inte leder till att eleverna utvecklar sina 
kunskaper. 
 
För att fördjupa sin förståelse anser Alexandersson (1994) att reflektion måste ske 
regelbundet. För att bli medveten om sina handlingar krävs bearbetning av de egna tankarna. 
Detta kan ske genom att beskriva, benämna och framförallt uppmärksamma handlingens 
betydelse. Handling sker utifrån kunskaps- och erfarenhetsgrundande förutsättningar. 

Synliggöra tänkande  
Både Pramling (1983) och Lind (1994) menar att eleverna genom problematisering får i 
uppgift att själva reflektera och fundera kring deras egna spontana föreställningar. Detta sker 
genom frågor som exempelvis: hur kan uppgiften genomföras? hur kan det komma sig? vad 
beror det på? varför blir det så? hur ska vi göra med det? kan det finnas fler sätt? och så 
vidare. Varje barn har rätt att synliggöra sina egna förställningar om hur saker och ting 
fungerar. När barnet upptäcker att inte alla tycker och tänker lika kommer deras 
föreställningar att förändras i takt med att barnet gör en djupreflektion. Det öppnar för nya 
perspektiv och ger barnet möjlighet att fördjupa sitt eget lärande. 
 
Alexandersson (1994) menar att reflektion kan ses som en brygga mellan tidigare erfarenheter 
och strävan efter att utveckla och forma framtiden. Om erfarenheter systematiseras och 
organiseras blir de möjliga att reflektera över samtidigt som relationen mellan erfarenheterna 
kan kopplas samman. 
 
Enligt Vygotskij (i Strandberg, 2006) kan ett inre samtal också benämnas tänkande där 
tankeprocessen aldrig blir färdig utan ständigt kompletteras. Det vi kan uttala om våra tankar 
kompletterar tankeprocessen men kan aldrig återges fullständigt. Individen säger inte det 
denne tänker, utan säger det denne säger. Däremot menar Vygotskij (i Strandberg, 2006) att 
uttalade ord kan komplettera tankar för att sedan vidareutvecklas. När ord kan användas är det 
en början på utveckling av förståelsen av ordet. Vid berättande för andra om vad vi vet, lär vi 
oss själva väldigt mycket, om det vi trodde att vi visste. Därför sker utveckling av 
tankeprocesser när elever får interagera och delge varandra sina tankar. Vygotskij (i 
Strandberg, 2006) menar även att en lärprocess alltid ska leda till någonting. Elever måste få 
se och uppleva kopplingar mellan lärprocesser och materialistiska lärprodukter annars tappar 
de sin kreativitet och blir avsnörda från sina prestationer.  

Respektfullhet  
Pramling (1986) belyser att forskningsresultatet i avhandlingen ”The childrens conception of 
learning” visar att barn måste få tillfälle att reflektera i sin egen takt och på sitt eget sätt för att 
utveckla sina tankar. Vilket innebär att läraren bör frångå den traditionella rollen och istället 
uppmuntra genom att konkretisera och problematisera tillvaron. All undervisning bör fokusera 
på de aspekter av verkligheten som vuxna tar förgivna då detta innebär att inlärning medför en 
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förändring i elevens kvalitativa uppfattning av omvärlden och dess funktioner. Vidare menar 
Pramling (1986) att hur läraren ser på sin roll och hur denne tror att eleven lär sig har 
avgörande betydelse för hur de bemöter och kommunicerar med barn. 
 
Reflektion innefattar både känslor och fakta. Därför menar Wikner-Strid (1999) att det är 
viktigt att läraren är beredd på att eleven, i reflektionen, ger uttryck för dessa i kombination 
med varandra. Dessutom måste läraren vara medveten om att eleverna inte alltid kommer att 
ge de tankar och svar som förväntats. För att kunna möta eleverna bör läraren vara genuint 
intresserad av vad som ligger bakom elevens reflektioner. Det kan åstadkommas genom att 
lyssna intensivt och försöka förstå vad eleven vill ha sagt, det är aldrig tillåtet att varken 
fördöma eller ifrågasätta elevens reflektioner. Att försöka förstå eleverna leder enligt Wikner-
Strid till att elevens lärandeprocess utvecklas. Wikner-Strid belyser att ”läraren är den största 
resursen i klassrummet. Alltså måste vi känna trygghet för att kunna skapa ett klimat i 
klassrummet som får eleverna att tro på sig själva och utvecklas i sin egen takt.” (Wikner-
Strid, 1999, s. 21). 
 
Wikner-Strid (1999) menar att elever får möjlighet att uttrycka egna tankar i arbetet genom att 
de lär sig att sätta ord på vad de faktiskt lär sig, upplever och känner. Genom att ge elever 
utrymme till reflektion skapas goda förutsättningar för lärande vilket medför att elever lär sig 
att se helheter så att de kan skapa meningsfulla sammanhang. När elever får möjlighet att 
reflektera över det egna lärandet lär de sig även att kommunicera med den kunskap som de 
förankrat. Dessa elever blir både mer självsäkra samtidigt som de ofta utvecklar en stor 
nyfikenhet att lära sig mer. 

Reflektion som process 
Wikner-Strid (1999) belyser att olika arbetssätt erbjuder eleverna variation, och inbjuder dem 
till reflektion i olika utsträckning. Ett arbetssätt kan inbjuda till mycket reflektion, medan ett 
annat kan medföra att reflektionen elimineras.  Genom att eleverna, när de arbetar och tänker 
på ett visst sätt, ställer sig frågan, varför arbetar jag på detta sätt just nu? kan de lära sig att 
relatera arbetet till de erfarenheter och kunskaper de redan besitter, vilket ger dem insikt i att 
de befinner sig i en pågående process. Detta ger även möjligheter för eleverna att bygga upp 
och förändra den inre, dolda kunskapen. Eleven förändrar på så sätt sin världsbild och kan 
upptäcka den egna utvecklingen när de inser att de förvärvat nya strukturer för sitt agerande. 

Vad är lärande  
Reflektion framgår som en viktig del i lärandeaspekten i syftet till denna studie, därför är det 
viktigt att belysa begreppet lärande. 

Traditionsbundna relationer mellan inlärning och utveckling 
Carlgren (2003) belyser att den pedagogiska debatten skiljer mellan tre olika traditioner 
knutna till relationen mellan inlärning och utveckling: 

• Inlärning är det samma som utveckling; De pedagogiska insatserna fokuseras på att 
åstadkomma inlärning. Ju med individen lär sig desto mer utvecklas denne. Detta 
synsätt förknippas främst med olika behavioristiska inlärningsteorier, exempelvis 
undervisningsteknologin som bygger på Skinners, (1904-1990), 
förstärkningsteoretiska principer. De behavioristiska inlärningsteorierna fokuserar på 
yttre beteenden, inte på inre mentala processer. I Sverige hade 
undervisningsteknologin sina glansdagar under 60-talet och i början av 70-talet.  

• Inlärning som bestämd av individens utveckling; Genom detta sätt att se på 
inlärning undersöks de utvecklingsmässiga förutsättningarna, pedagogiken inriktas 
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mot att skapa villkor för individens spontana utveckling av kunskaper. Kunskap ses 
som en del av individens inre. I denna gren av inlärningsteorierna återfinns Piagets 
(1896-1980) teorier och hans idéer om att individens utveckling begränsar dess 
möjliga inlärning vilket har bidragit till utvecklingen av den utvecklingspsykologiska 
stadieteorin. Detta pedagogiska tänkande blev det dominerade i Sverige under 70-talet 
och har satt spår i dagens läroplaner. Vid detta synsätt är skolans uppdrag att ge elever 
problem som motsvarar deras utvecklingsnivå där elevernas utveckling sätter gränsen 
för vilken inlärning som är möjlig. Det är dock viktigt att poängtera att Piagets 
forskning inte var inriktad mot relationen mellan inlärning och utveckling, den var 
inriktad på individens kunskapsutveckling. 

• Inlärning kan befrämja/påverka utveckling; De rådande teorierna grundar sig i att 
utvecklingen begränsar inlärningen, men den kan också påverka inlärningen. Här 
återfinns Vygotskij (1896-1934) och hans banbrytande tankar om den proximala 
utvecklingszonen, vad barn kan klara av med hjälp av andra. Dessa tankar uppkom ur 
motsättningen mellan att överföra kunskap från vuxna till barn och att barnen själva 
måste få utveckla sina kunskaper. När inlärning går före utveckling skapas en 
proximal utvecklingszon, genom att den yttre kunskapen blir till en inre kunskap när 
barnen använder dessa i ett meningsfullt sammanhang.  I Sverige växte intresset för 
Vygotskij fram i slutet av 80-talet. 

Mognadsteori 
Inlärning är arvsbestämt; Parallellt med Piagets inlärningsteori utvecklade Gesell sin 
mognadsteori. Gesell (i Viklund, 1977) menar att människan utvecklas utifrån en arvbestämd 
plan på ett förutbestämt sätt. Att påverka barns utveckling finns ingen större möjlighet till. 
När barn är mogna för att lära sig saker så gör dem det, såsom att läsa, skriva och gå. Den 
uppgift som omgivningen har är att på bästa sätt försöka stödja barnen vilket därmed bidrar 
till utveckling. Barns mognad kan läsas av genom att se hur de beter sig vid olika tidpunkter i 
sin utveckling. En ”beteendekatalog” används där olika beteenden noggrant anges. Där 
beskrivs det i vilka åldrar ett visst beteende kan tänkas förekomma. Gesell ansåg dock att 
åldersangivelserna skall uppfattas som ungefärliga eftersom barns mognadsutveckling kunde 
variera från människa till människa, det har dock ofta förbisetts. 
 
Gesell (i Viklund, 1977) ser barns utveckling som en pendling mellan harmoniska och 
disharmoniska perioder. Härifrån härstammar uttryck som 4-årsbeteende och trotsålder. Barns 
utveckling delas upp i fyra delar, motorik, språklig, adaptiv (förstånds) och personlig (social). 
Barn ses inte som en helhet utan består av olika delkomponenter. Olika slag av psykologiska 
tester som utförs på barn formas efter dessa fyra utvecklingsdelar, där varje del testas var för 
sig. Viklund (1977) ställer sig frågan om en människa inte är något mer än summan av sina 
delkomponenter. Gesell var amerikansk barnpsykolog och professor i utvecklingspsykologi. 
Han är den mest kände mognadsteoretikern någonsin. Han har grundat sin teori på noggranna 
observationer av barns beteende i olika åldrar. 

Från Kognitivism till Socialkonstruktivism 
Stensmo (2007) menar att den moderna konstruktivismen bland annat bygger på Vygotskijs 
och Piagets tankar. Enligt Stensmo (2007) är detta teorin om kunskap och vetande där 
kunskapssynen är relaterad till hur inlärning och utbildning genomförs. Teorin ställer följande 
frågor; vad kan man veta? när vet man det? och hur kommer man fram till ett vetande? 
Stensmo (2007) belyser att det finns två olika grenar av epistemologin;  

• Rationalism, som sätter tänkandet och det utredande samtalandet i fokus. 
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• Empirisk, där den systematiska observationen av yttervärden och reflektion över egna 
konkreta erfarenheter i centrum (Locke, 1632-1704). 

 
Hemberg (1995) belyser att en insiktsfull problemlösning, enligt den kognitiva 
inlärningsteorin, är en betydelsefull inlärningsform med anledning av att elevens önskan att 
förstå ett visst fenomen är drivkraften. Den nyfikenhet eller önskan att förstå som individen 
har medför således kunskapsutveckling. Vidare framkommer att kunskap är konstruktiv, varje 
individ bygger sin egen kunskap och skapar på så sätt egna förklaringsmodeller av omvärlden. 
Dessa byggs upp utifrån individens dolda, eller inre så kallade vardagskunskaper, samt den 
teoretiska grund individen tillförskaffat sig som yttre kunskaper. Den inre kunskapen byggs ut 
och förändras, den kopplas samman till allt större helheter när individen får nya insikter. 

Piaget 
Piagets kunskapsteori, som har sina rötter i epistemologin, är som Stensmo (2007) påtalar 
konstruktivistisk. Kunskap konstrueras utifrån erfarenheter och är inte oberoende av 
sinnesintryck.  Detta innebär att kunskapen är ett mentalt redskap för att människan ska förstå 
verkligheten och den konstrueras i interaktion med förnuft och sinnesintryck. Stensmo (2007) 
belyser även att Piagets kunskapsteori kan ses som individuell konstruktivism, där kunskapen 
konstrueras av varje enskild individ genom arbete med omvärlden. 
 
Piaget intresserade sig för kunskapens uppkomst, teorin kring detta kallade han enligt 
Arfwedson (1998) för genetisk epistemologi. Denna innefattade frågor som behavioristerna 
inte kunde ge svar på. Som exempelvis; vad skiljer barns och vuxnas tänkande från varandra 
när förvärvar barn den vuxnes tankekompetens? Finns någon typ av milstolpar för utveckling 
som visar när barn är redo att lära sig något nytt? För att ge svar på detta påtalar Arfwedson 
(1998) att Piaget utvecklade en trestegsstadieteori som alla barn måste genom gå för att 
komma till det rationella och logiska tänkandet.  Denna stadieteori antar att de barn som 
befinner sig inom samma stadiegräns har samma strukturer i tänkandet, vilket medför att det 
mellan de olika stadierna finns en mycket markant skillnad. Stadierna kallas för; det 
sensomotoriska stadiet (0-2 år), de konkreta operationernas stadium (3- ca 10 år) samt de 
formella operationernas stadium (från ca 11 år och uppåt).  
 
Arfwedson (1998) menar att enligt Piagets teori konstruerar barnen sin egen kunskap som 
grundar sig i konkreta handlingar. Tänkandet som förutsätter perceptionen, styrs av strukturen 
i det utvecklingsstadium där barnet befinner sig. I enighet med detta är det således som 
Arfwedson (1998) uttrycker det meningslöst och slöseri med tid att försöka lära barnet något 
det inte är moget för. 

Genetisk epistemologi – kunskapens uppkomst 
Stensmo (2007) beskriver att Piaget använder ordet adaptation för att beskriva hur människan 
genom en aktiv kompensatorisk process anpassar sig till förändrade förhållanden. Detta 
uppstår när människans inre förväntningar och uppfattningar inte överrensstämmer med 
dennes iakttagelser av den yttre verkligheten. Det uppstår en inre konflikt och jämvikten störs, 
vilket innebär att balansen mellan det yttre förhållandet och den inre mentala representationen 
förskjuts. 
 
Enligt Arfwedson (1998) har handling och problemlösning en central plats i Piagets kognitiva 
teori. Det innebär att kunskap förvärvas av individer genom en medveten interaktion med 
omgivningen. Adaptationen innefattar två sammanlänkade kognitiva processer. 
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Stensmo (2007) beskriver dessa; Assimilation – i befintliga tankemönster inför individen ny 
information som kommer utifrån, det vill säga att en elev i en ny situation handlar på samma 
sätt som denne har handlat i en tidigare situation. Ackommodation – innebär att individen 
förändrar sina tankemönster för att passa den nya informationen, det vill säga eleven som 
hamnar i en ny situation handlar på ett nytt sätt i förhållande till hur denne tidigare har 
handlat.  
 
Sett utifrån detta är kunskapskonstruktionen en aktiv process.  Enligt Stensmo (2007) menar 
Piaget att människan av naturen är nyfiken och försätter sig i situationer denne inte förstår.  
Detta bidrar till att jämvikten störs, men genom tänkandet konstrueras ny kunskap och 
jämvikten återställs. Stensmo påtalar även att det är viktigt att komma ihåg att kunskapen 
aldrig är färdig, utan att den är både provisorisk och ständigt föränderlig. Eleven lär sig något 
nytt som en följd av den växelverkan som uppstår mellan assimilation och ackommodation.  

Vygotskij 
Strandberg (2006) menar att Vygotskijs tankar om lärande är praktiska, enkla och självklara 
där den enskilda individen inte är i fokus utan istället de aktiviteter som sker mellan 
individerna. Det är de yttre aktiviteterna som skapar inre processer. Det är i det faktiska och 
praktiska livet som psykologiska processer har sin grund. Aktivitet är ett nyckelord som leder 
till lärande och utveckling. 
 
Det som kännetecknar den framgångsrike eleven är att denne ”ägnar mycket tid åt sitt 
lärande, har bra kontakt med sin lärare, samtalar ofta med vuxna och kamrater samt frågar 
och svarar” (Strandberg, 2006, s. 37). Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998), är uppbyggd 
av Vygotskijs banbrytande idéer.  
 
I den traditionella klassrumssittningen menar Strandberg (2006) att eleverna inte kan se 
varandra och därigenom inte heller se vad andra kan bidra med. Istället ska vi uppmana till att 
eleverna hjälper varandra där rum för samtal och diskussioner ges. Ett sådant arbetssätt 
förtydligar och grundlägger goda attityder där eleverna förstår att lära av varandra. ”Det jag 
idag kan tillsammans med andra, kan jag imorgon göra själv” (Vygotskij, i Strandberg, 2006, 
s. 37). Vetandet konstrueras tillsammans, interaktioner ska medvetet skapas med hjälp av 
läraren så att eleverna förstår att hjälpa varandra, se och lära.  
 
Enligt Stensmo (2007) menar Vygotskij att människor konstruerar kunskap i dialog med 
varandra och får då gemensamma uppfattningar. I detta perspektiv är lärandet en 
tvåstegsprocess där det första steget är interpersonellt, en kunnig och en oerfaren för en dialog 
om hur något förhåller sig, det andra steget är intrapersonellt, då den oerfarne återskapar 
dialogen i en inre monolog. De redskap som behövs för att kunskapen ska bli till är det 
skrivna, talade och tänkta orden.  
 
Arfwedson (1998) menar att det Vygotskij har gemensamt med Piaget är bland andra tankarna 
om att barn konstruerar sin egen kunskap och att barnen måste vara aktiva för att utveckla sin 
förståelse för omvärlden. Den stora skillnaden mellan dessa två ligger i att Piagets tankar 
utgår från naturvetenskap och biologi, medan Vygotskijs teorier främst grundar sig på att 
människans tänkande och handlade bottnar i en historiskt framvuxen kultur.  Arfwedson 
menar att språket enligt Vygotskijs teorier var verktyget för en individs tänkande och för en 
intellektuell utveckling. Vygotskijs proximala utvecklingszon innefattar skillnaden mellan vad 
ett barn kan utföra själv och vad det kan göra med hjälp av andra. Vygotskij (i Arfwedson, 
1998) menar att det är språket som strukturerar tankeprocessen och med den 
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begreppsbildningen. Vidare påtalar Vygotskij även att dessa processer är kulturellt formade i 
socialinteraktion där barnet är tidigt resonerande och kommunicerande i sociala aspekter. 

Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen kan enligt Barlebo Wennerberg (2000) ses som en kritisk kraft, som 
försöker avslöja de bakomliggande orsakerna som styr över direkta fenomen eller ytliga 
företeelser.  Det innebär att inom socialkonstruktivismen tas inget förgivet, den försöker 
avslöja sanningen bakom ”verkligheten” genom att leta det egentliga underlaget. 
Socialkonstruktivismen menar att ”det omedelbart givna är ett bländverk – där bakom lurar 
den verkliga verkligheten”. Socialkonstruktivism är inte på något sätt ett enkelt perspektiv, 
tvärt om så finns en hel del oklarheter om vad det faktiskt handlar om. Det är vanligt med 
missförstånd. (Barlebo Wennerberg, 2000) 
 
Själva termen socialkonstruktivism används på flera olika sätt med olika betydelser. Enligt 
Barlebo Wennerberg (2000) försöker socialkonstruktivismen svara på frågan hur vår kunskap 
påverkas av den sociala kontexten. Man ifrågasätter hur kunskapen har tillkommit. Barlebo 
Wennerberg (2000) belyser följande fyra perspektiv, som alla har olika grad av radikalitet: 

• Ett kritiskt perspektiv: Det naturliga tas inte förgivet, det skulle kunna finnas andra 
sätt. Exempelvis så kan vi uppfatta handlingsmönster som är fysiskt eller kroppsligt 
bestämda och därigenom naturliga. Men i andra kulturer är handlingarna olika våra, 
vilket i sin tur innebär att de uppfattar något annat som naturligt. Vi kan alltså inte ta 
förgivet att en specifik handling är naturlig, då det kan vara på något annat sätt någon 
annanstans. Socialkonstruktivismen kan därför anta att våra handlingar inte är 
naturbestämda utan socialt konstruerade.   

• En sociologisk teori: Här tillämpas ett kritiskt perspektiv på sociala funktioner. Den 
analyserar komplexa, sammansatta företeelser som människan tar förgivet. Det rör sig 
om företeelser som vi har socialiserats att acceptera som naturliga då dessa redan är 
skapade och tillhör vår verklighet så som vi känner den. Enligt socialkonstruktivismen 
ska dessa uppfattas som skapade av människan och därför ska de uppfattas som att de 
skulle kunna vara annorlunda. Vår sociala verklighet består alltså av olika institutioner 
som i sig är socialt konstruerade. 

• En kunskapsteori: Socialkonstruktivismen menar att vår upplevelse av omvärlden är 
socialt konstruerad. Vår kunskap och vårt vetande består således av socialt 
konstruerade faktorer, och kommer bland annat från språket, som på förhand 
strukturerar upp verkligheten och som vi tillägnar oss under uppväxten,. Språket är en 
social storhet, något människor skapar i gemenskap. 

• En ontologisk position: I vissa fall kan det förekomma en ”glidning” från den 
ovanstående kunskapsteorin, då uppfattas även den fysiska verkligheten, det vill säga 
naturen, som socialt konstruerad. 

  
Berger och Luckmans teori är mer detaljerad och bygger på socialkonstruktivism utifrån en 
sociologisk teori, och Barlebo Wennerberg (2000) belyser att Berger och Luckman sätter 
fokus på individens vardagskunskaper. Dessutom berörs inte heller de två sista, mer radikala, 
perspektiven av socialkonstruktivism utan de överlåter dessa till filosofin. Deras teori utgör en 
förändrad syn inom området och kan enligt Barlebo Wennerberg (2000) betecknas som en 
bred generell sociologisk samhällsteori. 
 
Barlebo Wennerberg (2000) menar att socialkonstruktivismens två första punkter ofta kopplas 
samman med varandra, dock kan det leda till en del missförstånd. Den första punkten, ett 
kritiskt perspektiv, utgörs av ett mycket brett perspektiv gällande studier av det sociala, 
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medan den andra delen, sociologisk teori, är en teoretisk förklaring av det sociala och består 
av teoretiska förslag på hur det sociala fungerar och hur det är uppbyggt. Skillnaden mellan 
dessa enligt Barlebo Wennerberg (2000) blir alltså att den sociologiska teorin förutsätter att 
fenomen som inte är naturliga, istället är sociala och kan förklaras genom 
samhällsvetenskapliga metoder.  
 
Barlebo Wennerberg (2000) belyser att Berger och Luckman, som har haft stor betydelse för 
utvecklingen av den moderna kunskapssociologin, under 1960-talet kombinerade ett flertal 
olika traditioner i sin modell där bland fenomenologi och kunskapssociologi fanns med. De är 
även de första forskarna som antar en teori som berör både teoretisk kunskap och 
vardagskunskap.  Barlebo Wennerberg (2000) påtalar även att själva termen 
socialkonstruktivism visar att det sociala skapas genom en medveten handling, en 
konstruktionsprocess.  Detta gör att socialkonstruktivismen skiljer sig från andra teorier där 
det sociala betraktas som en omedveten, medfödd och kontinuerlig utvecklingsprocess. 

Lärande 
Sandell (2005) menar att målstyrningen i dagens skola förutsätter att eleverna ska reflektera 
kring sitt eget lärande, oavsett om skolarbetets fokus är riktat mot individuella eller 
gemensamma mål. Eleverna måste bli medvetna om hur de tänker och handlar samt vilka 
konsekvenser detta kan medföra. Detta handlar enligt Sandell om att eleverna måste få 
kunskap och medvetenhet om hur de lär sig på bästa sätt, veta vad de vet men också vad de 
inte vet. Sandell menar också att den målstyrda skolan ständigt måste utvärderas genom 
reflektion i förhållande till måluppfyllelsen, så att goda och välfungerande strategier tas 
tillvara samtidigt som andra kan förkastas. 
 
Alexandersson (1994) påstår att den tidigare normativa skolan inte var professionell eftersom 
lärarna sällan eller aldrig fick ställa sig egna frågor som gav dem möjlighet till reflektion 
kring mål och syften rörande egna undervisningserfarenheter. Kanske avsaknaden av befintlig 
profession beror på vår historia i den normativa skolan.  
När skolan under 90-talet skulle börja jobba med en mål- och resultatstyrd skola menar 
Alexandersson (i Brusling & Strömqvist, 2007) att allt utvecklingsarbete försköts till lärarna. 
De förväntades vara de drivande krafterna i förändringsarbetet. Lärarna fick frihet att själva 
hitta sina egna lösningar på hur de nationella målen skulle uppnås. Med denna frihet 
tilldelades även makt. För att kunna hantera makt krävs stor kunskap vilket i detta fall ligger 
till grund för skolutvecklingen. Det är läraren som svarar för den professionella 
kunskapsutvecklingen.  

Elever måste få möjlighet att lära sig lära 
Boström (1998) belyser att elever i dagens skola måste lära sig att ta ansvar för det egna 
lärandet, vilket sker när eleverna klarar av att värdera och bedöma sitt lärande. Elever måste 
alltså lära sig att lära. När eleverna får kunskap om lärandets komplexitet får de inblick i de 
faktorer som står bakom dess förmåga till inlärning. Dessutom påtalar Boström att elever som 
får möjlighet att använda sina starka sidor gällande inlärning med stor sannolikhet även 
kommer att få motivation och starkare självkänsla, medan olika former av hot, rädsla och 
kontroll istället skapar stress vilket i sin tur motverkar ett effektivt lärande. 
 
Elever som på ett effektivt sätt lär sig kan enligt Boström (1998) tack vare detta hantera både 
förvirring och osäkerhet och klarar därför samhällets turbulens på ett bra sätt. Dessa elever vet 
vad de kan och vad de behöver får att nå målet. Detta innebär att när eleverna har självinsikt 
och medvetenhet över det egna lärandet kan det med stor sannolikhet leda till framgång. 
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Läraren måste enligt Rousseau (i Bjurwill, 1998) mycket noga didaktiskt utforma innehåll i 
alla lektioner, där stor frihet ska finnas för eleven att själv lära sig. Ett självständigt tänkande 
utgör handlandet hos eleverna. Eleverna måste få prova olika vägval där det självständiga 
tänkandet och handlandet utvecklas. Även Larsson (i Bjurwill, 1998) vill få människor att 
tänka självständigt för att ge utrymme för den fria tanken där vanetänkande bryts och fantasin 
tar vid. Larsson anser att det är lärarens sak att lära ut en dynamisk uppmärksamhet där 
eleverna ska få vidga sina vyer och vara gränsöverskridande. Detta leder till att eleverna ser 
både detaljer och helheter i tid och rum.  

Lärande sker i sociala sammanhang 
Carlgren (2003) påtalar att den intensiva forskningen de senaste decennierna har förändrat 
synen på individens lärande och kunskapsutveckling. Den har frångått att inlärning står i 
relation till individens utveckling, då den moderna forskningen har visat att lärande sker i 
relation till sammanhang och situationer där individen befinner sig. Carlgren belyser även att 
forskningen visat att kunskap varken kan centreras till något yttre eller inre fenomen, utan 
snarare att den ligger mitt emellan individen och omgivningen. Genom denna förändrade syn 
på inlärning blir lärandet både sinnligt och socialt. Forskningen som har bedrivits under 
senare år har enligt Carlgren fokuserat mot att inlärning påverkar utveckling och det sociala 
sammanhangets betydelse för elevens fortgående utveckling. Detta har medfört att 
forskningen kommit närmare sanningen i dagens skola där inlärning sker i ett kollektivt 
sammanhang. Enligt Carlgren har den tidigare forskningen kring relationen kunskap och 
lärande som regel antingen haft tonvikt på begreppet inlärning som utveckling eller på 
utveckling som förutsättning för inlärning. 
 
Alexandersson (1994) anser att formell undervisning inte är någon garanti för lärande. 
Lärande är istället en del av vardagen och sker i samspel med andra både i och utanför skolan. 
Vygotskij (i Strandberg, 2006) menar att lärande inträffar vid individens interaktion med 
andra samt att de aktiviteter människan utför alltid sker i specifika situationer såsom kulturella 
kontexter, rum, eller platser. Inlärning sker särskilt mycket när relationer, hjälpmedel och 
situationer omformas. När eleverna påverkar sina lärsituationer sker en stor utveckling.  

Olika strategier för elevers lärande 
Genom att eleven lär sig hur denne lär sig på bästa sätt, kan eleven enligt Sträng-Haraldsson 
(1995) ta större ansvar för det egna lärandet. För att uppnå detta bör eleven lära sig att lära, 
vilket sker när eleven förvärvar olika metoder och tränas i att medvetet reflektera. När eleven 
uppfattar lärandet som en fortgåendeprocess kan de nyttja sina förvärvade kunskaper för att 
lära sig på bästa sätt. 
 
En positiv attityd till lärande är enligt Sandell (2005) en förutsättning för att lärande ska 
infinnas. Skolan måste använda sig av olika tillvägagångssätt där vi har tillgång till många 
strategier som passar i olika situationer för olika elever. Skolan ska utbilda elever som förstår 
hur lärandets process fungerar, de måste få möjlighet att förstå hur man tänker och inte bara 
kunna svara rätt på enskilda frågor. Sandell menar även att eleverna måste få förmågan att 
lära sig lösa problem, det är då de tar sig framåt i sin kunskapsutveckling. Alla kan lära sig att 
lära sig bättre. Eleverna behöver goda strategier och egenskaper för att lyckas. Några behöver 
mycket stöd medan andra klarar sig bra med begränsad vägledning. Alla kan dock lära sig att 
lära sig bättre. Skolan måste lära elever att de kan tänka själva och att de kan lära att lära sig 
själv.   
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Sandell (2005) anser att undervisningen måste anpassas till den enskilde eleven. Därför är det 
viktigt att lärare tillhandahåller många olika strategier för lärande och att eleverna själva får 
använda dem för att lära sig. Lärare kan inte lära eleverna, det måste de göra själva. Däremot 
ska eleverna få redskap för att lyckas. Vidare påtalar även Sandell att skolan ska sträva efter 
att eleverna blir framgångsrika, därför måste lärare ge eleverna möjligheter att utveckla 
kompetens för ett livslångt lärande.  
 
Enligt Alexandersson (i Madsén, 1994) påstår Moxnes att lärande sker när individen 
reflekterat över sina egna erfarenheter för att sedan omprova sina egna handlingar. Här är 
lärandet en process som är svår att mäta och som tar tid att synliggöra, dock anser Moxnes att 
lärande sker när erfarenheter omvandlas till kunskaper och färdigheter.”Lärandet innebär 
kvalitativa förändringar i individens tänkande som karaktäriseras av en strävan mot ökad 
meningsfullhet och förståelse av den egna praktiken.” (Madsén, 1994, s. 159) Detta 
perspektiv går under benämningen lärande organisation. 

Lärande i utveckling 
Alexandersson (1994) ifrågasätter hur skolutveckling ska ske, om den ska forceras fram 
genom skolprojekt och utvecklingsarbeten eller om de ska satsa på en långsiktig strategi som 
ger ökat lärande till lärare. Betydelsen för en förändrad arbetsorganisation måste fördjupas 
hos skolans personal där en bred kompetensutveckling också sker.  
 
Lärare måste enligt Alexandersson (1994) få stöd för kritisk reflektion över den egna 
undervisningen istället för att få färdiga metoder som anses fungera serverade. ”Idéer och 
metoder måste snarare erövras genom ett eget och aktivt handlande […] Lärare måste 
reflektera över vad hon gör. Men hon måste också reflektera över varför hon gör som hon 
gör.” (Alexandersson, 1994, s. 171). Den största faran ligger enligt Sandell (2002) inte i att 
skolan misslyckas när pedagogerna prövar nya arbetssätt, utan i det faktum att pedagogerna 
av rädslan att misslyckas väljer att göra på det sätt de alltid har gjort. 

 
Lärarens praktiska kunskap, som utgörs av hennes erfarenheter, bör därför inte ersättas av 
teoretisk kunskap om undervisning. Däremot kan en vetenskap som studerar undervisning 
stimulera nya frågor kring villkoren för undervisningen. I fortbildningssammanhang kan en 
dialog etableras mellan den vetenskapliga teorin och den praktiska erfarenheten. Först då 
kan den individuella kompetensen och den gemensamma kompetensen utvecklas i den 
lärande organisationen. (Alexandersson, 1994, s. 171) 

 
Alexandersson (1994) menar att det behövs en arbetsorganisation som möjliggör och 
stimulerar till ständigt lärande, en så kallad lärande organisation. Därför bör skolans personal 
få en fördjupad och fortgående kunskapsutveckling. Alexandersson anser att ”Det krävs en 
genomgripande förändring av en äldre tradition att organisera skolan” (Alexandersson, 
1994, s. 158). Alexandersson ifrågasätter även hur denna utveckling ska ske, om den ska 
forceras fram genom skolprojekt och utvecklingsarbeten eller om de ska satsa på en långsiktig 
strategi som ger ökat lärande. Betydelsen för en förändrad arbetsorganisation måste fördjupas 
hos skolans personal som även måste förstå vikten av en bred kompetensutveckling.  
 
Idag fungerar Vygotskijs tankar väldigt bra, Strandberg (2006) anser att globaliseringen, 
informationsteknologin och demokratin förändrar synen på vad kunskap, lärande och 
utveckling egentligen är. Samhället idag erbjuder stora mängder information, vilket gör att det 
blir ohållbart att hålla allt i huvudet. Samtidigt har vi ett demokratiskt samhälle som låter alla 
individer tänka som de vill och har rätt att delta i demokratiska sammanhang. Vygotskijs 
tankar sätter människan i samspel vilket leder till ett växande och utvecklande samhälle.   
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Vidare beskriver Alexandersson (1994) att i den lärande organisationen är det viktigt att lärare 
inser vikten av ny kunskap för utveckling av sin undervisning. Motivation och förmåga till 
förnyelse är egenskaper som måste finnas, då finns möjlighet till att öka lärares profession, att 
kunna lära andra att lära. Det gäller att som lärare ställa sig en viktig fråga, varför undervisar 
jag som jag gör? Det måste ske en reflektion kring den egna praktiken, gärna tillsammans 
med andra. 

Vad är kunskap 
Lärande utmynnar i kunskap, därför är kunskap ett viktigt begrepp i denna studie. Kunskapen 
är föränderlig och därför beroende av både samhällets utformning och rådande pedagogisk 
influens.   

Kunskap som begrepp 
Carlgren (2003) menar att det vi människor räknar som kunskaper förändras över geografiskt 
område och tidsperiod. Det innebär att det som idag anses vara kunskap, kanske inte kommer 
att ses som kunskap i framtiden. Kunskap är beroende av vilken samhällstyp människan lever 
i. Skolan är inte verksam inom ett stabilt kunskapsområde, utan behöver vara flexibel för att 
klara omvärldens krav. Skolan måste vara lyhörd för samhällets förändringar och inrikta sina 
krafter för att utrusta elever med verktyg som de kan nyttja i vidare bemärkelser än tidigare. 
Vidare menar Carlgren även att förändringen medför att skolan måste ge eleverna en 
fördjupning av kunskaper som innebär att de tillägnar sig strukturer och begrepp som kan 
nyttjas i många olika lärande sammanhang. 
 
Genom de senare årens forskning om kunskap har tre aspekter om vad begreppet kunskap är 
kommit att fokuseras, dessa är enligt Carlgren (2003): 

1. Kunskapens konstruktiva aspekt; belyser att kunskap inte är en avbildning av 
omvärlden utan ett sätt att göra världen begriplig. Den utvecklas i interaktion 
mellan befintlig kunskap och vilken kunskap individen vill uppnå. 

2. Kunskapens kontextuella aspekt; innebär att kunskap är beroende av 
sammanhanget. Det vill säga kunskapen utvecklas i kulturella, språkliga och 
praktiska sammanhang som utgör grunden mot vilken den tysta/dolda kunskapen 
blir begriplig. 

3. Kunskapens funktionella aspekt; innebär att kunskapen kan nyttjas som redskap. 
 
Kunskaper förankras när de används och prövas i olika situationer. Carlgren (2003) jämför 
kunskaper med isberg, där bara en ytterst liten del är synlig. Den största delen av individens 
kunskaper är underförstådd bakgrundskunskap, som kallas dold eller tyst kunskap. Den utförs 
av den dolda delen av isberget och används oftast oreflekterat av individen. Den dolda 
kunskapen är enligt Carlgren (2003) ej formulerad, personlig och knuten till speciella 
erfarenheter. Kunskaperna kan inte begränsas till individens tankeverksamhet och mentalitet, 
utan omfattas även av det kroppsliga och situationsbundna. Genom praktiska erfarenheter 
prövas den oreflekterade kunskapen och kunskapsutvecklingen fortgår. Vidare påtalar även 
Carlgen (2003) att elevernas utveckling av förmågor och sammanhang inte alltid stämmer 
överens men vad läraren avsett att eleverna ska lära. Detta kallas allmänt för ”den dolda 
läroplanen”. 

Synen på kunskap i ett historiskt perspektiv 
Synen på vad kunskap faktiskt är har inom vetenskapssamhället förändrats mycket genom 
tidsperioderna, vilket Carlgren (2003) också påtalar. Vidare framkommer även att forskning 
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och utveckling under 1900-talet har visat att de tidigare idéerna om kunskap, som avbildning 
av verkligheten, inte stämmer överens med dagens komplexa verklighet. Trots detta har inte 
karaktären av kunskaperna som skolan förmedlar till dagens elever förändrats speciellt 
mycket, utan synen på kunskapen är fortfarande väldigt påverkad av de förra sekelskiftets 
synsätt på vad kunskap är. Carlgren menar även att den moderna forskningen påvisar att 
begreppet kunskap inte är så enkelt som man tidigare trodde, utan betydligt mer komplext, 
vilket även belyses i Lpo94 i första kapitlet; Skolans värdegrund och uppdrag. 

Kunskapsformer 
Marton anser (i Pramling, 1995) att det finns tre typer av kompetenser som utgör pedagogiska 
mål, färdigheter, kunskaper och förståelse. Även Carlgren (2003) utgår från dessa 
kunskapsformer, men har även utöver de tre kunskapsformer som Pramling nämner även 
behandlat en fjärde kunskapsform, förtrogenhet. Enligt Carlgren är kunskapsformerna 
uppdelade i de fyra delarna för att lättare förtydliga och definiera vad kunskap egentligen är. 
Kunskap är ett mycket vitt begrepp, det går därför inte att definiera kunskap på ett generellt 
sätt. Alla dessa fyra kunskapsformer samspelar med varandra och utgör tillsammans en 
helhet. Fakta, förståelse och färdighet kan sägas tillhöra isbergets synliga del som syns tydligt 
ovan vattenytan, medan förtrogenhet svarar för den osynliga eller dolda delen av isberget som 
ligger under vattenytan. Färdigheterna beskrivs av Carlgren (2003) enligt följande. 
 

Fakta (veta); Är av kvantitativ karaktär, hit hör information, regler och konventioner. I 
denna kunskapsform vet vi att det förhåller sig på ett eller annat sätt och kunskapen kan 
mätas i former av: mer eller mindre, något vi har eller inte har, något vi glömmer bort 
eller kommer ihåg. Detta är kunskap som information – utan skillnad mellan djup eller 
ytlig kunskap eller skillnad mellan olika sätt att förstå vissa företeelser. 
Förståelse; Är en teoretisk kunskapsform som kan mätas kvalitativt, vilket innebär att vi 
kan förstå saker och ting på olika sätt och på olika djup. Förståelse är kunskap som 
meningsskapande. Det vill säga vi förstår inte mer eller mindre, utan på olika sätt. 
Förståelsen kan bedömas som mer eller mindre kvalificerad förståelse. Att förstå innebär 
att vi begriper, samt att vi därigenom kan uppfatta meningen eller innebörden av ett 
speciellt fenomen. Förståelsen kan vara privat i olika grad. När vi tillägnar oss begrepp 
och strukturer inom olika områden internaliserar vi kollektiva begrepp i den egna 
förståelsen om fenomenet. Genom detta får vi en gemensam förståelsegrund som 
möjliggör språkutveckling och därigenom ett större ordförråd, vilket ger individen 
möjlighet till mer nyanserade uppfattningar. 
Färdighet (göra); Är praktisk kunskap. När kunskapen är en färdighet vet vi hur något 
ska göras och vi kan även utföra det. Färdigheter är ofta medvetna och intränade som 
individen kan besitta genom att denne ansträngt sig för att nå vissa förutbestämda mål. 
Färdigheter kan även utvecklas utan koppling till förståelse. 
Förtrogenhet; Är ofta kopplad till sinnliga upplevelser och utgörs i regel av den dolda 
kunskapen. Det är kunskap som omdöme eller erfarenhet, Genom praktiskt deltagande lär 
vi oss regler att följa i olika sammanhang. Vi kan märka eller känna på oss vad som är på 
gång och anpassar oss efter det. Vi lär oss att vara uppmärksamma och se likheter i 
olikheter. 

 
Kortfattat beskriver Carlgren (2003) kunskaperna enligt följande: Fakta är kunskap som 
information, förståelse är kunskap som meningsskapande, färdigheter är kunskap som 
utförande och förtrogenhet är kunskap som omdöme. 
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Syftet med att skilja på dessa fyra olika kunskapsformer är enligt Carlgren (2003) att visa den 
stora mångfalden på kunskapens olika uttryck. Faran med att skilja dem på detta sätt är att 
kunskaperna kan uppfattas som avskilda ifrån varandra, vilket inte är fallet. Kunskaperna 
existerar i samspel med varandra och alla fyra kunskapsformerna kan återfinnas inom alla 
kunskapsområden. Den praktiska kunskapen kan inte behärskas utan förtrogenhet och 
färdighet, det är genom praktisk erfarenhet som individen kan lära sig att nyttja den teoretiska 
kunskapen i olika sammanhang. 
 
Carlgren (2003) belyser även att fakta och förståelse är intimt förknippade med varandra då 
förståelsen avgör vilka fakta vi kan se och uppfatta. Fakta är dock inte av överordnad 
betydelse för förståelse, trots att det är fakta som ofta lägger grunden för förståelsen, då vi 
med fakta försöker skapa mening för förståelsen. Vidare påtalar även Carlgren att förståelse 
varken kan avskiljas ur fakta eller vara ett komplement till faktakunskaper. Ibland äger 
förståelse rum direkt, men oftast krävs stor mental ansträngning. Skillnaden mellan fakta och 
förståelse är inte helt enkel och det är inte alltid som begreppens anknytning till förståelsen 
uppmärksammas inom skolan. En följd av detta är enligt Carlgren att läromedlen reducerar 
begrepp till definierbara termer vilket medför att förståelsekunskapen reduceras till 
faktakunskap. 

Kvalitativ kunskapsutveckling 
Enligt Hemberg (1995) innebär en kvalitativ kunskapsutveckling att våra tidigare 
föreställningar om omvärlden fördjupas genom att vi ser dem ur ett nytt perspektiv, knyter 
samman kunskaper på ett nytt sätt eller genom att gamla föreställningar helt enkelt förkastats 
till förmån för nya. I kunskapsprocessen är språket, så väl yttre som inre, en mycket viktig 
tillgång för att eleven ska klara av att få syn på sina tankar och bearbeta dem för att en djupare 
förståelse ska äga rum. I detta arbete menar Hemberg att yttre hjälp från läraren kan vara 
nödvändig för att strukturer från den vetenskapliga begreppsvärlden ska kunna införlivas i 
elevens egen kunskapsbank. Detta angreppssätt ligger nära Vygotskijs tankar om den 
proximala utvecklingszonen. Hemberg (1995) menar att när elever får möjlighet att diskutera 
och reflektera tillsammans öppnas möjligheter för dem att verbalisera kunskapen gemensamt, 
samtidigt som de får möjlighet att möta andras tankar, erfarenheter och tolkningar, vilket i sin 
tur leder till att den enskilde elevens inre kunskap utvecklas. 

Vad är uppfattning 
Studien avser att beskriva lärares uppfattningar, vilket innebär att förklaring av begreppet 
uppfattning är relevant. 

Uppfattning 
Begreppet uppfattning är det som ses i relationen mellan människan och dess omvärld. 
Alexandersson (1994b) påtalar att relationen förändras när vi får ny kunskap om vår omvärld 
det vill säga uppfattningen om ett fenomen kan förändras över tid. 
 
Begreppet uppfattning är oerhört komplext, samtidigt som det är en central del av forskningen 
inom det kvalitativa forskningsperspektivet. Lind (2000) påtalar att begreppet i sig innefattar 
en mängd olika aspekter. Husserl (i Lind, 2000) nyttjade begreppet uppfattning som 
huvudbegrepp i teorin om medvetandets intentionalitet. Allmänt brukar Husserl, (1859-1938), 
betraktas som upphovsman till fenomenologin. Enligt Uljens (i Lind, 2000) kan uppfattning 
delas in i två grenar;  

• uppfattning av något - vilket omfattar individens fundamentala förståelse om något. 
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• uppfattning om något – vilket i sin tur innebär att individen gör en medveten reflektion 
om något och lägger till en värdering till tanken.   

 
Lind (2000) menar att uppfattningar kan vara personliga likväl som de kan vara av mer 
generell karaktär. De kan både vara konkreta, medvetna och bygga på en genuin eftertanke 
och reflektion, men de kan även vara mer spontana och oreflekterade. Marton & Svensson (i 
Lind, 2000) belyser att begreppet uppfattning nästan alltid står för det som är underförstått, 
sådant som inte sägs i klartext, det vill säga den kunskap och de tankar som inte blivit föremål 
för reflektion. Det är dessa personliga uppfattningar som utgör grunden för människors 
resonemang. 

Fenomenologi 
Alexandersson (1994b) menar att fenomenologin är empirisk och söker gemensamma faktorer 
som förenar ett antal sätt att uppfatta och uppleva ett fenomen. Kvale (1997) anser att 
fenomenologin har utvecklats och idag har förmåga att förtydliga både vad som framkommer 
och hur det framkommer. Den syftar till att studera individens perspektiv av världen där den 
söker förklara medvetandets struktur och förstå den kvalitativa mångfalden av individernas 
uppfattning samt att tydliggöra den. 
 
Bogdan & Biklen likväl som Egerbladh (i Lind, 2000) understryker att kunskap om 
verkligheten, inom fenomenologin är den främsta källan till individens upplevelse och 
förankring i nuet. Olika individer har olika upplevelser av samma fenomen. Lind (2000) 
menar att detta i vetenskaplig bemärkelse medför att de upplevelser som individen uttrycker 
alltid är sanna ur dennes perspektiv. Berglund (i Lind, 2000) påtalar att de perspektiv som de 
ingående personerna i en undersökning har är centrala, då det är deras personliga 
uppfattningar som kommer till uttryck.  
 
Enligt Alexandersson (1994b) är det svårt att jämföra människors uppfattningar med 
varandra. Risken är att undersökningspersonerna inte tänker på samma sak trots att de fått i 
uppdrag att beskriva ett specifikt fenomen. Detta är en mycket kritisk punkt i fråga om 
studiens validitet då människor tänker och beskriver sin tanke på olika sätt.  Människan tänker 
alltid i förhållande till något. Enligt Alexandersson (1994b) utgörs detta något av ett 
personligt innehåll baserat på individens vardags- och teoretiska kunskaper. Individen 
fokuserar medvetandet mot innehållet och det är innehållet som utgör vad-aspekten inom 
fenomenografin. På det sätt uppfattningens innehåll struktureras, hur tanken riktas, omnämns 
som en process och utgör hur-aspekten. Alexandersson (1994b) påtalar att dessa två aspekter 
är beroende av varandra, genom att vad-aspekten är förutsättningen för den innebörd som 
ligger till grund för hur-aspekten, det vill säga uppfattningen. 
Carlgren & Marton (i Cederwald, 2006) menar att en hur-kultur nu håller på att ersätta en vad-
kultur. Från att tidigare ha fokuserat på vad eleverna lär sig, har skolverksamheten allt mer 
uppmärksammat och inriktat sig på hur eleverna lär sig. Lärarens ”professionella objekt” kan 
beskrivas i termer av elevernas lärande, bestämda förmågor och förhållningssätt. Lärarens 
professionalitet utgör sig idag för att ge läroplanens vackra ord ett innehåll. 
 
Enligt Carlgren & Marton (i Cederwald, 2006) måste lärarna i dagens skola tänka på ett annat 
sätt än tidigare. De måste fundera på vad det är som ska åstadkommas och utveckla ett 
tänkande, ett reflekterande över vad som krävs för att eleverna ska nå målen. Samtidigt ska 
eleverna göras både medvetna och delaktiga i detta tänkande. Skolan ska forma människor 
som kan fungera i samhällets utveckling nu och i framtiden, varvid lärare av idag måste 
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reflektera över sitt yrkesmässiga förhållningssätt genom att medvetandegöra och reflektera 
över sina handlingsmönster.  

Aktuell forskning 
Nationalencyklopedin (www.ne.se) belyser att forskningen under senare år kring hur elever 
reflekterar kring sitt eget lärande har kommit allt mer i fokus. Det handlar bland annat om hur 
eleverna lär sig att lära samt hur de uppfattar att de lär sig.  

Visible thinking 
- Egen översättning  från http://www.pz.harvard.edu/research/VisThink.htm 
 
Visible thinking är aktuell forskning som pågått under många år, ett forskningsprojekt som 
handlar om att synliggöra barns tänkande och lärande. Det följer fyra centrala punkter i 
egenskap av förståelse, sanning, rättvisa och kreativitet. Dessa utgör bredden för ett bra 
tankesätt. Visible thinking är organiserat kring ett sätt att tänka som följer uppnåendemål, 
strävanden eller intressen som driver vårt tänkande framåt. 
 
Den huvudsakliga idén i Visible thinking är att göra tänkandet synligt. Med denna ansats 
strävar engagerade lärare mot att utveckla lärande samt utbilda tänkande elever. Visible 
thinking har uppsatta nyckelmål vilka medför att eleverna får; djupare förståelse för 
innehållet, större motivation för lärande, utvecklar tänkande och förmåga, utvecklar attityder 
för tänkande och lärande. Detta utvecklar i sin tur en klassrumskultur som omges av nyfikna 
entusiastiska tänkare. Visible thinking ska genomsyra all undervisning, eleverna fostras i 
första hand till att utveckla sitt tänkande och därigenom få ökad förståelse.  
 
För att förtydliga idén med Visible thinking kan man föreställa sig hur svårt det skulle vara att 
lära sig dansa om dansarna runt omkring är osynliga. Tänkande är väldigt ofta osynligt. Ibland 
förklarar personer vad de tänker, men oftast gör de inte det. Om arbetet i skolan sker utan att 
tänkandet förtydligas, är det svårt att som lärare förstå eller hjälpa till vid utveckling av 
elevernas tänkande. Genom att synliggöra tanken kan den ses av andra, men också av eleven 
själv. I skolan behöver eleverna lära sig att tänka, vilket också inkluderar lära att lära. Därför 
måste eleverna själva vara metakognitiva och ifrågasätta varför de tänker på ett visst sätt. När 
tänkandet synliggörs är det lättare för läraren att uppfatta missförstånd, se lärandets 
utveckling.  Det är lättare att börja arbeta på den nivå där eleverna faktiskt befinner sig. 
Bedömning av elevernas kunskaper ska grundas på deras förmåga att resonera kring området.  

Hur uppnås Visible thinking 
För att eleverna ska uppnå förståelse, sanning, rättvisa och kreativitet finns flera tillämpningar 
att tillgå. Rutiner och ideal ligger till grund för dessa. Lärarna använder sig av tankerutiner 
som bygger på frågeställningar såsom, är tänkandet synliggjort här, förklarar eleverna saker 
för varandra, har eleverna kreativa idéer och använder de sig av tänkandets språk? Om svaret 
på dessa frågor är ja, då finns en arbetsmiljö där elever visar intresse och förtroende för det 
egna lärandets utveckling. Genom att ha dessa frågor som utgångspunkt finner eleverna större 
mening och meningsfulla sammanhang mellan skolan och deras egen vardag. All kunskap har 
sin utgångspunkt i oss själva som vi sedan bygger på därifrån. Lärare som arbetar med Visible 
thinking måste anta vissa tänkarrutiner och ideal. 

http://www.ne.se
http://www.pz.harvard.edu/research/VisThink.htm
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Rutiner 
Rutiner är mycket viktiga och funktionella. De hjälper eleverna att få en struktur på arbetet så 
att de kan jobba tillsammans i klassrummet. Det finns rutiner för uppförande och interaktion 
för att organisera lärandet, det finns även rutiner som strukturerar lärandeprocessen. Rutinerna 
kan vara enkla, det kan röra sig om att ge eleverna frågor efter att ha läst en text. Det kan även 
röra sig om att främja elevers tänkande genom att fråga eleverna vad de vet, vad de vill veta 
och vad de har lärt sig. 
 
Rutiner i tänkande är kärnan i Visible thinking. Genom rutinerna främjas utvecklingen av 
elevernas tänkande samt förbättrar klassrumsmiljön. Egentligen är dessa rutiner ett mönster 
som kan integreras och användas i många olika sammanhang. Rutinerna tar inte tid från någon 
annan verksamhet, de intensifierar faktiskt bara det arbete som genomförs i klassrummet. 
 
Visible thinking har många olika rutiner som lämpar sig för användning i skolan. Rutinerna är 
indelade för att uppnå förståelse, rättvisa, sanning och kreativitet. Följande rutiner ska enligt 
Visible thinking genomsyra allt arbete och främja olika typer av tänkande; 
 
Rutin   Förklaring 
What makes you say that?  Förklaring med berättigande rutin.  
 
 Think Puzzle Explore   En rutin som ger grunden för djupare förfrågningar.  
 
Think Pair Share   En rutin för att aktivera resonemang och förklaringar.  
 
Circle of Viewpoints   En rutin för att undersöka ur olika perspektiv. 
 
I used to Think... Now I think...   En rutin för reflektion av hur och varför vårt 

tänkande har förändrats. 
 
See Think Wonder En rutin för att undersöka konst och andra intressanta 

saker. 
 
Compass Points   En rutin för att undersöka förhållanden. 
 
Varje rutin är målorienterad, där målen är att uppnå ett specifikt sätt att tänka. Rutinerna 
används om och om igen i klassrummet och de är lätt att stötta eleverna när de väl tagit till sig 
arbetssättet. Rutinerna används i alla olika ämnen samt både individuellt och i grupp. Det är 
nödvändigt att lärare förstår kontentan av rutinerna och fokuserar på integrering med 
befintligt innehåll. Rutiner behöver aldrig läras ut, men kan användas som en investering och 
fungera tillsammans i befintliga arbetsområden.  

Ideal 
Ideal är ett arbetsmönster, uppdelat i fem olika steg. De är lätta att ta till sig för eleverna och 
ger dem möjligheter att ta kontakt med varandra. Dessutom skapas ofta drivande 
konversationer, där elevernas tänkande får nya intressanta vinklar. Följande steg beskriver 
arbetsmönstrets huvudaktiviteter; 
 

1. Blotta elevernas tidigare kunskaper 
2. Undersöka idealen genom att använda rutinerna 
3. Reflektera över pågående arbete och identifiera hur tänkandet har förändrats 
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4. Utveckla elevers förmåga att upptäcka möjligheter 
5. Blicka tillbaka och uppskatta vad eleverna har vunnit på att använda idealen 

 
Dessa aktiviteter ger goda lärtillfällen, speciellt i början när elevernas tankar blottas, i mitten 
när eleverna tillfrågas att tänka på tillfällen då de lär sig, och i slutet när elevernas nuvarande 
tänkande fastställs.  
 
Ett sådant här arbetssätt hjälper eleverna att bli direkt involverade i sitt eget sätt att tänka för 
att verkligen förstå. Specifikt riktar sig arbetet med de fem ovanstående grenarna till att uppnå 
dessa mål: 

• Att öka elevernas uppskattning för vad som innefattar utveckling för förståelse – att 
arbeta för att verkligen komma ihåg sina kunskaper och färdigheter. 

• Upptäcka elevernas medvetenhet om när det är tillfälle att investera sin tid och energi 
på arbete för att förstå någonting. 

• Förse eleverna med strategier som de kan använda för att upptäcka sin egen förståelse. 
• Engagera eleverna i att reflektera och kommunicera där färdigheten att tänka på ett bra 

sätt ger utvecklig för förståelsen. 

Kontentan av Visible thinking 
Vi måste se eleverna som, –inte fördomsfulla men fördomsfria, inte uttråkade istället nyfikna, 
inte heller lättlurade men kritiskt tänkande, inte nöjda med enbart fakta utan även se att de vill 
kunna förstå.  
 
Utöver förståelse för skolarbete bidrar Visible thinking till att elevernas medvetenhet för 
moraliska frågor ökar.  Eleverna lär sig hur de ska navigera genom oklarheter, ovissheter och 
konflikter genom att de reflekterar och kommunicerar på ett sätt som gynnar eftertänksamhet. 
Med sina goda tankesätt kan de på ett bra sätt lösa många moraliska och etiska utgivanden. 
Visible thinking utvecklar elevernas känsla för frågor som berör rättvisa och förståelse. 
Eleverna kan arbeta efter en karta som exempelvis ser ut så här: 
 

 
(Källa; www.pz.harvard.edu/vt/visibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html, Map of 
the Fairness Ideal) 

http://www.pz.harvard.edu/vt/visibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html
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Visible thinking i Sverige 
Lemshaga Akademi på Ingarö i Sverige arbetar sedan år 2000 med forskningsprojektet 
”Making thinking visible”. Alla elever och lärare i år 2-9 på skolan arbetar med detta för att 
synliggöra elevers tankar och strategier kring sitt lärande.  
 
Lemshaga Akademi (www.lemshaga.se) vill ge elever möjlighet till ett livslångt lärande i en 
föränderlig värld, där de kan ta vara på sina unika egenskaper och sätt att lära. All 
undervisning utgår från elevernas perspektiv för att synliggöra deras hypoteser, frågor och 
strategier. Lemshaga Akademi vill skapa en kultur som värdesätter tänkande och reflektion. 
Skolmiljön ska vara sådan att det finns möjlighet till ett praktiskt tänkande och lärande där 
eleverna även får ta del av varandras strategier och bygga på varandras idéer. Eleverna 
motiveras och inspireras hela tiden till att tänka. Även lärarna använder sina 
fortbildningsdagar till att utvärdera de aktiviteter som pågått samt för att bearbeta både 
lärarnas och elevernas tänkande. Hela projektet är kopplat till skolämnena men det är sådana 
kunskaper som eleverna har nytta av även i livet utanför skolan. 

Metod 
Studien tar sin utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor. Vår forskning har en 
fenomenologisk ansats, då det är lärares uppfattningar studien beaktar. Detta medför att 
analys och tolkning används i en kvalitativ metod där all information samlas in genom 
intervjuer. I denna studie väljer vi att lägga fokus på verksamma lärare som arbetar på flera 
olika grundskolor inom Luleå kommun.  

 
Alexandersson (1994c) beskriver en speciell arbetsgång vid insamling och bearbetning av 
data. Första steget är att besluta om vilken avgränsning forskningen ska ha. Andra steget 
innefattar intervjuer om företeelsen och utskrivning av intervjun. Alexandersson (1994c) 
påtalar att intervjun är den viktigaste datainsamlingsmetoden samt att intervjuerna inte ska ha 
fasta svarsalternativ. Intervjun ska inte utröna huruvida undersökningspersonen kan ge ett 
svar som är rätt eller fel. I en öppen intervju finns möjlighet för undersökningspersonerna att 
själva sätta gränser för intervjuns innehåll. Intervjun syftar till att få fram hur lärarna uppfattar 
innehållet.  
 
Vårt syfte med denna form av intervju stämmer överens med Alexanderssons (1994c) tankar 
där den öppna intervjun har förmåga att nå uppfattningar som tidigare inte fokuserats av 
undersökningspersonerna. Detta innebär att metoden når tankar och uppfattningar som 
undersökningspersonerna inte medvetet reflekterat kring tidigare. Därför ansåg vi att detta var 
en lämplig metod för oss att använda i vår studie av lärares uppfattningar om elevers 
reflektion kring sitt eget lärande. 

Kvalitativ intervju 
Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att tolka 
intervjupersonernas synpunkter. Genom ett öppet fenomenologiskt förhållningssätt framgår 
att intervjuaren vill ta del av intervjupersonernas uppfattningar. Kvale påtalar att den 
kvalitativa forskningsintervjun ibland fått kritik för att den inte är nog vetenskaplig. Denna 
kritik framkommer främst vid jämförelser med kvantitativ forskning. 
 
Den kvalitativa undersökningen har enligt både Trost (2005) och Kvale (1997) ofta betraktas 
som förstudier till den eventuella efterkommande kvantitativa studien vilken betraktas som 

http://www.lemshaga.se
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mer tillförlitlig. Detta synsätt har varit rådande under många år men i dag menar Kvale (1997) 
att den kvalitativa studien blir allt mer erkänd som en vetenskaplig metod. 
 
Trost (2005) beskriver att en kvalitativ intervju är en undersökning där intervjuaren försöker 
förstå intervjupersonernas sätt att resonera för att sedan särskilja eller urskilja variationer eller 
likheter i de olika intervjuade personernas handlingsmönster. Trost menar även att kvalitativa 
intervjuer innehåller enkla och raka frågor där svaren är komplexa och innehållsrika.  

Validitet och reliabilitet 
Patel & Davidson (2003) påtalar att en undersökning ska ha både god validitet och reliabilitet. 
Validiteten innebär att studien ”mäter” det som är avsett att mäta, vilket betyder att 
undersökning sker av det som är avsett att faktiskt undersökas. Med reliabilitet menas att 
genomförandet av undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt vilket även framkommer i 
Kvale (1997).  
 
Validitet och reliabilitet är två omdiskuterade begrepp med avseende på huruvida de är 
relevanta för kvalitativa studier. Lind (2000) menar att det finns en stor mängd olika 
uppfattningar om detta. Lind belyser att vissa forskare anser att begreppen är av stor betydelse 
medan andra anser att de hör till den kvantitativa metoden och kan medföra 
”kreativitetshämning, stelbenthet och dogmatism” (Lind, 2000, s. 27). Vidare anser Lind dock 
att det i den kvalitativa studien är fördelaktigt att istället för validitet och reliabilitet nyttja 
begreppen överrensstämmelse, för att besvara frågor gällande studiens rimlighet och 
pålitlighet för att beskriva studiens noggrannhet och trovärdighet.  
 
Analysen av insamlad data fastläggs av teorier och övergripande frågeställningar. Svenning 
(2003) menar att oavsett hur man kodar det insamlade materialet så kvarstår vissa 
grundläggande problem. Detta kan exempelvis vara att då alla människor är olika, blir även 
tolkningen av ett material olika. enligt Svenning är detta vanligt vid tolkning av intervjusvar 
och påverkar således studiens överensstämmelse. 

Standardisering och strukturering 
Vid insamling av information anser Patel & Davidson (2003) att två aspekter måste beaktas, 
standardisering och strukturering. Vid låg grad av standardisering formuleras frågor under 
själva intervjun och ställs i den ordning som lämpar sig för en viss intervjuperson. Vid hög 
grad av standardisering ställs frågorna i exakt samma ordning till alla intervjupersoner. En låg 
grad av strukturering ger intervjupersonen maximalt utrymme i sina svar medan en intervju 
med hög grad av strukturering lämnar väldigt lite utrymme runt omkring och svaren ges efter 
uppsatta alternativa svar. Trost (2005) förtydligar att intervjuaren vid låg standardisering kan 
formulera sig efter den intervjuades språkbruk, medan en hög standardisering av en intervju 
kan medföra en alltför uppstyrd situation.  
 
Patel & Davidson (2003) beskriver att kvalitativa intervjuer så gott som alltid har en låg grad 
av standardisering vilket också stämmer in på denna studie, som har en låg grad av både 
standardisering och strukturering. Intervjupersonerna får svara med egna ord för att beskriva 
sina uppfattningar. Intervjun utformas av öppna frågor där det finns möjlighet för intervjuaren 
att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Detta underlättar för samtalet samtidigt som 
studiens frågor blir belysta.  
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Förhållningssätt 
Enligt Patel & Davidson (2003) bygger intervjuer på att samla information genom väl valda 
frågor som ställs till en representativ målgrupp. Trost (2005) anser att det är mycket viktigt att 
den intervjuade personen känner sig trygg, Därför väljer vi att utföra intervjuerna på de 
tillfrågade lärarnas valda platser. Det är även av stor vikt att miljön är så ostörd som möjligt, 
därför har vi i största möjliga mån valt att genomföra intervjuerna på eftermiddagen när 
eleverna gått hem istället för att klämma in det mellan två lektioner mitt på dagen.  
 
I intervjuerna är det viktigt att låta intervjupersonerna prata. Patel & Davidson (2003) menar 
att vi måste visa intresse och förståelse för intervjupersonerna samt medgivenhet för deras 
uttryck i känslor och attityder. Intervjupersonerna får inte känna sig ifrågasatta, dömda eller 
kritiserade, då en försvarsattityd kan infinna sig. I rollen som intervjuare är det viktigt att föra 
samtalet framåt för att få reda på så mycket som möjligt. 
 
Trost (2005) menar att intervjuaren ska ställa frågor utan att vara ifrågasättande och lyssnar 
aktivt utan att dela med sig av egna handlingar eller åsikter. Detta för att utesluta påverkan av 
svaren från intervjupersonerna. Trost anser också att frågan ”varför?” skall undvikas vid 
intervju. Det ifrågasätter och tillrättavisar intervjupersonernas åsikter och beteenden vilket är 
mycket olämpligt i en kvalitativ intervju. Mer lämpligt är att använda sig av frågor som syftar 
till att förtydliga och få en fördjupning i intervjupersonernas åsikter såsom ”berätta vidare” 
och ”hur menar du då?” I en intervju är intervjuaren hänvisad till intervjupersonernas villighet 
att svara på frågor, därför bör de enligt Patel & Davidson (2003) motiveras till utförliga svar 
som är till nytta i undersökningen. Detta kan åstadkommas genom att förtydliga för de 
intervjuade personerna att den information de delar med sig av är viktig och meningsfull.  
 
Kvale (1997) påtalar att när intervjuaren tillåter pauser i samtalet möjliggör detta för 
intervjupersonen att själv bryta tystnaden och ge betydelsefull information som är relevant 
och genomtänkt. Att lyssna utan förutfattade meningar ligger i det fenomenologiska idealet 
där det även är viktigt att låta intervjupersonen berätta färdigt utan att bli avbruten. Kvale 
menar också att det i den kvalitativa forskningsintervjun är möjligt att prova undersökningens 
tillförlitlighet genom att ställa ledande frågor, då dessa kan förstärka intervjuarens tolkningar. 

Etiskt förhållningssätt 
Alla intervjuer är konfidentiella vilket även intervjupersonerna meddelades om innan 
intervjutillfällena. Både Trost (2005) och Kvale (1997) beskriver att konfidentialitet innebär 
att ingen ska kunna se vem som sagt vad samt att informationen som intervjupersonerna ger 
inte får redovisas på sådant sätt att informantens identitet kan röjas.  
 
I vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2004) gällande 
intervju framkommer att intervjuaren aldrig får förvränga eller försköna resultatet för att få 
stöd för sin tes. Kvale (1997) beskriver att undersökningens syfte tydligt ska framföras till 
undersökningsgruppen. Där ska även framgå hur undersökningen är upplagd. 
 
De slutsatser som framkommer i studien måste enligt Gustafsson, Hermerén & Petersson 
(2004) kunna framföras även om resultatet ur vissa aspekter är oönskat. Detta förstärker 
studiens hederlighet. Studien måste, utan att äventyra möjligheten, kunna nå kunskaper som 
forskningen syftar till. 
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Urval av informanter 
Alexandersson (1994c) menar att det är svårt att finna en balanspunkt mellan variationsbredd 
och ett hanterbart empiriskt underlag. Undersökningsgruppen bör inte vara alltför homogen då 
detta kan bidra till att nyanser och variationer som är intressanta för resultatet inte framträder. 
Det bör enligt Alexandersson finnas en spridning gällande kön och yrkeserfarenhet varvid vår 
ambition är att intervjua både manliga och kvinnliga lärare för att få en jämn könsfördelning. 
För att uppnå detta har vi valt att nyttja de kontakter vi fått med både lärare och rektorer under 
vår studietid. Intervjupersonerna har olika inriktning gällande ålder av eleverna i sin 
undervisning av elever i grundskolans tidigare år. Variationen av hur många år 
intervjupersonerna varit yrkesverksamma varierar, spannet sträcker sig mellan 12-30 år. 
Studien har även en relativt jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga informanter. 
Denna form av urval är enligt Alexandersson (1994c) avsiktlig då vi har handplockat en 
undersökningsgrupp utifrån dessa förbestämda kriterier. Detta för att urvalet ska 
överensstämma med studiens syfte. 
 
Enligt Lind (2000) måste intervjuaren vara flexibel för att kunna planera och genomföra 
intervjuer, inte minst vad gäller intervjutillfällenas tid samt ägnande av innehåll. Lind följer 
Bogdan & Biklen (i Lind, 2000) och tillämpar datamättnad vilket även gjorts i denna studie. 
Detta innebär att intervjuer utförs tills mer relevant information inte längre går att uttömma 
om fler intervjuer skulle genomföras. 

Genomförande 
Vid intervjuerna användes mp3spelare. Det medförde att vi som intervjuare kunde fokusera på 
vad intervjupersonerna berättade, vilket bidrog till att endast stödord behövde antecknas. Det 
blev även möjligt att gå tillbaka i det inspelade materialet för att lyssna på intervjun 
upprepade gånger. Detta för att kunna göra en så noggrann granskning som möjligt. Svenning 
(2003) anser att inspelning är ett absolut måste vid denna typ av intervjuer då det är omöjligt 
att hinna skriva ner allt som sägs. Kvale (1997) menar att man som intervjuare då har lättare 
att fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun. Det går även att lyssna om flera gånger för 
att inte gå miste om viktig information. Trost (2005) anser att inspelning har både för- och 
nackdelar. Fördelarna är att intervjuaren efter intervjun kan lyssna till tonfall och ordval samt 
att minnesanteckningar inte behöver utföras. Nackdelarna är att arbetsmaterialet blir 
omfattande och det kan vara svårt att hitta igen den information som känns aktuell att 
bearbeta. Vidare beskriver Kvale (1997) att intervjuerna måste spelas in för att sedan 
skriftligen kunna bearbetas och skrivas ut. Detta förfaringssätt stämde överens med den metod 
vi valde att använda i analysen. 
 
För att föra intervjuerna vidare nyttjades Kvales (1997) tankar kring tystnad. Detta innebär att 
intervjuaren tillåter långa pauser under samtalet där intervjupersonerna hinner samla sina 
tankar och därigenom uttrycks genomtänkta uppfattningar. Kvale menar vidare att 
intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg nog att delge 
sina uppfattningar. Av den orsaken överläts det till de deltagande informanterna att besluta 
om en lämplig plats där intervjuerna kunde genomföras. 
 
Enligt Svenning (2003) kan intervjuaren, efter den första kontakten som i detta fall skedde via 
e-mail, via telefon boka en passande tid för intervjuerna. Detta medför att intervjupersonerna 
är medvetna om studiens syfte och vilka förutsättningar som föreligger. Även Patel & 
Davidson (2003) förtydligar att det är viktigt med information till de intervjuade som 
beskriver vad studien kommer att användas till. Detta har anammats och vi har vid kontakten 
med berörda lärare informerat att materialet ligger till grund för vårt examensarbete. 
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För att förbereda intervjupersonerna fick de ta del av forskningsfrågorna i förväg. Enligt 
Svenning (2003) är det brukligt att i god tid före intervjutillfället skicka ut information. I 
denna information får informanterna ta del av varför studien ska utföras, vem som utför den 
och hur den utförs. I enighet med detta fick informanterna ett e-mail med information som 
förtydligade att de kunde fundera på de frågor vi skulle ställa, samt att de till intervjutillfället 
gärna fick ta med material och minnesanteckningar som kunde ge stöd i deras åsikter. 
 

Kvalitativ analys 
En kvalitativ analys stödjer sig på ord och ligger närmare rådata än andra metoder. Svenning 
(2003) påtalar att det är vanligt att forskaren i den kvalitativa analysen, använder termer som 
ett fåtal, färre än”, fler än hälften, färre än hälften, några, de flesta och så vidare. Trots att 
forskaren skulle kunna ge ett mer exakt antal kan denne avstå detta av bland annat etiskt skäl. 
Enligt Berrelson (i Svenning, 2003) utförs detta för att påvisa gradskillnader istället för att ge 
ett exakt antal. I denna studie är det gradskillnaderna som är relevanta. Berrelson påtalar att en 
kvalitativ analys ofta utförs på begränsade material samt att den kvalitativa analysen inte 
fokuserar på innehållet som sådant utan ser istället innehållet som ett stickprov av 
verklighetens fenomen på ett djupare plan. Svenning tillägger även att syftet med en kvalitativ 
analys oftast är att kunna göra generaliseringar av fenomen i verkligheten. 
 
Det karaktäristiska i en kvalitativ analys är enligt Svenning (2003) att utifrån ett litet material 
försöka nå djupt in i en problematik. Den kvalitativa analysen är känslig, men inte precis och 
den öppnar för nya infallsvinklar på redan kända fenomen. Svenning menar även att alla 
forskare, redan innan forskningen äger rum, har en uppfattning om det som denne vill studera 
närmare. Detta kallas för förförståelse och den blir alltmer omfattande för varje analys som 
forskaren genomför. Generellt kan forskningsprocessen enligt Svenning betraktas som en 
kedja av tolkningar av verkligheten. Svenning belyser att materialet kodas och analyseras 
under arbetsprocessen genom att fokusera på tillhörighet, sätta etiketter, och skapa olika 
begreppskategorier. 

Analys av data 
I analysprocessen har intervjuerna bearbetats på följande sätt. 
 

• Steg 1 – Meningskoncentrering och genomläsning av hela materialet 
Genomlyssning och utskrift av intervjuerna utfördes i form av meningskoncentrering. 
Detta innebär enligt Kvale (1997) att meningarna som intervjupersonerna sagt 
formuleras mer koncist och stora intervjutexter reduceras således till korta kärnfulla 
formuleringar. Långa uttalanden förkortas och det väsentliga i uttalandet 
omformuleras, utan att innebörden i uttalandet förändras. Enligt Kvale bidrar detta till 
att skapa ordning och ge ett hanterbart material. Syftet med genomläsningen av 
utskriven data är att få överblick av innehållet i det insamlade materialet. Detta kallas 
öppen kodning enligt Neuman (i Svenning, 2003). I dessa första genomläsningar söker 
forskaren efter ansatser och mönster i materialet samtidigt som denne försöker sätta 
materialet i rätt tillhörighet. 
 

• Steg 2 – Indelning efter vad intervjupersonernas uttalanden handlar om Kallas 
enligt Neuman (i Svenning, 2003) för axiell kodning. Forskaren går igenom materialet 
med en relativt organiserad uppsättning begrepp och koder, med ursprung från den 
öppna kodningen. Materialet i denna studie sorterades i kategorier som vägleddes av 
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de fyra forskningsfrågorna; vilken betydelse har elevers reflektioner över det egna 
lärandet? hur formar lärare tillfälle för reflektion? hur tar elever vara på 
reflektionstillfällena? samt hur följer lärare upp och bearbetar elevers reflektioner? 
Genom detta menar Danell (2003) att det skapas ordning i data och en första överblick 
av skillnader och likheter erhålls. I detta stadium av analysen söktes specifikt innehåll 
i intervjukoncentreringen tillhörande var och en av forskningsfrågorna i utsagorna, 
vilka bildade det konstaterade resultatet. 

 
• Steg 3 – Indelning efter hur intervjupersonerna uttrycker sig, inom respektive 

kategorier Neuman (i Svenning, 2003) menar att analytiska jämförelser innebär att 
söka efter regelbundenheter och sociala mönster. Detta kan ske genom att forskaren 
dels söker efter likheter i annars olika fall, dels söker efter olikheter i ett likartat 
material. Utsagorna sorterades vidare upp på meningsbärande likheter och skillnader. 

Resultat 
Många resultat har framkommit men kan vara svåra att sortera och överblicka ur den löpande 
texten. Därför följer en sammanfattning av det resultat som erhållits inom varje kategori samt 
ett förtydligande av likheter och skillnader inom denna. 
 
Resultatet av intervjuerna redovisas i respektive kategori vilka vägleds av de fyra 
forskningsfrågorna. De utförda intervjuerna presenteras i form av sammanställd text där 
likheter och olikheter framställs med utgångspunkt i informanternas utsagor. 
 
Under varje kategori sammanfattades resultatet vidare utifrån hur intervjupersonerna gett svar 
på frågorna. Detta visas i ett rutmönster bestående av tre grupper, där informanternas svar 
sorteras efter mängden likartade svar, enligt grupperingen: en majoritet av intervjupersonerna 
svarade, ungefär hälften av intervjupersonerna svarade samt enstaka intervjupersoner svarade. 
Avsaknad av uttalanden tillhörande de olika grupperna medför att vissa rutor är tomma, då 
intervjupersonerna inte gett svar som tillhör aktuell grupp. 
 
Efter sammanfattning av resultatet förtydligas vilka likheter och skillnader som kan återfinnas 
i utsagorna. Dessa likheter och skillnader är uttalade av differentierande flertalet och enstaka 
uttalanden. De uttalanden som antingen är likheter eller skillnader har grupperats för att 
förtydliga att de hör samman. Under likheter går det att utläsa vilka utsagor som liknar 
varandra och som kan kopplas samman som likheter. Under skillnader går det att utläsa vilka 
utsagor som motsäger eller skiljer sig markant från varandra. Uttalanden kopplas ihop 
oberoende av hur många intervjupersoner som yttrat sig i frågan. 

Vilken betydelse har elevers reflektioner över det egna lärandet 
I studien framkommer att de flesta av intervjupersonerna anser att elevers reflektion för 
lärande är mycket viktigt. Någon enstaka menar även att reflektionen är enormt betydelsefull, 
då elever som reflekterar är delaktiga i sitt eget lärande. En annan antyder att de inte kan svara 
på huruvida elevens reflektion egentligen är så viktig för denne. 
 
Något fler än häften av intervjupersonerna menar att reflektion leder till fortsatt lärande och 
utan reflektion bildas ingen förståelse hos eleverna. Någon påtalar även att reflektion kan vara 
intressant i syfte att se vad eleven egentligen lärt sig. Eleverna kan genom en demokratisk 
samtalsmodell lära sig att lyssna till varandras tankar. 
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Några av intervjupersonerna belyser att reflektion bidrar till att eleverna får förståelse för att 
det inte alltid är görandet som är det viktiga i processen, om eleverna inte reflekterar får de 
svårigheter att förstå vad de lär sig. Ytterligare menar ett fåtal av intervjupersonerna att 
reflektion leder till att eleverna befäster kunskap, det är när eleverna börjar tänka på vad de 
gör som de kommer till ett lärande. 
 
Ett fåtal av intervjupersonerna anser att elever tycker att reflektion är viktigt, roligt och 
spännande, samt att eleverna ofta vet vad de kan och inte kan.  En annan påtalar att eleverna 
måste kunna se sina egna brister för att kunna förbättra sin medvetenhet, inlärning och sina 
resultat. 
 
Någon av intervjupersonerna framhäver att för en professionell lärarkår är elevers reflektion 
och självskattning ett självklart inslag. Medan ytterligare någon annan påtalar att reflektionen 
är viktig för att eleverna ska klara av att knyta samman vardagskunskaper och skolkunskaper. 
Ytterligare menar en av intervjupersonerna att ett rikt språk leder till reflektion. Det märks 
tydligt i både tal och skrift. I enighet med ett par av intervjupersonerna kan elever uttrycka 
kloka ord kring vad de lärt sig. Utan reflektion blir arbetet slentrianmässigt. Om eleverna inte 
lär sig att reflektera, tror de inte på vad de gör. Reflektion är nog så viktigt för att eleverna ska 
tillgodogöra sig lärandet på ett bra sätt. 
 
Under intervjuerna framkommer det att någon anser att läraryrket är abstrakt, det är ett 
hantverk med hög abstraktionsnivå. En annan anser att yrket är ett praktiskt arbete med 
mycket görande. Reflektion är svårt att ta till sig och därför inte så utbrett bland lärare, där 
reflekterande inte anses vara en del av görandeprocessen.  
 
En av de intervjuade menar att det är irrelevant för eleverna att veta att de reflekterar över det 
egna lärandet. Det är inte viktigt för eleven att veta och därför förtydligas inte detta, läraren 
ska inte tala om för elever hur de tänker. En annan hoppas att eleverna vet hur de tänker, även 
om de nog enligt denne inte gör det och menar att läraren inte får tänka att barn är dumma, 
fast det lätt kan bli så. 
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Resultat i sammanfattning 
Följande resultat är direkt kopplat till informanternas uppfattningar om vilken betydelse 
elevers reflektioner har för det egna lärandet.  
 
En majoritet av intervjupersonerna svarade: 
Att det leder till ett fortsatt lärande 
Att det bildar förståelse 
 
 
 
 
Ungefär hälften av intervjupersonerna svarade: 
Att det befäster kunskap 
Att det förhindrar slentrianmässighet 
 
 
 
 
Enstaka intervjupersoner svarade: 
Att eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande 
Att elever kan se sina brister 
Att elever knyter samman vardagskunskaper och skolkunskaper 
Att det ger läraren möjlighet att se vad eleven lärt sig 
 
 

Likheter och skillnader 
Följande likheter och skillnader i informanternas uppfattningar om vilken betydelse elevers 
reflektion har för det egna lärandet går att tyda ur resultatet.  
 
 
Likheter    
   
• Att det leder till ett fortsatt lärande.  
• Befäster kunskap.    
• Bildar förståelse.  

  
 
• Att det leder till ett fortsatt lärande. 
• Att elever knyter samman 

vardagskunskaper och skolkunskaper 
 
 
• Att det förhindrar slentrianmässighet 
• Att eleverna blir delaktiga i sitt eget 

lärande 
 

Skillnader 
 
• Elever kan se sina brister. 
• Lärare ges möjlighet att se vad eleven lärt 

sig 
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Hur formar lärare tillfälle för reflektion 
Samtal anses av alla intervjupersoner ge elever tillfälle till reflektion. Samtalsstrukturen 
skiljer sig dock åt och ungefär hälften av intervjupersonerna menar att det reflekterande 
samtalet främst sker i form av sammanfattning efter lektioner. Dessa samtal utförs enligt 
intervjupersonerna mestadels i grupp, men samtalen kan även ske enskilt även om nästan 
hälften av intervjupersonerna menar att det är svårt att få tid till det. En av dem låter eleverna 
enbart reflektera enskilt. En annan av intervjupersonerna påtalar att samtalsmodellen nyttjas 
mest för att den fungerar bra. Frågorna som intervjupersonerna ger eleverna är; vad har du lärt 
dig idag? Hur tycker du att det gick? Vad har vi pratat om? Hur har du tänkt? Var det lätt eller 
svårt? Hann du göra det du tänkt? Vad har vi tillverkat? Varför gör vi det här och vad renderar 
det till? Vad var det som var kul? Vad var bra och vad kan göras annorlunda? En av 
intervjupersonerna ger även ibland utvärderingsfrågor där eleverna får svara på hur de lär sig, 
men detta inte är så vanligt. Några av de intervjuade tror att elever i alla åldrar reflekterar, 
men att de anser att det är svårt att avgöra när elever visar intresse för sitt lärande, samt att det 
är lättare att visa elever vad de lärt sig till skillnad från hur.  
  
Några av intervjupersonerna framhäver att elevers förmåga till reflektion beror av elevens 
mogenhetsgrad eller mognadsfas. För att klara av att ifrågasätta vad de egentligen håller på 
med måste eleverna ha grundläggande färdigheter i bland annat socialkompetens och 
självinsikt. En intervjuad belyser att läraren ska se elevernas starka sidor och arbeta med dessa 
för att eleverna ska se de möjligheter som deras förmåga kan medföra. Genom att eleverna 
själva sätter upp mål vet de vad de siktar på. Ett par av de intervjuade anser att elever redan i 
tidig ålder klarar av att reflektera, bara det är på rätt nivå. 
 
Fler än hälften av de intervjuade menar att reflektion måste anpassas till elevernas ålder, och 
en och annan antyder att det är viktigt att repetera så att eleverna inte går vidare utan att 
kunna. Någon påtalar att eleverna måste få uppmuntran när de lyckats och gjort något bra. En 
annan menar att det är lättare att leda en grupp med papper och penna än att leda en grupp i 
tänkande. Någon menar även att det är eleverna själva som väljer om de ska lära sig något 
eller inte. Samma intervjuperson anser att denne själv kan bli bättre på att fråga eleverna hur 
de lär sig. En annan har också uttryckt att man alltid kan reflektera mycket mer än vad man 
gör. 
 
Några av intervjupersonerna anser att de spontana frågorna till eleverna utgör den främsta 
delen av reflektionsarbetet. En av dem menar att detta sätt att arbeta sker flera gånger per 
vecka varvid detta anses sitta i ryggmärgen. Att samtala för att eleverna ska nå reflektion är 
det arbetssätt en av intervjupersonerna anser leda till ett djuptänkande senare, men det finns 
inte tillfälle till uppföljning då eleverna kommer högre upp i åldrarna Någon av 
intervjupersonerna menar att samtal kan ge vissa elever aha-upplevelser, men inte alla. En 
annan påtalar att eleverna tycker att det är både roligt och spännande att upptäcka att det lär 
sig något, samt att det är lättare för eleverna att svara på raka frågor kring vad de har lärt sig 
och vad de gjorde när de lärde sig.  
 
Ett fåtal av intervjupersonerna menar att reflektionsböcker är till stor nytta för att ge eleverna 
tillfälle till reflektion. Några andra påtalar att flertalet elever bara skriver vad de gjort i form 
av schemaupprepning vid användning av loggbok. För att få eleverna att skriva mer utförligt 
krävs enligt dessa intervjupersoner att de ställt tydliga frågor, muntligt eller skriftligt, som 
eleverna får svara på. Att eleverna får reflektera med hjälp av skriftliga frågor är vanligt och 
det är över hälften av intervjupersonerna som använder denna metod. Några menar dock att 
det är viktigt att ställa rätt frågor för att få rätt svar. Någon av intervjupersonerna menar även 
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att eleverna ges tillfälle för reflektion genom att de får svara på ja- och nejfrågor. Loggboken 
får inte bli ett jobbigt moment för eleverna där de varje vecka måste fundera och tänka över 
vad de har lärt sig. Det ska vara i lagom mängd. 
 
En av de intervjuade anser att elevreflektion sker när eleverna får skriva ner vad de ska göra 
och bocka av det som är gjort, då får de en insikt i huruvida de klarat veckans arbete. Någon 
menar att det är på grund av tidsbristen i yrket och kravet att eleverna ska hinna med så 
mycket i skolan som medför att tiden för elevers reflektion väljs bort. Ett par av de 
intervjuade tycker att elevgrupperna är för stora för att möjlighet till reflektion ska finnas.  
 
Fler än hälften av intervjupersonerna anser att arbetet med IUP och utvecklingssamtal ger 
eleverna tillfälle till reflektion. Genom att ställa upp mål i IUP:n menar en av 
intervjupersonerna att det i efterhand går att fråga om eleven inte tänkt på att denne kan arbeta 
med det moment som är nedskrivet, då detta ses som ett långsiktigt arbete. Någon av 
intervjupersonerna påtalar att i vissa fall kan eleven själv leda sitt utvecklingssamtal.  
 
Någon av intervjupersonerna menar även att eleverna lär sig att reflektera genom att ställa upp 
mål, som sedan utvärderas. Någon annan anser att eleverna reflekterar när de får tillfälle att 
blicka tillbaka och jämföra gamla arbeten med nyare. En av intervjupersonerna använder sig 
av rollspel, där denne antar rollen som ifrågasättande elev och ber eleverna i gruppen berätta 
allt de kan om det aktuella ämnet. 
 
Enligt en av intervjupersonerna ingår reflektion i arbetet med Storyline som en del av 
”modellen” och eleverna får reflektera när de tillfrågas vad de har lärt sig under arbetet med 
området. En av intervjupersonerna menar att det är viktigt för eleverna att lära sig en 
studieteknik så de kan gå utanför texterna och läsa mellan raderna.  Någon påtalar att 
reflektionerna ofta är ytliga, men att de aktivt försöker nå djupare reflektioner genom att 
dokumentera med bild och skrift. 
 
Ett par av intervjupersonerna påtalar att det är svårt att få elever att reflektera. Några andra 
anser att elever i grundskolans tidigare år inte kan klara av någon djupare reflektion. En av 
intervjupersonerna menar att själva ordet reflektera är för svårt och måste översättas för att bli 
begripligt för eleverna. En annan anser att reflektionen måste individualiseras för att passa 
varje elev.  Det framkommer även att vissa av intervjupersonerna är medvetna om att de inte 
på något sätt arbetar för att ge eleverna strategier för ett reflekterande förhållningsätt. De 
belyser att tidsbristen är den främsta orsaken till varför reflektionen uteblir. Några medger 
även att de inte jobbar med elevreflektion.  
 
En av intervjupersonerna menar att eleverna inte tänker på vad de gör om läraren inte 
medvetandegör dem. Ett par av intervjupersonerna menar att eleverna måste medvetandegöras 
och ledas in det reflekterande tankesättet. Att få elever medvetna så att de kan reflektera 
djupare kring sitt lärande anses av några som svårt. Någon menar att för att få eleverna att bli 
medvetna om vad de lär sig och reflektera, de måste nöta in ett arbetssätt i tidig ålder. En av 
intervjupersonerna anser att eleverna måste ledas mycket när de är små och att förändring för 
ett reflekterande arbete inte sker över en natt. En annan påtalar även att läraren måste hjälpa 
eleverna att komma in i ett reflekterande arbetssätt. Ytterligare en menar att om läraren ger 
elever tid, enskilt eller i liten grupp, så kan de klara av att reflektera, men elever orkar inte 
tänka över vad de lär sig, det blir för energikrävande. 
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En intervjuad person anser att det måste ske en förändring av arbetssätt för att möjliggöra en 
förbättring av arbetet med elevreflektioner. En annan av de intervjuade menar att de arbetar 
mer traditionellt och då kan inte reflektion ske lika naturligt, samt att skolan inte har rätt 
förutsättningar för arbete med elevreflektioner. Ofta gör eleverna mycket om de kan, en av 
intervjupersonerna menar att det inte går att sätta likhetstecken mellan mängd och kunskap. 
Även en långsam elev kan ha stor kunskap.  
 
Genomgående tenderar intervjupersonerna att koppla samman elevernas arbete med 
repetition, produktion och utvärdering till reflektion. Det framkommer även tydligt att 
lärarnas uppfattningar är att reflektion tar mycket tid från annat som ska göras. 

Resultat i sammanfattning 
Denna sammanfattning redovisar intervjupersonernas uppfattning om hur lärare formar 
tillfälle för elevreflektion. 
 
En majoritet av intervjupersonerna svarade:  
Genom samtal  
Genom att ställa muntliga eller skriftliga frågor till eleverna  
Att eleverna får skriftliga frågor 
Genom arbetet med IUP 
Genom utvecklingssamtal 
 
 
 
Ungefär hälften av intervjupersonerna svarade:  
Genom sammanfattning efter lektioner 
Att reflektion sker i grupp 
Att reflektion sker enskilt  
Genom spontana frågor till eleverna 
Att de använder reflektionsböcker 
Genom explicita och tydliga frågor till eleverna 
 
 
Enstaka intervjupersoner svarade:  
Att det enbart sker enskilt 
Genom utvärderingsfrågor kring hur eleven lär sig 
Att eleven ställer upp mål som de sedan får utvärdera 
Genom rollspel – elev och lärare i ombytta roller 
Genom arbetsmodellen Storyline 
Genom att elever får använda både bild och skrift 
Att de individualiserar reflektionen för att den ska passa eleverna 
Att eleverna skriver ner vad de ska göra och vad de gjort 
Genom att eleverna får svara på ja- och nej frågor 
 

Likheter och skillnader 
Informanternas uppfattningar om de likheter och skillnader som direkt kan kopplas till frågan 
hur lärare formar tillfälle för elever att reflektera redovisas nedan. 
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Likheter    
   
• Genom samtal 
• Genom att ställa frågor till eleverna 
• Genom sammanfattning efter lektioner

    
 
• Genom IUP 
• Genom utvecklingssamtal 
 
 
 

Skillnader 
 
• Elevers reflektion sker enbart enskilt. 
• Elevers reflektion sker i grupp 
 
 
• Genom att nyttja loggbok/reflektionsbok 
• Genom att använda rollspel 
 
 
• Genom spontana frågor till eleverna 
• Genom explicita och tydliga frågor till 

eleverna 
 
 
• Eleverna får skriva ner vad de ska göra 

och vad de har gjort 
• Genom utvärderingsfrågor kring hur 

eleven lär sig 
 
 
• Genom samtal 
• Genom skriftliga frågor 
 
 
• Individualiserar reflektionen för att passa 

eleverna 
• Genom att eleven får svara på ja- och nej 

frågor 
 

Hur tar elever vara på reflektionstillfällena  
I studien framkommer att färre än hälften av de intervjuade personerna anser att elever i en 
grupp inte reflekterar på samma nivå. En påtalar även att eleverna reflekterar i olika form och 
med varierande kvalitet. Denne person uttrycker ett intresse för att se när elever får förståelse 
och med den även makten över sitt eget lärande. De kan själva se hur och vad de gör för att 
det ska bli ett lärande. När eleverna fått den fulla insikten kommer tankarna om hur de ska 
göra när de lär sig på bästa sätt. Samma person menar även att elever med god 
reflektionsförmåga inte är nöjd om denne inte förstår vad och hur, medan andra elever som 
inte kommit lika långt inte behöver den förståelsen. En annan anser att eleverna kan använda 
sig av samma inlärningsteknik i olika situationer. 
 
En av intervjupersonerna menar att elever kan reflektera och sätta kunskap i ett sammanhang. 
Några belyser att elever måste få tillfälle att fundera över vad de kan och vad de inte kan, 
medan andra menar att elever när de får tillfälle till reflektion främst beskriver vad de gjort 
och om de tyckte att det var kul eller inte. En av intervjupersonerna menar att eleverna tycker 
det är kul när de ser vad de redan kan. En annan påtalar att reflekterandet inte kommer 
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automatiskt. Några få menar att de flesta eleverna inte är redo att reflektera över vad de lärt 
sig, däremot hinner de göra mycket. 
 
Någon av intervjupersonerna påpekar att elevernas saknad av komplex tankeverksamhet 
medför att de i loggboken inte skriver om lärandet utan istället om hur veckan varit. En annan 
menar att eleverna inte orkar stanna upp för att reflektera över vad de lär sig, de vill göra 
något istället. De yngre eleverna som har lite svårt att skriva kan ge uttryck för sitt arbete 
genom att använda symboler liknande glad eller ledsen mun. Ett fåtal av de intervjuade menar 
dessutom att elever i grundskolans tidigare år inte har förmågan att utföra reflekterande 
tankar, samt att de aldrig kommer klara av det. Någon annan påtalar att det bara är vissa 
elever som kan se den djupare reflektionen, men att det är svårt för dessa elever att nå så 
långt. 
 
Ett par av intervjupersonerna menar att elever inte är bra på att uttrycka hur de har gjort, bara 
vad de har gjort och om det var kul. Eleverna vill visa en färdig produkt utan att reflektera 
över vägen fram. En annan menar att elever inte kan tänka så som vuxna klarar av, elevernas 
reflektioner är därför oftast kortskitiga, det är det som händer för stunden som eleverna 
reflekterar över, inte det som hänt tidigare. 
 
Någon tycker att elever är frispråkiga därför kan man höra att de reflekterar utifrån något de 
säger som inte har med skolan att göra, då knyter elever ihop vardags- och skolkunskaper på 
egen hand. En annan menar att elevernas vardags och skolkunskaper knyts samman när 
eleverna får lämna den traditionellt invanda skolmiljön, detta ger eleverna möjlighet att 
reflektera kring upplevelser. Någon säger även att reflektion är svårt med tysta elever och att 
resultatet av elevers utbyte av tankar är svåra att se och upptäcka. 
 
En av intervjupersonerna har uppmärksammat att diskussioner om det självupplevda arbetet 
sker spontant i elevgruppen och det är inte förbestämt, dessutom kan reflektion ske när 
eleverna pratar med sina föräldrar om vad de jobbat med. Ett par andra säger att eleverna 
diskuterar men inte jämför sina skilda åsikter med varandra.  

Resultat i sammanfattning 
Följande resultat är direkt kopplat till frågan vilken betydelse elevers reflektioner har för det 
egna lärandet och belyser informanternas uppfattningar.  
 
En majoritet av intervjupersonerna svarade:  
 
 
 
 
 
 
Ungefär hälften av intervjupersonerna svarade:  
Beskriver görande och om detta upplevdes roligt eller inte (istället för lärande) 
Eleverna diskuterar - utan att jämföra åsikter 
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Enstaka intervjupersoner svarade:  
Reflekterar i olika form med varierande kvalitet 
Använder en inlärningsteknik  
Elever kan reflektera och sätter kunskap i ett sammanhang 
Reflekterar enbart för stunden 
Knyter ihop vardags- och skolkunskaper på egen hand 
Reflekterar spontant i elevgruppen utan att det är förbestämt 
Elever i grundskolans tidigare år har inte förmågan att reflektera 
Eleverna klarar inte av att uttrycka hur de har gjort 
Reflekterandet kommer inte automatiskt 
 

Likheter och skillnader 
Nedan följer de likheter och skillnader som direkt kan kopplas till intervjupersonernas 
uppfattningar av frågan hur elever tar vara på reflektionstillfällen. 
 
 
Likheter    
   
• Beskriver görandet och om detta upplevs 

roligt eller inte 
• Klarar inte av att uttrycka hur de har gjort 
    
 
• Elever kan reflektera och sätter kunskap i 

ett sammanhang  
• Knyter ihop vardags och skolkunskaper 

på egen hand 
 
 
• Reflekterar enbart för stunden 
• Reflektion sker spontant 
• Reflekterandet kommer inte automatiskt 
 

Skillnader 
 
• Diskuterar - utan att jämföra åsikter 
• Reflekterar i olika form och med olika 

kvalitet 
 
 
• Elever i grundskolans tidigare år har inte 

förmågan att reflektera 
• Reflekterar spontant i gruppen 
• Knyter ihop vardags- och skolkunskaper 

på egen hand 
 
 
 
 

Hur följer lärare upp och bearbetar elevers reflektioner 
I denna del framgår att alla intervjupersoner inte nämnvärt själva har reflekterat över huruvida 
elevernas reflektioner följs upp eller inte. Dock är det en av de intervjuade som menar att 
elever alltid har en vilja om att lyckas, uppmärksammas inte detta har läraren misslyckats i sitt 
uppdrag. En annan vill att elevreflektioner ska vara framåtsyftande och påstår att reflektion 
ger ett avslut, men den går också framåt. Förväntningarna kring reflektion är olika för varje 
elev. 
 
Någon av de intervjuade menar att man kan fånga eleverna i flykten genom att fråga vad 
denne gör, tänker och vill gå vidare i arbetet. En annan nämner att när denne hör att elever 
pratar om vad de lärt sig så vet läraren att de lärt sig. Ännu en annan menar att om denne 
tänker på vad eleverna säger så kan denne höra att de reflekterar övar vad de gjort och vad de 
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lärt sig. Ett par andra av intervjupersonerna anser att när eleverna visar att de lärt sig det 
avsedda innehållet kan man gå vidare med något nytt eller med något som knyter an till det 
eleverna just lärt sig. Eleverna tycker att det är kul att visa vad de har lärt sig. 
 
Reflektionerna är bra för läraren, anser en av de intervjuade, detta medför att denne vet vad 
eleverna tagit fasta på i undervisningen vilket underlättar för det fortsatta arbetet. En annan av 
intervjupersonerna menar att om elevernas reflektioner visar att det är något läraren behöver 
ta till sig och ändra på, så är dessa viktiga. De frågor som intervjupersonerna ställer till 
eleverna visar dem hur eleverna uppfattar innehållet i verksamheten, om det var svårt eller lätt 
och om de behöver jobba vidare med något, har eleven blivit klar med dennes uppgifter? Hur 
har det gått och vad kan eleven förbättra? Har eleven lärt sig något som denne inte visste 
förut? Och så får eleven repetera om det behövs. En av de intervjuade menar att ett konkret 
arbete för reflektion är IUP:n och uppföljningen av denna. Genom att eleverna gör en 
tillbakablick på äldre arbeten kan eleverna uppmärksamma att de går framåt i sin utveckling. 
 
Det är även en av de intervjuade som anser att det tar mycket tid att följa upp elevernas 
reflektioner, då det är mycket annat som också ska hinna göras. Skolan får allt mer sociala 
uppgifter och även dessa tar tid. En annan påtalar att i Storyline sker uppföljning automatiskt 
genom att pedagogen funderar över vad eleverna sagt och diskuterar detta tillsammans med 
eleverna. 

Resultat i sammanfattning 
Följande resultat är direkt kopplat till informanternas uppfattningar kring frågan vilken 
betydelse elevers reflektioner har för det egna lärandet. 
 
En majoritet av intervjupersonerna svarade:  
 
 
 
 
 
 
Ungefär hälften av intervjupersonerna svarade:  
 
 
 
 
 
 
Enstaka intervjupersoner svarade:  
Genom att lyssna på eleven kan läraren veta vad denne lärt sig eller inte 
Läraren planerar för fortsatt arbete utifrån vad elever sagt - reflekterat 
Genom IUP och uppföljning av denna 
Genom att använda Storyline 
Elever får genom att jämföra äldre arbeten med nyare, insikt i sin egen utveckling 
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Likheter och skillnader 
Nedan följer de likheter och skillnader i informanternas uppfattningar som direkt kan kopplas 
till frågan hur lärare följer upp och bearbetar elevernas reflektioner. 

 
 
Likheter    
   
• Genom att lyssna på eleven kan läraren 

veta vad denne lärt sig eller inte 
• Läraren planerar för fortsatt arbete utifrån 

vad elever sagt – reflekterat 
    
 

Skillnader 
 
• Genom att lyssna på eleven kan läraren 

veta vad eleven lärt sig eller inte 
• Elever får genom att jämföra äldre 

arbeten med nyare, insikt i sin egen 
utveckling 

 
 

 

Diskussion 
I denna del av studien avser vi att diskutera val av metod, överensstämmelse och pålitlighet. 
Här återfinns även egna reflektioner av resultatet samt pedagogiska implikationer. 

Metoddiskussion – intervju 
Utgångspunkten i denna undersökning har en fenomenologisk ansats, varvid vi anser att den 
kvalitativa metoden passat bra. Genom att välja intervjun som datainsamlingsmetod har vi 
erhållit ett omfattande material att analysera. Fallgroparna som denna metod kan ha medfört 
är att vi oavsiktligt kan ha påverkat intervjupersonernas uttalanden genom exempelvis ledande 
frågor. I vissa fall kan tidigare relationer med berörda informanter ha påverkat studiens utfall. 
I denna studie har vi i enighet med Alexandersson (1994c), genom nyttjande av öppna 
intervjuer fått ta del av informanternas egna uppfattningar som dessa tidigare inte medvetet 
reflekterat kring. 
 
Vi har fått indikationer på att många av informanterna har upplevt ljudupptagningen under 
intervjuerna som obehaglig, vilket kan ha påverkat intervjupersonernas trygget som enligt 
Trost (2005) är en fundamental förutsättning för en givande intervju. Trots det upplevda 
obehaget gav informanterna tillstånd till ljudupptagningen efter att vi förtydligat vikten av 
detta hjälpmedel för att öka studiens pålitlighet. Enligt Trost (2005) möjliggör en inspelning 
att intervjuaren upprepade gånger kan lyssna igenom materialet. Genom detta menar Kvale 
(1997) att viktig information inte går förlorad. Inför respektive intervjutillfälle skickades de 
fyra forskningsfrågorna till berörda lärare, för att möjliggöra för dessa att i sin tur förbereda 
sig inför intervjuerna. All datainsamling har skett via intervjuer av verksamma lärare inom 
grundskolans tidigare år, intervjuerna begränsades till ett tillfälle per lärare. När den 
datamättnad som beskrivs av Lind (2000) inträffat utfördes inga fler intervjuer. 
 
Den intervjumodell som använts har låg grad av både standardisering och strukturering vilket 
medfört att de följdfrågor som ställts anpassades till informanternas yttranden. Denna 
intervjumetod har precis som Alexandersson (1994c) beskrivit, förmåga att plocka fram 
oreflekterade uppfattningar hos de intervjuade. Våra enkla och raka intervjufrågor har medfört 
både komplexa och innehållsrika svar där de intervjuade fått svara med egna ord för att 
beskriva sina uppfattningar. Både Lind (2000) och Alexandersson (1994b) belyser att 
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uppfattningar är högst individuella vilket medför att de kan vara svåra att jämföra. Under 
intervjutillfällena gavs medvetet många pauser som möjliggjorde för intervjupersonerna att i 
enlighet med Kvale (1997) själva bryta tystnaden för att ge relevant och genomtänkt 
information. Ett fenomenologiskt nyfiket förhållningssätt genomsyrade intervjuerna samtidigt 
som samtalet fördes framåt. 

Överrensstämmelse och pålitlighet 
Vi har under genomförandet av denna studie besökt ett antal olika skolor inom Luleå 
kommun. Vår avsikt har varit att intervjua verksamma lärare inom grundskolans tidigare år. 
Vi har haft i åtanke att fördela intervjuerna mellan både manliga och kvinnliga informanter 
samtidigt som dessa har en stor variation av ålder och yrkeserfarenhet. Detta i en ansats att 
vidga spektrumet för en ökad pålitlighet. Alexandersson (1994c) påtalar att denna spridning är 
viktig för studiens resultat. Genom att inte ha en alltför homogen undersökningsgrupp 
medförs att ett flertal variationer och nyanser framträder i studien. 
 
Vid kontakten med de informanter som var avsedda att delta valde en att avstå när denne blev 
informerad om att vi avsåg att nyttja ljudupptagning. Studiens resultat kan möjligen ha 
påverkats av att denne person valde att inte delta, möjligen hade inte datamättnaden uppfyllts 
varvid vi hade fått utföra ytterligare intervjuer. Nyttjandet av metoden för datamättnad (jfr 
Lind, 2000), medförde att vi inte utförde fler än sju intervjuer. Dessa sju informanter ställde 
välvilligt upp trots att några av dem kände ett visst obehag inför ljudupptagningen. Detta kan 
dock ha påverkat informanternas uttalanden under intervjutillfällena, främst i början av 
intervjuerna då vi kunde märka en viss anspänning och stelhet hos intervjupersonerna som 
avtog under intervjuernas gång. Efter en kort stund glömde samtliga informanter bort att 
inspelningen utfördes och ett mer avslappnat förhållningssätt infann sig vilket medförde större 
frispråkighet hos informanterna. 
 
I enighet med Trosts (2005) som menar att trygghet bidrar till ökad pålitlighet, utfördes 
intervjuerna på den plats som intervjupersonerna själva valt. I samtliga fall utfördes 
intervjuerna på respektive intervjupersons arbetsplats, i det egna klassrummet eller i 
angränsande arbetsrum. Vid intervjutillfällena visade det sig att vissa av intervjupersonerna 
hade med sig anteckningar i enighet med den information de fått ta del av innan 
intervjutillfället. Andra hade knappt ägnat någon tid till att läsa igenom det i förväg 
utskickade materialet. Detta kan ha påverkat studiens pålitlighet då några varit förberedda och 
andra inte.  
 
Många av informanternas uttalanden har liknande karaktär samtidigt som enskilda utlåtanden 
går vida isär. I det stora hela är överensstämmelsen mellan utsagorna stor. 

Resultatdiskussion 

Vilken betydelse har elevers reflektioner över det egna lärandet  
Resultatet av intervjuerna visar att verksamma lärare i Luleå kommuns grundskola för tidigare 
år faktiskt tycker att elevers reflektioner över sitt eget lärande är viktiga, vilket även stämmer 
överens med förutsättningarna i Lpo94. Det reflektiva tänkandet är väsentligt för elever och 
leder till meningsskapande samt förståelse för det egna lärandet (jfr Alexandersson, 1994; 
Pramling, 1986; Rodgers, 2007). Att en av intervjupersonerna uttrycker osäkerhet kring 
reflektionens betydelse kan bero av att dagens skola oftast nyttjar elevaktivitet framför 
eftertanke och reflektion. Detta kan resultera i att elever främst reproducerar istället för att 
konstruera kunskap (jfr Hemberg, 1995; Wikner-Strid, 1999). 
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I skolans styrdokument likväl som i Luleå kommuns verksamhetsplan 2008-2010 poängteras 
att eleverna ska lära sig ett demokratiskt förhållningssätt. Att lära sig diskutera, argumentera 
och använda sina kunskaper som redskap nämns endast under en av intervjuerna i denna 
studie.  I de övriga sex intervjuerna är det ingen som bekräftar detta trots att det i Luleå 
kommuns verksamhetsplan 2008-2010 uttryckligen framkommer att en av 
nyckelkompetenserna för att ungdomar ska förberedas för vuxenlivet är att ”lära att lära”. 
Skolans traditionella arbetsmodell med fokus på vad eleverna gör, istället för på hur de gör, 
kan enligt ett flertal av intervjupersonerna inte medföra någon djupare förståelse. För att 
uppnå djupare reflektion kan eleverna behöva hjälp för att kunna reflektera kring den egna 
föreställningen (jfr Alexandersson, 1994; Lind, 1994; Pramling, 1983). Genom att förse elever 
med strategier i enlighet med Visible thinking och engagera eleverna i att utveckla ett 
individuellt tankesätt utvecklas förståelsen för det egna lärandet. Det krävs att lärare är 
uppmärksamma för att se när det finns möjlighet och tillfälle att utveckla elevernas förmåga 
att lära att lära. Att hitta lärtillfällen utgör grundstommen i Visible thinkings ideal och 
medför att eleverna blir involverade i sitt eget sätt att tänka. 
 
Förvånansvärt få av informanterna i denna studie anser att eleverna är kapabla att själva 
uttrycka vad de lärt sig, de flesta anser alltså att elever inte klarar av detta. Detta kan bero av 
att elever inte får tillfälle att uttrycka vad de upplever och känner, vilket är viktigt för att 
synliggöra elevers lärprocesser (jfr Wikner-Strid, 1999). Ett sätt att möjliggöra för elever att 
uttrycka vad de faktiskt lärt sig är att låta dem interagera och reflektera i mindre grupper. På 
så sätt lär sig elever att sätt ord på den egna kunskapen. Genom att berätta för andra vad 
eleven själv vet sker en utveckling av tankeprocessen, (jfr Wikner-Strid, 1999). Dessa tankar 
delas även av Vygotskij (jfr Strandberg, 2006).  I Lpo94 framgår att ett av skolans uppdrag är 
att främja diskussioner om kunskapsbegrepp och ge olika aspekter på kunskap och lärande. 
 
Merparten av informanterna menar att eleverna utan reflektion inte klarar av att se sina 
”brister” och därigenom inte heller får ett fullgott lärande.  Dessutom belyser de att 
elevreflektion inte utgör någon aktiv del av skolverksamheten. Detta kan ses i kontrast till 
Alexandersson påstående att reflektion skapar mening och förståelse i ett historiskt, socialt 
och kulturellt perspektiv (jfr Brusling & Strömqvist, 2007). Eleverna måste få veta vad de vet 
och samtidigt vad de inte vet. Målstyrningen förutsätter att eleverna ska reflektera kring sitt 
eget lärande och därför måste eleverna förstå hur de tänker och handlar (jfr Sandell, 2005). 
 
Genom en välutvecklad metakognitiv förmåga kan eleverna knyta samman vardagskunskaper 
och skolkunskaper. (jfr Carlgren, 2003; Pramling, 1986) Detta har bara en av 
intervjupersonerna nämnt som ett resultat av elevers reflekterande kring sitt eget lärande. 
Reflektion kan medföra att det byggs en brygga mellan tidigare erfarenheter och nya 
kunskaper (Alexandersson, 1994) I läroplanen framgår att eleverna ska utveckla tillit till den 
egna förmågan vilket endast ett par av intervjupersonerna kopplar samman med reflektion. 
När eleverna reflekterar lär de sig att kommunicera med den förankrade kunskapen vilket 
bidrar till att eleverna blir självständiga samtidigt som de utvecklar en nyfikenhet att lära sig 
mera (jfr Wikner-Strid, 1999). 

Hur formar lärare tillfälle för reflektion  
Olika typer av samtal, såväl strukturerade som ostrukturerade anses av de flesta 
intervjupersonerna vara en bra metod för elevreflektion. De menar att reflektion kan ske både 
enskilt och i grupp. När reflektion sker i interaktion med andra förankras nya kunskaper på ett 
djupare plan där förståelsen för fenomenet är i fokus. Många av informanterna nyttjar 
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samtalsmodellen genom att ställa frågor för att gynna elevernas utveckling. I en sådan 
arbetsmetod kan eleverna få en inblick i likheter och skillnader i tänkande vilket medför att 
den egna föreställningen förändras och öppnar för nya perspektiv. Detta stämmer överens med 
både Vygotskijs och Deweys tankar (jfr Lind, 1994; Pramling, 1983; Rodgers, 2007; 
Strandberg, 2006). Flera av informanterna menar att reflektionstillfällena mestadels är 
ostrukturerade och utgörs av spontana frågor till eleverna. Detta reflektionsförfarande kan 
knytas samman med de två fösta reflektionsnivåerna av totalt fyra som finns beskrivna i 
Alexandersson (1994). De två första nivåerna förtydligar tankar men saknar utmaning. Hit hör 
ett ostrukturerat reflekterande som leder till att nå snabba svar men inte leder till att eleverna 
kritiskt reflekterar. Skolan bör därför undvika en undervisning som enbart ger elever 
möjlighet att reflektera på de två första nivåerna. För att överkomma den relativt stora klyftan 
mellan nivå två och tre krävs att rutinmässigt tänkande byts ut mot reflekterande tänkande där 
eleverna själva granskar och ifrågasätter den egna praktiken (jfr Alexandersson, i Brusling & 
Strömqvist, 2007). 
 
I studien framkommer även att en av informanterna enbart låter eleverna genomföra 
reflekterande arbete enskilt vilket strider mot en av läroplanens fundamentala byggstenar som 
menar att skolans uppdrag är att främja elevers lärande genom aktiva diskussioner. Fakta och 
förståelse är intimt förknippade med varandra eftersom förståelsen avgör vilka fakta eleverna 
kan uppfatta samtidigt som fakta lägger grunden för förståelsen då eleven med hjälp av fakta 
försöker skapa mening för förståelse (jfr Carlgren, 2003; Alexandersson, 1994). Språket är 
viktigt i kunskapsprocessen för att eleven både ska kunna synliggöra sina tankar och bearbeta 
dem för en djupare förståelse (jfr Hemberg, 1995). 
 
Många av informanterna anser att reflektion är svårt, samt att inte alla elever kan klara av att 
reflektera. Detta kan i sin tur bidra till att lärare inte medvetet arbetar för att ge eleverna 
strategier så att dessa kan erhålla ett reflekterande förhållningssätt. Vissa anser även att 
reflekterande samtal inte kan ge alla elever djupare kunskap. I motsats till detta har den 
aktuella forskningen Visible thinking som mål att ge alla elever strategier för sitt eget lärande 
genom att synliggöra tänkandet. Genom att utveckla strategier för tänkandet blir det annars 
osynliga tänkandet synligt vilket medför att eleven får ökad förståelse för läroprocessen samt 
förmågan att lära att lära. I Luleå kommuns verksamhetsplan 2008-2010 framgår att en 
central kompetens för individens livslånga lärande är att denne får förmåga att lära att lära. 
 
Loggboken har om den används på ett genomtänkt sätt, stora möjlighet att hjälpa eleven 
framåt i sin utveckling genom reflektion. Alla informanter i denna studie har någon gång 
använt eller använder sig av loggbok som redskap. Tanken bakom användandet är i många 
fall bra, vilket framgår i resultatet av denna studie. Dock visar det sig tanken med- och sättet 
att använda loggboken sällan går hand i hand. En loggbok är till för att eleverna ska få 
möjlighet att reflektera över vad, hur, varför samt på vilket sätt de lär sig. Dessutom ger den 
möjligheter för tysta elever att våga uttrycka sig. Loggboken kan vara ett viktigt verktyg som 
bidrar till att elever lär sig att lära att lära (jfr Wikner-Strid, 1999). Ett flertal av 
informanterna påpekar att elever under reflektionstid främst skriver vad de har gjort och hur 
veckan har varit istället för funderingar kring vad de lärt sig, eller hur de lärt sig. Rätt använd 
har reflektionsboken många användningsområden, exempelvis djupare reflektion, 
individualisering eller utvärdering. Läraren kan be eleverna skriva svar på specifika frågor 
som i sin tur leder fram till ökad förståelse och tro på egen förmåga. När reflektionen är ett 
kontinuerligt inslag är eleverna i ständig utveckling (jfr Wikner-Strid, 1999). 
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I resultatet visar det sig att alla intervjupersoner försöker skapa tillfällen för elevreflektion på 
olika sätt, en del mycket kreativa och andra mer formella. Men, som någon av de intervjuade 
påtalar så sker det oftast ingen djupreflektion hos eleverna. De flesta menar även att 
tidsbristen är den främsta orsaken till att reflektionen uteblir, samtidigt medger några av 
informanterna att de inte alls jobbar med elevreflektion i sin verksamhet. För att nå kvalitet i 
skolan måste lärare låta eleverna förankra strategier för reflektion trots att det till en början 
kan vara tidskrävande (jfr Wikner-Strid, 1999). Reflektion måste ske regelbundet då det krävs 
bearbetning av de egna tankarna för att eleven ska bli medveten om handlingens betydelse (jfr 
Alexandersson, 1994). 
 
Reflektionen ses som något fristående från övrig undervisning och därför upplevs den som en 
belastning för de verksamma lärarna, då de anser att det är mycket annat som också ska 
hinnas med. Detta kan undvikas genom att på ett tidigt stadium låta reflektionen bli en del av 
vardagen. I enighet med Visible thinking ska reflektionen genomsyra hela verksamheten och 
inte stå utanför som ett eget moment. Genom reflektion klarar eleverna av att relatera 
skolarbetet till vardagskunskapen vilka knyts samman i en pågående process. Reflekterande 
elever förstår att de klarar av att förvärva nya strukturer för det egna tänkandet (jfr Wikner-
Strid, 1999). 
 
För att medvetandegöra elever om den egna reflektionens förmåga måste reflektion ske 
regelbundet med fokus på bearbetning av de egna tankarna och därigenom upptäcka de egna 
strategierna för lärandet (jfr Alexandersson, 2007).  Intervjupersonerna i denna studie är trots 
avsaknad av ett kontinuerligt reflektionsarbete medvetna om att eleverna måste vägledas in i 
ett reflekterande tankesätt. Läraren bör vara aktiv och ta initiativ för att reflektionen ska bli ett 
naturligt inslag i verksamheten så att elever kan stanna upp och förstå vad som händer i 
samhället (jfr Wikner-Strid, 1999). All undervisning ska dessutom fokusera på de delar av 
verkligheten som vuxna tar förgivna, då inlärningen medför att det sker en förändring av 
elevernas uppfattning av omvärlden och dess funktioner (jfr Pramling, 1986). 
 
Många av intervjupersonerna nämner ord som repetition, produktion och utvärdering när de 
pratar om reflektion och är väldigt nära att sätta likhetstecken mellan dessa. Eleverna måste 
utforma egen kunskap istället för att mer formellt leta fakta och sammanställa material, annars 
blir skolarbetet enbart en reproduktion istället för en konstruktion. Eleverna måste kunna 
tänka själva och erhålla ett reflekterande förhållningssätt. (jfr Hemberg, 1995) Formell 
undervisning är inget kvitto för lärande, men ett sätt att producera fina skolarbeten (jfr 
Alexandersson, 1994; Hemberg, 1995). 

Hur tar elever vara på reflektionstillfällena  
Reflektion är en del av lärandeprocessen (jfr Alexandersson i Cederwald, 2006). I resultatet 
framkommer att intervjupersonerna helt saknar gemensamma tillvägagångssätt för att låta 
eleverna ta vara på sina reflektioner, samtidigt uppger informanterna att de upplever att elever 
reflekterar på olika nivå. En av informanterna påtalar att det är intressant att se när elever 
upptäcker att de genom reflektion får makten över det egna lärandet, eftersom att eleverna då 
får insikt i hur de gör för att lära på bästa sätt.  Samma informant menar att frågan hur elever 
lär sig bör ställas oftare och denne är även själv medveten om att det reflekterande arbetet kan 
förbättras i verksamheten. Reflektion leder till ökad förståelse för hur och varför eleven 
tänker som denne gör. Genom en kommunikativ pedagogik kan elevens perspektiv vidgas och 
den dolda kunskapen synliggöras (jfr Rokkjaer i Cederwald, 2006). 
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Skolans traditionella kunskapssyn vars tankar om inlärning från grunden bottnar i; 
behaviorismen (jfr Carlgren, 2003), Piagets inlärningsteori (jfr Stensmo, 2007; Arfwedson, 
1998) och mognadsteorin (jfr Gesell, i Viklund, 1977), kan skymtas i vissa utsagor. Att 
eleverna inte har en tillräckligt komplex tankeverksamhet för att utföra reflektioner samt att 
eleverna i grundskolans tidigare år inte är redo att reflektera kan ses som exempel på detta. I 
kontrast till det menar ett antal av informanterna att eleverna inte bara kan reflektera och sätta 
kunskapen i ett sammanhang utan att de även kan knyta samman vardagskunskaper med 
skolkunskaper.  När reflektionen ses som en brygga mellan tidigare erfarenheter och nyvunna 
kunskaper kan erfarenheter systematiseras och reflekteras samtidigt som relationen mellan 
den nya och den gamla kunskapen kopplas samman (jfr Alexandersson, 1994). 
 
För att medvetandegöra eleven om den kunskap denne äger, är det viktigt att sätta ord på 
kunskapen (jfr Rokkjaer i Cederwald, 2006), vilket några av informanterna antyder då de 
menar att elever måste få tillfälle till reflektion för att fundera kring vad de kan och inte kan. 
Elever som får inblick i lärandets komplexitet, tillägnar sig kunskaper om vilka faktorer som 
ligger bakom den egna förmågan, de lär sig att lära att lära, vilket medför att eleverna själva 
kan värdera och bedöma sitt eget lärande (jfr Boström, 1998; Sträng-Haraldsson, 1995). 
 
En av informanterna menar att det bara är ett fåtal av eleverna som kan nå en djupare nivå i 
sitt reflekterande samt att det är svårt för dem att nå dit. Genom att synliggöra tänkandet med 
hjälp av att problematisera upptäcker eleven att alla inte tycker och tänker likadant, vilket i sin 
tur medför att de personliga föreställningarna förändras samtidigt som eleven gör en 
djupreflektion (jfr Lind, 1994; Pramling, 1983). 
 
Det framkommer i resultatet att ett par av informanterna upplever att elever, när de får tillfälle 
till reflektion genom att skriva i loggboken, bara beskriver vad de har gjort och inte hur de har 
gjort eller vad de har lärt sig. Användningen av loggbok kan ha olika syften, dock är det 
viktigt att hitta fungerande strategier för användandet som medför att avsikten med loggboken 
uppfylls (jfr Wikner-strid, 1999). Genom att skapa utmaningar för eleverna konstruerar de ny 
kunskap. Utan personlig förankrig i uppgifter finns risk för att eleverna bara reproducerar i 
stället för att konstruera egna kunskaper (jfr Hemberg, 1995). 
 
Någon av informanterna påtalar att yngre elever inte orkar reflektera över vad de lär sig, de 
vill göra saker istället. Detta strider mot det forskningsresultat som visat att barn kan utveckla 
förståelse för hur de lär sig redan i förskolan. Samma forskning visar även att det är möjligt 
att utveckla barns uppfattning om hur och vad de lär sig genom att låta barnen själva tänka 
och reflektera (jfr Pramling, 1988). En av informanterna anser att elevernas reflektioner är 
kortsiktiga och därför bara speglar vad som händer för stunden, här och nu. När det i skolan 
skapas utrymme för elever att reflektera lär de sig att sätta ord på vad och hur de lär sig 
samtidigt som de får möjlighet att uttrycka egna tankar för att upptäcka lärprocessen (jfr 
Wikner-Strid, 1999). Elever i tidig ålder vill att deras arbete ska synas för att berömmas men 
eleverna måste inse att de ska klara av att ha ett reflekterande förhållningssätt samt att det ska 
klara av att använda ett eget språk i uppgifterna (jfr Hemberg, 1995). 
 
En av informanterna menar att det är svårt att reflektera med tysta elever och att det är svårt 
att se och upptäcka elevers utbyte av tankar. Men genom att eleverna får använda sina starka 
sidor vid inlärning utvecklar de motivation samtidigt som de får bättre självkänsla. När elever 
lär sig på ett effektivt sätt klarar de även av att hantera osäkerhet och förvirring (jfr Boström, 
1998). Ett sätt att nå de tysta eleverna är genom personliga reflektionsböcker, där läraren kan 
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hjälpa eleverna att uttrycka sig genom att be dem svara på väl ställda frågor (jfr Wikner-Strid, 
1999). 
 
En av intervjupersonerna har uppmärksammat att eleverna spontant diskuterar med varandra 
kring det självupplevda arbetet. Detta tyder på att eleverna har en viss grad av metakognitivt 
perspektiv. Eftersom eleverna medvetet reflekterar kring sin egen inlärning har processen 
kring hur de tänker och vad de uppfattar hamnat i fokus (jfr Pramling, 1986). 

Hur följer lärare upp och bearbetar elevernas reflektioner 
Intervjupersonernas uppföljning av elevers reflektioner kring det egna lärandet är i stort sett 
obefintlig. Några menar att de uppmärksammar elevers kunskaper när eleverna antingen 
pratar med kompisarna eller med sina föräldrar om vad de gjort i skolan. Den uppföljning som 
sker görs mestadels genom samtal och frågor. Samtidigt anser många att IUP:n både ger 
tillfälle till reflektion och uppföljning för reflektion kring elevers eget lärande. 
 
Många av informanterna påtalar att elevers förmåga för reflektion beror av mognad vilken kan 
utgöra en begränsning för reflektionsprocessen. God självinsikt och välutvecklad 
socialkompetens är grundläggande färdigheter som måste erövras innan elever klarar av att 
reflektera. Mognadsbegreppet stöds inte av dagens pedagogik, då detta begrepp har sitt 
ursprung i Gesells teorier att en individ ärver egenskaper och ej påverkas av den miljö vi lever 
i. Det vill säga att en individ är den denne är och kan inte förändras genom yttre påverkan. 
Vidare anses att ett barn genomgår olika stadier där ett visst beteende inte kan förkomma 
innan en viss ålder (jfr Gesell, 1977). Detta synsätt bestrids av nyare forskning som visar att 
barn redan i förskolan klarar av att förstå vad och hur de lär sig genom att pedagogen 
medvetet arbetat med reflektion. Denna studie visar att barn som själv tänker och reflekterar 
kan utveckla självinsikt i det egna lärandet. Hur läraren ser på sin roll och hur denne tror att 
eleven lär sig har avgörande betydelse för hur de bemöter elever (se Pramling, 1988). 
 
För att möjliggöra ett aktivt arbete där elevreflektion är en del av vardagen i skolan måste det 
ske en genom gripande förändring av den gamla skoltraditionen. Vilket åtminstone en av 
informanterna påtalat under intervjuerna. Det är viktigt att reflektion inte ses som ett extra 
arbete utan att det integreras och blir ett naturligt inslag i skolverksamheten. Den pedagogiska 
debatten har satt djupa spår i skolverksamheten, där det pedagogiska tänkandet under 70-talet 
satte spår som än idag kan skönjas i läroplanen såväl som i skollagen (jfr Carlgren, 2003). 
Skollagen belyser att utbildningens utformning ska anpassas till elevernas ålder och mognad. 
För att lärare ska klara av att lära andra att lära måste denne ha förmåga och vilja att utveckla 
sin undervisning. Detta medför en ökad lärarprofession vilken är nödvändig för att läraren ska 
inse vikten av ny kunskap. Under intervjuerna menade en av informanterna att det 
traditionella arbetssätt som fortfarande råder inte möjliggör för arbete med elevreflektion. I 
enighet med Vygotskij sker utveckling av elevers tankeprocesser när de delger varandra sina 
tankar (jfr Vygotskij i Strandberg, 2006). När eleverna får tillfälle till reflektion i sin egen takt 
utvecklas dennes tankar. För att detta ska ske måste läraren frångå den traditionella rollen och 
uppmuntra eleverna genom att konkretisera tillvaron (jfr Pramling, 1986). 
 
Reflektion består av både känslor och fakta, varvid läraren måste vara beredd på att eleverna 
inte alltid ger de svar som denne förväntat sig. I mötet med eleverna ska lärare vara genuint 
intresserade för vad som ligger bakom deras reflektioner. När eleverna får möjlighet att sätta 
ord på vad de faktiskt lär sig lär de sig att uttrycka sina tankar samt kommunicera med den 
kunskap de äger, eleverna blir självsäker samtidigt som de utvecklar en nyfikenhet att lära (jfr 
Wikner-Strid, 1999). 
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Egna reflektioner 
Intervjuns syfte var att få veta lärares uppfattningar kring betydelsen av elevers reflektioner 
över sitt eget lärande, vilket vi anser att den till stor del gjort. I överlag antar vi att vårt resultat 
överensstämmer med verkligheten eftersom skillnaden mellan intervjupersonernas svar inte 
skiljer sig åt markant. Vi anser att vårt resultat är intressant och att vi för ändamålet använt en 
bra metod då vi antagligen inte skulle ha fått lika utförliga svar med en enkät där 
svarsalternativen är förutbestämda. En av de tänka informanterna valde att avstå på grund av 
vårt nyttjande av ljudupptagning. Vi funderar mycket på varför detta avhopp gjordes, beror 
det av ljudupptagningen, av rädsla att misstolkas eller kanske var det vår förkunskap inom 
ämnet som upplevdes som avskräckande för informanterna. 
 
Genom detta arbete har vi har fått en ovärderlig kunskap kring betydelsen av elevers 
reflekterande över sitt eget lärande. Vi har vidgat och fördjupat vår kunskap inom både den 
teoretiska och verkliga verkligheten. Mycket av den litteratur vi läst har utgjorts av forskare 
inom ämnet pedagogik vilka har varit med och studerat framgångsfaktorer hos elever under en 
lång tid. Det finns egentligen inget facit men det finns strategier för att lära eleverna att lära. I 
allt skolarbete ska eleven vara i centrum. Utan att reflektera över det egna lärandet klarar inte 
elever av att väva samman vardagskunskaper med skolkunskaper för att se helheter i ett större 
perspektiv. 
 
Det vi finner mest intressant och häpnadsväckande är att lärare inte tror att eleverna klarar av 
att reflektera över sitt eget lärande framför allt eftersom det finns så många bra strategier för 
att utveckla ett reflektivt tänkande. Verksamma lärare anser inte att elever klarar av att 
reflektera under grundskolans tidigare år. En övergripande åsikt inom skolan tycks vara att 
elevers reflektionsförmåga styrs av dess ålder och mognad. 
 
Det framkommer inte i studien att någon av intervjupersonerna anammat ett arbetssätt som 
utvecklar ett reflekterande tänkande hos eleverna, vilket vi tycker är besynnerligt då vi under 
hela vår utbildningstid mött begreppet reflektion. Det kan tyckas märkligt att alla 
intervjupersoner anser att reflektion är väldigt viktigt, då ifrågasätter vi varför det inte är fler 
som jobbar aktivt med reflektion och låter det genomsyra skolans vardag. 
 
I vår studie finner vi att görandet fortfarande står i fokus trots att alla lärare påtalar hur viktigt 
det är med elevers reflektion över det egna lärandet. Tiden i skolan anses inte räcka till för att 
elever ska få möjlighet att reflektera, samtidigt som intervjupersonerna påtalat att ett lärande 
kan ske först när eleverna får reflektera över sitt skolarbete. Resultatet visar att den reflektion 
som sker är spontan och följer sällan någon förutbestämd strategi. Den planlagda reflektionen 
är obefintlig, med undantag av den reflektion som medföljer genom Storyline´s i metod. 
Förövrigt finner vi det lite märkligt att IUP:n i vissa fall anses räcka som reflektion då IUP:ns 
egentliga syfte är att se elevers plan för utveckling medan den reflektion vi sökte handlar om 
en mer långsiktigt, kontinuerlig del av skolans vardag. 
 
Vi ifrågasätter syftet med loggbokens användande inom skolans verksamhet. Då denna mest 
verkar fungera som en dagbok där elever skriver upp sitt schema samt vad de gjort under 
veckan. Även här står elevernas görande i fokus istället för vägen fram mot ett lärande. Hur 
kan elever få veta vad, när och hur de lär sig om de inte får lära sig reflektera kring olika sätt 
att lära. I samspel med andra kan elever diskutera och få insikt i att lärandet ser olika ut för 
alla. Detta öppnar för ett kritiskt förhållningssätt där eleverna lärt sig att tänka själva. 
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Elevers reflektion över sitt eget lärande medför att eleverna blir delaktiga i sin egen skolgång 
och även om lärarna har en god tanke med samtalsmodellen så kan vi inte se att den utmynnar 
i någon djupare reflektion för eleverna då den är sporadisk och ytlig. Däremot är det bra att 
lärarna tar vara på de tillfällen som inbjuder till reflektion även om det skulle behöva göras på 
ett mer systematiskt sätt. 
 
Vår uppfattning är att intervjupersonerna varit uppriktiga i sina svar. De frågor som vi fick 
tillbaka av informanterna anser vi speglar det förhållningssätt vi hade under intervjutillfällena. 
Vi hade ett öppet förhållningssätt utan egna värderingar vilket framgår av de frågor vi fick 
liknande, vad tycker ni? tycker ni att…? eller? Hur hade ni gjort? Vi tror även att vår intervju 
lett till en reflektion hos berörda intervjupersoner. Våra intervjufrågor har fått många av våra 
informanter att själva börja fundera över deras egna förhållningssätt och många gånger har 
dessa kommit fram till att arbetet med elevers reflektion inte är alltför omfattande. 
Allteftersom intervjuerna fortlöpte började informanterna själva att reflektera över de frågor 
som ställdes och fick en lite annan syn på området när de upptäckte att de inte arbetat med det 
aktuella ämnet i så stor utsträckning. 
 
Skolverksamheten idag har traditioner där det behavioristiska tänkandet fortfarande slår 
igenom och där mognadsteorierna ännu sätter spår. Detta förfarande stämmer inte med 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som grundar sig i den socialkonstruktivistiska 
pedagogiken. Genom detta arbete har vi ytterligare blivit stärkta i vår övertygelse om att 
dagens elever måste få en fördjupad kunskap om varför de går i skolan. De måste få veta att 
den kanske viktigaste orsaken till skolarbetet är att de ska utforska på vilket sätt de lär sig att 
lära. För att detta ska kunna bli verklighet måste dagens skola förändra sitt arbetssätt så att 
detta inkluderar eleverna på ett helt nytt sätt. Eleverna som lever i dagens samhälle kan inte se 
den förankring mellan de kunskaper de tillägnar sig i skolan och de kunskaper de förskaffar 
sig utanför skolan i vardagen. Det är därför av största vikt att verksamma lärare 
medvetandegör elever på hur var och en lär sig att lära på bästa sätt, samt att det sätt de lär sig 
på antagligen skiljer sig avsevärt mellan de olika individerna. Detta kan ske genom att låta 
elever nyttja reflektion för att ta reda på vilka olika strategier som hjälper var och en av dem 
att lära att lära på bästa sätt. 
 
Under vår utbildningstid vid Luleå tekniska universitet har vi ideligen påmints om 
reflektionens betydelse för lärande, varvid blir den uppenbara avsaknaden av reella metoder 
för elevreflektion i grundskolans tidigare år blir mycket påtaglig. Detta måste förändras, det är 
inte längre görandet som ska stå i fokus utan vägen fram till ett lärande. Eleverna måste redan 
i tidig ålder medvetandegöras om att de är i skolan för att lära sig att lära. En förutsättning 
för att elever ska förstå hur de lär sig bäst är att lärare, när eleverna faktiskt reflekterar över 
vad, hur och när de lärt sig något, uppmärksammar detta genom att tala om det i klartext för 
eleven i fråga. Att ge direktrespons på elevers reflektioner är inte vanligt i dagens skola och 
behöver förbättras, om eleven inte får veta när denne reflekterar över sitt lärande, kan detta 
inte fördjupas. Lärare inom Luleå kommun måste få en djupare insikt i vilken betydelse 
elevers reflektioner verkligen har för lärande. Det är viktigt att komma ihåg att förändring inte 
sker över en natt, ett sådant arbete är långsiktigt, men vår övertygelse är att det är fullt möjligt 
att göra reflektionen som en naturlig del av skolverksamheten. 
 
Vi är väl medvetna om att vägen mot ett förändrat synsätt inom skolverksamheten är lång. Det 
är lättare för verksamma lärare att ”göra så som de alltid gjort”, då förändring kräver mycket 
energi till en början. För att elevers reflektioner över det egna lärandet ska komma i fokus 
krävs att de verksamma lärarna får utbildning i ämnet, samt att de stöttar varandra och 
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genomför regelbundna diskussioner i ämnet för att finna olika strategier som passar eleverna. 
Visible thinking är en modell för att synliggöra tänkandet, vilket varje elev i dagens skola 
borde ha rätt till. Samhället ställer allt högre krav på individen, vilket innebär att 
konkurrensen blir stor. För att möta denna verklighet krävs nya förutsättningar, grunden till 
individens förmåga att klara sig i samhället läggs i skolverksamheten. 

Pedagogiska implikationer  
Reflektionens betydelse kommer vi under vår yrkesverksamma tid alltid ha i åtanke. Elever 
måste få veta vad, hur och varför de går i skolan. Visible thinking, att synliggöra tänkande är 
något vi verkligen har tagit fasta på. Därför kommer vi att följa utvecklingen i 
forskningsprojektet som vi anser vara både högaktuellt och intressant. Många goda strategier 
och arbetssätt går att ta del av och använda i den skola vi befinner oss i idag, här i Sverige och 
i Luleå. 
 
I Luleå kommuns verksamhetsplan 2008-2010, framgår att skolverksamheten måste 
identifiera förbättringsområden. Elevers reflektion över det egna lärandet är ett sådant 
område. I vårt blivande yrke vill vi förändra skolverksamheten så till vida att reflektionen blir 
en del av arbetet och inte ses som ett tidskrävande extraprojekt. Vi anser att det är viktigt att 
eleverna får redskap för att lära sig att lära då de kommer ha nytta av det hela livet, i ett 
snabbt föränderligt samhälle där strategiska tänkare fordras. 
 
Elevers reflektion över det egna lärandet måste fokuseras på ett nytt sätt i skolan. I vår 
profession kommer vi aktivt att arbeta för att befästa detta. För att öppna upp för en djupare 
reflektion med nya sätt att se på omvärlden måste reflektion genomsyra vardagen och ske 
regelbundet i gemenskap med andra. Framförallt är vi övertygade om att verksamma lärare 
måste finna strategier för att följa upp, bearbeta och vidareutveckla elevernas reflektioner över 
det egna lärandet. Ett sådant arbetssätt medför att varje elev blir medveten om den egna 
kompetensen. Eleverna måste själva vara medvetna om vad de kan och vad de måste 
förbättra. Detta kan enbart ske genom att medvetandegöra eleverna om deras eget lärande. 
Detta krävs för att eleverna ska vara redo att möta den snabbt föränderliga verkligheten i 
dagens samhälle. Idag ställs andra krav på individens kapacitet än vad det gjorde tidigare. 
 
För att öka måluppfyllelsen i skolan krävs ett förändrat arbetssätt och nya metoder att tillgå. 
Dessa måste möjliggöra för elever att förbättra sina strategier för lärande istället för att samla 
görande och upprepningar på hög. Eleverna får genom reflektion ökad förståelse för vad och 
hur de gör när de lär sig är vi övertygade om att måluppfyllelsen kommer att öka. 
 
Vår fulla övertygelse är att elever behöver utmaningar för att utvecklas. Elever är kompetenta 
och kunniga vilket vi aldrig får glömma bort. De har stora förutsättningar, vi måste bara 
hjälpa dem att finna deras egna vägar till ett nyfiket och kunskapsslukande förhållningssätt. 

Fortsatt forskning 
Detta forskningsområde går att vidga mycket mer än vad vi valt att göra i denna studie. 
Skolorganisationen är uppdelad i organisations-, grupp- och individnivå. Denna studie är 
utförd på gruppnivå, varvid det vore mycket intressant att studera vilka uppfattningar av 
elevers reflektioner över det egna lärandet som råder i de andra två nivåerna. 
 
På organisationsnivå går det exempelvis att belysa rektorers uppfattning om hur verksamheten 
bedrivs och kan bedrivas för att den ska gynna elevers reflektion i syfte att lära elever att lära. 
Det skulle även vara ytterst intressant att ta del av elevernas egen uppfattning om vilken 
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betydelse och inverkan reflektionen har för deras lärande, leder reflektion till en djupare 
förståelse och hur väl stämmer lärares och elevers syn på reflekterande ihop. 
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