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FÖRORD 
 
Vi vill härmed tacka de personer vi haft omkring oss i samband med vårt examensarbete. Ett 
stort tack sänder vi till de elever som medverkat i undersökningen. Trots ett pressat schema 
under deras sista termin på högstadiet har de varit tålmodiga och ställt upp på de olika 
momenten under vårt arbete. Ett stort tack går även till deras klassföreståndare som också var 
vår VFU-handledare. Vår handledare under examensarbetet, Lena Vesterlund, har på ett 
mycket trevligt och bra sätt väglett oss under tiden.  
 
Framförallt vill vi tacka våra tålmodiga familjer, Maria och Thilde samt Linda och Albin, som 
funnits med som stöd på vägen. 
 
Ett stort tack till Er alla! 
 
Luleå 2004-05-26  
 
 
 
Niklas Bremer & Tommie Sikblad 

 

   



ABSTRAKT 
 
Vi har med stöd av skolans styrdokument och annan litteratur arbetat fram en 
reflektionsmodell som vi vill använda oss av i vår framtida lärarroll. Modellen har sin grund i 
att elever skall reflektera i sin lärprocess. Syftet med vår undersökning är att se om elever och 
lärare genom reflektion kan nå ökad förståelse om och i sin inlärning. Under vårt arbete på 
skolan lät vi eleverna skriftligt reflektera över våra lektioner och över sin inlärning. Med stöd 
av reflektionerna utförde vi sedan intervjuer med eleverna och deras klassföreståndare. 
Intervjuerna behandlade olika områden som vi anser förknippade med elevernas inlärning.  
Resultatet visade att reflektion kan vara en bra tillgång i elevernas lärprocess, men också att 
problemet med brist på tid och engagemang först måste övervinnas. 
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BAKGRUND 
 
 
INLEDNING 
 
Vi har båda gått i skola i drygt femton års tid, och under de åren har mycket information 
kommit och gått. En del information har glömts bort, en del har stannat kvar som små 
fragment utan sammanhang. Vi har ofta undrat varför vi kommer ihåg så lite av det vi lärt oss. 
Under LUA kurserna, vilka utgör lärarutbildningens allmänna utbildningsområde, har vi 
kommit i kontakt med begreppet reflektion. I samtliga av dessa kurser var reflektion en 
grundläggande aspekt i vårt lärande. Reflektionen har hjälpt oss att se saker i sina 
sammanhang, samt att vi samtidigt lärt känna oss själva bättre. När vi sedan har genomfört vår 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på olika skolor, har det visat sig vara sällsynt att 
eleverna systematiskt fått reflektera över sin egen inlärning. Detta tycker vi är konstigt. Om vi 
som studenter kan dra nytta av reflektion i vår lärandeprocess borde elever i grundskolan 
kunna göra samma sak. Detta vill vi undersöka närmare. 
 
 
FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
Introduktion 
 
Vår reflektionsmodell innebär att skolan jobbar mycket med individuell inlärning och eget 
elevansvar, så att eleverna ges möjlighet att själva konstruera den kunskap som behövs för att 
nå gemensamt uppsatta mål. Detta finner stöd i bland annat nu gällande styrdokument samt 
hos kända pedagoger och filosofer som Dewey, Gardner, Weiner, Piaget med flera. Reflektion 
som metod för att förbättra sin inlärning finner stöd hos bland andra Pramling, Schön, och 
Dewey. Vi har även valt att belysa några skolor som framgångsrikt jobbar utifrån dessa 
aspekter; en skola i Norrbotten där vi själva varit på vår VFU, samt ett projekt som kallas 
PLAN, som en skola i Stockholms kommun jobbar utifrån. 
 
 
Kunskap – Vad är kunskap? 
 
Kunskap är inte enbart fakta som man kan få genom att läsa, utan det utgör en skillnad mellan 
fyra olika kunskapsformer: 
 
Fakta är kunskaper som information, regler och konventioner. Dessa kan 
mätas i termer av mer eller mindre, något vi har eller inte har, som vi kommer ihåg eller 
har glömt. Fakta är spetsen på isberget; det som är synligt. Detta är kunskap som information, 
som inte gör någon skillnad mellan ytlig och djup kunskap. Den säger heller ingenting om 
man betraktar samma fenomen på olika sätt.  
 
Färdighet. När kunskap är en färdighet, vet vi hur något skall göras och kan utföra det. Det är 
en praktisk kunskapsform, som innebär att man har ett mönster av motoriskt beteende, som 
utförs genom medveten ansträngning mot ett bestämt mål. Det är möjligt att utveckla 
färdigheter utan koppling till förståelse.  
 
Förståelse. Fakta och förståelse har en intim koppling mellan varandra, eftersom fakta är 
förståelsens byggstenar. Att förstå är att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett 
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fenomen. Förståelse är en teoretisk kunskapsform, som innebär att man tillägnar sig begrepp 
och strukturer som byggts upp inom olika ämnesområden.  
 
Förtrogenhet. Den kunskapsform som kan jämföras med den osynliga delen på isberget. 
Det är en tyst dimension. Denna kunskap använder vi oss av då vi t ex bedömer något. Genom 
att delta i praktiska verksamheter lär man sig reglerna för dessa verksamheter. Förtrogenhet 
innebär att man kan använda dessa regler på olika sätt, beroende på vad den speciella 
situationen kräver.     
 
De olika formerna samspelar med varandra, och de utgör också varandras förutsättningar. 
Dessa fyra sätt täcker naturligtvis inte alla kunskapsområden, utan syftet är i första hand att 
utvidga kunskapsbegreppet (Internet 1).   
 
Vi kommer här att närmare precisera förståelse, eftersom vi tror att det är här skolan kan tjäna 
på att reflektera, vilket vi också skall undersöka. Enligt ovan menar Skolverket att fakta och 
färdighet kan läras in utantill eller mekaniskt, utan att sätta dem i något sammanhang, och 
förtrogenhetskunskap vinner man genom praktiskt deltagande. Eftersom skolan består av 
mycket teoretiska inslag, och förståelse är en teoretisk kunskap, är det förståelse vi här skall 
beskriva.  
 
Enligt Molander (1996) vet man något endast om man förstår de ingående begreppen och de 
användningssammanhang saker och ting hör hemma i, vilket är något annat än att kunna 
upprepa dem. I aktiviteter där kunskap bildas och bevaras används språkliga begrepp och 
formuleringar vilka är väsentliga för förståelse och kunskapsbildning. 
  
Howard Gardner (Svedberg & Zaar, 1998) säger att all undervisning bör sträva mot förståelse. 
Vad menas med förståelse? Enligt Gardner är det när man kan tillämpa det man lärt sig. Hans 
definition på förståelse är ”förmågan att använda kunskap, begrepp och färdigheter för att 
belysa nya problem och oförutsedda frågeställningar” (Svedberg & Zaar, 1998, s.222). 
 
 
     Vad har förståelse att erbjuda? 
 
Förståelse kan tillfredställa många personliga behov. Historikern Henry Adams sade att ”jag 
bryr mig inte ett dugg om vad som hände, vad jag vill veta är varför det hände” (Newton, 
2000/2003, s.13). Att förstå varför saker och ting är som de är kan hjälpa till att ställa oss i 
relation till den naturliga och fysiska världen. Den förståelse som hjälper oss att se samband 
är inte alltid den rätta eller likadan som någon annans förståelse. Den fyller däremot en 
funktion: att skapa ordning i vår mentala värld. Detta kan sedan hjälpa oss att klara den yttre 
världen. 
 
Förståelse kan enligt Newton (2000/2003) underlätta lärandet. I USA har man genomfört en 
användbar studie om barn som lär sig matematik. Eleverna uppmuntrades att utveckla egna 
metoder och att förklara dem för andra barn. Grunden till denna metod var att eleverna 
sannolikt når förståelse om de själva får konstruera samband. De som hade förståelse kom 
lättare ihåg saker och gjorde snabbare framsteg. Förståelsen hjälpte också eleverna att välja 
bättre metoder. Av denna studie kom man fram till att förståelse har ett verkligt värde när det 
gäller att förbättra och underlätta lärande. Det som underlättas med förståelse är att det är 
lättare att lära in nya metoder, att kunna använda kunskapen i nya situationer. 
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Newton (2000/2003) menar att förståelse gör att man kan bemöta situationer på ett varierande 
sätt. Det kan göra så att den lärande kan undvika att lära sig saker utantill. Har man bestämda 
svar som är bundna till vissa omständigheter blir man ofta handfallen när omständigheterna 
förändras. Förståelse kan ge en viss kognitiv självständighet. Den som förstår kan samspela 
med omgivningen på ett bättre och oberoende sätt. Förståelse kan få människor att tänka 
själva och göra bra val. Det kan också ge förmåga att bedöma andras argument och begripa 
dem på rätt sätt. 
 
Enligt Newton kan förståelse hjälpa till att sortera och ordna informationen samt stötta den 
resonerande och kritiska förmågan. Kan man lyfta fram det viktigaste och bygga upp en 
sammanhängande struktur ur en stor mängd information, blir det lättare att nå ny förståelse. 
 
Förståelse har mer att erbjuda än vad memorering har. Vad kan du egentligen göra med 
kunskap du inte förstår? Svaret på den frågan är att inlärning i form av memorering framstår 
som ganska enkel. Memorering och förståelse är båda legitima inlärningssätt. Du kan inte 
bilda dig en uppfattning om något som du inte har fakta om (Newton, 2000/2003). 
 
 
     Förståelse, ett mål värt att sträva efter 
 
Det finns som sagt bra orsaker att sätta värde på förståelse, men trots det så är det inte en 
central sak i alla klassrum. I England och Wales har det funnits en tendens att prioritera 
återgivning av fakta. I grundskolan kan frågor som ”varför” vara ganska sällsynta och elever 
ser inte alltid förståelse som huvudmålet med en övning. De kan exempelvis ha en ängslan 
inför ett ämne och det gör att eleverna förlitar sig på memorering, även om det inte direkt är 
lämpligt. Elever som går högre utbildning har också en tendens att göra samma sak, de 
prioriterar att lära sig fakta. Det finns många andra länder där förståelse inte är högprioriterad, 
exempelvis USA, Kanada och Australien. Varför har förståelse så låg prioritet? Många hävdar 
att förståelse är en svår kunskapsnivå att uppnå och det medför att elever inte prioriterar 
aktiviteter som främjar förståelse. Orsaken är inte bara att de lägger ner för lite tid, vilket 
innefattar ren slöhet. Eleverna kommer till den högre utbildningen med exempelvis olika 
begrepp, kunskap och förväntningar. Det kan också vara andra faktorer som påverkar deras 
inlärningsbeteende (Newton, 2000/2003). 
 
 
     Mentalt engagemang 
 
Vilka faktorer det än är så är det eleven själv som måste se de mentala sambanden i sista 
hand. Detta kräver att eleven måste anstränga sig mentalt, som ibland kallas ett aktivt 
engagemang för det som skall förstås. Genom ett aktivt mentalt engagemang får man ett bättre 
studieresultat. Det är naturligtvis viktigt med ett praktiskt och påtagligt engagemang eftersom 
det ofta stärker förståelsen, men det är som sagt ingen garanti bara för att man anstränger sig 
fysiskt att man blir mentalt engagerad. Bara för att man är aktiv fysiskt behöver inte tyda på 
ett aktivt sinne, eller att eleven ser lämpliga samband (Newton, 2000/2003). 
 
 
Konstruktivismen och progressivismen 
 
Den moderna konstruktivismen har fått sin grund av schweizaren Jean Piaget (1896-1980). 
Han menar att kunskap är något som en människa konstruerar utifrån sina egna erfarenheter. 
Kunskap är ett mentalt redskap vi använder för att förstå verkligheten, och den konstruerar vi 
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i ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft. Piaget menar att kunskapskonstruktion är en 
aktiv process, vilket följer naturligt eftersom människan är nyfiken och har en strävan att 
utforska och förstå omvärlden. Vår nyfikenhet försätter oss i situationer vi inte förstår och 
jämvikten rubbas, men genom tänkande och skapande av ny kunskap kan vi återställa 
balansen (Stensmo, 1994). Aristoteles (384-322 f kr) lade grunden till tankarna bakom det 
idag väl använda begreppet reflektion. Han talade om praktiskt tänkande, som etablerar en 
förbindelse mellan kunnighet i utförandet av en handling med vetskap om målet för 
handlingen (Brusling & Strömqvist, 1996).  
 
Aristoteles menade dock att verkligheten är stabil och att allt i tillvaron har ett bestämt syfte 
eller ändamål. En modernare förespråkare för reflektion var den amerikanske filosofen John 
Dewey (1859-1952), fast han ansåg att tillvaron är allt annat än stabil. De senaste decennierna 
med den enorma tekniska utvecklingen och yrkesspecialiseringen som skett, har mer än väl 
visat prov på detta. Dewey förknippas med den klassiska amerikanska pragmatismen, fast han 
själv föredrog att kalla det för instrumentalism. Genom sitt berömda uttryck learning by 
doing, blev Dewey förgrundsgestalt för de progressiva pedagogiska idéer som hade börjat 
utvecklas under 1900 talets början. Dessa har till stor del påverkat den svenska skolan 
(Svedberg & Zaar, 1998). Progressivismen står för att skolan skall baseras på elevernas 
aktuella och framtida behov och intressen. Eleven som helhet skall vara skolans fokus, och 
arbetet skall präglas av aktivitetspedagogik där eleven söker egen erfarenhet istället för att 
läraren berättar (Stensmo, 1994). 
 
Dewey (Stensmo, 1994) menade alltså att verkligheten är något som ständigt förändras, och 
att den enskilde individen måste lära sig handskas med framtida situationer och ännu okända 
problem. Tänkandet övas genom olika praktiska och intellektuella problem; att lära är att lära 
sig tänka. Den föränderliga verkligheten gör att människor hamnar i nya problemsituationer 
där lösningarna inte är givna. Ur sådana situationer kan människan komma ut med ny kunskap 
med hjälp av reflektivt tänkande. Det centrala i Deweys läroplan är hur den pedagogiska 
situationen utformas. Det är inte de färdiga produkterna som räknas, utan de 
kunskapsgenererande processerna. Utbildningen måste vara förändringsinriktad och kunskap 
ses som ett instrument för att lösa vardagliga och vetenskapliga problem.  
 
Lärarens uppgift är att som vägledare uppmärksamma elevernas intressen och stimulera dem 
att lösa olika problem. Eleverna skall arbeta laborativt, och det är viktigt att alla problem 
relateras till ett sammanhang, så att det inte bara handlar om ett informationsinsamlande    
(Stensmo, 1994).  
 
 
Individuell undervisning 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994) angående 
individuell undervisning, står det bland annat att:  
 
 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s.19) 
 
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få 
möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
arbeta självständigt och lösa problem” (s.21) 
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Att varje elev skall finna sin unika egenart finner stöd också hos psykologen Howard Gardner 
(Svedberg & Zaar, 1998). Han menar att alla människor är olika och att varje elev bör 
erbjudas flera olika ingångar till ett ämnesområde. En människa besitter inte bara en utan flera 
olika intelligenser. ”Med intelligens menar han förmågan att lösa problem eller framställa 
produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang” (s. 208), och denna teori 
är avgörande för hans tankegångar. I boken De sju intelligenserna går han till angrepp mot 
intelligenstester och den bakomliggande filosofin. Han menar att det är fel att lyfta ut en 
person ur sitt naturliga samanhang och be henne göra saker hon aldrig annars gör, och kanske 
aldrig kommer att göra igen. Vill man få en uppfattning om en människas intelligens måste 
man se hur hon fungerar i en naturlig miljö. De åtta intelligenserna, han har senare lagt till en, 
ger ett betydligt rikare begrepp än det klassiska testet. Vid avgränsningen av intelligenser har 
han använt bestämda kriterier. Ett av de viktigaste är att en enskild intelligens skall vara 
knuten till ett visst specifikt område i hjärnan, så att en hjärnskada kan leda till att förmågan 
försämras utan att det drabbar någon annan intelligens.  
 
Alla besitter var och en av de åtta intelligenserna, men vi skiljer oss åt i starka och svaga 
sidor. Gardner vill inte dra några större pedagogiska slutsatser av sina teorier, huvudsaken är 
att föräldrar och lärare på allvar erkänner att människor är olika. Det närmaste han har 
kommit i fråga om pedagogiska resonemang är hans teorier om fem dörrar, som innebär att ett 
ämnesområde kan och bör närmas på mer än ett sätt. De fem dörrarna är den logiskt 
kvantitativa, den filosofiska, den estetiska, den berättande samt den erfarenhetsbaserade. 
Lärare som planerar en kurs uppmanas att fundera över hur de olika intelligenserna kan 
aktiveras, så att alla elever kan hitta sin egen ingång.  
 
 
Elevinflytande och eget ansvar 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet ,1994, s.28) säger 
angående elevinflytande: 
 
”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever” 
 
”Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 
arbetsformer.” 
 
 ”Läraren skall se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande 
ökar med stigande ålder och mognad. 
 
Enligt Dewey skall utbildning vara en utbildning i demokrati. Skolan skall tillämpa 
demokratiska principer när olika utbildningsverksamheter planeras och genomförs. ”Det 
demokratiska medborgarskapet måste börja redan i skolan” (Stensmo, 1994, s.184). 
 
Enligt Weiner (Stensmo, 1997) stimuleras elevernas engagemang och ansträngningar om de 
delar skolans mål för verksamheten. Eleverna måste vara delaktiga i målsättningsdiskussioner 
och när arbetsplaner utformas. Genom sin medverkan blir eleverna bättre insatta i vart skola 
och undervisning är på väg, och känner då större ansvar för målen och de olika vägarna att nå 
dit. Läraren måste anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Elever 
med goda förutsättningar och stark motivation att prestera föredrar att arbeta självständigt, 
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medan elever med lite sämre självkänsla föredrar att läraren ger direktiv och ständigt bekräftar 
olika framsteg. Regelbunden återkoppling är en förutsättning för ett framgångsrikt lärande. En 
elev måste bli sedd och få bekräftelse på det han gör. Återkopplingen kan ges genom att 
relatera elevens prestationer med antingen uppsatta mål, eller gentemot tidigare prestationer. 
Många elever har svårt att se sin egen roll i sina prestationer, och skyller motgångar på andra 
än de själva.  
 
Ivar A. Björgen menar att ansvar för eget lärande blivit modeord som används i lärarrum och 
läroplaner utan att alltid ha någon egentlig grund (Imsen, 1998/2000). Om eleven skall vara 
delaktig i planeringen av undervisningen, måste eleven vara medveten om hur han lär sig. Allt 
för mycket tid i dagens skola går åt till ineffektiva inlärningsmetoder, vilket det bör bli en 
förändring på, och eleven måste dessutom stöttas i tron på sin egen förmåga att lära. En sådan 
kunskap bör innebära att eleven får självtillit till sin förmåga att ta till sig information, 
bedöma informationen och bygga upp sin egen erfarenhetsstruktur. Att eleven uppnår en 
sådan tro på sig själv och sin egen insikt i lärprocessen, är kanske det viktigaste att jobba med 
för en lärare.  
 
Björgen har utarbetat några centrala punkter för att stimulera eleven att ansvara för sin 
inlärning. Här följer exempel på dem: 
 

• kunskap om lärprocessen och egna lärprocesser 
 

• kunskap om inlärning genom samarbete med andra 
 

• kontroll över egen arbetstid och arbetsinsats 
förmågan att kunna se verkligheten bakom uppgiften 

 
• kunskap om målet för inlärningen 

självtillit och trygghet för att kunna ta på sig ansvaret (Imsen, 1998/2000) 
 
 
     Målen vid en skola i Norrbotten 
 
Vi skall här redogöra för några mål och riktlinjer för en skola där vi tidigare gjort vår VFU: 
 

• det blir en utbildning där eleven kan påverka sin egen inlärningssituation och att 
elevens vana att planera och arbeta mot arbetets mål leder till att eleven får en mer 
aktiv och samverkande roll i undervisningen 
 

• skapa förutsättningar för varje barns inlärning av kunskaper och färdigheter som 
svarar mot dess mognadsnivå i denna utbildningsdel i ett livslångt lärande 
 

• genom samarbete i arbetslag med olika personalkategorier ta tillvara varandras 
kompetens och erfarenheter i syfte att arbeta för en gynnsam utvecklingsmöjlighet för 
ungdomarna 

 
I skolans utformning kan man läsa att: ”Ungdomarna måste få en skola där mer av 
självkännedom och personlighetsutveckling är viktiga inslag i den dagliga verksamheten” 
(Internet 2). 
 

   



 7

Erfarenhetslärande 
 
Skolan har ockuperat en stadigt växande del av de ungas liv, menar Egerbladh & Tiller 
(1998). Det innebär att ungdomarnas nödvändiga erfarenheter från naturen, kulturen samt 
vuxna i hemmet och närsamhället, håller på att försvinna. Skoltiden varar i regel omkring tolv 
år, och de ungas övriga erfarenheter kännetecknas av video och dataskärmar. Det är en 
tendens i samhället att skolan skall ha lite mer av allt. Vid en första anblick i de nya 
läroplanerna verkar det finnas mycket nytt, men man kan fråga sig om det inte bara är mer av 
samma sak. Det talas varmt om att lära för livet, ansvar för eget lärande och så vidare, men 
detta motsägs av de långa kataloger som finns som talar om vad eleven skall kunna av det 
gemensamma kulturarvet. Politiska åsikter strömmar fram som förespråkar ansvarslärande 
och kreativitet, samtidigt som ”utlärandet” fortsätter. En skola som på detta sätt pressas av 
motkrafter och motideologier riskerar att skapa uppgivna och frustrerade lärare och 
skolledare. Vi har nog aldrig haft vackrare läroplaner, men vi har knappast heller haft så svårt 
att skapa en skola där eleverna trivs och lär.  
 
Egerbladh & Tiller (1998) menar att erfarenhetslärande är den största källan till lärande. I 
första klass är eleverna övertygade om att deras upplevelser om det som hänt under gårdagen 
eller på deras skolväg har stor betydelse. Fem år senare används elevernas erfarenheter som 
kraft till opposition mot skolan och de vuxna. Några elever orkar inte med skolans och 
samhällets dubbla budskap och tryck, och dagens effektivitetskrav ger inte utrymme för de 
som jobbar i skolan att släppa ut de erfarenheter man gör. När människors erfarenheter förblir 
tysta, har en av de viktigaste källorna för lärande kommit bort. När skolvägen däremot läggs 
runt om de ungas liv, deras upplevelser, tankar och problem, har skolan en stor möjlighet att 
lyckas i sitt arbete.  
 
Erfarenhetslärande förväxlas ofta med att göra sig nya erfarenheter, enligt Egerbladh & Tiller 
(1998). De påstår att det är möjligt att ha massor av erfarenheter i skolan, utan att vi lär så 
mycket av dem. Det kritiska är vad man lär av erfarenheterna, och reflektion är på många sätt 
den bärande kraft som omvandlar erfarenheter till lärande. Anknytningen mellan de dagliga 
erfarenheterna och teorin om det vi håller på med, gör att vi ser våra verksamheter i ett nytt 
ljus. Det är viktigt att inte trampa längs väl upptrampade erfarenhetsgator hela tiden. Den som 
inte tar på sig nya utmaningar lär heller inte så särskilt mycket, så utmaning är ett viktigt 
begrepp för utveckling och lärande. När vardagen blir rutin och inte längre överraskar, då 
planar i regel lärandet ut.   
 
 
     Aktionslärande 
 
Aktionslärande är enligt Egerbladh & Tiller (1998) en variant på erfarenhetslärande, och 
denna form syftar på att man gör något nytt och att man är aktiv. Man skyndar på lärandet 
genom att göra något annorlunda med en situation. Att kritiskt reflektera över de dagliga 
erfarenheterna är ett varumärke.  
 
För att en verksamhet skall kunna definiera sitt arbete som aktionslärande krävs bland annat 
följande kännetecken: 
 

• Organisationsmedlemmar som reflekterar och förbättrar sitt arbete 
• Reflektion och handling är nära sammanknutna 
• Deltagarna samlar själva data om sina egna erfarenheter 
• Deltagarna skapar ett kritiskt forum 
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• Uppföljning och utvärdering sker i autonoma grupper 
 

Dessa kännetecken för aktionslärande miljöer visar på en grundläggande likhet med 
undervisningssituationens avsikter och mål. Ansvarslärande, kritiskt tänkande samt 
reflekterande hållning och handling är aspekter som skolan kan identifiera sina visioner med. 
Aktionslärande är inget nytt, utan intresserade lärare har redan tillämpat denna form av 
lärande. Det som skiljer aktionslärande från ett vardagligt arbete i exempelvis en studiecirkel, 
är främst graden av systematik, helhet och kritisk reflektion. De nämner Martons forskning 
från 1984 som dokumenterat att systematik, helhet och djup i långa loppet är effektivare för 
lärande än ytinlärning. En djupinlärning lägger vikt vid mening och förståelse av det som är 
vardagen, medan ytinriktning betonar en kvantitativ ökning av faktakunskaper och 
minnesträning. Aktionslärande handlar om att förstå det man erfar, förstå sig själv och bli 
uppmärksam på det som finns i djupet (Egerbladh & Tiller, 1998).         

 
 
Reflektion 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet,1994) kan man läsa: 
 
 ”Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda 
sina kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och 
värdera påståenden och förhållanden.”  
 
 
     Definition av reflektion 
 
Enligt Jan Bengtsson ( Brusling & Strömqvist, 1996) har intresset för reflektion ökat kraftigt 
de senaste femton åren inom den anglosaxiska pedagogiken. Begreppet används flitigt i 
diskussioner om lärarutbildning och läraryrket, men paradoxalt nog används det ofta på ett 
oreflekterat sätt.  
 
Ordet reflektion kommer ursprungligen från det latinska verbet ”reflectere”, som betyder böja 
eller vända (”flectere”) bakåt, tillbaka eller åter (”re”). Termen används vanligen inom 
optiken för att beskriva ljusets återkastande ifrån exempelvis en spegel, vi säger att ljuset 
reflekteras i spegeln. Reflektion används huvudsakligen metaforiskt i mänskliga  
sammanhang, på grund av att människan inte speglas passivt i spegeln, utan hon är aktiv 
initiativtagare och ser på sig själv. Dessutom vänder sig människan mot sig själv och 
upptäcker sig själv i reflektionen utan hjälp av något yttre. Det som återspeglas är inte av det 
fysiska slaget, utan människan upptäcker sig själv som person och sin psykiska verksamhet.  
 
Göran Strömqvist (Brusling & Strömqvist, 1996) menar att reflektera i filosofisk mening 
innebär att man böjer sina tankar tillbaka mot det egna jaget. Man gör sina aktiviteter och sig 
själv till objekt för tänkande. Händelser, erfarenheter och upplevelser relateras till sig själv. 
Reflektion har en snävare avgränsning än fundering och eftertanke, vilket är ord som ofta 
förknippas med reflektion, men som ofta rör saker utanför det egna jaget. I en elevs fall kan 
det röra sig om tankar om undervisningsmetoder, relationen till läraren etc. För att detta ska 
kunna karaktäriseras som reflektioner måste eleven även begrunda vilken syn på kunskap och 
inlärning denne har, samt se sin egen roll i sammanhanget.     
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En föreläsare vid Luleå Tekniska Universitet redogjorde för Max van Manens fyra nivåer av 
reflektion i ett klassrum: (personlig kommunikation, 3 februari, 2004) 
 

1. Grundläggande reflektionsnivå. Detta innefattar vardagligt tänkande och sunt förnuft. 
Någonting utlöser en omedelbar spontan reflektion som leder till rutinmässigt 
handlande. 
 

2. Reflektion med avgränsad fokusering. Här reflekterar man över metoder, tekniker med 
mera för att uppnå mål som andra ställt upp. Värdet av målen tas för givna. 
 

3. Systematisk reflektion över erfarenheter. Detta är en mer komplex reflektion, och man 
uppmärksammar relationer mellan vad som sker i klassrummet och vilka faktorer som 
avgör att just detta sker. Detta syftar till en teoretisk förståelse och en kritisk insikt om 
de dagliga händelserna. 
 

4. Metareflektion. Här reflekterar man över det egna reflekterandet. Vad reflekterar jag 
över och hur reflekterar jag över detta, är frågor som analyseras. Syftet är att nå ett 
självreflekterande arbetssätt.  

 
Enligt Zeichner (Brusling & Strömqvist, 1996) är det svårt för många lärare som jobbar i 
skolan att uppnå högre nivåer av reflektion. Ett av huvudskälen till detta är att de flesta skolor 
har en avog inställning till ett kritiskt undersökande arbetssätt.    
 
 
     Vad utlöser reflektion, och vad händer? 
 
Enligt Gunnar Handal (Brusling & Strömqvist, 1996) är reflektion en medveten aktivitet, där 
den som reflekterar är medveten om de olika förhållanden han/hon funderar över. Han/hon 
försöker förstå det som sker genom att medvetet hålla fast vid sina tankar och referera till den 
egna kunskapen för att ge sig själv förklaring till det inträffade. Om man betraktar det som 
medel för inlärning, blir reflektionen en meningsskapande verksamhet sett från en 
konstruktivistisk inlärningsteoretisk synvinkel. Om någonting inte går som vi har tänkt, eller 
om det är någonting som inte stämmer, utlöses ofta en sådan reflektionsprocess spontant. Vårt 
behov av att fungera i ett begripligt sammanhang gör att det krävs en djupare eftertanke.  
 
Handal menar att vi har en tendens att begränsa reflektionen till något som sker efter det att vi 
har genomfört en aktivitet (Brusling & Strömqvist, 1996). Reflektion bör även förekomma 
såväl medan man planlägger en verksamhet som medan den genomförs. Den bör således 
sträcka sig över tre faser. Vi överväger våra alternativ antingen före eller när vi är mitt i 
handlingen i förhållande till våra tidigare erfarenheter. Bäst är om vi dessutom reflekterar 
över varför vi väljer att agera som vi gör, utan att vi kanske har särskilt goda skäl att göra så. 
Fas tre är nog vad de flesta tänker på som reflektion. Den omfattar olika moment av 
omvärdering. Det gäller att associera i anslutning till erfarenheten, i avsikt att utveckla nya 
begrepp, kunskaper och känslor. Det innebär dessutom att testa reflektionens hållbarhet och 
giltighet. Stämmer den med de erfarenheter vi gjort i andra situationer?    
 
En annan som anser att reflektion utlöses när man stöter på problem är John Dewey (Brusling 
& Strömqvist, 1996). Han skriver att en hel och avslutad reflekterande aktivitet stäcker sig 
från en besvärlig eller förvirrande situation till en situation som fått sin lösning. Han 
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benämner stadierna pre-reflekterande, där problemet presenteras, samt post-reflekterande, där 
tvivlen har skingrats. Han illustrerar detta med ett exempel: 
 
Anta att du är ute och går, där det inte finns några vanliga vägar. Plötsligt dyker det upp ett 
dike. Du tänker att du skall hoppa över det, men för att vara säker på att det går bra granskar 
du diket och kommer fram till att det är ganska brett, och troligen halt på andra sidan. Du 
börjar fundera om diket kan vara smalare någon annanstans, och du letar uppför och nerför 
bäcken. Du hittar inget bra ställe, så du tvingas fundera ut en annan plan. Då upptäcker du en 
stock, och börjar fundera om den skulle kunna fungera som bro. Idén är värd att pröva, så du 
lägger stocken på plats och går över. Problemet är löst, men situationen hade kunnat vara 
betydligt mer komplicerad än så. Oavsett om det är en enkel eller en svår situation finns det 
alltid två aspekter man måste ta hänsyn till: de villkor man måste ta hänsyn till och hantera, 
samt de idéer som utgör planer för hur man skall hantera villkoren.  
 
Mellan dessa ytterpunkter finns fem olika tillstånd enligt Dewey (Brusling & Strömqvist, 
1996): 
 
Förslag, som innebär att vårt beteende hejdas tillfälligt av en förvirrande situation. Tendensen 
att handla finns dock fortfarande kvar, och då formas en idé eller ett förslag. Om det bara 
dyker upp ett förslag skulle vi anta det direkt, men om två eller fler dyker upp hamnar de i 
strid med varandra och ger upphov till nya frågor. I fallet med diket var det första förslaget att 
hoppa över, men en närmare granskning visade att det inte skulle fungera och nya idéer 
uppstod.  
 
Intellektualisering, som uppstår av att man mer exakt upptäcker de villkor som utgör 
problemet, det vill säga svårigheten preciseras. Det är inte diket i sig som är problemet, utan 
att det är brett och att dikesrenen på andra sidan är hal.  
 
Hypotesen, som innebär ett avgränsat antagande av förslaget. Fakta eller data om svårigheten 
presenterar problemet, och olika insikter korrigerar, modifierar och kompletterar det 
ursprungliga förslaget. Han handlar utifrån den föreslagna idén mer på ett trevande sätt än på 
ett beslutsamt, och hypotesen ligger till grund för nya observationer.  
 
Resonemang. Idéer uppkommer i vårt intellekt där det även utvecklas. När ett förslag uppstår i 
intellektet hos en människa, så utvecklas detta förslag tills det uppstår en idé som är 
annorlunda än den idé som uppstod från början. I mer komplexa fall utvecklas långa 
resonemangskedjor, där en idé leder fram till en annan som man vet är förbunden med den 
förra. Omfattningen av kedjorna som kommer fram genom resonemang, beror på hur stora 
kunskaper som finns i intellektet sedan tidigare.  
   
Handlingar. Den avslutande fasen blir direkta handlingar som är en experimentell bekräftelse 
av den antagna idén. Det är inte alltid hypotesen verifieras, då konsekvenserna kanske inte 
överensstämmer med det förväntade resultatet. En stor fördel med reflekterande aktiviteter är 
dock att ett misslyckande inte bara är ett misslyckande. Det är också upplysande, då en 
reflekterande person lär sig lika mycket av sina motgångar som av sina framgångar.  
 
Dessa fem faser följer inte något fastlagt mönster som ovan, utan stegen flyter ihop och kastas 
om. Varje fas bidrar till att förbättra en idé och forma en ledande hypotes.   
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     Reflektion som självdistans 
 
Handal skriver att vi människor bör reflektera utan att problem eller utmaningar gör oss 
förvirrade (Brusling & Strömqvist, 1996). Han menar att vi kan formulera utmanande frågor 
om sådant vi tar för givet och problematisera rutinen. Det är bra om vi kan ta reda på vilken 
ideologisk grund vår aktuella praxis har, och utsätta den för en fördomsfri och kritisk 
undersökning. Detta sätt att reflektera är dock mera krävande, då vi tvingas ställa oss 
tvivlande till den praxis vi upplever som tillfredsställande.     
 
Människan är framåtriktad mot det som händer och det som finns runt henne i världen, enligt 
Bengtsson (Brusling & Strömqvist, 1996). Därför är det inte konstigt att det som är oss 
närmast, nämligen vi själva, samtidigt är det som kan vara det som är mest obekant för oss. Vi 
människor har en naturlig distans till det som händer i världen, då det finns där rakt framför 
oss. Däremot har vi inte samma distans till oss själva, men detta kan vi införa med 
reflektionens hjälp. Människans utväg ur sin praxis är en samtidig medvetenhet om sig själv. I 
allt vi gör och ser finns det i bakgrunden ett medvetande om oss själva, ett medvetande om det 
egna subjektet. Exempelvis en lärare som är helt inne i sin undervisning har likväl ett 
medvetande om att det är hon eller han som undervisar. Detta kallas apperception, som 
bokstavligen betyder att upplevelsen åtföljs av en annan upplevelse. Det är tack vare 
apperceptionen vi alltid kan välja att vända oss mot oss, införa distans och få syn på oss själva 
(Brusling & Strömqvist, 1996). 
 
 
     Reflektion för att förhindra negativa effekter 
 
Donald A Schön vill genom reflektion förhindra rutinens negativa effekter (Brusling & 
Strömqvist, 1996). Han förordar det han kallar reflektion i praktik. Han skriver att en 
professionell praktiker är en specialist som möter vissa situationer gång på gång. Den 
professionella praktikern utvecklar en repertoar av uppfattningar och tekniker, han lär sig vad 
han skall titta efter och hur han skall reagera på det han finner. Så länge hans praktik är stabil 
drabbas han allt mindre av överraskningar - han utvecklar en yrkesspecialisering. Men 
yrkesspecialisering kan ha negativa effekter. I takt med att en praktik allt mer drabbas av 
rutiner och upprepningar, kan praktikern gå miste om viktiga tillfällen att fundera över det han 
gör. Han kan hamna i ett mönster som han inte kan korrigera, då han lär sig att vara selektivt 
ouppmärksam på sådana fenomen som inte passar in i hans rutiner. Detta kan drabba både han 
själv och eventuella klienter. Genom reflektion kan han granska och kritisera den tysta 
kunskap som han erövrat genom upprepade erfarenheter i sin praktik, och detta kan hjälpa 
honom i nya osäkra situationer (Brusling & Strömqvist, 1996).    
 
      
     Reflektion för ökad förståelse 
 
I en studie som Pramling (1988) genomfört ville hon undersöka om barn lär sig bättre eller 
kvalitativt annorlunda saker om de är mer medvetna om sin egen inlärning. Hon arbetade med 
att låta barn själva reflektera omkring vissa specifika innehåll av förståelsekaraktär. Hon 
riktade även barnens reflekterande mot en metakognitiv nivå genom att hjälpa dem att 
reflektera över hur de själva och andra tänker om sin inlärning. De uppmärksammades också 
på att de tänker på olika sätt om de saker de arbetade med. Hon arbetade med att utveckla 
deras uppfattningar om inlärning med hjälp av ett temaarbete. Två jämförelsegrupper arbetade 
med samma tema, med den skillnaden att de inte genomförde några metakognitiva samtal om 
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inlärning. Resultatet från studien visar att det går att utveckla barns uppfattningar om hur det 
går till när de lär sig och vad de lär sig. Det var stora skillnader mellan försöksgruppen och 
jämförelsegrupperna i deras föreställningar om hur det gick till att lära sig, och vad de rent 
kvalitativt hade lärt sig. Barnen i försöksgruppen lärde sig om sin egen inlärning genom att 
läraren fick dem att tänka och reflektera över vad de gjorde, varför och hur. De nådde också 
en djupare förståelse i form av samband mellan olika händelser. Inlärningsaspekten blev 
uppmärksammad i det vardagliga genom att barnen tvingades tänka och reflektera.   
 
Pramling (1988) tar upp några olika problem som skolan har med elevers inlärning, och visar 
hur dessa problem kan motverkas med hjälp av reflektion. Olika studier har visat att lärare 
ofta tar saker för givna i undervisningen, vilket det visat sig att man inte borde. Många lärare 
utgår exempelvis ifrån att upprepning av samma saker vid olika tillfällen naturligt utgör en 
sammanhängande sekvens för eleverna. För att belysa detta nämner hon förskolans ofta 
förekommande temaarbeten som exempel. Ett område som ”bondgården” kan illustreras på 
många olika sätt, genom exempelvis sånger, lärarens berättande, dramaövningar, och 
studiebesök. För att eleverna skall förstå att alla dessa olika delar tillsammans utgör en helhet, 
måste de få hjälp att förstå att olika delar kan tillhöra samma process. Att elever i regel bara 
ser de olika delarna för sig, har sin grund i deras sätt att tänka och i lärarens brist i att göra 
helheten tydlig för dem, just för att läraren tar detta för givet. Läraren tar det ofta som 
självklart att praktiskt handlande leder till insikter. Alla dessa antaganden man har som lärare 
gör det svårare för eleverna att förstå, om de aldrig tillåts reflektera över dem. Om eleverna 
inte utvecklar de uppfattningar som undervisningen vilar på, kan de få problem med 
inlärningen senare eftersom de inte utvecklat grundläggande begrepp och insikter.  
 
Pramling (1988) menar att elever har svårt att koppla det de lär sig i skolan till något utanför 
denna. Hon nämner att Qvarsell (1988) visat att barn med stigande ålder gör allt större 
skillnad på det som sker i undervisningen och det som sker utanför den. Sett från detta 
perspektiv blir det viktigt att få elever att förstå att det är världen de lär sig om i skolan. Då 
kan de olika verksamheterna ska te sig meningsfulla för dem. Läraren har en viktig uppgift i 
att tydliggöra relationen mellan undervisningen och verkligheten, och här har temaarbeten 
stora möjligheter om läraren ger eleverna möjlighet att reflektera över uppgiften.                     
Redan i förskolan är barn ofta på väg mot det traditionella skolperspektivet på inlärning, det 
vill säga att kunskap fås genom att lyssna på fröken. Istället för att uppfatta sin egen aktiva 
erfarenhet, har det visat sig att barnen ofta kopplar ihop kunskap med att någon annan berättar 
och förmedlar erfarenheter, medan barnet själv förblir passivt och bara tar emot. Att lära sig 
veta är uppfattat av barnen som en fråga om yttre påverkan. Om man ser till Pramlings 
reflekterande försöksgrupp så gav mer än hälften av barnen uttryck för att de uppfattat att de 
kunde skaffa sig kunskap genom egna erfarenheter i världen. Barnen i jämförelsegrupperna 
sade att man får kunskap genom att någon annan berättar. Barnen i försöksgruppen visade 
alltså prov på en mer aktiv syn på inlärning.  
 
 
     Reflektion i grupp 
 
När man talar om reflektion är det oftast en individuell process man har i åtanke, men enligt 
Handal (Brusling & Strömqvist, 1996) blir detta då ett begränsat alternativ. Många uppgifter i 
skolan är idag kollektiva. Undervisning skall planeras tillsammans, och enligt Läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet (1994) skall barns behov att på olika sätt få reflektera över och 
dela sina tankar om livsfrågor med andra stödjas. Reflektion är en krävande process både 
intellektuellt och känslomässigt, och det krävs mycket för att låta sig konfronteras med helt 
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nya synpunkter, idéer och handlingsalternativ. Därför kan det var ett känslomässigt stöd att 
reflektera tillsammans med människor man har tillit till. En grupp kan ofta ställa andra frågor 
än dem som en enskild individ kan ställa, utvidga perspektivet och bidra med fler idéer i 
reflektionsprocessen (Brusling & Strömqvist, 1996). 
 
Roger Säljö skriver att mänskliga färdigheter och kunskaper, det vill säga sätt att förstå och 
manipulera sig själv och omvärlden, har sitt ursprung hos grupper av människor som 
samarbetar (Brusling och Strömqvist, 1996). Vår bild av oss själva skapas till stor del genom 
de reaktioner vi möter på hur vi beter oss och vad vi säger. Samtal med andra resulterar ofta i 
självreflektion där individen gör upptäckter om sig själv, och reflektionen gör det möjligt för 
individen att distansera sig från sitt eget handlande samt göra det till föremål för djupare 
eftertanke. Inte heller på praktisk nivå befinner sig lärande i ett socialt vakuum. I de flesta 
situationer där kunskaper förmedlas och används finns ett socialt samspel. När en elev 
exempelvis läser till ett prov gör hon/han detta som deltagare i ett socialt spel, eftersom vad 
och hur denne gör detta bygger på olika förväntningar och antaganden om vad man bör 
fokusera sig på. Vad tycker läraren är viktigt och vad man själv tycker är intressant är frågor 
som hela tiden finns med i bakgrunden. Människan är deltagare i ett socialt spel som 
innefattar fler än henne själv, även när hon agerar på egen hand och reflekterar kring sig själv.         
Samtalet är hela tiden närvarande och utgör en del av all kunskapsförmedling. Saker som 
senare framstår som klara faktum är ofta egentligen produkten av ständiga diskussioner och 
försök att tala sig fram till något begripligt (Brusling & Strömqvist, 1996).  
 
 
     Reflektion kräver tid 
 
Enligt Molander (1996) innebär reflektion att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka över sig 
själv och vad man gör. Det man företar sig och den situation man befinner sig i skall 
reflekteras för en själv. Det innebär att man inte får vara helt upptagen av handlingen, utan 
reflektionsprocessen kräver att man konfronteras med sig själv. Man skall påminna sig vad 
man gjort, vem man är och vad som skett. Detta förutsätter en överblick och ett relativt lugn 
som inte kräver en omedelbar handling. Det skall alltså finnas ett ”avstånd” till det som sedan 
skall göras. Det som kommer fram genom reflektion skall inte tvingas fram, utan det skall 
komma av sig självt. Reflektionen strävar efter att vara fri och komma bort från olika teorier, 
och målet är att man skall nå ett omedelbart förhållande till det som hänt och sin person. 
Konfrontation är inte nog utan det kräver lugn och ro, och i vissa verksamheter ger pauser, 
uppehåll och mer passiva moment en möjlighet till reflektion som en naturlig del. Molander 
menar att det antagligen borde vara så i fler verksamheter än vad som är fallet idag.      
 
 
     Att skriva journal 
 
Enligt Strömqvist är kompetensjournal en typ av dagbok som man skriver för att utveckla sig 
själv (Brusling & Strömqvist, 1996), och det finns olika typer av sådana. En är 
dialogjournalen, som kan användas i ett samarbete mellan lärare och elev. Det kan innebära 
att en elev skriver ner anteckningar om sig själv och sina upplevelser i sitt lärande. Eleven har 
här möjlighet att i lugn och ro formulera frågor till läraren, som i sin tur får tid att tänka efter 
vad han skall ge för återkoppling. Det tar en viss tid att skriva dialogjournal, men man lär sig 
så småningom. När man sen märker hur värdefullt det kan vara, avsätter man gärna den tid 
som krävs. En viktig punkt är man skall akta sig för att göra skrivandet för krångligt. Det är 
inte bara stora tankar som får skrivas ner, utan man skall skriva ner vad man känner för. Det 
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är situationen och vilket behov av respons man har på de gjorda erfarenheterna som styr vad 
man skriver. En avgörande sak om journalskrivandet skall bli fruktbart, är det första skriftliga 
svaret från läraren. Den studerande måste få känna att läraren tar hon på allvar, samt beaktar 
och respekterar det hon skrivit.  
 
O´Hanlon (Brusling & Strömqvist, 1996) har gjort studier på lärarstudenters 
kompetensjournaler och funnit följande utvecklingsgång i de studerandes skrivande:  
 

1. Rapportering – där man beskriver fakta och händelser 
 

2. Tolkning – där man beskriver genom tolkning och förklaring 
 

3. Tolkning med konsekvenser – beskrivning genom tolkning och förklaring samt 
gissningar, härledningar av självbedömning, reflekterad konversation med situationer, 
idéer och deras förväntade utfall vid prövning. 
 

4. Personlig och professionell erfarenhet – beskrivning och tolkning med konsekvenser 
samt en behandling av händelser, tolkningar och konsekvenser som integrerar det 
personliga med det professionella. En kritisk självanalytisk journal (Brusling & 
Strömqvist, 1996). 

 
Enligt O´Hanlon går den studerande utifrån och in. Hon gör först yttre iakttagelser och sedan 
inre, bland annat för att hon omedvetet tänker sig att någon annan skall läsa det hon skriver. 
Det blir till en början mycket beskrivningar, som leder till tolkningar av det man varit med 
om, för att slutligen leda till självanalys och reflektioner (Brusling & Strömqvist, 1996).  
 
Posner (Brusling & Strömqvist, 1996) menar att om man inte tänker efter vad man gjort och 
bearbetar sina iakttagelser medan de är färska, har man missat en möjlighet att utvecklas. Han 
rekommenderar ett strukturerat sätt att föra journal och föreslår följande innehåll: 
 

• Datum för försöket eller händelsen. Det är viktigt att anteckna enbart dagens 
händelser. Om man sparar iakttagelser i flera dagar och sedan antecknar dem i en 
klump, glömmer man förmodligen viktiga fakta.  
 

• Händelsesekvens. Man gör en kort lista som beskriver vad som hänt. Här får man en 
bra överblick över vad som hänt, vilket underlättar när man närmare börjar granska 
sina upplevelser. Man skriver ner både viktiga och oviktiga händelser, eftersom det är 
svårt att se i förväg vad som kan vara centralt i slutändan.  
 

• Val av en eller ett par centrala episoder. Episoden kan vara värdefull, därför att den är 
besvärande, intressant, bekräftande eller vad som helst. Den kan gälla både fram- och 
motgång. När man valt en episod, skall man omedelbart beskriva den i detalj. Man 
skall beskriva vad man minns, hur det kändes, reaktioner från övriga inblandade etc. 
Denna beskrivning ger ett ovärderligt underlag för nästa fas.  
 

• Analys av episoden. Analysen skall innehålla besked om varför man anser att detta var 
viktigt och hur man till slut tolkar den. Man skall också här försöka se vad man vunnit 
med det man gjort, vilka problem som uppstått och vilka tankar man har om hur man 
kan göra en vidare uppföljning.  
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Strömqvist (Brusling & Strömqvist, 1996) ger exempel på en lärarstuderande, Per, om hans 
åsikter angående dialogjournal: 
 
”Jag har kunnat koncentrera mina tankar och gjort dem eviga, vilket innebär att jag kan ta del 
av dem även i framtiden” (s.172) 
 
”Jag har kunnat reflektera kring tankarna och se på mina funderingar ur ett annat perspektiv, 
inte alltid mitt eget” (s.172) 
 
”Jag har fått feed-back från min handledare och kan väga hans/hennes funderingar mot mina 
egna och kanske komma fram till nya funderingar och slutsatser” (s.173) 
 
”Genom att föra anteckningar, fundera kring dem och bevara dem blir de alla en del av ens 
erfarenhet” (s.173) 
 
”Man lär sig om sig själv” (s.173) 
 
 
Metakognition 
 
Enligt Newton (2000/2003) är lärande en förändring av något, t ex. begrepp, attityder eller 
beteenden. Denna förändring kan en elev lära sig hur den går till, det vill säga lära sig att lära. 
Metalärande är ett begrepp inom kognitiv psykologi. Det har med människors eget tänkande 
att göra och hur de handskas med information. Det kallas också för metakognition som 
betyder att man reflekterar över det egna tänkandet. Metalärande består av minst två aspekter: 
procedurkunskap och kunskap rörande fullföljandet av en uppgift. Procedurkunskap är 
kunskap om färdigheter, strategier och resurser som är viktiga för att på ett bra sätt kunna 
genomföra en uppgift. Det är kunskap om vad som skall göras och hur man skall göra det. 
Kunskap rörande fullföljandet av en uppgift är när man förstått, när man är klar och hur man 
skall gå vidare. Kunskapen om metalärande kan en elev använda för att granska sitt tänkande 
och sina problemlösningsstrategier.  
 
 
     Självreglering av lärandet 
 
”Människor har en förmåga att övervaka och kontrollera sina medvetna kognitiva processer” 
(Newton, 2000/2003, s.213). Om man misslyckas med att förstå något kan man fortsätta 
försöka, eller pröva en annan metod. Man kan helt enkelt göra saker som hjälper en att förstå. 
Denna gör-det-själv- process är beroende av metakognition. Begreppet metakognition 
används för att beskriva människors kunskap om och kontroll av sin egen tankeverksamhet. 
Detta begrepp omfattar många olika mentala aktiviteter. Man skiljer på metakognitiv kunskap 
som gäller människor, uppgifter och strategier. Man kan också beskriva metakognitiva 
erfarenheter som att man känner sig förvirrad när man försöker förstå och tillfredställd när 
man lyckats. En del av denna tankeverksamhet är inte tillgänglig för medveten reflektion. 
 
Enligt Jacobs och Paris (Newton, 2000/2003) kan man också fokusera på vad som är medvetet 
och avsiktligt. Man definierar metakognition som ”all slags kunskap om kognitiva tillstånd 
eller processer som enskilda individer kan dela med sig av. Det vill säga sådan kunskap om 
kognition som kan demonstreras, förmedlas, studeras och diskuteras” (Newton, 2000/2003, 
s.214).  
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Metakognition kan delas upp i två viktiga delar: självbedömning av kognition och 
självhantering av tänkande.  
 
Självreglering är en mental process som är beroende av metakognitiv kunskap och 
metakognitiva metoder, för att målet med processen skall kunna nås. Elevers uppfattningar 
om lärande kan anses vara en del i deras metakognitiva kunskap. 
 
 
PEEL-projektet 
 
Vid ett universitet i Australien använder man sig av en metod som heter PEEL-projektet 
(project for enhancing effective learning). Med det vill man förbättra elevers lärande genom 
att träna dem i metakognitiva metoder. Utgångsläget för dessa metoder, är att resultatet av ett 
visst lärande fastläggs av de beslut eleverna tar under lärprocessen (Stensmo, 1997). Projektet 
har också samarbete med PLAN (process för lärande under eget ansvar), som är den svenska 
akronymen för PEEL (Baird & Mitchell, 1997).  
 
PEEL-projektet syftar till att ändra ineffektiva metoder till effektiva metoder så att eleverna 
tränar att reflektera och kontrollera sitt eget lärande. Man har konstaterat att eleverna ofta är 
omedvetna om sina ineffektiva metoder och inlärningsproblem. Omedvetenheten leder till 
negativa attityder till skola och lärande. Man har också upptäckt att det krävs hårt arbete för 
att ändra på ineffektiva metoder och ersätta dem med ett reflekterat, förståelseinriktat lärande. 
Detta innebär att eleverna skall gå från ett passivt förhållningssätt där läraren leder lektionen 
till ett aktivt förhållningssätt där eleven är huvudperson (Stensmo, 1997). 
 
PEEL-projektet har utvecklat tänkefrågor, metakognitiva frågor, som avser att rikta elevernas 
uppmärksamhet på deras lärande. Sådana tänkefrågor innefattar själva uppgiften, 
genomförandet av uppgiften, förståelse och relation till andra uppgifter (Stensmo, 1997). 
 
Här är exempel på frågor som kan förekomma: 
 

• Vad är huvudpoängen med detta? 
• Varför gör jag detta? 
• Finns det mer än ett sätt att göra detta? 
• Verkar det här vettigt för mig? 
• Hur hänger det här ihop med vad jag redan kan? 
• Vad händer om jag förändrar någon faktor? 

 
De elever som har arbetat med tänkefrågor till en uppgift med gott resultat kan svara på de 
flesta av frågorna. De upplever att de har haft ett inflytande över vad som gjordes och hur det 
gjordes. De har också förstått vad de har gjort och varför.  
 
PEEL-projektet har innefattat en mängd fältstudier rörande tillvägagångssätt för metalärande 
inom olika ämnesområden och skolformer (Stensmo, 1997). 
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PLAN 
 
PLAN startade som ett försök att genomföra PEEL, och idag är omkring 100 skolor i Sverige 
anslutna. De menar att skolan inte förändras genom förordningar eller läroplaner, utan det 
sker först efter det att stora delar av lärargruppen förändrat sig. Huvudfrågan för PLAN är att 
lärare skall få elever att lära med större ansvar och medvetenhet. Det innebär att ge eleverna 
bättre förutsättningar för det egna lärandet och göra dem medvetna om behovet av kvalitet i 
detta samt att utveckla deras kunskap om lärandet och deras kontroll över lärandesituationen. 
Detta blir den metakognitiva dimensionen, vilket är vad som tydligast skiljer PLAN från 
liknande strömningar. PLAN bygger till stor del på Piagets konstruktivistiska tankar. Eleven 
konstruerar sin kunskap själv, och läraren finns med som en klassrumsstrateg och inspiratör 
för elevernas lärande. Teorin för erfarenhetsgrundat lärande brukar ofta beskrivas som en 
spiral med stegen: erfarenheter - reflektion - kunskap - nya situationer - erfarenheter… 
Lärande sker när möjlighet ges att låta våra erfarenheter bearbetas genom social och enskild 
reflektion. Överlag är skolan idag för inriktad på att skyndsamt hinna med så mycket olika 
saker som möjligt, istället för att låta eleverna i lugn och ro bearbeta sin kunskap (Internet 3). 
   
En skola som är ansluten till PLAN har på sin hemsida ett citat som vi tycker säger mycket: 
”En elev som ställer frågan och får svaret: för att jag säger det! blir inte glad. En lärare som 
ställer frågan och får svaret: för att du säger det! blir inte heller glad” (Internet 4).  
 
 

 SYFTE 
 
Vi vill med rapporten visa en arbetsmodell som vi kan använda i vårt framtida läraryrke. 
Grundtanken med modellen är att eleverna själva skall reflektera över sitt lärande. Vi skall 
genomföra en undersökning, där syftet är att se om elevers förståelse kan förbättras genom sin 
egen reflektion.  
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METOD 
 
 
INTRODUKTION 
 
Vi har genomfört en undersökning i en niondeklass i Luleå kommun, avsedd att undersöka om 
reflektion kan öka elevers förståelse om och i sin inlärning. Vi har begränsat vår undersökning 
till elever i årskurs nio av två skäl. Det ena är på grund av praktiska skäl, eftersom det var där 
vi genomförde vår VFU och undersökningens upplägg krävde att vi genomförde den i samma 
klass. För det andra säger Imsen (1998/2000) att medvetenhet om den egna inlärningen har en 
tendens att öka med åldern, och därför ville vi göra undersökningen i en så hög årgång som är 
möjligt i vår utbildning.   
 
Vi har valt att genomföra undersökningen med tre olika metoder. Vår undersökningsgrupp har 
fått reflektera över sin inlärning skriftligt, och vi har senare intervjuat dessa elever. Vi har 
även intervjuat deras klassföreståndare som även var vår VFU handledare. Denna form av 
metodologisk triangulering är enligt Denzin en lämplig strategi för att visa att resultaten är 
trovärdiga (Svensson & Starrin, 1996).  
 
Vi hade en del funderingar kring vilken informationshämtande metod vi skulle använda oss 
av. Vi var från början inställda på att intervjuer skulle vara den bästa metoden, för att man på 
detta sätt ofta får ut elevernas verkliga åsikter. Av egen erfarenhet från enkäter vet vi att man 
tenderar att ofta välja ett ”lagom” alternativ mitt i, och observationer är uteslutet om man vill 
veta vad människor tänker om ett visst ämne. Problemet med intervjuer är enligt många 
forskare att intervjun inte är vetenskaplig, eftersom den inte är objektiv. Kvale (1997) menar 
dock att en innebörd av en objektiv undersökning är att den låter objektet tala. Detta är 
bokstavligen fallet i en intervju där kunskap konstrueras mellan forskaren och de undersökta 
objekten. Den öppna intervjun är en speciellt känslig och kraftfull metod om man vill fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas värld. I en intervju kan de med egna 
ord delge sina åsikter och sin situation ur ett eget perspektiv.  
 
De etiska riktlinjer vi följt är informerat samtycke och konfidentialitet (Kvale, 1997). 
Informerat samtycke betyder att man informerar undersökningspersonerna om syftet med 
undersökningen, hur den är upplagd samt vilka för- respektive nackdelar som kan vara 
förenade med att delta. Det betyder också att man skall avgöra vem som skall ge sitt samtycke 
till undervisningen, samt hur mycket information som skall ges till undersökningspersonerna.  
Konfidentialitet innebär att man skall skydda undersökningspersonernas privatliv genom att 
skydda deras namn och identifierande drag när man redovisar intervjuerna. 
 
Eftersom vi bedömde att undersökningen inte på något sätt kunde skada eleverna, frågade vi 
inte elevernas föräldrar om lov att genomföra undersökningen. Vi pratade istället med skolans 
rektor samt elevernas klassföreståndare för att få klartecken. Vi valde att informera hela 
klassen om vad vi gjorde där och vad vår undersökning gick ut på, för att slippa all nyfikenhet 
från dem som inte skulle delta. Sedan informerade vi de elever som skulle ingå i vår 
undersökningsgrupp vad undersökningen gick ut på. Vi valde att ge dem full information om 
undersökningens syfte och upplägg. Detta är enligt Kvale (1997) ett sätt att utesluta bedrägligt 
förfarande mot undersökningspersonerna. Vi hade funderingar på att undanhålla en del 
information för att få in så oförfalskade uppgifter som möjligt. Kvale skriver att en 
undersökningsgrupp kan styras till vissa specifika svar om de vet vad undersökningen går ut 
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på, men vi valde att ge full information för att kunna motivera för dem varför de måste lägga 
ner det extraarbete det faktiskt skulle medföra. Eleverna fick givetvis delta på frivillig basis, 
och de fick när som helst dra sig ur undersökningen. Vi berättade vidare för 
undersökningsgruppen att vi skulle behandla alla uppgifter konfidentiellt och även vad detta 
innebär. De enda nackdelar som vi kunde finna och lägga fram för eleverna var att de skulle 
få lägga ner en del extra tid, vilket kanske kunde ske på bekostnad av skolarbetet eller 
fritiden. De fördelar vi hänvisade till var en eventuell insikt i sig själv och sitt lärande, vilket 
kunde vara en fördel i framtiden. Dessutom lovade vi dem någon form av kompensation, 
vilket kunde få bli en överraskning. 
 
 
UNDERSÖKNINGSGRUPP 
  
Av praktiska skäl har vi jobbat med elever i samma klass, och vi valde ut så många som vi 
ansåg verkade rimligt. Enligt Kvale (1997) är ett allmänt intryck från många 
intervjuundersökningar att de skulle ha vunnit på att ha ett färre antal och istället mer tid för 
förberedelser. Med detta i åtanke bestämde vi oss för att åtta elever skulle bli bra.  
 
Svensson & Starrin (1996) menar att generalisering i en kvalitativ studie inte baseras på en 
uttalad statistisk urvalsmetodik. Det innebär att urvalet inte görs för att uppnå statistisk 
representativitet, utan snarare efter vilket syfte studien har. Generaliserbarheten baseras 
vanligen på antagandet att de begrepp och den teori man kommit fram till på ett meningsfullt 
sätt kan appliceras på liknande situationer som de grundades på från början.   
 
Vi lockades av tanken att välja ut de åtta mest samarbetsvilliga eleverna i klassen då detta 
troligen skulle underlätta vårt arbete avsevärt. Vi insåg dock att detta inte skulle gå att 
applicera på en annan situation. Vi gjorde istället ett styrt slumpmässigt urval, där man lottar 
fram var n:te enhet ur en löpande förteckning (Trost, 2001), och vi kom fram till att vi skulle 
ta ut var tredje på klasslistan. Det vi hade möjlighet att styra var om vi skulle börja på den 
första eller på den tredje eleven. I samråd med vår handledare kom vi fram till att vi skulle 
börja på den tredje, av två orsaker: dels blev det en jämnare fördelning efter kön, och dels 
täckte detta urval in en större blandning av olika personligheter på olika betygsnivåer. Detta 
skulle bäst motsvara hur någon annan klass skulle kunna se ut i en annan situation, om man 
vill applicera våra teorier.  
 
Läraren vi valde att intervjua var deras klassföreståndare. Vi ville ha en lärare som hade 
mycket med dem att göra eftersom vår lärarintervju delvis grundade sig på vad eleverna hade 
svarat, och denne lärare hade klassen mest av alla.     
 
 
BORTFALL 
 
Några av eleverna var frånvarande vid en eller ett par av de lektioner där vi uppmanade dem 
att skriva reflektioner efteråt. Vi anser dock inte att detta påverkar resultaten nämnvärt. En av 
eleverna lämnade aldrig in något skrivhäfte med reflektioner. Vi uppmanade honom ett flertal 
gånger utan framgång. Vi ville ändå genomföra en intervju med denne elev, inte minst för att 
det vore av stort intresse för undersökningen att höra hans åsikter eftersom han föll ur ramen 
jämfört med de andra. Enligt Kvale (1997) existerar inte den ideala intervjupersonen. Det är 
upp till intervjuaren att motivera vilken undersökningsperson som helst, och vi lyckades få 
honom till en intervju. Tyvärr blev inte denna intervju, av okänd anledning, med på bandet 
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som användes under intervjun. Bandet hade gått till slutet men inget ljud fanns att finna. En 
hel sida (30 minuter) förblev tom, och detta innebär också att ytterligare en elevs intervju föll 
bort. Denne elev har dock lämnat in skriftliga reflektioner liksom de övriga. Ett svar hos den 
elev vi kallar D föll bort i och med ett sidbyte. Det var på frågan om skolans uppgifter i 
relation till verkligheten, och intervjuaren minns inte heller vad som sades.   
 
 
MATERIAL 
 
Skrivhäften, frågeformulär ( se bilaga 1), bandspelare, band, intervjuguide elever (se bilaga 
2), intervjuguide lärare (se bilaga 3).  
 
 
GENOMFÖRANDE 
 
Vi började planera arbetet vecka 4 2004, och ett PM skickades in den 10 februari. 
Undersökningen tog sin början vecka 11 med de skriftliga reflektionerna som sträckte sig tre 
veckor framåt. Intervjuerna genomfördes den 5 och 7 maj. Vår handledare träffade vi 8 april, 
28 april och 13 maj. Seminariet äger rum den 4 juni. 
 
 
Del 1 – skriftlig reflektion. 
 
Vi hade helst velat genomföra detta moment med hjälp av vår reflektionsmodell (se bilaga 4) 
som vi själva skapat med stöd av tidigare nämnd litteratur. Tyvärr fanns ingen möjlighet att 
göra detta under den begränsade tid vi hade på skolan. Vi gjorde istället på följande sätt: 
 
Vi hade som uppgift att undervisa i en klass under vår VFU, och därför planerade vi 
lektionerna så att de skulle passa vår undersökning.  
 
Syftet med denna del var att ge eleverna möjlighet att reflektera över sin egen inlärning, samt 
ge oss ett stöd i vårt utformande av de intervjuguider vi skulle använda i kommande 
intervjuer. För att hjälpa eleverna att se vilken typ av undervisning de föredrog, försökte vi 
göra lektionerna så varierande som möjligt. De undervisningsmetoder vi använde oss av var: 
berättande, estetisk, logiskt tänkande/problemlösning samt egen informationshämtning 
individuellt och i grupp. Till dessa metoder har vi fått inspiration av Gardner och hans syn på 
individuell undervisning.   
 
Vi delade ut en blå skrivbok till varje elev i vår undersökningsgrupp. Med denna skrivbok 
delade vi också ut ett papper med sex frågor (se bilaga 1), samma för varje elev, och där varje 
fråga saknade svarsalternativ. Idén till frågorna fick vi huvudsakligen från Kulturcentrum 
Skånes hemsida (Internet 5).  
 
Tanken var att eleverna skulle svara på dessa frågor så ofta det var praktiskt möjligt, men vi 
kom tillsammans med eleverna fram till att det skulle bli för tungt för dem att skriva efter 
varje lektion. Därför beslutade vi att de skulle skriva i böckerna efter de lektioner vi arbetat på 
ett nytt sätt (enligt ovanstående sätt: berättande, estetiska och så vidare). Det kom att innebära 
att de skulle skriva efter fem tillfällen.    
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Tanken med frågorna A och D var att eleverna skulle få hjälp att fundera över vilket arbetssätt 
de personligen föredrar för att främja sin inlärning, och vår tanke med fråga E var att eleverna 
skulle reflektera över vem som har ansvaret för att de lär sig något. Tanken med frågorna B, C 
och F var att eleverna skulle ”tvingas” ta sig tid att söka meningen med lektionen, det vi kallar 
lektionens kärna. Vi poängterade vid ett flertal tillfällen för eleverna vikten av att de skrev 
ärligt vad de tyckte och tänkte, och inte vad de trodde att vi ville höra. 
    
Vi ville ge eleverna en form av feedback på det dom skrivit efter varje inlämningstillfälle, så 
att det skulle bli en form av dialogjournal. Detta visade sig tyvärr näst intill omöjligt att 
genomföra, eftersom vi hade en kraftig övertro på elevernas förmåga att ta tag i uppgiften på 
en gång. Böckerna kom endast undantagsvis in när vi ville ha dem, trots att vi ständigt låg på 
och kämpade för att få dem. Var de inte hemma hade de glömt att skriva och så vidare. Därför 
blev det en slumpvis och sällan förekommande feedback från vår sida. Vid de tillfällen vi 
skrev kommentarer handlade det om att vi gjorde dem medvetna om att de faktiskt hade 
åsikter om sin inlärning.  
 
Skrivböckerna har vi sammanfattat genom meningskoncentrering (Kvale, 1997). Det innebär 
att vi har pressat samman de meningar som intervjupersonerna uttryckt till en mera koncis 
form, där den väsentliga innebörden av det som sagts omformulerats i några få ord. Denna 
form av koncentrering omfattar flera steg. Först har vi läst igenom vad eleverna skrivit i 
böckerna. Sedan har vi flyttat alla uttalanden till en och samma tabell för att få en bra 
överblick. Som tredje steg har vi sammanfattat alla uttalanden, utan egna värderingar, till ett 
resultat. Detta resultat har vi sedan haft som grund för kommande intervjuer. Det fjärde steget 
i meningskoncentrering innebär att man tolkar de uttalanden som gjorts utifrån 
underökningens centrala syfte. Dessa tolkningar har vi sedan haft som grund för kommande 
diskussion.  
 
 
Del 2 – intervjuer med eleverna 
 
Efter att vi analyserat de blå böckerna var det dags att intervjua undersökningsgruppen. Syftet 
med intervjuerna var att fånga elevernas åsikter om sin inlärning i skolan samt om reflektion 
kan vara värt att jobba med. Vi intervjuade fyra personer vardera under en och samma dag.   
 
Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. En sådan 
intervjuform är halvstrukturerad, vilket innebär att den omfattar en rad teman och förslag till 
relevanta frågor. Samtidigt finns det möjlighet att göra förändringar i frågornas form och 
ordningsföljd om det krävs för att följa upp svaren från den intervjuade. Vi hade vissa teman 
som vi skulle följa upp under intervjun. Dessa teman var: inlärning, kunskap, ansvar, 
medvetenhet, lektionens ”kärna” samt verklighetsanknytning,   
 
När vi utarbetade vår intervjuguide (se bilaga 2) följde vi Kvales typer av intervjufrågor: 
 

A. Inledande frågor. De viktigaste frågorna i en kvalitativ intervju formuleras i deskriptiv 
form. Sådana frågor börjar ofta med: kan du berätta för mig om…? Målet med dessa 
frågor är att framkalla spontana beskrivningar från intervjupersonerna, och vi hade 
konstruerat ett antal färdiga sådana inledande frågor till intervjun som skulle täcka in 
de områden vi ville undersöka. Dessa frågor skulle vi ställa till samtliga elever för att 
sedan följa upp dessa på lite olika sätt i varje intervju, beroende på vad eleven hade 
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skrivit i skrivböckerna eller gav för svar under intervjun. Vi skulle följa upp dessa 
med: 
 

B. Uppföljningsfrågor. Dessa behövs ofta för att få ett vidare innehåll av den intervjuades 
svar, och är ofta direkta frågor om vad som just har sagts. Även en nick med huvudet 
eller ett instämmande ”mm” kan uppmuntra till fortsatt beskrivning.  
 

C. Indirekta frågor. Här kan intervjuaren använda sig av projektiva frågor, som ex: hur 
tror du andra elever…? Denna typ av frågor ville vi använda oss av när vi skulle fråga 
om ett område som förberedelse inför prov. Sådana frågor är bra vid lite känsligare 
ämnen, och eleven kan antingen hänvisa till andras inställning eller ge ett direkt 
uttryck för sin egen inställning som han inte visar direkt.  
 

D. Specificerande frågor. Här kan man få mer precisa beskrivningar, och vi tänkte 
använda dessa för att följa upp de indirekta frågorna genom att fråga ex: hur gör du? 
 

E. Tolkande frågor. Tolkning kan innebära att intervjuaren bara formulerar om ett svar 
för att klarlägga detta. Vi anser att elever i den här åldern ofta uttrycker sig kort och 
oklart, varför sådana frågor kan vara användbara.  
 

F. Direkta frågor. Dessa skall ofta användas i slutet av intervjun när den intervjuade 
redan har gett sina spontana beskrivningar. Vi ville använda oss av några direkta och 
ledande frågor för att med säkerhet få elevernas åsikter om vissa ämnen. Ledande 
frågor väcker ibland uppmärksamhet då de kan anses påverka resultatet. Kvale anser 
dock att ledande frågor används för lite idag i kvalitativa forskningar och att de ofta är 
nödvändiga för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera 
intervjuarens tolkningar. Ledande frågor kan alltså förstärka tillförlitligheten. För att 
minska risken för felaktiga resultat bestämde vi oss för att nogsamt uppmärksamma 
elevernas kroppsspråk. Genom att studera detta tror vi oss kunna avgöra om de svarar 
ärligt eller inställsamt på ledande frågor. Kroppsspråket är även viktigt att granska sett 
över hela intervjun, för att korrekt uppfatta vad som egentligen sägs.    

 
 
Enligt Svensson & Starrin (1996) måste en intervjuare kunna lyssna på en person på flera 
nivåer:  
 
För det första måste man lyssna på den yttre rösten, det vill säga det som klart uttalas. Man 
måste kunna koncentrera sig på innehållet i vad som sägs och också försäkra sig om att man 
förstår det. Det innebär att man måste lyssna aktivt och koncentrerat, och här är bandspelaren 
ovärderlig. Den gör att man kan fånga allt som sägs utan att tappa koncentrationen. En 
bandspelare fångar också in sådana saker som pauser, icke lexikala uttryck samt om man talar 
i mun på varandra, vilka är saker som faller bort i en skriven text. Detta i samspel med den 
mängd information vi räknade med att få in gjorde av vi använde oss av bandspelare för att 
dokumentera intervjuerna. En nackdel med bandspelare kan vara att många blir stressade när 
de vet att samtalet förevigas på band och får svårare att prata avslappnat, men vi ansåg att 
fördelarna vägde över.    
      
För det andra måste man som intervjuare också lyssna på den inre rösten, vilket innebär att 
man måste uppfatta undertoner och sådant som inte sägs rent ut. Vi övervägde till en början 
att vi båda skulle vara med på samtliga intervjuer, för att på så sätt förbättra våra möjligheter 
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att upptäcka och eventuellt följa upp sådana saker. Vi förkastade dock detta för att vi ansåg att 
det kunde ge den intervjuade känslan av att vara i ett numerärt underläge. 
 
För det tredje måste man som intervjuare lyssna samtidigt som man förblir medveten om både 
processen och innehållet. Den innebär att man måste ha kontroll på hur mycket av intervjun 
som har täckts, hur lång tid som har gått och hur mycket som finns kvar att täcka in. För att 
underlätta detta gjorde vi små noteringar i intervjuguiden, för att på så sätt försäkra oss om att 
vi inte glömde bort vissa viktiga områden.   
 
Svensson & Starrin (1996) förespråkar vikten av ett öppet klimat och öppenhjärtighet för att 
den intervjuade skall känna sig trygg. En otrygg person får svårt att svara uppriktigt på de 
frågor intervjuaren ställer. Intervjuarens maner är viktiga, och om man är avslappnad och 
osjälvisk kan man hjälpa intervjupersonen att känna sig lugnare. Därför gjorde vi vårt bästa 
för att stämningen skulle bli så lättsam som möjligt. Vi gjorde detta genom att småprata om 
helt andra oväsentliga saker innan vi kom in på själva intervjun.  
 
Enligt Kvale (1997) bör den intervjuade få en ram till intervjun så att denne uppmuntras att ge 
synpunkter på sitt liv och sin värld. Vi skapade en ram genom att vi, innan bandspelaren slogs 
på, berättade kort om syftet med intervjun. Vi berättade än en gång att vi skulle behandla 
uppgifterna konfidentiellt och att de var fria att säga vad de ville. Vi påpekade även vikten av 
ärlighet igen, och försökte få fram att vi inte var intresserade av något speciellt resultat. Det 
viktigaste för oss var att de verkligen gav oss sina personliga åsikter. Vi berättade om 
bandspelaren och frågade om det var okej att vi spelade in samtalet. De fick också frågan om 
det var någonting de funderade över innan bandspelaren slogs på. När vi i snitt femton 
minuter senare tyckte att vi hade behandlat de områden vi var ute efter stängde vi av 
bandspelaren. Då följde vi upp intervjun genom att fråga om de hade någonting att tillägga 
eller ta upp innan vi avslutade intervjun. Denna del är enligt Kvale viktig eftersom det då ofta 
kan komma fram saker som de inte förmådde ta upp medan bandspelaren var på. Sedan 
tackade vi dem varmt för deras deltagande, och berättade att de skulle få ta del av våran 
rapport när den var klar om de var intresserade.  
 
Svensson & Starrin (1996) menar att den är vanligt att man genomför ett antal intervjuer, 
bandar dessa och påbörjar analysen först när alla intervjuer är genomförda. Detta är enligt 
dem ett oreflekterat och omedvetet sätt att se på analysfrågan, och idealt är att varje analys 
påbörjas efter varje enskild intervju. Vi gjorde så att vi satte oss ned mellan intervjuerna för 
att i stora drag analysera vad som framkommit. Tyngdpunkten lade vi på att granska våra 
noteringar om de olika områdena i intervjuguiden (se bilaga 2), för att se om vi kunde 
förbättra våra frågor till nästa intervju. Vi diskuterade även sinsemellan vad vi fått fram och 
hur vi uppfattat intervjuerna. Hade de svarat ärligt eller svarat för att göra oss nöjda? Hur 
verkade eleverna uppfatta situationen? Vilka problem hade vi med att komma in på rätt 
områden? Detta var saker vi också diskuterade för att kunna göra bättre ifrån oss till nästa 
gång.     
 
 
Del 3 – intervju med klassföreståndaren 
 
Efter att vi i stora drag analyserat elevernas intervjuer var det dags att intervjua deras 
klassföreståndare. Intervjun skedde två dagar efter elevintervjuerna, och den tog drygt tjugo 
minuter att genomföra. Syftet med denna intervju var att fånga lärarens syn på elevers 
inlärning samt om reflektion kan vara värt att jobba med. Vi har använt oss av samma teorier 
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som i elevintervjuerna när vi har utformat intervjuguiden (se bilaga 3) till lärarintervjun. En 
skillnad var att vi båda två var med och genomförde intervjun, eftersom vi ville genomföra 
den så bra som möjligt och läraren hade heller ingenting att invända mot detta. Vi gjorde så 
att en av oss skötte intervjun, medan den andra satt och iakttog vad som sades och vilka 
områden som behandlades. Vid ett tillfälle kunde iakttagaren gå in och hjälpa till för att få ut 
ytterligare information.  
 
Intervjuguiden (se bilaga 3) hade i stort samma utseende som för eleverna. Vissa frågor var 
dock modifierade för att bättre passa vårt syfte. Vi hade även lagt till några frågor kring de 
områden som vi ansåg väsentligast för undersökningen, samt där eleverna hade sagt saker 
som vi fann särskilt intressanta. Vi hade även på förhand bestämt att vi skulle ha mycket 
uppföljningsfrågor till frågorna som rörde elevers inlärning i skolan, förmågan att se kärnan i 
lektionerna samt skolarbetet i anknytning till verkligheten. Dessa områden tycks svåra för 
eleverna, och det är främst där reflektion kan bidra positivt.  
 
Samtliga intervjuer har sedan skrivits ut av oss själva. Tanken var att vi själva skulle skriva ut 
de intervjuer vi genomfört, alltså fyra stycken vardera. I och med att två intervjuer försvunnit 
så har en av oss skrivit ut fyra intervjuer, medan den andra skrivit ut två stycken, samt även 
intervjun med läraren. Intervjuerna tog i genomsnitt ungefär två och en halv timme att skriva 
ut, och gav i snitt runt fem sidor text med enkelt radavstånd.   
 
Utskrifterna var skrivna för oss själva, och har fungerat som ett redskap att tolka intervjuerna. 
Att göra en utskrift innebär, enligt Kvale (1997), att översätta ett talspråk med sin uppsättning 
regler till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Intervjun är ett samtal som 
utvecklas mellan två människor, och att göra en sådan översättning kan innebära vissa 
problem. Problemet är inte den rent tekniska uppgiften, utan den inneboende skillnaden 
mellan en muntlig och en skriftlig diskursform. Ett levande pågående samtal fryses i en 
skriven text, och orden får en definitiv prägel som kanske inte var avsedd i det omedelbara 
samtalssammanhanget. En intervju äger rum i ett sammanhang där olika sociala dimensioner 
framträder för de deltagande men inte för läsaren av utskriften.  
 
För att komma ifrån problemet har vi skrivit ut intervjuerna ordagrant. För att försöka 
återskapa en del av det levande samtalet har vi skrivit ut alla icke lexikala uttryck som mm, 
hm och liknande. Vi har även skrivit ut längre tveksamheter, pauser och tydliga skratt i 
samtalet. Däremot har vi inte tagit med några som helst kroppsliga uttryck, utan bara sådant 
som går att uppfatta genom att lyssna. Kroppsspråket har vi som tidigare nämnts istället 
studerat och analyserat efter varje intervju, och då även skrivit ned några anteckningar om 
detta.               
 
För att få ner den ursprungliga intervjutexten till ett resultat har vi använt oss av 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Först har vi läst igenom hela intervjun för att få en 
känsla av helheten. Sedan fastställde vi de uttalanden som hade gjorts av intervjupersonerna. 
Detta innebar att vi reducerade textens oklarheter genom att ta bort fraser som exempelvis ”ja, 
eh… asså va”. Vi har dock sparat dessa som stöd till det fjärde steget. I ett tredje steg har vi 
formulerat de centrala delarna av dessa uttalanden utan att lägga in några egna värderingar, 
och vi har också valt att lägga in citat som vi tycker är särkilt intressanta. Det är dessa centrala 
delar som kan läsas i resultatet. Det fjärde steget som omfattar tolkningen hamnar i 
diskussionen.  
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RESULTAT 
 
 
DEL 1 – SKRIFTLIG REFLEKTION 
 
Elev A 
 
A lär sig bra genom att lyssna, diskutera och ha praktiskt arbete. Han tycker det är bra med 
genomgång för att sedan arbeta. Att se bilder är lärorikt, exempelvis film. A menar att det är 
bra när läraren går runt och ”kontrollerar om vi fattat” 
 
Det är både läraren och han själv som bidrar till att han lär sig någonting. ”Om man inte vill 
lära sig kan man inte” Även gruppen eller klassen bidrar genom diskussioner.  
 
Han har oftast lämnat blankt på frågan om lektionens kärna. Exempel på svar då det förekom 
är: ”om genetik”, ”om gener”. Det han skulle komma ihåg i framtiden var exempelvis: ”lite 
om arv”, ”hur celler delar sig” eller ”hur växter och djur kan förbättras”. Vilken nytta han 
skulle ha med sin kunskap var om han skulle bli läkare eller lärare i biologi. Vid ett tillfälle 
svarade han: ”nyttigt att ha uppsyn över vad jag äter”.  
 
 
Elev B 
 
B tycker det är roligt med praktiskt arbete och lektioner som är ”lite annorlunda än vanligt”. 
Hon tycker om när man får jobba med problemlösning och ”klura lite”.   
 
Det är i första hand hon själv som bidrar till att hon lär sig någonting, men även läraren har 
betydelse. I de fall hon jobbat med grupparbete är det gruppen tillsammans som hjälpt 
varandra att lära sig.  
 
På frågan om kärnan har hon svarat exempelvis: ”varför vissa ser ut på ett visst sätt”, ”hur 
arvsanlagen ärvs” eller ”vad är liv”. Det hon skulle komma ihåg i framtiden var ”hur man 
använder korsningsscheman”, ”det vi fick bygga” eller ”inget speciellt”. Hon har lämnat 
blankt efter samtliga lektioner om nyttan i framtiden.  
 
 
Elev C  
 
Elev C tycker det är bra med genomgång och sedan praktiskt arbete. Hon förstår bra när 
någon berättar och det är bra med repetition. Det är bra att inte ha lektionerna på samma sätt 
hela tiden. ”Det är bra att få klara sig själv och försöka på egen hand” 
 
C tycker att hon själv bidrar till hennes inlärning: ”Jag själv, det är jag som ska vara 
intresserad och vilja lära mig”, eller ”eftersom att det var fritt arbete så tror jag att ansvaret 
ligger på mig”.  Även läraren bidrar: ”i den här lektionen så var det ni som höll i hela 
lektionen så ni kanske har större ansvar i det här fallet”.    
 
På frågan om lektionens kärna har hon svarat: ”läsa in oss på ämnet”, ”ta egna initiativ och 
använda fantasin” samt ”att repetera inför provet”. I framtiden skulle hon komma ihåg cellens 
delar, ”hur det går till när cellen tillverkar protein” samt de olika saker hon byggt. Nyttan för 
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framtiden var ett par gånger svårt att se. Annars tyckte hon exempelvis: bra för framtida 
studier, bra att veta hur kroppen ser ut eller att ”människor tycker olika och vissa saker anser 
man att de gör fel men det är sånt man får leva med och kanske förändra någon gång 
framöver”.  
 
 
Elev D 
 
Han tycker inte om att sitta still och gillar praktiskt arbete. Film är bra. 
 
Efter de tre första lektionerna var det lärarna som bidragit till att han lärt sig något: ”lärarna 
har gjort det, det är ju dom som förklarar allting om vad vi skall göra”. Efter de två sista var 
det läraren och även han själv: ”lärarna och jag själv för att dom har berättat och jag har 
lyssnat”.  
 
Kärnan i lektionerna var exempelvis: ”att få lära sig plantera frön”, ”att lära sig göra DNA” 
samt ”blodgrupper”. Övriga gånger har han lämnat blankt. Han skulle komma ihåg 
exempelvis: ”hur man planterar”, ”vad genetik är för någonting”, ”om kloning”. Det är bra att 
kunna i framtiden om han skall bli biologilärare, trädgårdsmästare. Det är även bra att veta 
hur DNA ser ut.   
 
 
Elev E 
 
Elev E lär sig mer av praktiskt arbete samt att han tycker det är bra med grupparbete. 
 
Den som har bidragit till hans inlärning är både lärare och boken.  
 
På frågan om lektionens kärna har han svarat: ”visa hur en DNA-molekyl är uppbyggd och på 
så sätt kanske förstå hur den fungerar lite grann” och ”se hur våra gener sprider sig vidare från 
generation till generation”. Han säger att det är svårt att komma ihåg lektioner. Det måste vara 
något mycket speciellt. Efter en av lektionerna skulle han komma ihåg: ”framför allt hur en 
DNA molekyl ser ut men också vad kromosomer är. Och att DNA är kroppens ”bossar” och 
bestämmer hur man ska se ut. Plus att alla har ett unikt DNA förutom enäggstvillingar som 
har ett likadant som den andra. Kommer även att minnas att man kan göra det mesta med en 
piprensare”. Nyttan för framtiden kunde han inte se på en lektion. På de övriga svarade han: 
”så vi vet hur man planterar” och ” att jag inte ska göra inbrott på något ställe utan mössa och 
handskar”. 
 
 
Elev F 
 
Elev F tycker om när hon får arbeta mycket självständigt. Repetition är bra, ”för då får man 
tid att förstå” och ”vi fick hjälpa varandra och samarbeta”.  Hon tycker omväxling är bra.    
 
Den som har bidragit till att hon har lärt sig något är både läraren och hon själv samt en film 
som visades en lektion. 
 
På frågan om lektionens kärna har hon svarat: ”att vi skulle förstå hur en sån där molekyl 
fungerar”, ”kunna förstå hur det går till när celler förökar sig” och ”att vi ska lära oss att ta 
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egna initiativ och arbeta bra i grupp” samt ” att lyssna ordentligt och försöka själv”. Det hon 
skulle komma ihåg i framtiden var exempelvis: ”att två likadana arv är homo och två olika 
hetero” och ”att vi fick se en film med Täppas” samt ”hur man räknar ut vilken färg/kön mm 
ens barn får, beroende på ens egen arvsmassa”. På frågan om nyttan för framtiden svarade 
hon: ”om man vill bli NO-lärare eller bara är intresserad”, ”om man undrar varför folks ser ut 
som de gör och hur det fungerar i cellerna” och ”kan ju få en att börja fundera på vad som är 
rätt och fel”. Övriga lektioner kunde hon inte se någon nytta med. 
 
 
Elev G 
 
Elev G lär sig av praktiskt. Han tycker att variation är det viktigaste under en lektion. ”Om 
man bara gör samma sak hela tiden blir man fort less”. 
 
Vid ett tillfälle har han svarat om vem som bidragit till hans inlärning, och då tyckte han att: 
”vi i gruppen är nog de som bidragit mest till att vi lärt oss något, då vi byggde modellen”.  
 
På frågorna om lektionens kärna och det han kommer att komma ihåg i framtiden svarade han 
att ”kärnan var ju hur protein bildas och det är nog det jag kommer att komma ihåg”. På 
övriga lektioner har han inte svarat. Nyttan för framtiden svarade han också bara på en 
lektion. Hans svar var då att det kan vara bra om man vidareutbildar sig inom biologi och 
jobbar med det. 
 
 
Sammanfattning – skriftlig reflektion 
 
Sex av eleverna lär sig av praktiskt arbete. Två lär sig av genomgång och tycker att det är bra 
med eget arbete. Två tycker att det är bra med variationsrika lektioner samt att det är bra med 
repetition. En elev lär sig av diskussion. 
 
Två av eleverna tycker att det i första hand är de själva som ansvarar för sin inlärning, men att 
även läraren bidrar. Tre tycker att det är både läraren och de själva. En elev tycker att det är 
läraren och boken. Vid grupparbete tycker tre elever att gruppen har ansvaret. 
 
På frågan om lektionens kärna har fem av eleverna uppfattat den vid något lektionstillfälle, 
varav en har uppfattat den vid flera tillfällen. De tillfällena eleverna inte har uppfattat kärnan, 
har de svarat vad vi gjort och inte vad meningen med lektionen var. Vid några tillfällen har tre 
elever lämnat blankt på den frågan. De flesta kommer att komma ihåg någonting från 
lektionerna i framtiden. På frågan om nyttan för framtiden svarade hälften av eleverna att det 
är bra om man skall bli biologilärare. Två tycker att det är bra för framtida studier och en elev 
har inte svarat på frågan.  
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DEL 2 - ELEVINTERVJUER 
 
Elev A 
 
Elev A lär sig saker i skolan genom att hänga med på lektionerna, men han föredrar praktiskt 
arbete eftersom han tar åt sig mera när han är delaktig. Variation är bra i längden så man inte 
blir less. Han tycker upplägget på skolarbetet är ganska bra, och de får ibland själva välja hur 
de vill lägga upp arbetet.  
 
Han har inte varit medveten om vilket sätt han lär sig bäst på före han fick frågan av oss i 
skrivboken, men då började han fundera på detta. ”Ja asså det blir ju inte så att man funderar 
på det så ofta”  
 
Om han själv skulle få planera sitt skolarbete skulle han ofta välja den enklaste vägen, men 
dagsformen skulle avgöra. ”Ibland är man ju som väldigt trött och hjärnan står still och man 
ba vill, typ göra det så lätt som möjligt” Han anser att det är han själv som ansvarar för att han 
skall lära sig någonting, för om han inte vill är det svårt att lära sig.  
 
Elev A anser att kunskap är om man har lärt sig något. Allt som man har tränat på och läst 
om. Skolan mäter kunskap genom prov och läxförhör, och proven bevisar om man har arbetat 
eller inte. När han förbereder sig inför ett prov skjuter han oftast på studierna till två dagar 
innan. Detta ökar känslan av stress och leder till att ”då går det bara in i ena örat och ut genom 
det andra”. Han pluggar för att klara provet och inte för framtiden.  
 
Han tycker det är väldigt svårt att se någon verklighetsanknytning i många skolämnen, och 
han kunde inte se någon mening med genetiken.   
 
Beroende på hur intresserad han är av ett ämne funderar han ibland kring lektionens kärna, 
men det är oftast svårt att finna den. Ofta tycker man att ett ämne är krångligt, och ”då ids 
man som int, då tänker man nå går det här bra”. Han tror det skulle vara jättebra om han fick 
feedback från läraren, vilket skulle göra att han började tänka till. Det är generellt inga lärare 
som uppmärksammar eleverna på styrdokumentens mål, men det har hänt någon gång.         
 
 
Elev B 
 
Elev B lär sig någonting i skolan om det är roligt. Roligt är det med praktiskt arbete, 
problemlösning och variation. Hon tycker att skolan är bra som den är, och de får ofta själva 
bestämma hur de vill jobba.  
 
Hon brukar inte fundera omkring sin inlärning, men hon har länge vetat om att det är roligt 
med praktiskt arbete.  
 
Elev B tror det är olika från person till person om man kan ta ansvar för att planera sitt 
skolarbete själv. Hon skulle själv göra det, och hon skulle välja att arbeta på sätt som är roliga 
och intressanta. Det är eleven själv som har ansvaret för sin inlärning. 
 
Hon menar att kunskap är ”när man har förstått vad det är, typ”. Skolan mäter kunskap genom 
prov, och hon har inga åsikter om det. Hon brukar börja i bra tid för att förbereda sig inför ett 
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prov, och hon pluggar för att få så bra betyg som möjligt på provet. Hon tänker inte så mycket 
på framtiden, men ”det är ju bra att kunna saker”.  
 
Elev B funderar inte så ofta kring lektionens kärna, och hon vet inte heller varför. Hon tror att 
man kanske inte hinner. ”Jag vet inte, det kanske blir så att när lektionen är slut, då är det 
nästa lektion som ska komma å jag vet int då tänker man mer på den” Hon tycker det var bra 
att få en fråga om kärnans lektion, och hon tror att det är bra att ofta få en feedback från 
läraren. ”Då fick man ju frågan och då måst man ju svara på den, eller måste men då var man 
ju tvungen att tänka vad svaret var” Lärare brukar inte redogöra för styrdokumentens mål, 
men ibland får de en lapp där det står vad som krävs för att få VG eller MVG.   
 
Hon tycker det är svårt att se en verklighetsanknytning med skolans uppgifter. Hon vet inte 
vad skolan kan göra åt det här problemet, men det skulle kanske vara bra att få hjälp med 
detta.       
 
 
Elev C 
 
Elev C lär sig bäst i skolan genom att lyssna, eftersom hon inte kommer ihåg så mycket om 
hon läser. Hon tycker att lektionerna ofta är upplagda på ett sätt som passar henne för att 
lärarna i hennes enhet pratar ganska mycket. Hon tycker det finns ganska bra möjligheter att 
styra hur man vill jobba om man själv har bra förslag. Däremot jobbar alltid hela klassen på 
samma sätt, vilket inte är bra. Hon skulle kunna jobba mer effektivt om hon inte blev sinkad 
av ”dom som hakar efter”.  
 
Hon har inte tidigare funderat omkring sin inlärning, utan det var först nu när hon skulle svara 
på frågorna.  
 
Elev C skulle gärna ta ansvar för att planera sitt eget skolarbete, men det finns alltid de som 
inte gör det. Hon tror att det är upp till eleven att ansvara för sin inlärning, men det är lärarens 
skyldighet att göra det på ett sätt som hon kan lära sig på. Hon väljer arbetssätt efter vad som 
krävs. Det viktiga är att hon lär sig det hon ska.  
 
Kunskap för henne är ”när man kan förstå helheten av någonting”. Det handlar inte om fakta, 
utan ”varför det blir på olika sätt och så”, eller ”att man kan berätta en helhet i ett ämne”. 
Skolan mäter kunskap genom prov, vilket är fel. Elever får uppgifter som är lätta att plugga in 
och om man glömmer dem på sikt spelar ingen roll.  Hon menar att helheten är viktig om man 
skall komma ihåg någonting. ”Man minns bäst det man själv varit engagerad i, det man själv 
tycker är roligt tror jag, eller det är mer om man försöker också så blir det ju roligt” Hon sitter 
inte sista kvällen inför ett prov och stressläser. Hon menar att har hon förstått det så har hon.   
 
Elev C funderar ibland kring lektionens kärna efter lektionen. Det gör hon för att hon har tagit 
till sig en massa information som hon vill kunna sätta in i olika samband, ”vad menar dom 
egentligen med det här”. Hon tycker att det ibland är ganska svårt att se vad som är viktigt, 
men hon tror att återkommande feedback skulle hjälpa. ”Det är nog en bra grej, tror jag, det 
borde nog alla fundera på för att det, eller då blir man nog ganska insatt i ämnet tror jag” Hon 
tror att många inte funderar på det här för att man inte är engagerad eller orkar tänka på det. 
Skolan är inte alltid det viktigaste. De får inte veta mycket om styrdokumentens mål, men det 
vore bra att veta vad som krävs för att nå upp till målen.    
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Hon kan se en verklighetsaspekt i vissa skolämnen, men inte i genetiken. Om man kan se den 
aspekten lär man sig väldigt mycket, ”man förstår saker och ting”. Hon tror att det vore bra 
för alla elever att genom feedback få hjälp att se vad det kan vara för nytta med skolans 
uppgifter. Problemet är att man inte har tid. ”Jag tror inte man skulle göra det efter varje 
lektion, det tror jag inte man skulle göra, men kanske en lektion i veckan om det bara var i ett 
ämne” ”Jag tror inte heller att läraren skulle orka läsa igenom det”  
 
 
Elev D 
   
Elev D lär sig i skolan genom att träna på det lärarna säger. Han tycker inte om att sitta still, 
utan han föredrar praktiska ämnen. Klassen får ibland påverka hur de skall jobba. Då får alla 
jobba på samma sätt vilket han tycker är bra.  
 
Han har aldrig funderat över sin inlärning, men han har varit medveten om vad han tycker om 
respektive inte tycker om sedan tidigare.  
 
Elev D tror att de flesta elever skulle ta ansvar för sin inlärning, och han gör det också själv. 
Han vet inte om det är lärarens eller elevens ansvar att man lär sig något. Han väljer arbetssätt 
efter vad som är effektivast.  
 
Enligt honom är kunskap ”när man har lärt sig det, när man har pluggat in det i skallen kan 
man det”. Skolan mäter kunskap genom prov och läxförhör, och det visar vad man kan för det 
går på betygen. Han förbereder sig inför ett prov genom att läsa i sista minuten. Detta ”för att 
om jag tränar på nå glömmer jag bort det direkt”. Man kommer ihåg sådant man är intresserad 
av.  
 
Elev D tycker det är svårt att se kärnan i en lektion, men man behöver inte hjälp att se vad den 
är. Han funderar inte på sådant av slöhet, men han vet inte hur andra gör. Han tror att man 
skulle lära sig mycket genom feedback, om man tvingas tänka efter. Lärarna brukar inte 
redogöra för styrdokumentens mål för eleverna, men ibland berättar de vad de själva anser att 
eleverna ska kunna. ”Dom brukar säga vad som ska komma på proven” Han menar att det 
vore bra om man fick veta vad man skall uppnå när det är lite svårare.   
 
Han tycker det är ganska lätt att se någon verklighetsanknytning i de flesta ämnen, men inte i 
genetiken. Vad skolan skulle kunna göra för att hjälpa elever att se detta i svåra ämnen föll 
bort i och med ett sidbyte.   
 
 
Elev E 
 
Elev E tycker att han lär sig mest när han får sätta sig ner läsa och fundera igenom det han har 
läst. Han lär sig också när läraren berättar och inte skriver så mycket på tavlan. Han tycker att 
han inte får utrymme att jobba efter sina önskemål eftersom han tycker att skolan bara lär ut 
på ett sätt och det är när en lärare står vid tavlan och har genomgångar. Han säger att ”hemma 
har man chansen att lära sig på sitt eget sätt”. 
 
Han har börjat tänka på hur han lär sig för att han skall slippa plugga till prov och för att han 
skall lära sig mer men inte läsa lika intensivt.  
 

   



 31

Om elev E skulle få möjlighet att planera sitt arbetssätt så skulle han ta ansvar för det 
eftersom han får en chans att visa vad han kan göra själv och vilket ansvar han kan ta. Han 
tycker att han själv har ansvaret för sin inlärning. Han säger ”det är ju ingen som kan påverka 
mig vad jag lär mig det är som bara jag som kan påverka mig själv vad jag tar till mig”. Om 
elev E fick välja arbetssätt så skulle han välja det som känns bäst för han själv. Ibland kan det 
bli det lättaste sättet men det är också det som oftast är det bästa. När det går lätt är det roligt.  
 
Han tycker att kunskap är ingenting man får från skolan utan det är något man har med sig.  
Kunskapen från skolan tycker han är ”som rader och grejer, texter som man glömmer efter 
någon vecka så där”. Elev E tycker att skolan mäter kunskap genom prov men tycker att det 
inte alltid har med kunskap att göra. Prov pluggar man till och sedan glömmer man bort det. 
”Jag pluggar för proven ja helt klart jag har ju så mycket träningar och grejer så jag hinner 
som inte.” Han tycker att det skulle vara muntliga prov som man genomför en och en med 
läraren i en dialog. När elev E pluggar brukar han skriva och fundera över frågor till texter. 
Detta gör han flera dagar innan provet så att det inte skall bli så mycket på samma gång. Han 
tycker att det skulle vara lättare om han fick veta kursens mål innan den börjar för då kan han 
sätta upp ett eget mål för att nå högre betyg.  
 
När det gäller lektionens kärna så brukar han inte fundera på den. Elev E tycker att feedback 
är en bra idé för att då går man igenom vad som har hänt under lektionen vilket underlättar för 
att komma fram till vad lektionen var till för.  
 
Han tycker att det finns verklighetsbaserade ämnen i skolan och att det främst är 
samhällskunskap och historia. I ett verklighetsbaserat ämne är mycket påhittat tycker han.    
 
 
Elev F 
 
Elev F tycker att hon lär sig genom att lyssna och fråga mycket. Hon tycker att hon delvis får 
möjlighet att jobba efter sina önskemål och säger att individuell inlärning förekommer i en del 
ämnen. 
 
Elev F brukar själv inte tänka så mycket på hur hon lär sig utan hon tycker att det går 
automatiskt. Om elev F undrar över något så frågar hon och säger att hon inte tänker så 
mycket varför eller hur hon lär sig. Elev F tror att man skulle utveckla sitt eget sätt att lära sig 
om man vet och testar olika sätt, för då ser man vad som är bäst för en själv vilket gör att det 
går snabbare att lära sig.  
 
Om elev F skulle få möjlighet att själv planera sitt arbetssätt skulle hon ta ansvar för det. 
”Man skulle få en bättre chans att få ett bättre sätt att lära sig”, säger hon. Det skulle göra det 
möjligt att fördjupa sig och repetera mera. Repetition gör att hon får ökad förståelse genom att 
ställa egna frågor till sig själv på det hon inte kommer ihåg.  
 
Elev F tycker att det mest hon själv som har ansvaret för sin inlärning. Hon säger att ”man 
måste själv vilja lära sig annars så går det inte så lätt”. Elev F frågar tills hon förstår. När hon 
väljer arbetssätt väljer hon det som är lättast för henne själv att lära sig.  
 
Elev F tycker att man har kunskap när man förstår det man håller på med. Hon tror att skolan 
mäter kunskap genom prov, genom hur utförligt man kan svara på frågor och få med det som 
räknas för att man skall ha förstått. Elev F säger också att ”en del lärare värdesätter nog att 
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man har förstått och en del värdesätter att man bara är väldigt tyst på lektionerna och bara 
lyssnar hela tiden”. När hon pluggar så läser hon texten först för att sedan gå igenom den 
sakta för att se om hon förstått allt. Sedan skriver hon egna frågor så att hon kan komma ihåg 
det själv. Elev F säger att det skulle underlätta om man fick veta kursmålen inför en 
kommande kurs för då kan man inrikta sig på det som är viktigt, ”men i och för sig så skulle 
man kanske lära sig mer om man inte fick veta det då skulle man plugga på mer än det som 
bara är viktigt fast man kanske lär sig det viktiga också”.  
 
Elev F har inte tidigare funderat på lektionens kärna utan började göra det när hon fick 
frågorna i den ”blå boken”. Hon säger att hon inte tänker så mycket på lektionerna utan tänker 
mer på det hon lär sig under lektionerna och det hon håller på med och inte hur den är 
upplagd. Elev F har inte tänkt att de är upplagd på något speciellt sätt innan hon började med 
frågorna i ”blå boken”.  Hon tror också att man skulle komma ihåg saker bättre genom 
feedback.  
 
Hon tycker att det är ett fåtal ämnen som är verklighetsbaserade, bland annat 
samhällskunskap.  
 
 
 
DEL 3 - LÄRARINTERVJU  
 
Läraren tror att det finns många olika sätt att lära sig. ”Om eleverna tycker att det är intressant 
och att det är roligt och det berör dom så tror jag att dom lär sig bättre.” Hon tror att man 
kommer ihåg någonting som man minns det just för att det var roligt, att det berör på något 
sätt.  
 
Läraren tror inte att eleverna alltid är medvetna på vilket sätt de lär sig. Hon säger: ”jag tror 
många elever är nog det men jag tror inte att dom reflekterar över det faktiskt, på sitt eget 
lärande så att säga jag tror inte att dom tänker så här vill jag jobba för då lär jag mig bättre”.  
Läraren tror att eleverna låter sig styras av lärare då de ska välja arbetssätt. Detta tror hon 
beror på gammal tradition och att skolan inte alltid är anpassad för eleverna. För att eleverna 
skall bli mera medvetna måste man lära dem tidigt, det räcker inte att de lär sig det när de 
kommer till högstadiet. Läraren säger att man kan fråga dem vad de har lärt sig idag och det är 
någonting de har användning för. Man kan också samtala med eleverna som avslutning på 
varje lektion och fråga om de lärt sig någonting. Läraren säger: ”jag gör det inte… alldeles för 
sällan”. På en följdfråga om feedback svarar hon att: ”det är ju så otroligt viktigt faktiskt”. 
Läraren tycker att det skulle vara mycket bra om eleverna skulle skriva en dagbok för att 
reflektera tillbaka på det de har lärt sig, men att det är någon som skall läsa böckerna också. 
Hon har provat att använda sig av en så kallad loggbok. I den skulle eleverna planera och 
utvärdera sina ämnen. Det fungerade inte, utan ”dom bara gnällde över den där, dom hatade 
den där boken”. Läraren tror att det kan ha berott på att de inte var vana eller att de hade svårt 
att formulera sig. Hon säger att det skulle vara bra om eleverna gjorde det, men hon vet inte 
hur man skulle få dem att göra det. På frågan om man skulle kunna ersätta prov med 
dagboksskrivande i någon form tyckte hon att det var en bra idé.  
   
På frågan om eleverna får jobba efter sina önskemål så säger hon att det är olika. Läraren tror 
att eleverna saknar egen erfarenhet om hur de ska lära sig på olika sätt. Enligt henne så måste 
man lära eleverna att det är minst lika viktigt att arbeta i grupp som när hon berättar. Läraren 
försöker variera arbetssätt. Ibland vill hon hålla i lektionerna men ibland kan hon låta eleverna 
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arbeta själva på det sätt de vill. När de får den möjligheten arbetar klassen på samma sätt för 
att det är enklast, men hon tyckte att det inte var en dum idé med individuella arbetssätt.  
Om eleverna skulle få möjlighet att planera sin egen undervisning och ta eget ansvar för att 
uppnå sina mål tror hon att de skulle ta det ansvaret. Läraren tror inte att de skulle göra det 
första gången utan att eleverna skall fostras till det. Hennes nionde klass skulle göra det för de 
har blivit fostrade till att ta ansvar. Hon säger att det är läraren ”som måste lära dom att ta 
ansvar för sin egen inlärning för att det måste dom fostras i”. Läraren tycker att eleverna inte 
är redo för det nu utan att det är ”lärarens uppgift att se till att de här med kunskap är för deras 
eget bästa, det är ju inte för mig dom är där”. Om eleverna skulle få välja arbetssätt så tror hon 
att de skulle välja ett som är lätt och bekvämt.  
 
Läraren säger att kunskap har man när man kan använda det på ett vettigt sätt och får en 
helhetssyn samt ser hur saker och ting hänger ihop. Hon säger att skolan mäter kunskap 
genom att använda sig av betygskriterierna i kursplanen. Mätredskapen man använder sig av 
är framför allt prov. Läraren anser dock att prov inte får fram förståelsen och helheten utan att 
det mest är faktabaserad kunskap i form av innantill inlärning. Hon säger att: ”jag tror att man 
får förståelsen om man skulle samtala med eleverna en och en då tror jag att man som lärare 
skulle få bättre grepp om deras förståelse”. Läraren brukar inte samtala med eleverna en och 
en på grund av tidsbrist. Hon för istället en diskussion i helklass inom något område som man 
diskuterar. Läraren hör på frågorna hur eleverna tänker, ”att det är ett logiskt tänkande”. 
Enligt henne pratar inte alla elever under diskussionerna vilket gör det svårt att bedöma vad 
den enskilda eleven egentligen har förstått. 
 
På frågan om lärare i allmänhet har ett mål för varje lektion svarar hon att hon inte tror det. 
Läraren har själv inte det utan säger att: ”jag kan ju ha det i ett kursavsnitt när vi har läst den 
här kursen då vill jag att dom ska förstå det här”. Hon säger att ”med kursen där har jag ofta 
ett mål, eller alltid ett mål”. Läraren tror inte att eleverna är medvetna om målen i lektioner 
och avsnitt. Som lärare glömmer man att påpeka vad man vill att eleverna skall ha förstått när 
en kurs är slut. Hon säger att man inte kan ta för givet att eleverna förstår. Hon tror att lärare 
är dåliga på att hjälpa elever att förstå kärnan. Läraren tror att feedback kan vara någonting att 
jobba med, men hon tycker att tiden är den största boven, ”många gånger när man ska tänka 
och arbeta pedagogiskt så känner man den där tidspressen”. 
 
Läraren tycker att ämnena i skolan skulle kunna vara mer verklighetsbaserade, men att det 
inte är så lätt. Enligt henne är det viktigt, för om du inte har något att referera till är det svårt 
att lära sig något. Läraren tror att man måste få en bild i huvudet. Själv brukar hon använda 
sig av personliga erfarenheter eller någonting hon har varit med om. Hon säger att: ”så fort jag 
blir personlig och säger jag har gjort det här, då minns dom”.  
 
 
Sammanfattning – intervjuer  
 
Hälften av eleverna lär genom att lyssna medan resten lär sig av praktiskt arbete. Fem lär sig 
bra när det är roligt samt variation. Någon har svarat att de lär sig genom att fråga mycket, 
läsa och fundera samt genom problemlösning. Hälften av eleverna tycker att de ibland själva 
får välja arbetssätt. Två tycker att de ofta får bestämma medan en elev inte får jobba efter sina 
önskemål. Läraren tror att det finns många olika sätt att lära sig. På frågan om eleverna får 
jobba efter sina önskemål säger hon att det är olika. Läraren tror att eleverna saknar egen 
erfarenhet om hur de skall lära sig på olika sätt. 
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Hälften av eleverna har börjat bli medvetna om hur de lär sig. Två funderar inte över sin 
inlärning. En elev tycker att det går automatiskt. Läraren tror inte att eleverna alltid är 
medvetna på vilket sätt de lär sig, men hon tror att många elever är det. 
Om eleverna själva skulle få planera sina arbeten skulle alla ta ansvar för dem. Det skulle 
variera mellan eleverna hur deras arbetssätt skulle se ut. Eleverna har svarat: den enklaste 
vägen, att det är roligt och intressant, vad som är effektivt, vad som krävs samt det som känns 
bäst och lättast för att själv lära sig. Alla elever har svarat att de själva ansvarar för sin 
inlärning. Läraren tror att eleverna skulle ta ansvar för sin planering för att uppnå sina mål, 
men att de inte skulle göra det första gången utan eleverna skall fostras till det. Om eleverna 
skulle få välja arbetssätt tror hon att de skulle välja det som är lättast och bekvämast. 
 
Kunskap är någonting man får när man förstår någonting säger hälften av eleverna. Två elever 
tycker att det är när man lärt sig något och en elev säger att det är något man har med sig. Alla 
elever tycker att skolan mäter kunskap genom prov. Fyra av eleverna pluggar för proven 
medan två av eleverna säger att de läser för förståelse. Läraren säger att kunskap har man när 
man kan använda den på ett vettigt sätt och får en helhetssyn. Hon tycker att skolan mäter 
kunskap genom att använda sig av betygskriterier i kursplanen, men att mätredskapet är prov 
som mest innefattar faktabaserad kunskap.  
 
Två av eleverna funderar inte på kärnan i lektionen. En elev funderar ibland och en har börjat 
fundera. Två tycker att det är svårt att se kärnan. Alla tycker att feedback skulle hjälpa dem att 
komma ihåg saker bättre. Läraren tror inte att eleverna är medvetna om kärnan i lektioner och 
avsnitt. Hon tycker att feedback är otroligt viktigt men att tiden är den största boven. 
 
Hälften av eleverna tycker att det är verklighetsanknytning i vissa ämnen, en elev tycker att 
det finns i de flesta ämnen. Två har svårt att se någon verklighetsanknytning. Läraren tycker 
att det är viktigt med verklighetsbaserad undervisning och tycker att det skulle kunna 
förekomma mer, men säger att det inte är så lätt. 
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DISKUSSION 
 
 
RELIABILITET 
 
Vår undersöknings pålitlighet är beroende av vilka svar eleverna och läraren gett oss. De svar 
vi fått har styrts av både hur vi har ställt våra frågor samt i vilken mån de har svarat uppriktigt 
och sanningsenligt. Pålitligheten påverkas också beroende på hur vi har bearbetat 
informationen. Vi anser att våra resultat är pålitliga, och detta kan vi säga av flera skäl: 
 

• Vår undersökning av eleverna omfattade två områden, både skriftliga reflektioner samt 
muntliga intervjuer. Temat runt frågorna de svarat på ingick i båda delarna, och 
intervjuerna genomfördes ungefär en månad efter det att vi avslutade vår undervisning 
med skriftliga reflektioner. Vi har granskat svaren för att se om varje elevs svar skilde 
sig åt mellan de olika tillfällena. Samtliga elever hade svarat på ungefär samma sätt i 
de skriftliga reflektionerna som vid de muntliga intervjuerna, vilket vi anser höjer 
trovärdigheten i deras svar.  
 

• En elevs åsikter kan skifta från dag till dag beroende på dagsform och 
tillvägagångssätt. De skriftliga reflektionerna pågick under tre veckors tid vid ett 
flertal tillfällen, vilket gör undersökningen pålitligare.  
 

• Ett stort problem är om elever och lärare har svarat tillförlitligt eller om de har svarat 
som de tror att vi vill att de skall svara. Frågornas formulering är viktig i detta fall, och 
de flesta frågorna var öppna frågor som inte påverkade deras svar. I de fall vi använde 
ledande frågor använde vi dessa när undersökningspersonerna redan svarat 
beskrivande om någonting, och då för att försäkra oss om att vi uppfattat åsikterna 
korrekt. Vi har granskat kroppsspråket hos de intervjuade för att kunna bedöma 
trovärdigheten i det som sades. Vi har även av samma anledning letat efter 
motsägelser och lyssnat på tonfallen på ljudbandet. En av eleverna bedömde vi som 
inte trovärdig vid intervjuerna då han ibland motsade sig själv, vilket vi upptäckte vid 
intervjuanalysen. Ett exempel på detta är att han inte ansåg sig behöva hjälp att se 
kärnan i en lektion, fast han tycker att det är svårt att se den. En annan elev var 
uppenbart pressad av situationen och svarade också väldigt kort och tveksamt. Denna 
intervju präglades då av en alltför stor mängd riktade följdfrågor för att utan vidare 
kunna bedömas som trovärdig. Därför har vi lämnat dessa två intervjuer utanför 
diskussionen. Övriga elever samt läraren anser vi trovärdiga. Dels visade de upp ett 
lugn under intervjun som ingav förtroende, och dels sades det saker som tydligt visar 
att de inte försökte försköna deras åsikter, både under intervjun samt i de skriftliga 
reflektionerna. Exempelvis elev F kunde vara ganska kritisk mot oss när hon skrev. 
Redan första lektionen skrev hon att det var en kort och otydlig genomgång som hon 
inte förstod någonting av. Både läraren och elev C ansåg att reflektion visserligen kan 
vara bra, men samtidigt alldeles för krävande, trots att de förmodligen visste att detta 
var huvudpoängen i vår undersökning. 
    

• Bearbetningen av informationen anser vi är pålitlig. Utskrifterna av intervjuerna 
gjordes ordagrant och med inlägg av vissa icke lexikala uttryck. Vi har i det stora hela 
använt oss av intervjupersonernas egna citat, för att inte göra subjektiva feltolkningar 
eller förvränga vad de sagt. 
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• Generaliserbarheten i undersökningen anser vi möjlig till övriga klasser i årskurs nio i 
Sverige. Undersökningspersonerna valdes slumpvis och eleverna befann sig på hela 
betygsskalan, och därför borde läsaren kunna applicera detta på en annan klass.  
 
 

VALIDITET 
 
Vi anser att vår undersökning är valid, och detta på grund av att: 
 

• Härledningarna från bakgrunden till forskningsfrågorna är logiska. Bakgrundens 
huvudtema är reflektion, som bör användas av olika skäl. Dels för att bli medveten 
om sina lärprocesser och dels för att öka förståelsen av det dagliga skolarbetet. Att 
vara medveten om sina lärprocesser är en förutsättning för att kunna planera och 
ansvara för sin undervisning, vilket är ett viktigt mål i styrdokumenten. Våra 
forskningsfrågor kretsar kring dessa teman.  
 

• Kunskapen vi fått fram kan troligen hjälpa elever att få en mer komplett kunskap utav 
deras skolarbete, och undersökningen bör inte ge några skadliga konsekvenser för 
någon. Då undersökningen syftade till att få fram skolans, elevers och lärares syn på 
kunskap samt vad reflektion kan tillföra, krävde detta uttömmande svar som man 
lämpligast får fram genom intervjuer.  
 

• Intervjuguiderna var noggrant utformade för att ta upp de områden vi var intresserade 
av. De hade sin grund i dels den teoretiska bakgrunden, och dels i de skriftliga 
reflektioner eleverna gjorde tidigare. Detta gjorde att vi hade en bra grund till att 
utforma intervjuguiderna så att de skulle undersöka det vi var ute efter. På grund av 
vår orutin i intervjusammanhang, förde vi små anteckningar i intervjuguiderna och 
samtalade med varandra mellan intervjuerna, för att kontrollera att vi tog upp rätt 
ämnen. Vi anser att vi lyckades fokusera på rätt ämnen.  
 

• Vid analysen av informationen har vi letat lika mycket efter problem med reflektion i 
skolan som vi har letat efter positiva aspekter kring detta. I diskussionen har vi 
påvisat båda sidor av saken.     

 
 
RESULTATDISKUSSION 
 
I resultatdiskussionen kommer vi att följa de olika områden som vi täckt in i våra 
intervjuguider för att göra det lätt för läsaren att följa våra tankar. Vi lägger också in i 
diskussionen de olika stegen i reflektionsmodellen (bilaga 4) vi utformat för att samtidigt se 
om den kan fungera. Punkter C: 1-5 handlar om hur man genom utvärdering och reflektion 
kan förbättra sin inlärningssituation till kommande tillfällen. Enligt Handal (Brusling & 
Strömqvist, 1996) är det lika viktigt att reflektera såväl innan, under tiden samt efter ett arbete 
är gjort, och vi anser att detta område är viktigt, inte minst ur metakognitionssynpunkt (se 
s.15). Dessa punkter har vi dock inte behandlat i vår undersökning, eftersom vi var där under 
begränsad tid, och lämnar dessa utanför diskussionen.    
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Styrdokumenten 
 
Reflektionsmodellen (se bilaga 4) börjar med att lärare och elever tillsammans går igenom 
målen i styrdokumenten. Vi anser att man alltid bör veta målet med ett arbete för att kunna 
motiveras. Enligt Björgen (Imsen, 1998/2000) är kunskap om målet för inlärningen en central 
punkt för att stimulera eleven att ansvara för sin inlärning. När vi varit ute på olika skolor 
under våra VFU, har elever ofta frågat oss varför man skall kunna det ena eller det andra. 
Enligt vår undersökning får eleverna inte veta vad styrdokumenten säger när de skall inleda 
ett nytt ämnesområde. Det har hänt att läraren redogjort för dessa, men det är mycket ovanligt. 
De flesta elever tycker att det vore bra om de fick veta om styrdokumentens mål så att de vet 
vad som krävs. Elev F tyckte att det i och för sig kanske vore bra att inte få veta om målen, för 
då kanske man pluggar mer och också lär sig mer. Vi anser att tanken har en poäng, men vi 
tror inte att särskilt många elever håller med, då det visat sig i undersökningen att tid och 
engagemang ofta är en bristvara.   
 
 
Individuell inlärning och elevansvar 
 
Vi har skrivit att eleverna själva skall bestämma hur de ska gå tillväga för att nå de uppsatta 
målen. Detta stöds främst av Gardner (Svedberg & Zaar, 1998), som menar att människor 
besitter starka och svaga sidor av olika intelligenser, varför undervisning bör utgå från varje 
elevs egna förutsättningar. Vår undersökning visar också att eleverna föredrar olika sätt att 
lära sig saker på. Några gillar att lyssna, någon gillar problemlösning där man får klura själv, 
och några gillar att arbeta praktiskt. Enligt undersökningen får eleverna ibland, men alltför 
sällan, påverka hur de vill bedriva sin undervisning. För dem var det dock självklart att alla i 
klassen skulle arbeta på samma sätt eftersom det är så de alltid gjort, även om de flesta gärna 
skulle arbeta på det sätt som bäst passar dem. Det förekommer normalt ingen individuell 
undervisning. Läraren sade att ”jag har aldrig gjort så…, men det var ingen dum idé”. 
Eftersom vi har liknande minnen av vår egen tid i grundskolan verkar tiden stått stilla, trots att 
styrdokumenten ändrats sen dess. När vi läst om skolans olika planeringar och framtida mål, 
följer dessa nuvarande styrdokument, Lpo 94, i fråga om elevinflytande och individuell 
inlärning. Lpo 94 skriver att läraren skall se till att alla elever får ett reellt inflytande över sitt 
arbetssätt, men vi anser dock att det oftast bara är fina ord som inte motsvarar verkligheten. 
Det demokratiska arbetssätt som många skolor uppger att de står för är ofta bara en 
skendemokrati. Enligt Björgen (Imsen, 1998/2000) är det på modet att prata om elevansvar, 
men att detta ofta saknar verklig grund. Han menar vidare att kunskap om egna lärprocesser är 
ett måste om han skall vara med och planera undervisningen. Vi tycker att verkligt 
elevinflytande vore om eleverna tillsammans med läraren gick igenom de mål de skall uppnå 
enligt styrdokumenten, för att sedan låta eleverna själva styra hur de vill nå dit, samt hur detta 
skall presenteras.     
 
Den enda skola vi sett som jobbar efter detta sätt är en annan skola i Norrbotten där vi gjort 
vår VFU vid tidigare tillfällen. Skolan gör goda försök att låta eleverna styra undervisningen, 
då de inleder varje vecka med en gemensam planering mellan lärare och elever. Eleverna ges 
möjlighet att välja vilket sätt de vill jobba på och själva disponera arbetstiden. Vi anser dock 
att det finns brister även här, då eleverna sällan använder den möjlighet de har att påverka. 
Många vill att läraren berättar vad de ska göra och hur läraren vill ha det. Enligt Weiner 
(Stensmo, 1997) föredrar elever med stark självkänsla och stark motivation att arbeta 
självständigt, medan elever med sämre självkänsla vill ha direktiv. Vi tycker dock att det är 
okej om elever vill ha direktiv hur de skall nå uppsatta mål, om det är deras bästa sätt till 
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inlärning i dagsläget. Det viktiga är att de har reflekterat och gjort ett val utifrån deras 
förutsättningar.  
 
I grunden menar vi att många elever inte förmår att planera sin egen undervisning eftersom de 
inte vet hur de vill ha det. Eleverna skulle medverka på ett bättre sätt i sin planering om de 
kände till hur deras individuella inlärning kan främjas på bästa sätt. Kännedom om sin egen 
inlärning kallas metakognition, och detta tror vi eleverna kan uppnå med hjälp av reflektion.  
Handal (Brusning & Strömqvist, 1996) menar att det är viktigt att man reflekterar redan i 
planläggningen av ett arbete. Eleverna i undersökningen har inte funderat över det här 
tidigare, men de flesta uppgav att de börjat fundera omkring sin inlärning i och med att vi 
ställde frågor om den. Flera elever uppgav dock att de länge känt till vilket arbetssätt de 
föredrar, men att många elever säger så tror vi är ett resultat av gammal tradition. De flesta 
som uppgav att de känner till vilket arbetssätt de föredrar, lyssnar helst på läraren för att lära 
sig. Det menar vi kan bero på gammal vana och att de inte reflekterar över saken. Exempelvis 
sade elev F att hon lär sig bäst av att lyssna, men samtidigt säger hon att hon inte tänkt på 
detta för att det kommer automatiskt. Enligt Dewey (Brusling & Strömqvist, 1996) är det en 
viktig del i reflektionens gång att hejda denna första tanke för att beakta olika alternativ, 
vilket vi också har som punkt A:1 i vår reflektionsmodell (se bilaga 4). Elev C tycker bäst om 
att lyssna, samtidigt som hon gärna vill ha individuellt arbete så hon inte blir sinkad av andra 
som måste höra läraren berätta samma saker om och om igen.  
 
Läraren menade att eleverna inte alltid är medvetna om vilket sätt de föredrar för sin 
inlärning, eftersom de inte reflekterar över detta. ”Jag tror inte att dom tänker så här vill jag 
jobba för då lär jag mig bättre” De ifrågasätter inte sitt eget lärande eftersom skolan inte är 
anpassad för eleverna, utan den går på just gammal tradition. En av eleverna, elev E, har 
reflekterat över detta utan att kanske veta om det. Han har börjat tänka på hur han lär sig för 
att han skall lära sig mer till proven utan att behöva läsa så intensivt.  
 
Punkt A:2 och A:3 i vår reflektionsmodell (se bilaga 4) handlar om att formulera ett väl 
avvägt förslag på hur eleven skall gå tillväga för att nå sitt mål. Enligt Dewey (Brusling & 
Strömqvist, 1996) kräver detta att man använder erfarenheter från tidigare 
inlärningssituationer, vilket kan bli ett problem om man har lite erfarenheter från alternativa 
arbetssätt. En lösning då kan vara som elev F sade, att det vore bra att testa olika sätt att jobba 
på, då man skulle se vad som är bäst för en själv, vilket vore bra för inlärningen. Alla som gått 
i skolan några år har dock erfarenheter från både teoretiska och praktiska ämnen, vilket i sig 
utgör en viss grund att utgå ifrån. Enligt Dewey (Stensmo, 1994) är det också lärarens uppgift 
att uppmärksamma elevernas intressen för att vägleda dem i arbetet.  
 
Punkt A:4 i vår reflektionsmodell (se bilaga 4) handlar om vilket ansvar eleverna tar för sin 
inlärning. Samtliga elever vill och skulle ta ansvar för att själva planera sin inlärning på ett bra 
sätt. Läraren håller med för att hennes elever har blivit fostrade att ta ansvar. Hon menar att 
elever i den här åldern inte är naturligt redo för det ännu, men att det är lärarens uppgift att 
visa att kunskap är för deras eget bästa. Eleverna skulle välja arbetssätt efter olika premisser. 
Några skulle välja ett lätt arbetssätt, med motiveringen att lätt är roligt. Några skulle välja det 
sätt som krävs för att de skall lära sig. Här anar vi en risk för att några elever alltid väljer den 
lättaste vägen, utan att följa Deweys fjärde fas i reflektionen. Den innebär att en formulerad 
hypotes måste ifrågasättas: varför går jag tillväga på det här sättet? Det är visserligen värt att 
sträva efter ett roligt arbetssätt, eftersom roligt är den bästa motivationen. Faran är att det 
alltför ofta blir som elev A uttryckte sig: ”ibland är man ju som väldigt trött och hjärnan står 
still och man ba vill, typ göra det så lätt som möjligt”. Handal (Brusling & Strömqvist, 1996) 
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förespråkar reflektionens nytta för att ifrågasätta sin aktuella praxis, även om den känns 
bekväm för tillfället. Elev A har här visserligen redan reflekterat kring detta, men problemet 
blir då att motivera elev A att välja ett arbetssätt som är effektivt för hans inlärning.  
 
 
Kunskap 
 
Vi har som vi tidigare nämnt tagit in en stor mängd faktakunskaper genom åren, varav en hel 
del har glömts bort eller misslyckats att finna sin plats i något sammanhang. Vi anser att detta 
beror på att våra studier har lagts upp på fel sätt. I det stora hela har vår skoltid gått ut på att 
inför proven plugga in en stor mängd lösryckt fakta. Det närmaste exemplet vi har är när vi 
läste matematik på ett naturvetenskapligt basår för ett par år sedan. Inför tentorna repeterade 
vi gamla tentor, eftersom vi visste att kommande tentor skulle se ungefär likadana ut. Våra 
tentor gick bra, men vad hade vi lärt oss? Det är tveksamt om vi skulle klara av en enda 
uppgift om vi gjorde om tentorna idag. Det menar vi beror på att vi inte förstod vad vi jobbade 
med. Som examinationen och lektionerna var utformade gavs dock ingen större möjlighet att 
tänka efter. Vi hade fullt sjå med att hinna räkna så många tal som möjligt, som vi blivit 
serverade av läraren, för att öva in en rutinmässig lösning på samma typer av uppgifter. Detta 
blir mer en praktisk färdighet och eventuellt även faktakunskap. Enligt Dewey (Stensmo, 
1994) är det de kunskapsgenererande processerna som räknas och inte de färdiga produkterna. 
Han menar att det är viktigt att alla problem relateras till ett sammanhang så att det inte 
handlar om ett informationsinsamlande. Newton (2000/2003) menar att elever sannolikt når 
förståelse om de själva får konstruera samband. Det sätt vi blev överhopade med uppgifter i 
en matematikbok som vi skulle nöta in hade inget att göra med att konstruera samband.     
 
Eleverna i undersökningen går igenom sina uppgifter på liknande sätt, då de bedriver sitt 
skolarbete efter hur proven är upplagda. De är överens om att skolan mäter kunskap genom 
prov, och fyra av sex säger uttryckligen att de pluggar för att klara provet. Tydligast är elev E: 
”jag pluggar för proven ja helt klart”. Elev A stressläser två dagar innan ett prov, och ”då går 
det bara in i ena örat och ut genom det andra”. I punkt B:1 i vår reflektionsmodell (se bilaga 
4) skall eleverna stanna upp under arbetets gång och analysera situationen, så att de inte hastar 
fram bara för att bli färdig. Elev C följer detta till viss del, då hon inte sitter och stressläser 
kvällen före ett prov. Hon säger att ”har hon förstått det så har hon”.  
 
Elev C:s åsikter om vad kunskap är delas av hälften av eleverna, även om ingen uttryckt det 
så tydligt som hon. Elev C menar att kunskap är ”när man kan förstå helheten av någonting”. 
Det handlar inte om fakta, utan ”varför det blir på olika sätt och så”. Elev F tycker också att 
kunskap har med förståelse att göra. Enligt Newton (2000/2003) gör förståelse att man kan 
bemöta situationer på ett varierande sätt. Om man mekaniskt har lärt sig saker utantill är det 
lätt att stå handfallen när omständigheterna förändras. Det kan vi jämföra mot våra egna 
matematiktentor under basåret. Om tentorna hade haft ett annat utseende än vi trodde att de 
skulle ha, hade vi inte klarat av dem eftersom vi bara kunde räkna på ett sätt som vi lärt oss 
rutinmässigt, vi hade ingen förståelse. Schön (Brusling & Strömqvist, 1996) menar att 
reflektion förhindrar negativa effekter som kan uppstå när man drabbas av för mycket rutin 
och upprepningar. Han menar att reflektion hjälper till att granska den tysta kunskap som man 
erövrat genom erfarenheter, vilket blir till hjälp i nya situationer.  
   
Läraren bekräftar att skolan mäter kunskap genom prov, och hon medger samtidigt att dessa 
inte visar annat än faktabaserad kunskap i form av utantillinlärning. För henne är kunskap när 
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man ser hur saker och ting hänger ihop till en helhetssyn, och att man kan använda det på ett 
bra sätt. Vi hade alltså ingen kunskap trots att vi klarade våra matematiktentor.  
 
Andra hälften av eleverna ansåg att kunskap var när man hade lärt sig något, vilket efter 
följdfrågor visade sig vara när man klarade provet. Samtliga hade alltså förstått att skolan 
mäter kunskap genom prov. Skillnaden är att hälften tycks medvetna om att det inte säger 
någonting om vad de egentligen kan, medan andra hälften tror att de då har lärt sig något. Vi 
säger inte att de inte har lärt sig något, för det har de säkert. Det som är intressant är vad de 
har lärt sig samt vad de kommer ihåg och kan använda i framtiden. De elever som 
förespråkade förståelse menade att förståelse är viktigt om man skall komma ihåg någonting. 
Newton (2000/2003) säger också att de som har förståelse lättare kommer ihåg saker.  
 
  
Lektionens kärna 
 
Enligt Newton (2000/2003) är det viktigt att lyfta fram det viktigaste och bygga upp en 
sammanhängande struktur ur en stor mängd information. Detta gör att man lättare når ny 
förståelse. Frågan vi hade i den skriftliga reflektionen angående lektionens kärna, visade 
tydligt att elever har väldigt svårt att lyfta fram det viktigaste ur en lektion. Det var endast vid 
något enstaka tillfälle några elever hade lyckats se våran tanke bakom lektionen. I punkt B:2 i 
vår reflektionsmodell (se bilaga 4) säger vi att eleven måste ställa sig frågor som: vad har jag 
lärt mig idag, och varför har jag lärt mig det? Enligt Pramling (1988) kan förståelse nås 
genom att elever får reflektera över vad de gjort och varför. Vår undersökning visar dock att 
de flesta elever inte tänker i de här banorna, och vi anser att elever behöver hjälp och stöd för 
att göra det.  
 
Att det var svårt för eleverna att se kärnan i våra lektioner bekräftades också i intervjuerna.  
Fyra av sex sade att de inte brukar fundera på detta i vanliga fall, men att de gjorde det nu när 
vi tvingade dem till det. Två av dem reflekterar ibland. Elev C, hon som söker helheter och 
förståelse, brukar ibland göra detta, för att hon tagit till sig en massa information som hon vill 
kunna sätta in i olika samband. Elev E säger att han inte brukar fundera på lektionens kärna, 
men vi tror att han gör det utan att tänka på det. Han har nämligen lyckats beskriva den vid 
nästan samtliga tillfällen i de skriftliga reflektionerna. Vi gissar att det har att göra med hans 
ambitioner att fundera kring sin inlärning för att slippa läsa så intensivt.  
 
De funderar inte kring lektionens kärna av två skäl: antingen orkar de inte engagera sig och 
lägga ner den energi som krävs, eller så hinner de inte. Elev A säger att ”då ids man som int, 
då tänker man nå går det här bra”. Läraren tror att lärare generellt inte alltid har ett mål eller 
en kärna för varje lektion. Hon har det inte själv, men hon har alltid mål för en kurs eller ett 
kursavsnitt. Hon tror heller inte att elever är medvetna eller funderar över målen för 
lektionerna. Hon glömmer ofta att påpeka vad man vill att eleverna skall ha förstått när en 
kurs är slut, och hon tror att lärare generellt är dåliga på att hjälpa elever att förstå kärnan.     
 
Alla elever i undersökningen tror att det vore bra om de fick hjälp att se lektionens kärna, fast 
en ansåg sig inte behöva det. Ett sätt att hjälpa eleverna med detta kan vara genom 
aktionslärande. Förståelse kan enligt Egerbladh & Tiller (1998) nås genom aktionslärande, där 
reflektion över de dagliga händelserna och elevernas egna erfarenheter är en viktig del. 
Weiner (Stensmo, 1997) skriver att regelbunden återkoppling är en förutsättning för 
framgångsrikt lärande, och i punkt B:3 i vår reflektionsmodell (se bilaga 4) nämner vi 
dialogjournalen som ett sätt att hjälpa eleverna att reflektera. Strömqvist (Brusling & 
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Strömqvist, 1996) menar att i en dialogjournal har eleven möjlighet att i lugn och ro formulera 
sina frågor till läraren, som i sin tur får tid att tänka efter vad han skall ge för återkoppling. En 
av Strömqvists studenter tycker att dialogjournalen fungerar bra både för att lära sig om sig 
själv och för att genom feedback komma fram till nya slutsatser.  
 
Elev A tror att feedback vore bra för att det skulle göra att han började tänka till. Elev E 
tycker att feedback är en bra idé, för då går man igenom vad som har hänt under lektionen 
vilket underlättar för att komma fram till vad lektionen var till för. Elev C tror att 
återkommande feedback skulle hjälpa att se vad som är viktigt i en lektion. ”Det är nog en bra 
grej, tror jag, det borde nog alla fundera på för att det, eller då blir man nog ganska insatt i 
ämnet tror jag” Hon säger dock att ett problem är brist på tid. ”Jag tror inte man skulle göra 
det efter varje lektion, det tror jag inte man skulle göra” Hon tror heller inte att läraren skulle 
orka läsa igenom det. 
 
Här får elev C medhåll av läraren som tycker att feedback är bra att jobba med, men att tiden 
är den största boven. ”Många gånger när man ska tänka och arbeta pedagogiskt så känner man 
den där tidspressen” Läraren tycker till och med att feedback ”det är ju så otroligt viktigt 
faktiskt”, men samtidigt säger hon ”nänä men sen ska någon läsa boken då”. Den gången 
läraren provade loggbok hade eleverna gnällt konstant. ”Dom hatade den där boken”       
 
 
Verklighetsanknytning 
 
I punkt B:3 i vår reflektionsmodell (se bilaga 4) tar vi upp att elever bör försöka sätta in sina 
kunskaper i ett sammanhang, och fundera över vilken nytta dessa kan ha i livet utanför skolan. 
Vi anser att det är en viktig del för att eleverna skall nå förståelse och komma ihåg saker. 
Pramling (1988) tar upp att elever har svårt att koppla det de lär sig i skolan till något utanför 
denna, och att läraren har en viktig uppgift att ge eleverna möjlighet att reflektera över denna 
koppling.  
 
Enligt vår undersökning har eleverna också väldigt svårt med detta. I intervjuerna sade hälften 
av eleverna att det är svårt i vissa ämnen, och två sade att de inte ser någon anknytning alls.  
Elev C sade att man lär sig väldigt mycket om man ser verklighetsaspekten, ”man förstår 
saker och ting”. Elev E tycker att det finns verklighetsbaserade ämnen som samhällskunskap 
och historia. Läraren tycker att ämnena i skolan skulle kunna vara mer verklighetsbaserade, 
men att det är svårt. Hon menar att man lättare lär sig något om man har något att referera till, 
att man får en bild i huvudet. De gånger läraren berättat om personliga incidenter har eleverna 
kommit ihåg det senare.  
 
I de skriftliga reflektionerna framgick det att det var mycket svårt, i alla fall i våra 
genetikpass. De som hade svarat trodde alla att det var bra för framtida studier, inget annat. 
Visst kan det bero på att vi är orutinerade som lärare och kanske inte lyckades genomföra 
lektionerna på ett tillräckligt bra sätt, men vi tror inte att så är fallet. Vi menar att det beror på 
samma saker som elevernas problem med att se kärnan i lektionerna, det vill säga bristande 
tid och engagemang.  
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Sammanfattande tankar om reflektionens nytta 
 
Vi anser att det visat sig att reflektion kan vara den sammanbindande länken mellan de 
faktakunskaper som elever lär sig i skolan, och en kunskap de kan använda i framtiden.   
Med kunskap menar vi en djupare förståelse för de arbeten de jobbar med, en förståelse de 
själva konstruerat, så att kunskapen kan användas för att se samband och användas i 
verkligheten. Vi tror att elever med hjälp av vår arbetsmodell, där de får reflektera både 
individuellt, i grupp, samt med återkoppling av läraren, ökar möjligheten att nå sådan 
kunskap. Modellen fungerar också i planeringsfasen av ett arbete, där eleverna genom 
reflektion lär sig att lära. Detta metalärande tycks någon elev ändå ha nått till viss del, men de 
flesta skulle tjäna på att lära sig reflektera. Detta metalärande skulle hjälpa dem att själva 
planera och ansvara för sin undervisning.   
 
Vi tror att alla människor reflekterar i den vida bemärkelsen vardagligt tänkande och sunt 
förnuft. Reflektion som exempelvis Strömqvist (Brusling & Strömqvist, 1996) pratar om, och 
som vi efterlyser, är reflektion på högre nivåer. Zeichner (Brusling & Strömqvist, 1996) tar 
upp att skolors avoga inställning till ett kritiskt arbetssätt förhindrar reflektion på högre 
nivåer. Vi anser att elever med hjälp kan nå detta, om de själva vill.   
 
Både elever och lärare anser att reflektion med kontinuerlig feedback skulle hjälpa elever i 
deras inlärningssituation. Det är tyvärr uppenbart att skolans pressade schema där lärare och 
elever skall hinna med kanske alltför mycket gör det svårt att reflektera. Dessutom säger 
Molander (1996) att reflektion förutsätter ett lugn som inte kräver omedelbar handling. 
Reflektion skall komma av sig själv och inte tvingas fram, och detta är ett problem. Reflektion 
kräver träning och tid, vilket inte finns enligt både lärare och elever. Vi tror dock inte att 
reflektion med tiden skulle inverka negativt på arbetet. Enligt O´Hanlon (Brusling & 
Strömqvist, 1996) lär sig den reflekterande allt eftersom. Han menar att det först blir mycket 
beskrivningar för att sedan mer och mer gå mot högre nivåer av reflektion. Det skulle 
innebära att eleverna till en början får lägga ner en del tid, men med tiden går det bättre och 
bättre. Enligt Strömqvist (Brusling & Strömqvist, 1996) är det dessutom väl värt mödan när 
man ser vad man tjänar på det. Pramling (1988) menar att elever når kvalitativt bättre kunskap 
genom reflektion, och vi anser att det är bättre än att lära sig en större mängd faktakunskaper. 
Vi skulle gärna ha lagt ner tid på reflektion på våra matematiklektioner om vi fått hjälp med 
detta.  
 
Vi anser att det stora problemet är att motivera alla berörda. Eleverna måste motiveras att 
lägga ner tid på någonting de kanske inte till en början förstår. Detta kan kanske lösas genom 
att låta dem reflektera på lektionstid. En del tid försvinner av lektionen, men kanske tjänas 
igen i form av kunskap som innehåller förståelse och inte bara fakta. Ett annat sätt kan kanske 
vara att låta eleverna examineras genom en dialogjournal. Då slipper de lägga ner tid på att 
läsa till proven och kan istället lägga den tiden på att reflektera. Detta är ingenting vi har 
undersökt, men vi slogs av tanken själva när vi analyserade de skriftliga reflektionsböckerna. 
Vi fick en ganska bra insikt i vad de olika eleverna förstått av våra lektioner, vilket oftast är 
meningen med en examination. Om skolans syn på hur man mäter kunskap förändrades från 
faktarabblande till övergripande förståelse, skulle eleverna inte kunna fortsätta med deras 
strategi att enbart stressläsa dagen innan proven. De skulle motiveras att reflektera. Elev E 
sade dessutom, redan när vi pratade om prov och kunskap, att han skulle vilja ha muntliga 
prov som man genomför en och en med läraren i en dialog. Han var också den enda elev som 
vid ett flertal tillfällen såg våra lektioners kärna.  
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Vår undersökning visar vad elever och lärare tror att reflektion kan tillföra. Undersökningen 
skulle kunna förbättras genom att eleverna får arbeta en längre tid med reflektion, för att 
sedan utvärdera detta. Då kan man också se om reflektion ger ökad förståelse. 
 
 
FORTSATT FORSKNING 
 
Då återstår det bara att motivera lärarna att jobba med reflektion. När vi tog upp detta med vår 
intervjuade lärare var det tydligt att hon tyckte att det lät väldigt jobbigt. ”Nänä men sen skall 
nån läsa boken då”, och hela hennes ansiktsuttryck visade att det lät besvärligt. Dessutom har 
vi sett på olika lärarkonferenser under våra VFU att merarbete för lärare inte ses som 
någonting positivt. Detta lämnar vi över till någon annan att forska om.     
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BILAGA 1 
 
 
SKRIFTLIG REFLEKTION 
 
 
Frågor att reflektera över i sin inlärning: 
 
A. Vad tycker du om dagens lektion? Motivera! 
 
B. Vad tror du var kärnan i dagens lektion? 
 
C. Vad tror du att du kommer att komma ihåg av dagens lektion i framtiden? 
 
D. Hur upplever du dagens lektion i fråga om upplägg, arbetssätt etc? Motivera! 
 
E. Vem har bidragit till att du lärt dig något? Motivera! 
 
F. Varför bör du lära dig det här, alltså vad kan det ha för nytta i framtiden? 
 
 



 

BILAGA 2 
 
 
INTERVJUGUIDE - ELEVER 
 
 
Kan du beskriva hur du lär dig någonting i skolan? 
 
Hur medveten är du eller har du varit om det här tidigare? 
 
Hur mycket utrymme får du att jobba efter dina personliga önskemål? 
 
Om elever ges utrymme att själva planera sin inlärning, hur skulle det fungera? 
 
Vems är ansvaret för din inlärning? 
 
Efter vilka kriterier väljer elever arbetssätt? 
 
Vad är kunskap för dig? 
 
Hur ser skolan på kunskap? 
 
Hur tror du att elever i allmänhet går till väga när de förbereder sig inför ett prov?     
 
Vad känner du till om de olika målen i styrdokumenten? 
 
Hur mycket funderar du kring lektionens kärna? 
 
Hur uppfattar du skolans uppgifter i relation till verkligheten? 
 
Vad kan skolan göra för att hjälpa er med detta (de två närmast ovanstående)? 
 
 
 
 
 
 
  

   



 

BILAGA 3 
 
 
INTERVJUGUIDE - LÄRARE 
 
 
Hur tror du att elever lär sig nåt i skolan? 
 
Tror du att de är medvetna om det här 
 
Det framgår att många inte är det, varför tror du att de inte är det? 
 
Vad kan skolan göra åt detta? 
 
Hur mycket utrymme får de att jobba efter sina önskemål? 
 
Hur skulle det fungera om eleverna själva fick planera sin inlärning? 
 
Vem tycker du har ansvaret för deras inlärning? 
 
Efter vilka kriterier väljer elever arbetssätt? 
 
Vad är kunskap för dig? 
 
Hur ser skolan på kunskap? 
 
Tror du att lärare i allmänhet sätter upp en målsättning för varje lektion? 
 
Brukar eleverna i så fall känna till dessa? 
 
Hur mycket funderar elever kring lektionens kärna? 
 
Varför/varför inte? 
 
Får elever någon hjälp att se kärnan? 
 
Hur skulle någon form av feedback fungera? 
 
Hur uppfattar du elevernas uppgifter i relation till verkligheten? 
 
Tycker du att det är viktigt? 
 
Brukar ni diskutera sådana saker? 
 
Vad kan skolan göra för att bli bättre i fråga om detta? 
 

   



 

BILAGA 4 
 
 

REFLEKTIONSMODELL 
 
Denna modell har vi själva arbetat fram med stöd av tidigare nämnd litteratur, främst Deweys 
fem faser om reflektion, och vi hoppas kunna använda den som blivande lärare. 
Undersökningen skall hjälpa oss att se om den kan fungera.   
 
När vi skall inleda ett projekt går vi tillsammans med eleverna igenom vad de olika 
styrdokumenten säger angående vilka mål som skall uppnås. Sedan får varje elev själv besluta 
om hur hon skall gå tillväga för att nå de uppsatta målen.     
 
A: Reflektera i planeringen. Eleven skall ges tid och möjlighet att reflektera över uppgiften.  
 

1. Istället för att bara anta den första tanken som kommer om hur det enklast kan 
genomföras, bör eleven hejda den tanken. Olika alternativ kanske beaktas, för att 
sedan formulera ett förslag. 
 

2. Här sker en intellektualisering av uppgiften. Vad vill jag egentligen uppnå, samt 
uppnår jag det på det här sättet, är frågor som bör tänkas igenom.  
 

3. Ett preliminärt förslag eller en hypotes formuleras, grundat på fakta om uppgiften och 
tidigare erfarenheter/kunskaper om sin egen inlärning. 
 

4. Hypotesen måste tänkas igenom. Eleven bör fundera på varför hon formulerar 
hypotesen som hon gör. Är det här bästa sättet att jobba på, eller har hon valt det av 
någon annan anledning? 
 

5. Eleven lägger fram sina idéer för läraren. Läraren har då ett ansvar att granska 
metoden, samt komma med eventuella förslag på ändringar. 

 
 
B: Reflektera under arbetets gång. Detta sker både individuellt och i grupp. Eleven bearbetar 
själv sin arbetsprocess, men en grupp elever kan bidra med nya synvinklar.    
 

1. Eleverna måste få tid att då och då under arbetets gång stanna upp och analysera 
situationen, så att de inte hastar för fort fram bara för att bli färdig.  
 

2. Här sker en intellektualisering av kunskapen. Eleven måste fråga sig exempelvis: vad 
har jag lärt mig idag? Vad är nyttan med det här?  
 

3. Hon måste utifrån egna erfarenheter och kunskaper försöka sätta in de nya 
kunskaperna i ett sammanhang. Vad har jag för användning av det här i det verkliga 
livet? Hennes teorier bör få en återkoppling så att hon ser att hon är på väg mot de 
uppsatta målen. Detta kan göras genom att hon delger sina tankar om sin nyvunna 
kunskap för läraren i en dialogjournal. 

 

   



 

4. Eleven kan reflektera över sina kunskaper. Hon kan genom återkoppling av antingen 
läraren, andra elever, eller sig själv granska sina tankar. Har det hon lärt sig en grund i 
gamla åsikter som hon inte lyckats omvärdera, eller har hon verkligen nått ny insikt? 
Har hon påverkats av andra att tycka som hon gör, eller är det hennes egna tankar? 
 

5. Förhoppningsvis har eleven lyckats konstruera en kunskap utifrån egna erfarenheter. 
Hon kanske anar samband med någonting annat som fortfarande döljer sig en bit bort, 
men hon ser att hon är på god väg att nå sina mål.  
 
 

C: Reflektera efter arbetet. Det är viktigt att eleverna själva får chans att utvärdera sina 
arbeten, vilket kan ske både individuellt och i grupp. Individen måste själv lära sig att kritiskt 
granska sitt arbete. En grupp med andra elever som hon känner sig trygg med kan vara en bra 
hjälp i reflektionen.  
 

1. När eleven utvärderar arbetet bör hon fråga sig om hon nått de uppsatta målen. Vad 
anser jag? De andra eleverna? Läraren?    
   

2. En intellektualisering av utvärderingen är att önska. Vad berodde det på att hon 
nådde/inte nådde målen.  
   

3. Eleven formulerar några slutsatser om det utförda arbetet och hur det kan göras 
annorlunda till en annan gång. Dessa grundar sig på elevens upplevelser under arbetets 
gång. Vad tyckte hon om metoden? Vad var bra/dåligt? 
 

4. Här bör eleven ifrågasätta sina upplevelser hon haft under tiden. Tankarna kan handla 
om varför hon upplevde det som hon gjorde. Tyckte hon exempelvis att det var en bra 
metod för att det krävde små arbetsinsatser, eller för att hon på det viset nådde sina 
mål?  
 

Eleven kommer ut ur reflektionen med insikter om sig själv och sin inlärning. Dessa kan 
sedan användas för kommande uppgifter.       
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