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Tack! 

Jag vill i första hand tacka de elever och lärare som ställde upp på att bli observerade på 

sina redovisningslektioner och de lärare som ställde upp på att bli intervjuade. Utan er 

hade det inte blivit någon uppsats! 

Med tålamod och lite humor har min handledare Jens Pedersen väglett mig genom pro-

cessen av detta arbete. Tack. Utan din hjälp hade uppsatsen definitivt inte blivit till! 

Med sin språkkänsla och kunskap har slutligen mamma bistått mig med en slutlig genom-

läsning av manuset och gett mig värdefulla synpunkter. 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka alla andra nära och kära som har ”drabbats” av 

mitt studiearbete kombinerat med förvärvsarbete under tre år. I och med min uppsats är 

jag nu äntligen färdig och hoppas att jag kan börja umgås med familj och vänner igen. 

Tack för att ni har stått ut och för att ni finns! Utan ert stöd hade det heller aldrig gått. 

Och allra sist ett tack till mig själv för att jag klarade det! 
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Sammanfattning  
 

Uppsatsen redogör för en undersökning av elevers förmåga att reflektera över sina egna 

resultat på det estetiska programmet med inriktning Bild och form. Frågeställningarna är: 

Hur visar sig elevernas förmåga att reflektera över sina egna och andras arbeten? Hur 

tänker lärarna på estetiska programmet om företeelsen reflektion? och Hur arbetar lärarna 

med att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig om sina egna och andras arbeten? Da-

tainsamlingsmetoderna som används är tre observationer med låg struktur och sju kvalita-

tiva intervjuer. Observationerna genomfördes vid tre olika redovisningssituationer på tre 

olika gymnasieskolor. Informanterna i intervjuerna består av två svensklärare på estetiska 

programmet och fem lärare i de estetiska ämnena. Begreppet reflektion diskuteras med 

hjälp av forskningslitteratur och lärarnas uppfattningar. Resultatet visar på elevernas svå-

righeter att uttrycka sig runt sina egna arbeten och deras behov av en strukturerad under-

visning som tränar deras förmåga i detta. Analysen har resulterat i antagandet att det be-

hövs ett mer strukturerat didaktiskt förhållningssätt i undervisningen vad det gäller ele-

vernas reflekterande över sina arbeten. Man behöver utveckla elevernas begreppskunska-

per och ge dem analysverktyg för att kunna reflektera över sina arbetsprocesser och resul-

tat. Forskare och lärare är överens om att det är nödvändigt att eleverna kan uttrycka sig 

och reflektera över sitt eget och varandras arbete för att kunna utvecklas och gå vidare. 
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1 Inledning 

Bedömning fyller en väsentlig uppgift i läroprocessen. Den skall inte bara vara en sak mellan 
läraren och eleven; minst lika viktigt är att eleverna ges möjligheter att värdera vad de själva 
och kamraterna åstadkommer.  

(Lindström, 2002 s. 122) 

Ovanstående citat är hämtat från Lars Lindströms text i Skolverkets antologi Att bedöma 

eller döma (2002). Lindström har studerat elevers förmåga att bedöma och reflektera över 

sina egna resultat i ämnet bild. Detta är också föremål för mitt forskningsintresse. 

Efter ett par år med grundläggande konstutbildning, en masterexamen i Grafisk Design 

och illustration och 8-9 år som yrkesverksam illustratör beslöt jag mig för att prova på 

yrket som bildlärare. Under drygt tre år har jag arbetat som sådan, både på grundskola 

och på gymnasium. När jag under ett år arbetade på gymnasiets estetiska program (inrikt-

ning bild och form) slogs jag av hur svårt eleverna hade att uttrycka sig om sina egna ar-

beten. Speciellt gällde detta när de redovisade sina resultat. Ännu svårare verkade det 

vara att reflektera över och kommentera sina kamraters arbeten. 

Eleverna på Estetiska programmet arbetar med sina uppgifter under längre och kortare 

perioder. Resultaten får de sedan visa upp på gemensamma redovisningar. Där kan de be-

skriva processen, använda sig av nya begrepp som de lärt sig och reflektera över sitt eget 

skapande och uttryck. De kan också reflektera över och kommentera studiekamraternas 

arbeten. Att som elev få höra att det man gjort är ”fint” av kompisarna, det höjer själv-

känslan. Men om ingen talar om varför det är fint är det svårt att gå vidare i utvecklingen. 

Inte heller att en kompis säger att det är ”fult” hjälper. Det trycker bara ner självkänslan. 

Man behöver fördjupad information om vad som är bra eller dåligt – konstruktiv kritik. 

Det är också viktigt att kunna sätta ord på det man själv har gjort för att kunna gå vidare. 

Jag såg på redovisningarna jag själv hade med eleverna samt redovisningar som kollegor 

hade att eleverna hade svårt för att reflektera över sina egna och kamraternas arbeten. Jag 

upplevde att de inte visste vad de skulle säga och att de inte hade ord för att uttrycka det 

de kände eller tyckte. Därför vill jag nu undersöka hur det går till på dessa redovisningar 

på olika skolor, hur eleverna uttrycker sig och hur lärarna arbetar med att utveckla elever-

nas förmåga i detta avseende. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka hur man arbetar med elevernas reflektio-

ner kring process och resultat i de estetiska ämnena på gymnasieskolans estetiska pro-

gram. Frågeställningarna är: 

• Hur visar sig elevernas förmåga att reflektera över sina egna och andras arbe-

ten? 

• Hur tänker lärarna på estetiska programmet om begreppet och företeelsen re-

flektion? 

• Hur arbetar lärarna där med att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig om 

sina egna och andras arbeten? 
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3 Litteratur 

I denna del börjar jag med att diskutera begreppet reflektion och vad det betyder enligt 

ordlista, uppslagsverk och några författare. Efter det beskriver jag hur läroplanen och 

kursplanerna tar upp begreppet. Vidare går jag igenom litteratur där man tar upp och dis-

kuterar elevers förmåga att reflektera över sina egna och varandras arbeten samt hur lä-

rarna kan arbeta med detta i sin undervisning. Slutligen redogör jag för tidigare forsk-

ningsresultat som kan vara intressanta i sammanhanget. 

Begreppet ”reflektion” 

Enligt Svenska Akademins ordlista SAOL 1998 betyder orden:  

re'flekt'era [-e'ra] v. -de återkasta, återspegla; tänka, eftersinna; r. på ngt överväga att ta 

ngt i anspråk, el. att köpa ngt o.d., tänka på ngt; r. över ngt ägna tankar åt ngt 

re'flex'ion [-k∫on] el. 

re'flek'tion s. -en -er återkastning, återspegling, eftersinnande tanke, tyst anmärkning  

Slår man upp orden i Uppslagsboken, Bonniers lexikon 2002 står det: 

reflektera 1. Återspegla, återkasta. – 2. Tänka, fundera, överväga. 

reflexion (reflektion) 1. Återkastande, återspegling. – 2. Begrundan, eftertanke. 

Ordet reflektion och reflektera kan uppenbarligen ha betydelsen återspegling, både fy-

siskt, materiellt och intellektuellt. Intellektuellt kan det även betyda eftertanke eller tyst 

anmärkning. 

Karlsson & Lövgren, som båda är lärarutbildare vid Uppsala universitet, beskriver i Bil-

der i skolan (2001 s.67) hur begreppet, eller snarare aktiviteten, reflektion i bildundervis-

ningen, uppmärksammades först på 1980-talet bl.a. i ett bildpedagogiskt projekt i Pitts-

burgh som kallas för Art Propel. Projektet poängterar vikten av reflektion under bildska-

pandets hela process, både före, under och efter skapandet. Därmed betonas också nöd-

vändigheten av dokumentation som underlag. Målet med projektet var att skapa en kom-

munikation mellan eleven och dess lärare om elevens skapandeprocess. Karlsson & Löv-

gren (2001) skriver att ”Reflektion som aktivitet i svensk bildundervisning är en relativt 

ny företeelse”. Författarna menar att vi för första gången möter formuleringen reflekte-



 10 

rande praktiker i Bengt Molanders bok Kunskap i handling (1996), inspirerad av den 

amerikanske pedagogen Donald Schön.  

Flera forskare efterlyser en tydligare och enhetligare förklaring av begreppet reflektion. 

Man ser begreppet användas i många pedagogiska sammanhang med oklara och skilda 

betydelser. Mikael Alexandersson är sedan 2003 professor vid Institutionen för pedago-

gik och didaktik vid Göteborgs universitet: 
När reflektionsbegreppet förekommer i offentliga utredningar, i styrdokument, i kommunala 
handlingsprogram, i lärarutbildningars utbildningsplaner, i fack- och forskningslitteratur och i 
olika pedagogiska/didaktiska debattfora ges det skiftande innebörder /. . ./ Påståenden om re-
flektionens betydelse för utveckling av skolans praktik återkommer frekvent i den pedagogis-
ka diskussionen. Däremot är det sällan klart uttalat i de dokument som betonar betydelsen av 
reflektion vad som avses med begreppet.  

(Alexandersson, 1999 s.25) 

Med hänsyn till ovanstående citat är det angeläget att belysa vad man mer allmänt menar 

med begreppet reflektion. Peter Emsheimer är lärare och forskare vid Lärarhögskolan i 

Stockholm. Thomas Koppfeldt är professor i Media Estetik Pedagogik vid Dramatiska in-

stitutet och lärarutbildare med inriktning mot Bild och visuell kultur på Konstfack Stock-

holm. Hasse Hansson är lärare och forskare vid Konstfack, institutionen för Bildpedago-

gik. Dessa tre författare har skrivit flera uppsatser som är samlade i en antologi som heter 

Den svårfångade reflektionen (2005). 

Emsheimer och Hansson (2005) uttrycker i sina uppsatser, liksom Alexandersson (1999), 

en skepticism mot att så många utbildare använder sig av begreppet i alla möjliga sam-

manhang. Hansson (2005 s.60) är också kritisk till att man i styrdokumenten är något 

oklar med betydelsen av begreppet. Detta gör det svårt för lärare och lärareutbildare. De 

behöver vägledning för att förstå reflektionsbegreppet och det får de alltför sällan. Em-

sheimer (2005 s.5) ställer sig frågan hur en reflektion ska gå till och vad som skiljer be-

greppet från vardagligt funderande. Han anser själv att en reflektion till skillnad mot en 

fundering bör leda till nya tankar och handlingar. I nedanstående citat presenterar han en 

formulering som han tycker skulle kunna vara allmängiltig oberoende av i vilket syfte el-

ler sammanhang man använder den. 
Reflektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är påtagligt 
målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att di-
stansera sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställning-
ar.  

(Emsheimer, 2005 s.5) 

Målinriktning, systematik och uppbrott från gamla tankemönster är alltså centralt i reflek-

tionen, enligt Emsheimer.  

Alexandersson, Emsheimer och Koppfeldt är skeptiska mot att begreppet används ofta i 

olika undervisningssammanhang utan att det klargörs riktigt vad ordet ”reflektion” bety-
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der. Men alla tre, och många med dem, anser att de företeelser som brukar gå in under 

begreppet reflektion är viktiga och väsentliga i undervisningen. Alltså en begrundande, 

eftersinnande tanke där man går ett steg tillbaka och tittar på objektet för att hitta en platt-

form för fortsatt utveckling. Ett sätt att se på objektet som förhoppningsvis skapar nya 

frågor att gå vidare med. 

Styrdokumenten 

Beskrivningen av reflekterandet i styrdokumenten 

I programmålen och kursplanerna använder man olika begrepp som handlar om reflekte-

rande såsom analysera, tolka, beskriva diskutera, kommentera, granska kritiskt, värdera 

och bedöma. Dock används de inte alla gånger vad det gäller elevens reflekterande över 

sitt eget arbete. Skrivningen av detta är mer allmänt om reflekterande över olika konst-

former och konstyttringar. 

I det estetiska programmets kommentarer till programmålet (Skolverket, 2000 s.10) skri-

ver man att: ”I det konstnärliga skapandet tränas eleverna att kontinuerligt reflektera över 

sitt arbete och att våga pröva nya lösningar på ett problem.” Men i kursplanerna i de stör-

re karaktärsämnena på det estetiska programmet såsom Bild o form, Bild, Form och Este-

tisk orientering nämns bara analytiskt tänkande och tolkningar av olika estetiska uttryck 

eller bildens språk- och uttrycksmöjligheter. Där nämns inte reflekterande över sitt eget 

arbete. Däremot står det uttryckligen i ämnet Estetisk verksamhets kursplan att eleverna 

ska kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande. I läroplanen (Lpf 94 s.16) 

uppmanas läraren att utnyttja all tillgänglig information, både skriftliga och muntliga, be-

vis på elevernas kunskaper i förhållande till kursplanen när betygen sätts. 

Kunskapen att kunna reflektera  

I programmålen för det estetiska programmet (s.8) har man skrivit att ”. . . Språket är ett 

viktigt redskap för att tolka och förmedla olika former av estetiska upplevelser. . . ” I äm-

net Bild och Forms kursplan står det:  
Olika medier påverkar oss genom användning av symboler för att föra fram sina budskap. 
Därför finns behov av att kunna analysera och tolka bild- och formområdets olika funktioner i 
dagens samhälle.  

(Skolverket, 2000 s.26)  

Detta kan ses som en viktig ståndpunkt i det nutida samhället som överöser oss med bil-

der och symboler. Ingen nämner dock kunskapen om reflekterande i sådana ordalag att 

det poängteras speciellt. Men begreppen runt olika sätt att reflektera används ofta. 
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Förmågan att reflektera över sitt eget arbete  

Läroplanen säger i allmänna ordalag att eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina 

erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Det i sin tur leder till att de utvecklar en analy-

tisk förmåga och ett självständigt formulerande av ståndpunkter som grundar sig på egna 

erfarenheter och kritisk analys av olika förnuftsmässiga och etiska överväganden (Lpf 94 

s.5, 9). De olika kurserna i de estetiska ämnena uttrycker och bedömer detta på olika sätt. 

Det gemensamma är dock att man vill att eleverna ska lära sig att analysera och tolka oli-

ka bild- och formspråk. Eleverna ska kunna beskriva och ge exempel på olika tekniker 

och kunskaper. De ska kunna motivera val av teknik och uttryckssätt. På de högre krite-

rienivåerna ska eleverna kunna tillämpa sina kunskaper på ett personligt sätt samt kunna 

motivera val av uttryckssätt och vad det har för betydelse för slutresultatet. Eleverna ska 

också stimuleras och tränas i att analysera och reflektera över olika estetiska uttryck. De 

ska ha kunskap om olika estetiska begrepp. Eleven ska kunna kommentera, reflektera och 

diskutera sitt eget skapande på de högre betygskriterienivåerna. 

Värdering av sitt eget arbete 

En värdering av sitt eget arbete, självvärdering, kan vara en del i reflektionen. Enligt 

kursplanerna är det bara Estetisk orientering och Estetisk verksamhet av de estetiska kur-

serna som tar upp värderandet av sitt eget arbete (Skolverket, 2000). Kursernas planer sä-

ger att på högre nivå ska eleven kunna analysera det egna resultatet, kunna värdera sitt 

arbete och vidareutveckla sina idéer. Eleven ska även kunna diskutera, granska kritiskt 

och bedöma resultatet av sitt eget arbete. Inte någon av kursplanerna i Bild och Form tar 

upp detta. De har dock med att eleven på högre nivå ska kunna motivera sitt uttryckssätt 

och dess betydelse för slutresultatet. Men det hör mer hemma i reflekterandet än värde-

randet av arbetet.  

Reflektioner över studiekamraternas arbeten  

Skolverket (2000) tar inte upp någonstans i programmålen eller kursplanerna att eleverna 

bör kunna reflektera över varandras arbeten. Man nämner att det är viktigt att kunna re-

flektera, analysera och tolka olika konstyttringar. Att man som lärare ger tillfällen till dis-

kussioner kring olika uppfattningar om konst. Kursplanen i Estetisk verksamhet skriver 

att eleven på en högre nivå ska kunna analysera det egna såväl som det gemensamma ar-

betet. Men det står som sagt inte något om att analysera studiekamraternas arbeten. 

Svenska för elever på estetiska programmet 

I kärnämnet Svenska i kursplanen säger man: 
Att stödja elever i deras språkutveckling innebär samtidigt att stödja elevernas förmåga att 
tänka och lära. I ämnet Svenska är det möjligt att i stor utsträckning utgå från elevernas öns-
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kemål, förutsättningar och erfarenheter och att ta hänsyn till de språkliga sammanhang som är 
väsentliga för den valda studieinriktningen.  

(Skolverket, 2000 s.117) 

Detta innebär att man i svenskundervisningen på Estetiska programmet har möjlighet att 

träna eleverna på muntlig framställning, tolkning och analys utifrån programmets inrikt-

ning. Man kan forma undervisningen efter elevernas speciella önskemål och behov. 

Tidigare forskning och litteratur 

I denna del av texten kommer jag presentera några forskares och pedagogers olika syn på 

och erfarenheter av elevers förmåga att reflektera och lärarnas arbetssätt med detta.  

Varför ska eleven reflektera över sitt arbete? 

Emsheimer (2005 s.180) skriver att reflektionen som läroprocess kan leda till att man ser 

och för ihop bitar som man inte har sett från början. Produkten av detta kan bli ett resultat 

av olika känslor, tankar, erfarenheter och perspektiv från vårt inre.  

Elisabeth Skoglund frilansar som föreläsare, kursledare och handledare i bild, samtalsme-

todik, pedagogik och konst. Hon har många års erfarenhet som bildlärare och konstpeda-

gog från skola/barnomsorg, Moderna Museet och näringslivet. Skoglund (2005) skriver i 

sin bok Konstsamtal Samtalskonst: 
När vi berättar vad vi ser upptäcker vi mer. Att beskriva kan hjälpa oss att leka med vårt språk 
och dansa med våra ord. (s.33) 

Skoglund (2005 s.24f) poängterar vikten av samtalet genom att säga att syftet är att växa 

som människa och se mer genom att bättre förstå andra och sig själv. Genom att vara ak-

tiva lyssnare tar vi emot och reflekterar över både våra egna och andras ord. Vi får an-

stränga oss så att vi uttrycker oss så att alla förstår. Vi får ta ställning för eller emot eller 

inte alls. Vi upptäcker att vi tänker och tycker olika.  

Lars Lindström är professor i pedagogik med särskild inriktning mot praktiskestetiska 

ämnen, vid Lärarhögskolan i Stockholm. Han har sedan 1996 haft samordningsansvar för 

nordiskt Nätverk för Bildpedagogisk Forskning. Lindström (2002 s.113) säger att en elev 

som har fått möjlighet att utveckla sin förmåga till självvärdering kan titta tillbaka på vad 

hon har gjort och reflektera över innehåll, färg och form. Hon kan kanske motivera val av 

motiv, material och teknik. Hon kan förklara olika val under arbetets gång och samtidigt 

reflektera över vad hon har lärt sig och vilka delar hon kan gå vidare med.  

Enligt Karlsson & Lövgren (2001 s.50) får vi som lärare inte glömma att vi är mottagare i 

en kommunikation med eleven. Om vi lyssnar och visar att vi är mottagliga för budskapet 
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i elevernas bilder visar det klart och tydligt att vi respekterar både eleverna själva och de-

ras arbeten. 

Jessica Hoffman Davis är kognitiv utvecklingspsykolog och upphovsman och chef för 

Arts in Education Program på Harvard Graduate School of Education. Hon har skrivit en 

artikel som behandlar möjligheten av reflektion på process och resultat i alla ämnen med 

utgångspunkt från erfarenheter av undervisning i estetiska ämnen. 

Davis (2005) skriver att i den kreativa processen reflekterar konstnärer över sitt eget arbe-

te, tar alternativa ståndpunkter i beaktande, provar förändringar och går vidare och reflek-

terar igen och kanske igen osv. Hon menar att lärare och studenter i alla ämnen har nytta 

av att intressera sig för denna process. Process och reflektion är en del av all mänsklig 

prestation och varje steg bäddar för lärande. Vilket resultat det än blir så har man efter en 

bra reflektion tillsammans med kamraterna och läraren fått nya tankar och frågeställning-

ar som får eleven att utvecklas. De kan då gå vidare med förhoppningsvis ännu bättre 

framtida processer och resultat.  

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han har en 

omfattande publicering om lärande och utveckling i ett sociokulturellt/kulturpsykologiskt 

perspektiv bakom sig. Säljö (2000) menar i sin bok Lärande i praktiken – ett sociokultu-

rellt perspektiv att det är viktigt att känna till och kunna använda sig av relevanta begrepp 

och termer inom det område man studerar.  
. . . Språket är en mekanism för att bildligt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse 
hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra 
och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skill-
nader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika 
sammanhang. Förutsättningen för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper 
och information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med. 

(Säljö 2000, s.34) 

Språket hjälper oss att sätta ord på det vi lär oss, våra upplevelser och hur vi kan förmedla 

det till andra. Vi blir delaktiga i insikter och handlingsmönster genom interaktion med 

andra människor. Säljö menar att för att kunna ta till sig kunskap behöver vi begrepp för 

att kunna sortera informationen. 

Reflektion över process och resultat 

Om man börjar med att tänka ut hur resultatet skall se ut och tänker på det hela tiden un-

der arbetets gång så hämmar det ens möjligheter att hitta nya och kreativa lösningar. Där-

för vill Skoglund (2005 s.21) fokusera på processen och inte på resultatet i sin pedagogik 

som hon kallar processpedagogiken. Hon poängterar också vikten av dokumentation i pe-

dagogiken, det är navet i processpedagogiken, som hon uttrycker det. Allt ska dokumen-

teras i processen. 



 15 

Lindström (2002 s.120) menar att, om man gör en utvärdering av elevernas arbete till-

sammans med dem kan det göra att man uppmärksammar själva arbetet mer. Då tittar 

man mer på processens betydelse, den så kallade ”tysta kunskapen”. Det är viktigt att 

man utvärderar elevernas arbeten utifrån tydliga nivåkriterier som de känner till väl. Att 

använda loggböcker och portfölj där både processen och resultatet är viktiga är ett bra 

verktyg för den här typen av reflekterande och värderande. En elev som har god förmåga 

till reflektion över sitt arbete kan kanske lämna ifrån sig ett slarvigt resultat, medan en 

elev som inte är lika medveten kan lämna ifrån sig ett resultat som är noggrant och felfritt 

utfört men kanske enklare. Båda kan få erkännande och stöd till att gå vidare genom att 

de får en bedömning och reflektion från flera perspektiv.  

Läraren kan låta eleverna reflektera både muntligt och skriftligt både under processen och 

när resultatet är färdigt, skriver Karlsson & Lövgren (2001 s.71). Under själva arbetets 

gång kan eleven stöta på olika problem att ta ställning till. Ibland kanske eleven måste 

ställa sig vid sidan om och tänka efter hur hon ska gå vidare för att skapa en bra bild. Det 

är bra om hela processen dokumenteras med ord, skisser och fotograferande av olika sta-

dier i arbetet. Det gör att när eleven sedan ska redovisa sitt arbete, fokuserar eleven på 

och jämför med sina egna bilder och utveckling istället för att jämföra med andras bilder.  

Davis (2005) skriver att man inte ska stirra sig blind på de bestämda målen och det even-

tuella resultatet utan man ska också hålla ögonen på och lära sig av processen. Först är det 

själva ”görandet” (processen); sen är det ”tänkandet på görandet” (reflektion). Slutligen 

är det ”omgörandet” (en ny process som startas av reflektionen) som sätter igång den 

fortsatta utvecklingen. Man måste besluta sig för att kunna göra misstagen till möjlighe-

ter. Resultatet måste inte vara slutgiltigt utan kan vara en plattform för att ta ett steg till.  

Lindström (2002 s.121) säger att eleven dock måste vara mentalt förberedd på att kunna 

ta till sig att misstag kan göra att man upptäcker nya saker. Ett misstag kan bli en ”lycklig 

tillfällighet” istället. Det krävs mod för att våga ta risker och göra sådana ”kreativa 

språng”. Elever, som vågar pröva nya saker och ta risker genom att gå vidare med saker 

de inte redan kan, måste uppmärksammas och uppmuntras. Detta gäller även om resulta-

tet inte blir som man tänkt sig. Det krävs tid till att undersöka, pröva och göra nya försök. 

Det krävs också tid för reflektion, samtal med kamrater och kritiskt värderande. 

Elevernas reflektioner över varandras arbeten 

Lindström (2002 s.122) menar att det är viktigt att man ofta för samtal där man reflekterar 

över och värderar elevernas arbeten, tillsammans med lärare och kamrater. Eleverna ska 

bli medvetna om sin egen och andras förmågor och förutsättningar. Han anser också att 
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det är lättast och blir tydligast för eleverna om man använder sig av nivåkriterier som ut-

gångspunkt för samtalet. 

Säljö (2000 s.35ff) säger att genom samtalet får vi tillgång till varandras tolkningar och 

analyser. Vi får också tillgång till varandras kognitiva ansträngningar och vi kan utbyta 

erfarenheter. ”Vi deltar i kommunikation, bekantar oss med sätt att resonera och handla, 

och kan sedan använda dessa själva”. Säljö skriver också att ur ett sociokulturellt per-

spektiv på mänskligt lärande och utveckling blir kommunikativa processer därför helt 

centrala. ”Vi analyserar och diskuterar våra konkreta handlingar och får på så sätt idéer 

och förutsättningar för nya aktiviteter.” 

Emsheimer (2005 s.184f) påpekar att det krävs att man ska kunna se på en situation från 

flera håll för att kunna förstå den fullt ut, eftersom olika människor med olika perspektiv 

förstår situationer på olika sätt.  

Koppfeldt (2005 s.152f) berättar att för att undvika ett fritt tolkande som så lätt blir ett 

kort: Ja, men den är fin! eller: Den var inte så bra . . . hade man en övning på en bildredo-

visning i en kurs med vuxna deltagare. De deltagare som hade gjort bilden fick sitta tysta 

och passiva till att börja med när de skulle visa upp sitt arbete. 
. . .  Ja, och här tycker jag att det är jätteviktigt att vi alltid, när vi pratar om bilder vi gjort, ja 
alla arbeten förresten, vid receptionen, börjar noga med att beskriva vad vi ser och ibland ock-
så hör. Och inte börjar med ett fritt tolkande som så lätt bara blir tyckande och fort hamnar 
vid om det är bra eller dåligt . . .  

(En kursdeltagare, Koppfeldt 2005 s.150) 

Det gäller alltså att vara observant och lyhörd för vad arbetet, bilden, man har framför sig 

vill säga. Det var kamraterna på kursen, betraktarna, som fick beskriva vad de såg och 

styrde in samtalet åt det håll de upplevde att verket handlade om. De som gjort arbetet 

fick istället vara aktiva lyssnare och ta emot det kamraterna sade. Lyssnandet gjorde att 

de fick vara med om en reflektion som inte hade blivit av om de själva hade börjat samta-

let. Så småningom gjordes en återkoppling till dem som gjort bilden. Man diskuterade 

vad de ville med arbetet, förutsättningarna och hur de tog emot kamraternas reflektioner.  

Karlsson & Lövgren (2001 s.51) säger däremot att elever kan ha svårt att prata om sina 

egna bilder. Vi människor är olika känsliga för vad vi uppfattar som kritik. Hur väl man 

än menar så kan det tas emot fel. Författarna menar att det är väldigt viktigt hur man läg-

ger upp samtalen och att man försöker undvika risken för missförstånd. Han säger att ett 

sätt är att låta eleven själv berätta om sin bild innan de andra får säga något. Då sätter ele-

ven själv nivån för samtalet. 

Koppfeldt (2005 s.169) tycker att det behövs ett system utarbetat för reflektion för att 

undvika de här allmänna samtalen kring en bild. Beskrivningen som är det första momen-
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tet drar in betraktarna i bilden och i den andra fasen blir samtalet friare och man gör en 

mer öppen reflektion och tolkning där deltagarnas tidigare egna erfarenheter flätas ihop 

med bildens innehåll. Man lägger in sig själv i reflektionen, mer eller mindre omedvetet. 
. . . Att se på bilder sätter spegling, reflexivitet, i rörelse. Men att jag lika mycket beskriver 
mig själv när jag beskriver bilden innebär att ett kollektivt betraktande inte enbart ”kastar till-
baka” var och en till sig själv utan också reflekterar betraktarna varandra. Är det därför så 
starka krafter och så rika möjligheter sätts i och på spel i samtal med utgångspunkt i bilder?  

(Koppfeldt, 2005 s.178) 

Davis (2005) poängterar vikten av att urskilja skillnader och att ömsesidig respekt måste 

hänga ihop i den här processen där man förväntas eftersträva att förstå andra individers 

synpunkter. Lärarna berättar för Davis att de visar för studenterna hur en konstruktiv frå-

ga ser ut, de visar hur man tar emot och begrundar studenternas förslag respektfullt. En 

annan lärare poängterar vikten av att få eleverna att förstå att kritik inte nödvändigtvis 

måste innebära att någonting är bra eller dåligt. Att det istället handlar om att hjälpa var-

andra framåt med frågor som: Vad är det du försöker åstadkomma? och: Hur kan vi hjäl-

pa dig?  

Lärarens roll 

Karlsson & Lövgren (2001 s.65) skriver att det är viktigt att elevernas tankar under arbe-

tets gång görs synliga på olika sätt. Lärarens tid är begränsad och samtalstiden med varje 

enskild elev på lektionerna är knapp. Därför är det bra att låta eleverna dokumentera sitt 

arbete genom anteckningar och frågeformulär. Läraren kan använda detta som underlag 

för samtal och för sin egen planering av undervisningen. Genom samtalen har läraren 

chans att handleda eleven med råd och anvisningar. Det är ett sätt att tillsammans reflek-

tera över elevens produktion och föra eleven framåt i sin läroprocess. Ett bra sätt att 

kommunicera med eleverna är att använda sig av skissandet samtidigt som man pratar och 

visar. Det gör det man säger tydligare.  

Lärarens roll i samtalen där eleverna bedöms är viktig i läroprocessen menar Lindström 

(2002 s.122). Det är väsentligt att eleverna får möjlighet att värdera sitt eget och var-

andras arbeten tillsammans med lärarna. En lärare som avstår från att bedöma elevernas 

arbeten kan inte se om eleverna utvecklas. Om läraren säger ”Det är fint. Vill du berätta 

mer om det?” hur simpelt arbetet än är, känner eleverna ingen respekt från läraren utan 

känner snarare att det de gör saknar betydelse. För att ta eleverna och deras arbeten på 

allvar måste läraren ge dem en konstruktiv och genomtänkt kritik eller bedömning. Ett 

redskap för eleverna att använda vid reflektion och kommunikation runt de egna läropro-

cesserna kan vara bedömningskriterier och nivåbeskrivningar. Eleverna blir uppmärk-

samma på kvaliteter och kunskaper som de kanske skulle förbise annars. Karlsson & 

Lövgren (2001 s.65) är helt överens med Lindström. Om eleverna befinner sig i en un-
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dervisningssituation där allt bildskapande duger finns det ju ingen anledning för eleven 

att anstränga sig eller reflektera över sitt arbete. 

Skoglund (2005 s.21) däremot intar en lite annorlunda ställning i förhållande till bedöm-

ning. Hon tycker ”det är omöjligt att betygsätta deltagarna” när man arbetar som hon gör 

med processpedagogik ”eftersom det bygger på forskande, experimenterande och samar-

bete med ett givande och tagande på lika villkor.” Hon anser att man hamnar i ”förmed-

lingspedagogiska sfärer” så fort man försöker sätta betyg. Hon anser att det väsentliga är 

vägen, experimenterandet, forskandet och utvecklingen. Både det vi lyckas med och det 

vi misslyckas med kan användas till utveckling och förändring.  

Davis (2005) berättar att som en metod för att hålla reflektionen fräsch, föreslog en lärare, 

att man kan involvera studenterna i nya projekt som inte har prövats förr. Istället för att 

iscensätta en diskussion runt något välkänt som inte kommer att förändras så mycket tar 

man in ett ämne som även är nytt för läraren. Då engageras läraren på ett äkta sätt till-

sammans med eleverna och kan ta in en del oprövade kriterier för att göra reflektioner 

och värderingar av elevernas arbeten.  

Den mest nödvändiga ingrediensen i skapandet av ett process- och reflektionsklimat – 

och därför den största utmaningen för att det ska lyckas – är tid, säger Davis (2005). Lära-

re har mycket som ska in på varje timme i skolan och att hitta tid för reflektion verkar 

vara en lyx som få har råd med. En lärare pratade om vikten av att värdera process och re-

flektion: ”Du måste tro att det spelar roll”. En annan sade att om man gör det regelbundet 

och bygger in det i sitt schema blir det en nödvändighet och en del av undervisningstiden.  

Säljö (2000) poängterar vikten av att ge eleverna de språkliga och intellektuella verktygen 

att samtala och att uttrycka sig inom sitt ämne. Enligt flera pedagogiska ideologier bör 

man utgå ifrån de studerandes perspektiv när man undervisar. Men i en skola kan det vara 

svårt att alltid bygga på studenternas personliga erfarenheter, även om det är önskvärt i 

den mån det går. Skolan kan förmedla begrepp, färdigheter och insikt i mer abstrakta be-

greppsvärldar som kanske inte alltid kan användas med detsamma eller svara mot elevens 

vardag. Då menar Säljö att det är viktigt att inse att undervisning och lärande också inne-

bär att den personliga erfarenheten konfronteras med kunskaper som nödvändigtvis inte 

har någon tydlig förankring i elevens vardag. Kunskapen om de abstrakta begreppen 

kommer att gå uppifrån och ned, d.v.s. eleven introduceras för dem och först därefter får 

hon en förståelse av vad de betyder och hur de kan användas. 
. . . Appropriering innebär att man tillägnar sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska 
ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att man kan använda det för vissa syften och i vissa situ-
ationer. Approprieringen av begrepp eller färdigheter är inte nödvändigtvis något avslutat. 
Gränsen mellan förståelse och icke-förståelse är ofta inte helt klar. Komplexa begrepp, kun-
skaper och färdigheter låter sig heller inte approprieras på ett definitivt sätt. 

(Säljö 2000, s.152) 
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Appropriering kan ses som en stegvis inlärning eller process där eleven lär känna och lär 

sig använda redskapen för att kunna bruka dem vid speciella tillfällen (Säljö, 2000). Ele-

ven lär sig successivt hur hon ska hantera redskapen t.ex. abstrakta begrepp, får en förstå-

else av vad de betyder och hur de kan användas på ett produktivt sätt. Men det är inte 

problemfritt. Det finns inte många situationer utanför skolan som t.ex. högstadie-

ungdomar eller gymnasieungdomar har möjlighet att använda sig av just dessa intellektu-

ella redskap. Därför är det viktigt eller önskvärt, att skapa kommunikativa sammanhang 

där det känns naturligt att använda sig av begreppen. Där begreppen blir levande och har 

en tydlig funktion. 

Att skapa ett gott klimat för reflektioner 

För att göra en gemensam reflektion möjlig säger lärarna till Davis (2005) att det måste 

finnas ett klimat av tillåtelse. Man måste ta bort rädsla och försäkra att det inte finns nå-

got rätt eller felaktigt svar. När de fakta som studenterna förvärvar är bränsle åt, inte mått 

för, deras förståelse, så förändrar det balansen i utbildningen. Davis berättar om hur lärar-

nas syfte med reflektion i klassrummet också var till för att utveckla och kontinuerligt 

skaffa nya språkverktyg för reflektion. Loggböcker, men också uppträdanden och utställ-

ningar, kan vara en slags dokumentation av en process och leda till fortsatta 

reflektionssamtal. 

Skoglund (2005 s.27) i sin tur säger att formen för ett samtal och pedagogik har större be-

tydelse än man tror. Rummet man befinner sig i, gruppstorleken, hur rummet är möblerat, 

hur mycket tid man har på sig, ljuset, varmt, kallt, dofter, ljud etc. kan påverka samtalet. 

Sen måste alla veta vad som förväntas av dem. Reglerna för samtalet bör vara tydliga. Ska 

deltagarna förbereda sig på något sett? Hur ska vi göra när vi pratar? Räcka upp han-

den? Gå i tur och ordning? Prata när man vill? Måste man prata?  

Lärarens stöd till eleven 

Det allra viktigaste i en bildundervisningssituation är att läraren lyssnar av hur eleverna 

reagerar och att hon visar att hon förstår vad eleverna säger om sina bilder, skriver Karls-

son & Lövgren (2001 s.48). Kanske kan läraren gå in aktivt i samtalet och vägleda ele-

verna vidare i samtalet och förtydliga genom att sammanfatta och strukturera det som 

sagts. Något som också är viktigt i sammanhanget är att ge eleverna de grundläggande 

verktygen för att analysera en bild. Så att deras sätt att se på bilder hela tiden utvecklas. 

Ett annat bra tips är att läraren gör anteckningar efter varje bildsamtal med eleverna. Det 

gör att läraren hela tiden kan ställa upp nya mål och föra samtalsprocessen framåt.  

Karlsson & Lövgren (2001 s.79) poängterar vikten av att eleven får möjlighet att träna sig 

på att reflektera. Eleverna är ofta ovana att reflektera över, värdera och fundera över sin 
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egen prestation. Detta gör att reflektionerna kan bli ganska fåordiga. Karlsson säger att ett 

bra sätt är att kombinera bildreflektioner med svenskundervisningen. Men också att visa 

på förebilder såsom kända konstnärer och hur de har reflekterat över sin egen konst. Det 

finns texter av ett par kända konstnärer såsom Giacometti, Van Gogh och da Vinci där de 

beskriver sina arbetsprocesser som är inspirerande att läsa. Även andra elever kan ge ex-

empel på intressanta reflektioner. 

Skoglund (2005 s.22f) föreslår att ett sätt att få eleverna att öppna sig och kunna ta in 

både sitt eget och andras arbeten är att prata om vad som är snyggt och fult. Finns det 

verkligen något som är snyggt eller fult? Man bör försöka att rensa bort alla förutfattade 

meningar om vad som är bra eller dåligt, fult eller snyggt. Öppna era sinnen! Så kommer 

ni att få uppleva mycket mer. Lyssna och försök att förstå vad de andra säger så kan du 

lära dig något nytt! Skoglund tycker också att man ska poängtera att deras tankar är in-

tressanta och att de ska utveckla dem så att de verkligen når fram till kamraterna.  
Min erfarenhet är att det är förvånansvärt lätt att komma över prestationsångestmuren och 
rädslorna om man använder bra metoder och har en tillåtande atmosfär.  

(Skoglund, 2005 s.21) 

I Davis (2005) undersökning säger en lärare att det är bra om läraren kan hjälpa eleven 

med att utveckla en känsla av att äga sitt eget lärande. Ett fortsatt fokus på vad eleven sät-

ter upp som personliga mål och hur studenten bestämmer sig för att nå och omvärdera 

dessa mål sätter studenten vid hennes eget ”läranderoder”. Öppna reflektioner på proces-

sen hjälper studenten att prata om sina egna idéer. De gör tydligt för sig själva och läraren 

hur de lär sig bäst, vad som är speciellt utmanande och vilka behov de har. 

Sammanfattning 

Alla forskarna är överens om att det är viktigt att eleverna lär sig reflektera, värdera och 

samtala runt sina arbeten. Att dokumentera både process och resultat tas upp som en vik-

tig del i reflektionsprocessen. Det är också viktigt att ge eleverna möjlighet att träna på att 

reflektera över både sina egna, varandras och andra konstnärers bilder. Eleverna måste 

erbjudas grundläggande analysverktyg för sitt reflekterande. De är ofta ovana att reflekte-

ra över sina egna arbeten. Därför skulle ett samarbete med svenskundervisningen vara en 

fördel enligt Karlsson & Lövgren (2001). Säljö (2000) poängterar vikten av att ge elever-

na de språkliga och intellektuella verktygen att använda sig av i samtalen om sina arbeten. 

Det är i samtalen vi får tillgång till varandras analyser och tolkningar och kan där få idéer 

för fortsatt utveckling av vårt eget arbete. 

Skoglund (2005) säger i motsats till de andra att hon inte tycker att bedömning är bra när 

det handlar om kreativa processer. Hon ser det som ett forskande, givande och tagande på 
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lika villkor som inte går att bedöma eller värdera. Lindström (2002) säger däremot att en 

lärare som avstår ifrån bedömning kan inte se om eleverna utvecklas. Om eleverna känner 

att allt bildskapande de gör duger så finns det ju ingen anledning att anstränga sig eller re-

flektera över sitt arbete, menar Karlsson & Lövgren (2001). 

Vad alla dock är överens om är bristen på tid. Det krävs tid för reflektion, samtal med 

kamrater och kritiskt värderande. Det är viktig tid som vi lärare måste ta med i beräk-

ningen när vi lägger upp undervisningen. 

Angående om eleven själv ska vara tyst från början vid redovisningen av sitt arbete eller 

om eleven ska sätta nivån genom att börja berätta så beror det nog mycket på vilken sorts 

grupp det är. Koppfeldt (2005) redogjorde för en kurs med vuxna deltagare där personen 

som gjort bilden fick vara passiv i början. Karlsson & Lövgren (2001) diskuterar yngre 

elever som är osäkra och har svårt för att ta emot kritik. Läraren måste känna av vilken 

sorts grupp och stämning det är för hur reflektionen ska gå till.  

Tidigare uppsatser 

Jag redogör här kortfattat för tre tidigare uppsatser som tar upp samma ämne som jag, om 

än utifrån andra utgångspunkter. Alla tre är överens om att samtalet kring bilder är viktigt 

för eleverna. 

Elin Hedström, Examensarbete 10 p, HT 06, Umeå universitet, har skrivit en uppsats med 

titeln Bildmedvetenhet – metoder för ökad kunskap om bilder. Hedström vill undersöka 

hur hon praktiskt kan arbeta med samtal och bildanalys för att ge elever en större med-

vetenhet kring bilder.  

Författarens frågeställningar är: 

• Hur kan man skapa goda förutsättningar för utvecklande samtal kring bilder? 

• Hur kan man arbeta med bildanalys för att nå dessa mål? 

• Vilka verktyg bör elever behärska för att kunna genomföra ett samtal eller en 

analys kring bilder? 

Hedströms arbete baseras uteslutande på litteraturstudier. Hon fann åtta olika analysme-

toder som skulle kunna användas som verktyg i skolans bildundervisning. Det är recep-

tionsanalys, formanalys, stilanalys, ikonografi/ikonologi, semiotisk analys, feministisk 

bildanalys, polariserande bildanalys och komparativ analysmetod. Vissa av dem var lätta-

re och enklare att börja med om man inte har arbetat med bildanalys tidigare. Författaren 

redogör också för ett antal övningar som hon kopplar till några av analysmetoderna. Det 
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hon tar upp i diskussionen är huruvida det finns samtalsmetoder eller analysmetoder som 

passar till alla tillfällen. Det gör det inte, kommer hon fram till. Hedström tror att det är 

bra att ha en didaktisk utgångspunkt, ett didaktiskt koncept som man väljer utifrån vilken 

lärare man är och vilka elever man har. Författaren har alltså funnit det hon sökte, prak-

tiska verktyg för att arbeta med bildanalys i skolan. 

 

Elin Magnusson, Examensarbete 10 p, VT 07, Umeå universitet, har skrivit en uppsats 

med titeln Meningsfull bildundervisning – perspektiv på kommunikation.  Syftet är att 

diskutera vad meningsfull bildundervisning är.  

Författarens frågeställningar är: 

• Vad är bildkommunikation? 

• Hur förstår ungdomar bildkommunikation? 

• Hur förstår ungdomar sin delaktighet i bildkommunikation? 

Magnusson har genomfört en intervjustudie och en litteraturstudie. I intervjustudien har 

hon intervjuat sju ungdomar, fyra flickor och tre pojkar, på en kultur- och medieprofile-

rad gymnasieskola. Litteraturen består av forskningslitteratur och artiklar från pedagogis-

ka facktidningar. 

Magnusson kommer fram till att det är möjligt att fokusera på olika saker när det gäller 

bildkommunikation. Bildsemiotiken t.ex., där förstår man bilden som tecken som består 

av två delar; uttryck och innehåll. Där klarlägger man hur bilders innehåll och uttryck 

samspelar i en kontext för att forma budskap. Sedan beskriver hon också visuell kultur, 

seendets kultur, där betraktaren och bildkonsumenten kommer i fokus, det vill säga att 

man påverkas av bilder. Författaren poängterar också att bildkommunikationen består 

även av skapande av bilder och beskriver det som ett slags identitetsarbete. Där man som 

konstnär utforskar estetiska uttryck och tekniker och skaffar sig ett språk för att bearbeta 

delar av sig själv. Ett språk där man kan uttrycka känslor och drifter som är svåra att ut-

trycka verbalt. 

Några av ungdomarna förstod att bilden kan ses som tecken eller teckensystem. Det som 

ungdomarna upplevde som svårt var att beskriva en bilds innehåll. Det ifrågasattes också 

om bilder måste ha ett budskap, om de inte bara kan vara vackra. 

Hur ungdomarna uppfattade sin delaktighet i bildkommunikationen blev en fråga om hur 

de uppfattar sin visuella kultur. De frågor man kan ställa i sådana sammanhang är vem 

och vad får synas? Vissa av ungdomarna hade kriterier för vilka bilder som var bra eller 

värda att synas. De tyckte att bilderna ska vara ärliga och genomarbetade. På skolan tyck-
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te eleverna att det var lärarna och skolan som hade kriterierna för vilka av bilderna som 

skulle få synas. Det skulle vara skoluppgifter och i första hand bildelevernas alster. Men 

de flesta tyckte att alla ändå hade chans att synas i och med Internet och bilddagböcker. 

Magnusson anser att en meningsfull bildundervisning bör syfta mot att utveckla elevens 

självkännedom och sociala färdigheter samt att utveckla elevens förmåga att analysera 

och tolka det visuella. Eftersom bildanalys kan uppfattas abstrakt av eleverna bör man ef-

tersträva att väcka elevens intresse för att analysera och tolka det visuella. Innehållet i un-

dervisningen bör vara baserat på elevernas tankar, känslor, intressen och erfarenheter. 

Man kan som lärare introducera konst, bildanalytiska begrepp och begrepp från visuell 

kultur via bilder och fenomen som finns i elevens närhet och som är betydelsefulla för 

dem. Teknikgenomgångar bör vara sekundära i förhållande till vad eleverna vill uttrycka 

och förstå. Hon tycker också att det är viktigt att få till stånd samtal och kunskapsutbyte 

mellan eleverna. 

 

Louise Pettersson, Examensarbete 10 p, HT 06, Umeå universitet, har skrivit en uppsats 

med titeln Bildsamtal som lärande – Samtalar lärarna med eleverna om elevernas bilder 

i skolan? Författaren har valt att använda begreppet ”det goda samtalet” istället för ”re-

flektion”. 

Undersökningen består av lärarintervjuer och lektionsobservationer på sex olika skolor 

(tre skolor i årskurs 7-9 och tre gymnasieskolor). 

Författarens frågeställningar var: 

• Samtalar läraren och eleven om elevens bilder i skolan?  

• Hur går samtalet till? 

Resultatet visar att de tillfrågade lärarna talar med eleverna om elevernas bilder i skolan 

men det visar också att frekvensen av samtalen varierar, likaså samtalens upplägg och 

struktur. De anser att samtalet blir en väg till förståelse för elevernas bilder och arbetspro-

cesser. Läraren och kamraterna får se det ur fler synvinklar. Både läraren och eleverna 

kan utvecklas av de erfarenheter som synliggörs. En lärare säger:  
Jag tror inte att eleverna medvetet samtalar för att utvecklas men jag tror att de undermedvetet 
utvecklas av att föra dialogen i klassrummet. (Pettersson, 2006 s.24) 

Några lärare påpekar att samtalen har en tendens att bli korta, och då får läraren gå in och 

stötta dialogen. Alla deltagande lärarna anser att samtalen påverkar betygsbedömningen.  
Samtalet blir för mig ett sätt att se om eleven förstått sina uppgifter och man kan höra på deras 
resonemang om de har utvecklats. (Pettersson, 2006 s.25) 
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För att hjälpa eleverna med att uttrycka sig låter flera av lärarna eleverna skriva ned sina 

tankar om bilden en liten stund innan samtalets början. En av lärarna medger att även 

denne sitter och gör anteckningar under samtalet. Anteckningarna blir sedan stöd för se-

nare samtal och som betygsunderlag. Om eleverna inte infinner sig till redovisningen så 

har alla sex lärarna en skriftlig bildanalys som läxa för de elever som missat sin chans att 

berätta om sina bilder. Två av lärarna låter även eleverna göra en enskild presentation 

med läraren. Tre andra lärare erbjuder också ett nytt samtalstillfälle inför klasskamrater-

na. 

Sammanfattning 

Hedström (2006) har studerat hur man kan arbeta praktiskt med bildsamtal. Hon redogör 

för olika övningar kopplade till olika analysmetoder som hon kom fram till. Magnusson 

(2007) diskuterar vidare vad meningsfull bildundervisning är och frågar ungdomarna vad 

de tycker. Hon anser att en meningsfull bildundervisning bör syfta mot att utveckla ele-

vens självkännedom och sociala färdigheter samt att utveckla elevens förmåga att analy-

sera och tolka det visuella. Eftersom bildanalys kan uppfattas abstrakt av eleverna bör 

man eftersträva att väcka elevens intresse för att analysera och tolka det visuella. Petter-

son (2006) fortsätter med att undersöka om lärarna samtalar med eleverna runt deras bil-

der och hur det går till. Hon kommer fram till att lärarna har bildsamtal med eleverna men 

att det är väldigt olika hur ofta och hur de går till. Gemensamt för dessa tre forskare är att 

deras resultat visar på att det är viktigt att eleverna får träna sig kontinuerligt på bildsam-

tal. 



 25 

4 Metod 

Studien undersöker elevernas förmåga att reflektera över sina egna och andras arbeten på 

estetiska programmet samt hur lärarna där arbetar och tänker runt detta. Därför gjordes 

både deltagande observationer och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. I observatio-

nerna fick jag en uppfattning om elevernas faktiska förmåga att uttrycka sig om sina egna 

och andras arbeten på redovisningarna. I intervjuerna fick jag information om hur olika 

lärare tänker runt elevernas reflekterande och hur de arbetar med det i sin undervisning. 

Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att observatören är med och iakttar det som sker i en si-

tuation och gör fältanteckningar. Observatören gör löpande fältanteckningar genom att 

hela tiden skriva ner så detaljrikt och beskrivande som möjligt vad som sker. I början bör 

man skriva ner allt som sker (Johansson, 2006 s.60f). Så småningom kan man fokusera 

mer på de frågeställningar som dyker upp och som är centrala i undersökningen. 

Min roll som observatör var observatör som deltagare i tre olika redovisningssituationer 

(Einarsson, 2002 s.139). Det innebar att jag var känd för grupperna men deltog inte aktivt 

i deras arbeten. Eleverna kunde känna sig bekväma med situationen och uppträdde natur-

ligt eftersom de visste vem jag var och vad jag gjorde där. Jag hade endast med mig ett 

par frågeställningar att fokusera på och skrev ner löpande vad som hände.  

Kvalitativ intervju 

Kvalitativ intervju är när fokus ligger på informantens uppfattning och personliga synsätt 

runt de frågeställningar som studien omfattar. Man försöker utröna, upptäcka och förstå 

beskaffenheten eller egenskapen hos någonting (Svensson & Starrin, 1996). En intervju-

guide med några huvudfrågor och eventuella följdfrågor är ett hjälpmedel i intervjusitua-

tionen (Bryman, 2002). I en semistrukturerad intervju låter man samtalet eller informan-

ten styra frågeställningarna. Jag genomförde semistrukturerade intervjuer och hade förbe-

rett en intervjuguide med teman och frågor att utgå ifrån (Bryman, 2002). Frågorna var 

öppna och hade inga självklara svar. Informanten fick utrymme till att lägga fram sina 

egna tankar och ståndpunkter. Det fanns alltså en viss mindre struktur som krävde en 

flexibilitet. Alla frågorna måste inte framföras och inte heller tas i samma ordning som i 
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intervjuguiden. Jag lyssnade, samtalade och lotsade fram informanten snarare än frågade 

ut (Johansson & Svedner, 2006). 

Urval  

Jag valde att göra observationer som empiriskt material och sju intervjuer med lärare som 

undervisar elever på det estetiska programmet. Jag valde bort att intervjua elever eftersom 

jag hade en begränsad tid för min studie och därför måste begränsa undersökningsmateri-

alet. Eleverna har svårt för att uttrycka sig runt sina egna arbeten vilket innebär att de an-

tagligen inte förstår vikten av att göra det. Det är dessutom lärarnas uppgift att ge elever-

na möjligheter att träna upp förmågan att reflektera. Därför valde jag den här gången att 

bara göra observationer av elevernas redovisningar och sen intervjua lärarna.  

Man kan inte alltid bestämma sig från början för vilka som skall ingå i urvalet. Ofta mås-

te man börja med att göra någon eller ett par intervjuer eller observationer. Sedan, utifrån 

vad man erfar där, gör man nya urval. Undersökningens olika moment växer gemensamt 

fram i en slags dialog (Johannessen & Tufte, 2003). I den här undersökningen har jag 

med ett par pilotstudier: en observation och två intervjuer, som jag sedan utgick ifrån vid 

senare urval. 

Det bör också påpekas att jag har ändrat namnen i texten och alla bilagor på alla medver-

kande informanter och skolor för att de ska kunna vara anonyma. 

Observationsurval 

Det är tre skolor jag gjort observationer på. På två av skolorna var andra lärare med på 

redovisningarna än de jag intervjuade. På en av skolorna var båda lärarna med som jag ti-

digare intervjuat individuellt. Observationstillfällena gjordes på var och en av dessa tre 

skolor på helt olika tillfällen och med helt olika förutsättningar. Observationen på Anna-

skolan, skedde en tid före de andra pga. att jag tänkte det skulle vara en pilotundersök-

ning (Bryman, 2002). Eftersom den resulterade i ett passande material, tog jag med det i 

den här studien. Observationsgruppen var lika representativ som de två senare. Olikheter-

na ger mig skilda perspektiv på frågeställningarna vilket ger en bredd till materialet. Det 

underlättade att ta kontakt med skolorna där jag redan hade varit i kontakt för intervjuer. 

De skolorna observationerna gjordes på var: 

Annaskolan – är en skola i en liten stad med drygt 14 000 invånare. Skolan är den enda 

gymnasieskolan i kommunen. Det tar ca 15 minuter med buss till en större stad som har 

fler gymnasieskolor.  
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Bergskolan – ligger i en mellanstor stad med drygt 125 000 invånare och har fyra kom-

munala, ett landstingsägt och åtta friskolegymnasium. Bergskolan är det enda gymnasiet 

med det estetiska programmet inriktning bild och form i staden. 

Cronedahls gymnasium – är också den enda skolan i sin stad som har det estetiska pro-

grammet inriktning bild och form. Staden är av mindre storlek och har ett invånarantal på 

32 000 personer med ett tiotal gymnasieskolor, fyra kommunala och sju fristående gym-

nasieskolor.  

Intervjuurval 

Innan jag förberedde intervjuerna gick jag grundligt igenom läroplanen och kursplanerna 

för det estetiska programmet och dess olika karaktärsämnen. Där fick jag reda på vilka 

styrdokument lärarna har att utgå ifrån. Jag såg att ämnet Svenska var det ämne som mest 

tog upp vikten av elevernas förmåga att analysera, tolka och reflektera över sina egna ar-

beten. Jag bestämde mig därför för att först intervjua två lärare i svenska som undervisar 

elever på gymnasiets estetiska program på en och samma skola, detta för att få reda på 

vad eleverna får med sig från detta ämne. Lärarna känner jag lite eftersom de undervisar 

på Annaskolan där jag själv har arbetat. Det kändes tryggt att välja de som ”pilotintervju-

informanter” (Bryman, 2002; Trost, 2005). Både de och jag var avslappnade. Man gör pi-

lotintervjuer för att prova sig fram till vilket sätt att intervjua som är bäst. Det framkom 

dock så mycket bra information att jag tar med dem i den här studien tillsammans med de 

fem intervjuer som jag sen gjorde med lärare i de estetiska ämnena. 

Lärarna i de estetiska ämnena valde jag från tre olika stora skolor och tre olika stora stä-

der. Från början var även en fjärde skola med, men av olika skäl blev det inställt. (Se Me-

todproblem.) Det var fyra lärare från det estetiska programmet på två av skolorna och en 

lärare som undervisar elever från de nationella programmen i Estetisk orientering på den 

tredje skolan. Jag valde att intervjua både kända och okända kollegor på tre olika skolor. 

De kända gjorde att jag kände mig mer avslappnad och likaså informanterna eftersom de 

känner mig. Det gör att det kan komma upp tankar och idéer som kanske inte kommer 

upp i samtalen med de jag inte känner. De okända gör att jag kan förhålla mig mer objek-

tiv. Att skolorna är olika gör att de har olika förutsättningar vilket gör att de tacklar fråge-

ställningar olika. Både det kända, okända, lika och olika kan ge ett bredare perspektiv på 

mina frågeställningar. 

 

De intervjuade lärarna var: 

Aron – lärare på Annaskolans gymnasium med svenska som huvudämne.  
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Berit – lärare på Annaskolans gymnasium och undervisar i svenska och religion i huvud-

sak.  

Cecilia – lärare på estetiska programmet - bild och form på Bergskolan. 

Ditte – också lärare på Bergskolan och det estetiska programmet – bild och form.  

Elisabeth – lärare på Cronedahls gymnasium och undervisar de nationella programmen i 

Estetisk orientering. 

Fredrik – lärare på Annaskolans gymnasium och det estetiska programmet – bild och 

form. 

Gary – även han lärare på Annaskolans gymnasium och på det estetiska programmet – 

bild och form.  

(I e-posten till skolorna nämns även lärare med namnen Fia, Gösta, Helena och Inger som 

inte blev intervjuade. Fia på Cronedahls gymnasium skulle intervjuas tillsammans med 

Elisabeth men blev sjuk. Gösta är kollega till Gary och Fredrik. Helena och Inger var lä-

rare på observationslektionerna som gjordes på Annaskolan och Cronedahls gymnasium.) 

Genomförande 

I följande text kommer en redogörelse för hur det gick till när observationerna och inter-

vjuerna genomfördes.  

Observationsgenomförande 

Observationerna genomfördes med löpande fältanteckningar (Trost, 2005). Fokuseringen 

låg på hur eleverna uttryckte sig om sina egna arbeten och varandras arbeten samt hur lä-

rarna agerade i samband med detta. I två av observationerna var det elever som informan-

terna undervisade. Vid den första av de lektioner jag observerade var det dock en annan 

lärare som höll i lektionen. Den andra observationen gjordes med elever som inte någon 

av mina informanter hade. Den undervisande läraren informerade mig om sina åsikter och 

arbetssätt i samband med observationen. 

Jag tog kontakt med de tre skolorna via mejl eller telefon och såg till att lärarna delade ut 

ett informationsdokument till eleverna, som de skrev under innan jag kom (bilaga 5-7). 

Där fanns information om mitt syfte med undersökningen och hur jag skulle använda det. 

Eleverna visst vem jag var och vad jag skulle göra där. Alla tre klasserna var på det este-

tiska programmet. 
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Den första klassen jag observerade var en årskurs tre på Annaskolan, som bestod av elva 

elever. Jag kände eleverna sedan tidigare eftersom jag själv hade undervisat dem året in-

nan. De skulle redovisa resultatet efter en månads arbete med en uppgift. Den ansvarige 

läraren Helena, studerade sin sista termin på lärarprogrammet och hade därför ytterligare 

en lärare/mentor där som gjorde en observation på hennes lektion. Jag satt långt bak i den 

ganska trånga salen för att göra mina anteckningar i tysthet som deltagande observatör. 

Jag skrev ner löpande vad som hände och hade mina frågeställningar i bakhuvudet att fo-

kusera på när jag antecknade. Ganska snart efter observationen skrev jag rent det hela på 

datorn.  

Den andra observationen gjorde jag i en bild- och formklass årskurs två, på Cronedahls 

gymnasium. Det var tio redovisande elever. Uppgiften de skulle redovisa hade de arbetat 

med i tre olika delar och sammanlagt vid fem tillfällen á 2,5 timme. Läraren som hette 

Inger visade mig runt i bildsalen innan eleverna anlände. Inger hade tidigare delat ut 

”samtyckespapper” till eleverna som de hade skrivit på så de visste vem jag var och vad 

jag gjorde där. Jag satt längst bak i en ljus, öppen bildsal och antecknade som deltagande 

observatör på samma sätt som vid den första observationen. 

Bergskolans tredje årskurs på estetiska programmet redovisade sitt stora projektarbete 

som jag fick vara med och göra en observation på. Det var sammanlagt 20 elever som 

skulle redovisa sitt ”avslutningsarbete” som de hade arbetat med under hela året. Det 

fanns fyra lärare med. Två av dem kände jag till eftersom jag hade intervjuat dem tidiga-

re. Redovisningen skedde inte på skolan utan i en gammal fabrikslokal. Där var en myck-

et stämningsfull atmosfär som eleverna själva hade valt som utställningslokal. Vi fick stå 

och lyssna på var och en av eleverna. Det blev trångt och det var inte alltid lätt att höra 

vad som sades. Jag antecknade så gott det gick. Men eftersom det var många elever, långa 

redovisningar, kallt, trångt och att jag stod upp, så gjorde jag lite mer sammanfattande be-

skrivningar om vad som sades den här gången. 

Den första observationen tog inte mer än en timme, den andra två timmar och tjugo minu-

ter med paus och den tredje redovisningen pågick i drygt tre timmar. 

Intervjugenomförande 

Kontakten med de jag ville intervjua gjordes via mejl eller muntligt per telefon med alla 

lärarna. Vi kom överens om tid och jag informerade om syftet med intervjun och hur jag 

kommer att använda mig av materialet (bilaga 1-4). Jag kände mig välkommen på alla 

skolor jag kontaktade, även om det ibland kunde vara lite krångligt att hitta tid för infor-

manterna. Sammanlagt gjordes sju intervjuer, två med lärare i svenska och fem med lära-

re i estetiska ämnen. 
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Jag började med att intervjua de två lärarna i svenska på Annaskolan. Lärarna känner jag 

från tidigare då jag arbetade på skolan. Syftet med dessa två intervjuer var att ta reda på 

hur lärarna i svenska arbetar just med elevernas förmåga att reflektera på estetiska pro-

grammet. Därför gjorde jag i ordning en intervjuguide (bilaga 8) utifrån frågeställningar 

som jag tyckte var relevanta i sammanhanget, som knöt an till syftet. 

Efter det tog jag kontakt med fyra gymnasieskolor med estetiska program för att intervjua 

lärare i de estetiska ämnena. En skola fick jag dock hoppa över av olika skäl som jag 

återkommer till i Metodproblem. En ny intervjuguide sammanställdes anpassad för lärar-

na i de estetiska ämnena (bilaga 9). Jag intervjuade en lärare på en av skolorna och två på 

var och en av de andra. På den ena skolan, Annaskolan, var det ytterligare två före detta 

kollegor som jag känner ganska väl sen tidigare. De två andra skolorna vara helt okända 

för mig.  

Intervjun med Aron, svensklärare, tog 18 minuter. Vi satt ostörda i en tom mindre lek-

tionssal med stängd dörr. Berits, också svensklärare, intervju tog bara 13 minuter och vi 

satt i ett litet bokförrådsrum där det fanns ett par stolar och ett bord vi kunde sitta vid. Vi 

var också där helt ostörda. Den längsta intervjun, ca 40 minuter, gjordes med Cecilia som 

var den första läraren i estetiska ämnen som intervjuades. Här satt vi i ett grupprum på 

Bergskolan där vi kunde vara helt ostörda. I samma rum intervjuades Ditte, vars intervju 

var mycket kortare och tog bara ca 15 minuter. Den tredje läraren i estetiska ämnen inter-

vjuades i ca 20 minuter i hennes bildsal. Dörren var låst så vi satt ostörda, förutom telefo-

nen som ringde ett par gånger. De två sista lärarna intervjuade jag var och en i ett konfe-

rensrum. Intervjun med Fredrik som gjordes först, höll på i ca 30 minuter och den andra 

intervjun med Gary tog ca 20 minuter. 

Alla intervjuerna präglades av en god stämning och engagemang. Det var inte svårt att få 

informanterna att dela med sig av sina tankar och synpunkter. 

Kvalitetsaspekter 

Kvalitet i en kvalitativ studie 

Kvalitetsaspekter kännetecknas i kvantitativa undersökningar av bl.a. av reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet handlar om att man kan få samma resultat om man gör samma un-

dersökning vid andra tillfällen (Bryman, 2002). Om resultaten däremot påverkas av 

slumpen eller andra tillfälligheter är reliabiliteten låg. Det beskriver hur tillförlitlig under-

sökningen är. Validitet visar om de slutsatser man har kommit fram till i undersökningen 

hänger ihop eller inte. Begreppen har relativt bestämda innebörder i den kvantitativa 
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forskningen (Svensson, 1996 s.209). Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet 

i kvalitativa studier är inte möjligt (Trost, 2005). Dessa begrepp är överhuvudtaget svåra 

att använda i kvalitativt anlagda studier. Larsson (1994) ger exempel på andra sätt att re-

sonera om man vill diskutera kvaliteten i en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie skall 

man karaktärisera eller gestalta något. Metoden man använder måste innehålla en syste-

matiserad kunskap om hur man går till väga för att göra detta. 

Om man använder sig av en kvalitativ metod bör man medvetandegöra läsaren om vilket 

perspektiv man har som forskare (Larsson, 1994 s.165). Det finns alltid en tolkning i det 

man redogör för. Den fakta man lägger fram är perspektivberoende. Genom att redogöra 

för sin förförståelse som forskare gör man utgångspunkten för tolkningen tydlig. Förförs-

tåelsen kan innebära att man visar på tidigare forskning och personliga erfarenheter som 

varit betydelsefulla i sammanhanget. En annan tankegång i den hermeneutiska traditionen 

är att kriteriet på kvalitet är graden av harmoni mellan del och helhet (a.a., s.170). Ett ve-

tenskapligt arbete skall vara en konstruktion med ett system som håller ihop. Resultatde-

larna ska kunna återkopplas till problemställningen och forskningsläget d.v.s. helheten. 

Vad som också måste räknas till kvaliteterna i ett vetenskapligt arbete enligt Larsson 

(1994 s.171f) är att man visat omsorg om de som studerats och de som drabbats av forsk-

ningens resultat. Man kan inte ge ett absolut skydd för individerna. Men ett gott tecken på 

kvalitet är när man har gjort rimliga avvägningar. 

Vad som är helt avgörande är också strukturen i studien, eftersom man skall komma fram 

till en slags essens (Larsson, 1994 s.174f). Vad som är essentiellt och vad som inte är det 

måste klarläggas. Ett tydligt och klart resonemang med en röd tråd som inte hoppar över 

viktiga delar, bör finnas med. 

Man bör visa på överensstämmelse mellan verklighet och tolkning (Larsson, 1994 s.180). 

Därför är empirisk förankring ett viktigt kriterium. En etnografisk teknik för validering av 

analyser kallas triangulering. Där använder man sig av flera källor, t.ex. intervjuer och 

observationer, för att beskriva sin gestaltning. Är dessa sen samstämmiga är detta ett 

tecken på validitet. 

Kvalitetsaspekterna i denna studie 

Vad det gäller perspektivet för min studie har jag redogjort för min förförståelse genom 

att beskriva tidigare och aktuell forskning samt att poängtera mina egna erfarenheter som 

lärare i bild och konstnärliga studier. Det påverkar mina antaganden och vilka frågeställ-

ningar jag har som utgångspunkt. 
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Studien följer en struktur där jag leder läsaren genom de olika momenten. Ordningen på 

momenten har en logisk följd och det finns förklarande rubriker och underrubriker. Jag 

försöker hålla en röd tråd genom hela studien genom att knyta an till frågeställningarna. 

Vad det gäller de forskningsetiska hänsynen har jag följt de forskningsetiska krav man 

bör beakta enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning 2002, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. Det går inte att anonymisera helt och hållet eftersom det 

då inte skulle finnas några intressanta fakta kvar att studera, så jag har gjort avvägningar 

av vad som är rimligt och etiskt försvarbart. Men som nämndes tidigare har jag bytt ut 

alla namnen på alla informanter och skolor i texten och bilagorna. 

För att få en högre kvalitet och bredd på mina insamlade data har jag använt mig av två 

olika insamlingsmetoder som empiriskt underlag. En av metoderna är deltagande obser-

vation där jag iakttar skeendet på tre olika redovisningar och hur eleverna tacklar dessa. 

Den andra metoden är kvalitativa intervjuer med sju olika lärare som undervisar elever på 

det estetiska programmet. Detta sätt är som sagt ett sätt att beskriva en gestaltning som 

kallas för triangulering (Larsson, 1994) och är en teknik för validering av analyser.  
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5 Analys 

Transkribering 

De sju intervjuerna spelades in på bandspelare och alla utom två transkriberades orda-

grant (Trost, 2005). Eftersom den längsta intervjun bitvis innehöll information som inte 

hade med temat att göra, sorterade jag bort dessa avsnitt under transkriberingen (se Me-

todproblem). Allt som hade med temat att göra transkriberades dock ordagrant. Av någon 

anledning hoppade bandspelaren över vissa korta bitar under samtalet i en annan av inter-

vjuerna (se Metodproblem). Där fick jag dra mig till minnes och försöka återge det så 

troget som möjligt.  

Kodning 

Transkriberingstexterna från intervjuerna och anteckningarna från observationerna lästes 

igenom en och en, för att få ett helhetsinryck och kodades sedan efter det (Johannessen, 

2003). Kodningen skedde genom att först skriva stickord i kanten, ord som var väsentliga 

och meningsbärande (Trost, 2005, Johannessen, 2003). Det kunde även vara textutsnitt 

som gestaltade en viktig företeelse eller åsikt. Detta gjordes för att kunna se mönster, för 

att kunna utläsa teman.  

Tematisering 

En del kodord slogs samman och hamnade under samma tema (Johannessen, 2003). Fem 

teman bestämdes. Matriser gjordes på varje undersökning där alla kodorden sorterades in 

under de olika tematiseringarna för att ännu tydligare kunna se mönster, likheter, och 

olikheter.  

Sammanfattning 

De kodord som kom fram i texterna kunde lätt tematiseras under rubriker eller teman. 

Tematiseringarna fick följande rubriker: Vad innebär reflektion?, Reflektion över det 

egna arbetet, Reflektion över varandras arbeten, Reflektion över processen och Lärarens 

roll. I resultatdelen gestaltas vissa företeelser med direkta citat från observationer och in-

tervjuer för att understryka validiteten i analysen. 
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6 Metodproblem 

Här följer en beskrivning av de problem som uppstod i min insamling av data. Det var 

inga stora problem. Men det är ändå problem som till viss del kan påverka det slutliga re-

sultatet.  

Observationerna 

Tre observationer sammanlagt genomfördes på tre olika gymnasier av redovisningslek-

tioner på det estetiska programmet. Den första observationen var tänkt som en pilotunder-

sökning. Den blev ändå så pass bra att jag tog med den i den här studien. Observationen 

gjordes på en skola som jag själv hade arbetat på och med en klass som jag hade undervi-

sat året innan. Det var positivt eftersom det var första gången jag gjorde en observation. 

Jag kände mig hemmastadd och kunde fokusera på anteckningarna. När de man observe-

rar är införstådda i syftet med observationen kan det hända att de anstränger sig mer och 

är mer förberedda än de brukar vara. Det kan möjligen resultera i att de inte agerar natur-

ligt. Detta är ett problem som är svårt att undvika. Därför är det viktigt att observatören 

har en god relation till gruppen och skapar tillit så att de i så hög utsträckning som möjligt 

kan bete sig naturligt (Einarsson, 2002). 

Den första observationslektionen höll inte på mer än en dryg timme. De andra två obser-

vationerna varade längre. Det gjorde att jag gjorde mer kortfattade anteckningar där. Spe-

ciellt den sista observationen som var drygt tre timmar lång och skedde i en utomhuskall 

lokal där jag antecknade stående. Det var svårt att göra på annat sätt en med kortfattade 

noteringar. Jag skrev ut det så fort som möjligt efteråt innan jag hade glömt bort vad som 

skedde. 

Intervjuerna 

Av sju intervjuer gjordes två av intervjuerna med lärare i svenska. De intervjuerna var 

tänkta enbart som pilotundersökningar. Men materialet i dessa var så pass intressant att 

jag ville ha med dem i den här studien. De andra fem intervjuerna gjordes med lärare i 

bildämnen på gymnasiet. Alla utom en undervisade på det estetiska programmet.  

Fyra av de intervjuade var bekanta och före detta kollegor. Fördelen med det var att vi 

kunde vara avslappnade och ha mer förtroliga samtal. Ett problem med detta kan dock 
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vara att man tar vissa ställningstaganden för givet. Detta kan möjligen resultera i utebli-

ven fördjupning i form av följdfrågor. Jag försökte ta det i beaktande men det kan ha på-

verkat resultatet något. Ett annat problem som kan inträffa när informanter kommer från 

samma skola är att de arbetar på samma sätt och har samma syn på problemställningen 

vilket inte ger någon bredd på informationen. I det här fallet var det inte så. Alla fyra lä-

rarna hade olika åsikter och perspektiv på frågeställningarna.  

Två av lärarna som jag inte kände sen tidigare, undervisade på samma skola och samma 

estetiska program. Jag skickade e-post till en av lärarna innan intervjuerna. Där förklarade 

jag vad syftet och frågeställningarna med intervjuerna var och gav även annan informa-

tion för samtycke. Jag tog för givet att informationen vidarebefordrades till den andra lä-

raren. Under intervjun gick den andra läraren mycket in på saker som inte hade med in-

tervjuns syfte eller frågeställningar att göra. Jag trodde först att det var på grund av ner-

vositet inför intervjun eller att hon verkligen ville berätta om hur bra deras undervisning 

var. I efterhand har jag funderat över om det kunde bero på att hon inte hade fått informa-

tion om intervjuns syfte. I den intervjun fick jag sortera bort vissa delar som inte hade 

med frågeställningarna att göra. Det är alltså viktigt att man tar kontakt personligen med 

sina informanter. 

På Cronedahls gymnasium skulle jag intervjua två lärare. När jag kom dit visade det sig 

att en av lärarna, Fia, var sjuk. Jag hade tillräckligt med intervjuinformanter i övrigt så jag 

nöjde mig med att intervjua enbart Elisabeth. Ett annat problem var att intervjun gjordes i 

ett rum med telefon. Telefonen ringde vid ett antal tillfällen under intervjun, vilket var 

störande. Ett annat problem som uppstod i samma intervju var att bandspelaren hoppade 

över vissa delar av vad informanten sade. Det verkade som om bandspelaren var röstlä-

geskänslig eftersom den hade samma position som vid de övriga intervjuerna. Informan-

tens röst nådde troligen inte fram. Transkriberingen skickades till vederbörande informant 

för kommentarer och komplettering. Jag skrev att det naturligtvis var helt frivilligt. Om 

hon inte ville eller kunde fick jag lösa det ändå. Hon hörde inte av sig så jag tog med 

mina minnesanteckningar vid de uteblivna avsnitten i intervjun istället.  

Från början var det också meningen att jag skulle intervjua två lärare på en skola i en 

storstad. Den staden ligger 5-6 timmars tågresa från var jag bor. Vi hade kommit överens 

om dag och tid då jag hade sportlov och de inte. Jag skulle övernatta hos en bekant. Men 

jag blev sjuk och kunde inte åka iväg. Resan fick ställas in och fler möjligheter fanns inte 

att åka dit. Jag skickade ett e-post-meddelande och frågade ifall vi kunde ta intervjun via 

telefon med bandinspelning istället. Men jag fick inget svar och jag ville inte vara för en-

vis. Lärare är ofta upptagna och har ont om tid. Jag var glad att jag hade sju stycken till 
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att intervjua. Så det är bra att ta i lite med underlaget från början eftersom det finns risk 

att det faller bort något under arbetets gång. 
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7 Resultat 

Syftet med den här studien är att undersöka hur man arbetar med elevernas reflektioner 

kring process och resultat i de estetiska ämnena på gymnasieskolans estetiska program.  

I analysarbetet framkom olika teman: Vad innebär reflektion? Reflektion över det egna 

arbetet, Reflektion över varandras arbeten, Reflektion över processen och Lärarens roll. 

Resultaten här nedan redovisas organiserade under dessa teman. På de teman som det 

finns observationsmaterial tas det upp allra först, direkt under temarubriken. Efter obser-

vationsresultaten beskrivs vad som framkom av temat i intervjuerna med lärarna. Det för-

sta temaavsnittet som behandlar vad reflektion innebär, börjar istället med vad lärarna 

tyckte om kursplanernas sätt att ta upp begreppet. Vidare redogörs där för lärarnas egna 

uppfattningar om vad begreppet innebär. 

Vad innebär reflektion? 

Vad tyckte lärarna om hur man tar upp begreppet reflektion i kursplanerna? 

Ditte hade nyligen tittat i kursplanerna och blivit förvånad över att man inte tar upp be-

greppet reflektera mer. Hon ansåg att det var lika viktigt att kunna reflektera i alla de este-

tiska ämnena och att ordet reflekterande var lite tyngre än t.ex. diskutera. Hon menade att 

reflektera är lite av en summering av och kanske hur man bygger vidare på någonting. 

Gary tyckte också att det borde uttryckas tydligare och finnas med i alla ämnena. Han 

blev liksom Ditte förvånad över att det bara fanns med i betygskriterierna. Han uttrycker 

det som så: 
. . . om man som elev är handledd på ett eller annat sätt måste det bli ett reflekterande och ett 
diskuterande. Annars är du ingen handledare. Annars har de inte haft någon lärare. 

(Gary, Annaskolan) 

När eleven diskuterar tillsammans med sin handledare blir det automatiskt ett reflekteran-

de över det egna arbetet. Det är en av lärarens uppgifter att se till att eleverna reflekterar 

över sina arbeten. Fredrik tyckte att begreppen analysera och motivera i t.ex. ämnet Este-

tisk orientering kunde betyda samma sak som begreppet reflektera. Han tyckte det var 

konstigt att sådana begrepp bara användes på de högre kriterierna, eftersom han tyckte det 

var självklart att alla, på alla betygsnivåer, ska kunna reflektera och analysera. Att det inte 

tas upp i målen hindrar oss inte från att ändå se det som ett mål, menade Fredrik. Han 

tyckte att vi lärare kan tolka och lägga in mål som kanske inte exakt finns med i kurspla-



 38 

nen. Att det skulle vara ”torftigt” att enbart göra ordagrant precis som det stod där. Elisa-

beth var inne på samma linje, hon trodde att lärarna trots kursplanerna, använde ett reflek-

terande förhållningssätt på det estetiska programmet. 

Vad ansåg lärarna att reflektion innebar? 

De intervjuade lärarna uttryckte sig på olika sätt när det gäller begreppet reflektion. Ceci-

lia på Bergskolan menade att reflektera är att lära sig se i sitt eget och utifrån det reflekte-

ra över hur man har kommit fram till ett uttryck i färg och form. Men även i tanken där 

det finns ett symboliskt tänkande.  

Elisabeth på Cronedahls gymnasium menade att man reflekterar över det man känt. Inte 

så mycket över det konkreta som är gjort utan mer över de här små kornen man hittade på 

vägen.  

Fredrik på Annaskolan tyckte att reflektion innebar att kunna sätta fingret på allt ifrån 

vissa tekniska spörsmål som problem till mera innehåll och känsla: 
De ska kunna . . . om ett perspektiv inte riktigt fungerar och man ser att det inte stämmer. Då 
är det frågan om: Varför stämmer det inte? Att kunna analysera varför. Till mera när innehåll, 
känsla och berättande kommer in . . . Det blir lite mer abstrakt då. Det gäller att hitta lite mer, 
de här abstrakta orden, som förklarar: Hur tänkte jag när jag gjorde den här bilden? Vad ville 
jag förmedla? Vad ville jag att andra skulle se? Hur gjorde jag för att andra skulle se vad jag 
tänker? Vad lade jag in för element i bilden? Hur behandlar jag färgerna, formerna symboler 
osv. osv.? 

(Fredrik, Annaskolan) 

Eleverna bör bli medvetna om varför de gör på ett visst sätt och bli bekanta med abstrakta 

begrepp som de kan använda för att förklara vad de menar med sin bild eller form. De ska 

också kunna tänka efter vad det är i bilden eller formen som gör att de inte är nöjda. Alla 

de intervjuade lärarna ansåg att reflektion är en viktig och nödvändig del i undervisning-

en. Aron, svensklärare, menar att det är grunden till att eleverna ska lära sig något nytt. 

Reflektionen är nödvändig för att det ska bli en progression. De lär sig ingenting av att få 

tillbaks en text med enbart ett betyg på. Aron ger själv alltid en individuell reflektion till 

eleverna. Då vet de vad de ska göra nästa gång för att göra en bättre text eller muntligt 

framträdande. 

Sammanfattning 

 Kursplanerna var otydliga i sitt sätt att ta upp begreppet reflektion. Det togs inte upp i 

alla ämnen på alla nivåer vilket lärarna tyckte var konstigt eftersom de ansåg att reflekte-

randet var viktigt på alla betygsnivåer i alla ämnen. Lärarna hade olika förklaringar vad 

reflektion innebar. Cecilia på Bergskolan menade att reflektera är att lära sig se i sitt eget 

och utifrån det reflektera över hur man har kommit fram till ett uttryck i färg och form. 

Elisabeth på Cronedahls gymnasium menade att man reflekterar över det man känt under 
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arbetets gång. Fredrik på Annaskolan tyckte att reflektion innebar att kunna sätta fingret 

på allt ifrån vissa tekniska spörsmål som problem till mera innehåll och känsla. Aron, 

svensklärare, menar att reflektion är grunden till att eleverna ska lära sig något nytt. I stort 

sett handlar det om samma sak och de var alla överens om att det var en viktig del av un-

dervisningen att stanna upp och titta på vad man hade gjort och reflektera över det. 

Reflektion över det egna arbetet 

Observationsresultat 

Fredrik och Garys elever på Annaskolan beskrev tanke, syfte, process och resultat på sin 

redovisning. Dock mer kortfattat än på Bergskolan, vilket kan bero på de olika förutsätt-

ningarna de hade. Bergskolan redovisade ett projekt som de arbetat med under ett helt år 

och fått skriva rapporter till. Annaskolans elever redovisade en vanlig uppgift som sträckt 

sig över en månad. Läraren hade dock varit tydlig med att hon tyckte reflektionerna och 

presentationen var viktig. Elev 1 säger att han inte har någon tanke med sin bild. Men det 

han säger visar på motsatsen, visst har han tänkt! 
Han kom på vad han skulle göra och gjorde det. Syftet är att han tycker om mat. Hoppfullt. 
Positivt. En figur som slukar en regnbåge. Färgerna symboliserar olika slags mat. Eleven be-
skriver tekniken och processen kortfattat. Resultatet blev precis som han ville. Han har gjort 
två alternativ, ett rosa och ett ljusblått. Han påpekar att det är genusanpassat.  

(Utdrag ur observationen på Annaskolan) 

Syftet var att han tyckte om mat. Han tar fram det positiva och förklarar symboliken.  

Elev 2 är inte färdig med sitt arbete men har en del att säga ändå, om syfte och process. 
Hon berättar om syftet och processen. Hon har tänkt igenom syftet noga. Kannibalism. Hon 
berättar om processen som var intensiv. Började med djur på slakthus. Hon tröttnade på det 
innan det blev klart. Ändrade idén till slakt av människor istället. Hon har än så länge bara 
skissat. Men någon gång ska det bli färdigt, säger hon. Hon hakade upp sig på tekniken som 
var svårare än hon trodde. Akvarell. Men hon ska träna på det. Gav upp för tidigt! 

(Utdrag ur observationen på Annaskolan) 

Cecilias och Dittes elever på Bergskolan beskrev sina syften och teman på sin projektre-

dovisning. De berättade om sina processer och vad de hade lärt sig och kommit fram till. 

De motiverade val av teknik och material i förhållande till syftet. Ett par av eleverna för-

klarade noggrant symboliken i sitt arbete. De utgick ifrån sitt eget och reflekterade över 

resultatet. Den här eleven beskrev även vad hon hade lärt sig, vad hon hade fått med sig: 
Hon beskriver vad det är hon har gjort. Hon började med att göra karikatyrer vilket hon tyckte 
var kul. Men det visade sig vara ganska svårt att utveckla så hon ändrade sig efter att ha be-
sökt en utställning av en målerikonstnär. Hon satte igång att måla och leka med sig själv som 
objekt. Hon ville utveckla sitt seende i karikatyr och porträtt. Hon har lärt sig mycket och hon 
har utvecklat sitt seende. En lärare undrar om hon skulle fortsätta, skulle hon fortsätta med 
porträtt då? Hon funderar lite och säger efter ett tag att hon tror det. 

(Utdrag ut observationen på Bergskolan) 
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Eleven är uppmärksam och reflekterande under arbetes gång. Hon skaffar ny inspiration 

på en utställning och ändrar arbetets karaktär. Hon reflekterar över vad hon har gjort och 

vad hon har lärt sig.  

Klassen på Cronedahls gymnasium redovisade en tredelad uppgift som sträckts sig över 

fem tillfällen à 2,5 timme. Eleverna beskrev hur de hade tänkt, hur de hade gått tillväga 

och vad de tyckte om resultatet. De använde inga ord som tema, syfte, process eller re-

flektera. Här fick läraren eleverna att beskriva sina tankar runt sina egna och varandras 

bilder. Det resulterade i flera intressanta associationer som stimulerade elevernas fantasi. 

Eleverna verkade dock ha lite problem med att uttrycka sig. Det är svårt att stå inför 

gruppen och berätta hur man har tänkt: 
Läraren säger till en av eleverna att börja. En annan elev frågar då: Hur länge ska man prata? 
Läraren säger att: Vi försöker få en diskussion runt bilderna. Någon kanske blir längre och 
någon kortare.  

Elev 1 börjar redovisa: 

Eleven: Jag vet inte vad jag ska säga!  

Läraren: Ja, berätta du bara! 

Eleven börjar med att berätta varför hon valde det föremål hon hade valt. En liten plastkanin. 
Hon förklarar hur hon hade tänkt med sina skisser. Hur några krumelurer utvecklas till buskar 
i sista bilden. I kollaget fortsätter bilden att utvecklas. Slutligen stärker målningen uttrycket 
hon var ute efter i kollaget. 

(Utdrag ur observationen på Cronedahls gymnasium) 

Det här utdraget tycker jag visar på elevers osäkerhet att prata om sina egna arbeten inför 

sina kamrater. De är osäkra på hur länge de ska prata och vad de ska säga. Med hjälp av 

lärarens kommentar förs eleven vidare att berätta lite mer. Men elever tycker det är job-

bigt och pinsamt att stå upp och säga att: Det här har jag gjort! Där har läraren en mycket 

viktig roll. 

Intervjuresultat 

Berit som är svensklärare beskrev hur viktigt hon tyckte det var att eleverna på estetiska 

programmet kan tala om sin egen och andras konst. Att de kan göra sin konst intressant 

och få en intellektuell skärpa i det de håller på med. Hon tyckte det var ett viktigt verktyg. 

Ditte trodde att det var många elever som tyckte det var svårt att reflektera över sina egna 

arbeten i ord. Det hade hon tänkt speciellt på när eleverna skrev sina loggböcker till pro-

jektarbetet. 
Det kan vara så där . . . att eh . . . de gör jättefina grejer. Vi har en tjej som jobbar med själv-
porträtt nu, jätteavancerat. . .  Jag har målat . . . Jag har målat . . . Hon kan liksom inte formu-
lera trots att jag vet att hon tänker en massa så har hon jättesvårt att få ned det på papper. 

(Ditte, Bergskolan) 

En del elever jämför sig med varandra under arbetets gång och på redovisningarna och 

upplever det som svårt. En elev på Bergskolan berättade på redovisningen om sin inten-



 41 

tion, syftet, processen, att hon tyckte det varit kul och att hon hade utvecklats. Men, säger 

hon allra sist: ”Det som var svårt var när man jämför sig med alla andra och tycker de är 

bättre.”  

Gary sade att det eleverna har svårast för är att ställa sig upp och säga att: Det här tycker 

jag är bra! om sitt eget arbete. De får prestationsångest och tycker inte deras arbeten är 

lika bra som de andras. 
De måste ta ställning och se något bra också. De säger gärna att: Det är så dåligt! Det är inget 
bra! Men när jag jobbade på grundskolan sa jag till mina elever att de inte blev godkända om 
de inte sa något bra om sitt arbete. Det är viktigt att de får känna att de har lyckats med någon 
del i målningen. Det kan vara en del av en blå himmel som är bra. Bara de kan känna att de 
lyckas med någonting. 

(Gary, Annaskolan) 

Fredrik som är kollega med Gary, sade att det handlar om att eleverna ska kunna plocka 

upp saker i sina arbeten som är bra och positiva. Att de skulle med egna ord kunna säga 

något om sitt eget arbete och sätta fingret på varför de hade gjort som de hade gjort och 

inte bara säga att det blev. Gary menade också att det var viktigt att eleverna kunde skild-

ra det de hade försökt att säga med bilden. Att de använde bilden som språk. Men det all-

ra viktigaste tyckte han var att eleverna frågade sig själva: Vad har jag tagit med mig i det 

här arbetet? Vad har jag lärt mig? Både positivt och negativt. Hur kan jag gå vidare? 

Gary och Fredrik hade slutredovisningar i alla uppgifter. Fredrik menade att det stärker 

elevens medvetande att använda sig av flera sätt att uttrycka sig på. Talet, texten, penseln, 

leran, fotografiet . . . 

Cecilia och Ditte lät inte eleverna redovisa inför klassen speciellt ofta på grund av tids-

brist. Lärarna lät eleverna arbeta på med sina uppgifter utan att reflektera tillsammans 

med sina kamrater. Eleverna fick reflektera över sitt eget arbete mer individuellt tillsam-

mans med lärarna. Bergskolan hade den stora projektredovisningen i årskurs tre och en 

redovisning efter ett längre temaarbete i årskurs två. 

Elisabeth som hade elever i Estetisk orientering och Estetisk verksamhet där eleverna ar-

betade i grupp hade en liten annan infallsvinkel. Bild-, drama- och musikelever arbetade i 

blandade grupper och gjorde ett framträdande som redovisning i slutet av kursen. De fick 

reflektera skriftligt över sina arbeten i loggböckerna och lärarna uppmanade sina elever 

att vara öppna för nya upplevelser. På själva redovisningen fick grupperna reflektera först 

efter att ha lyssnat på kamraternas reaktioner och reflektioner. Det gjorde att det var lätta-

re för grupperna att komma igång och berätta om sina egna arbeten sen. De kunde spinna 

vidare på vad kamraterna hade tagit upp.  
Ja, när alla har fått berätta om deras uppträdande. Då är det deras tur. Då har de ju fått . . . då 
känner de sig inte så utsatta. Då är det liksom bara att flöda på i det som de har hört och berät-
ta om de kanske tänkte andra saker . . . Vi tänkte egentligen så här. Men oftast går det hem 
alltså. De märker att de har blivit sedda tycker jag. Och för de som också har varit osäkra på 
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sitt projekt har de inte förväntat sig att du skulle ha sett så mycket saker. Det tycker jag är så 
skönt. Att de ser att: Det höll ju det här! Jag tycker skapande handlar ju så mycket om att få 
tillit till sig själv.  

(Elisabeth, Cronedahls gymnasium) 

Elevernas självförtroende höjdes när de insåg att deras kompisar såg saker i deras arbeten. 

Det kompisarna sade hjälpte de också att prata om sina egna arbeten. De hade något kon-

kret att utgå ifrån och kommentera.  

Alla lärarna tog upp skillnaden i reflekterandet mellan årskurs ett och årskurs tre. Elever-

na har svårt för att prata om sitt eget arbete eller reflektera över de andras arbeten i 

årskurs ett. I årskurs tre är det mycket lättare sade Fredrik om sina klasser. Han tog upp 

ett exempel från en genrepsredovisning av projektarbetet i årskurs tre: 
. . . det är ganska skönt att lyssna på de där och jag hör hur de berättar om sina bilder och jag 
hör hur elever . . . Jag tänker på en som pratade om färger . . . varför hon har gjort si eller så 
och vad färgerna står för. Hon pratar om symboler inlagda i bilden som representerar saker 
och ting . . . pratar om referenser till konsthistorian som är inlagt i hennes bild. 

(Fredrik, Annaskolan) 

Eleven hade tagit till sig kunskaper under studietiden och kunde därför utveckla sina tan-

kar runt sitt arbete. Fredrik kunde konstatera att deras redovisningar genom åren har på-

verkat eleverna. Lärarna behöver inte stå och pusha dem utan de visste hur de skulle be-

skriva sina arbeten mer analytiskt just för att de hade tränat på det. Aron som var svensk-

lärare hade liknande erfarenheter från sin undervisning. Eleverna i årskurs tre kunde re-

flektera över varandras texter.  
Men om de skulle . . . Om jag t.ex. skulle ta mina treor nu och säga: Här har ni en trave texter 
som ettorna har skrivit. Då skulle de kunna. För treorna är så pass mycket duktigare än ettor-
na.  

(Aron, Annaskolan) 

Gary påpekade, trots att han klart tyckte det var viktigt att eleverna kan uttrycka sig i ord, 

att de ju också ska uttrycka sig i själva bilden. Att det finns konstnärer som inte kan prata 

om sina bilder och att vi lärare kanske driver det för långt ibland. Men att det också kan-

ske är nödvändigt att kunna reflektera över sitt arbete för att klara målen. 

Sammanfattning 

Eleverna hade svårt för att uttrycka sig runt sina egna arbeten när de inte fick öva sig till-

räckligt. De tyckte också det var svårt att stå inför gruppen och prata om sitt eget arbete. 

Lärarna tyckte det var jätteviktigt att eleverna lärde sig uttrycka sig runt sina egna arbeten 

och de såg en utveckling från årskurs ett till årskurs tre. 
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Reflektion över varandras arbeten  

Observationsresultat 

Annaskolans elever uttryckte sig på följande sätt när de reflekterade över varandras arbe-

ten på redovisningen som jag observerade. Elev 5 och 7 redovisade inte alls: 
Elev 1:s arbete kommenteras: . . . Fin. Enkel. Dataspelskänsla. . . 

Elev 2:s arbete kommenteras: . . . Schyssta idéer. Man ser att hon är vegetarian.  

Elev 3:s arbete kommenteras: . . Gillar den. Speciellt vissa delar. Tekniken och skuggningarna 
bra. . . . 

Elev 4:s arbete kommenteras: . . Bra. Fint. Måste ha varit jobbigt att måla alla klossarna! En 
etisk diskussion uppstår om hur det känns med kohudsmönster.  

Elev 6:s arbete kommenteras: . . Det ser mer ut som blod (tavlan är målad röd och svart). En 
vegetarian som dricker kons blod? Rolig. Man fick tankar. . . . 

Elev 8:s arbete kommenteras: . . Väldigt snyggt gjort. Svårt att få det uttrycket.  

Elev 9:s arbete kommenteras: . . Häftig form! Afrikansk? Då bör du väl ha ett större bakhuvud 
och lägre panna? . . . 

(Utdrag ur observationen på Annaskolan) 

Eleverna uttrycker sig runt arbetena, hur de ser ut. En del kommenterar även innehållet, 

dock mycket kortfattat. Någon kommenterar tekniken. Men i stort sett är det inga djupare 

reflektioner eller någon konstruktiv kritik eller respons. 

Den lärare som höll i lektionen på Cronedahls gymnasium som jag observerade, upp-

muntrade eleverna att reflektera över varandras arbeten. Eleverna där reflekterade dock 

inte så mycket över teknik eller resultat utan associerade istället till varandras bilder. Det 

kan bero på att de hade arbetat snabbt och resultaten var inte riktigt färdiga. Man kunde 

kanske se det mer som teknikövningar. Alla eleverna blev inte kommenterade av sina 

kamrater och någon hade inget att redovisa: 
Elev1:s arbete kommenteras: En elev säger att bakgrunden är dystrare på målningen. Men ljus 
och glädje runt själva föremålet. Ett hopp i mörkret. En varm färg och ljus. Cool. Snyggt. 

Elev 2:s arbete kommenteras: En elev tycker det ser exklusivt ut med hennes kortspelssymbo-
ler och guldpapper. 

Elev 5:s arbete kommenteras: Den känns stressad. Bakgrunden känns stressad. Någon tycker 
en av skisserna är bäst. 

Elev 6:s arbete kommenteras: De andra associerar. Någon tycker bättre om målningen för det 
är mer fart. Varför det? undrar läraren. För att linjerna rör sig mer i målningen. 

Elev 8:s arbete kommenteras: De andra undrar: Varför en mun? Eleven: Någon som slukar 
elefanten. Som ett hot. 

Elev 10:s arbete kommenteras: De andra tycker det är en ”måbrabild”. Mysigt. 

(Utdrag ur observationen på Cronedahls gymnasium) 

Även här saknades konstruktiv kritik eller respons. Kanske en positiv association kan 

vara konstruktiv i framtida syfte, så till vida att man kan utveckla sina egna fantasier. 

Men kommentarerna är inte speciellt konkreta och tydliga. 
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Intervjuresultat 

Aron som var svensklärare, menade att eleverna inte hade förmågan att reflektera över 

varandras arbeten. 
Men problemet är ju att i och med att de inte är så duktiga ännu. Så ger de ju så ”kassa” 
kommentarer till kamraternas texter. Så att det blir egentligen ingenting av det. Så det har jag 
slutat med. När jag märkte hur dåligt det gick.  

(Aron, Annaskolan) 

Varför de inte kan ge en bra återkoppling beror enligt Aron, på att de inte själva ser hur 

de kan förbättra en viss text. Han uppmanar sina elever att vara aktiva lyssnare. Men 

Aron ansåg inte att han hade tiden till att gå in på var och ens framträdande och resonera 

med kamraterna. Han lade ner så mycket tid på att ge individuell respons att tiden inte 

räckte till. 

Cecilia sade att deras elever inte reflekterar över varandras arbeten på redovisningarna. 

Det stämde med min erfarenhet av treornas redovisning där. Det kunde dock bero på att 

det var så många som redovisade och att det inte var menat som en diskussion utan mer 

som en presentation av var och ens projekt. Men enligt Cecilia och Ditte skedde det mesta 

av elevernas reflektioner av varandras arbeten utanför redovisningarna. Deras elever sade 

att de reflekterade kontinuerligt över varandras bilder. Cecilia påpekade att hon trodde 

eleverna ändå lärde sig mycket av varandra på redovisningarna. De lyssnade och fick 

höra vad andra hade tänkt och lärde sig av det. 

På Cronedahls gymnasium hade Elisabeth samtal med eleverna i smågrupper efter att alla 

tittat på en grupps uppträdande/redovisning i Estetisk orientering. Alla betraktare fick 

frågorna: Vad förnam du? Vad var det som kom till dig? Och fick sen berätta hur de hade 

upplevt uppträdandet. De fick också i uppgift att skriva ner och berätta vad de trodde syf-

tet var, om det var något budskap som gruppen velat få fram? På så sätt fick de alltså re-

flektera över varandras arbeten innan de redovisade sina egna. Elisabeth och hennes kol-

legor tyckte att den här modellen fungerade rätt bra. Men att vägen dit inte hade varit helt 

smärtfri. Det gällde att hitta rätt metod för att få eleverna att öppna sig och våga reflekte-

ra. Loggboken var ett viktigt verktyg tyckte Elisabeth. 

Fredrik berättade att de brukade försöka få eleverna att tycka något om varandras arbeten 

på redovisningarna så att det skulle bli både gruppen och eleven själv som reflekterade. 

Även lärarna kommenterade elevernas arbeten. Alla kommenterade alltså allas arbeten. 

Fredrik berättade också att de ville att eleverna skulle lära sig att ge konstruktiv kritik. 

Han tyckte dock att det var svårt att få dem till det.  

Berit, svensklärare, hade en egen lösning. Hon delegerade uppgifterna till eleverna när de 

redovisade sina resultat och skulle reflektera över varandras arbeten.  
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Då brukar jag bygga in det i flera etapper. Om man tänker på ämnet svenska och en elev hål-
ler en . . . då är det . . .  i kommunikation är det lika viktigt att lyssna som att tala eller skriva. 
Så då får . . . Då plockar jag bara en elev i gruppen som sitter och för . . . korta, korta plus- 
och minus-anteckningar. Som får med en gång återkoppla till den eleven som nyss har fram-
fört. Så får de gå ut. Så får de ha tio minuters återkoppling och diskussion. 

(Berit, Annaskolan) 

Berits elever fick träna på att ge positiv eller negativ kritik. De fick inte säga: Det där 

gjorde du dåligt. Utan istället: Är du nöjd med din insats? Är det någonting som du hade 

kunnat göra bättre? Vad är det? Vad kan du göra för att utveckla det? Eleven som skulle 

reflektera blev ett bollplank. Genom frågor fick eleverna självreflektera över sina egna in-

satser. Och om man ville komma med tips så måste de fråga: Vill du ha tips från mig? 

När Berit sen mötte eleverna igen tyckte hon att de hade kommit mycket längre i sitt re-

flekterande. Dessutom stärktes deras självkänsla när det var kamraterna som gav positiva 

reflektioner. 
Och jag vet att när kompisen säger: Vad bra! Och visar: Jag såg dig och jag tyckte det var jät-
tekul och lyssna på dig. Betyder mycket mer än att jag säger det. Och har man fått höra det 
från fler personer än läraren . . . Det stärker självkänslan och i och med att man inte heller får 
säga att det gjorde du dåligt och det kunde du ha gjort bättre . . . Utan istället att lägga det på 
det positiva. 

(Berit, Annaskolan) 

Fredrik påpekade också att det fanns en annan typ av reflektion, från tredje part. Det var 

när eleverna ställde ut sina alster någonstans på en offentlig lokal. Då kunde det hända att 

eleverna fick feedback därifrån. De kanske inte fick den personligen men via någon an-

nan. Det var oerhört stärkande och uppmuntrande för eleverna. 

Sammanfattning 

 Bergskolans elever kommenterade inte varandras arbeten på den projektredovisning som 

jag observerade. Det kan bero på att det var många elever och det inte fanns tid för dis-

kussion. De andra två skolornas elever visar på svårigheter att kommentera varandras bil-

der. På Annaskolan kommenterar någon tekniken och vid ett par tillfällen diskuterar man 

innehållet. Men i stort sett är det mest hur arbetena ser ut som kommenteras. Det vill säga 

om det är coolt, häftigt eller fint. Cronedahls gymnasiums elever uppmuntras att kom-

mentera varandras arbeten. Svenskläraren Aron tycker inte att eleverna har förmågan att 

kommentera varandras arbeten och att det inte finns lektionstid till det heller. Cecilia och 

Ditte låter eleverna sköta den mesta av reflektionen av varandras arbeten själva, utanför 

lektionstid. Berit har delegerat uppgiften att kommentera varandras arbeten till eleverna 

själva, under lektionstid, med gott resultat. Gary och Fredrik försöker få eleverna att 

komma med konstruktiv respons och kritik på varandra men tycker inte riktigt att de 

lyckas med det. 
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Reflektion över arbetsprocessen 

Observationsresultat 

På Annaskolan ville läraren att eleverna skulle uttrycka sina reflektioner runt processen. 

Så här uttryckte två av eleverna sina svårigheter: 
Elev 8 är inte klar och säger att det var svårt. Det var svårt att ta reda på hur en kropp ska se 
ut. Hon förklarar att det är viktigt att uttrycket motsvarar syftet och vet inte riktigt ännu hur 
hon ska vidareutveckla det. 

Elev 9 . . . Det blev inte alls vad hon tänkte från början. Tog tid att komma på vad hon ville 
göra . . . Eleven beskriver hur svårt hon tycker det är att komma igång och hur svårt hon sen 
tycker det är att sluta i rätt tid. 

(Utdrag ur observationen på Annaskolan) 

Ingen av dessa två elever var färdig med sina uppgifter. En av dem uttryckte svårigheter 

att komma igång i tid, vilket jag hörde från elever på de andra skolorna också. 

Bergskolans elever uttryckte sig ofta bra om sina processer. De hade tränat sig i sina 

loggböcker. De hade även med skisser ibland för att visa på processen.  
Elev 9 Hon visste inte från början vad hon skulle göra utan testade sig fram. Hon vill utveckla 
sitt måleri och hitta ett eget uttryck. /…/ Hon vill testa gränserna för sitt måleri. Hur långt hon 
själv kunde gå. Hon berättar om processen och hur hon en dag upptäckte ett bananskal som 
blev hennes objekt i resten av tavlorna. Hon inspirerades också av en konstnär från en utställ-
ning hon var på under tiden. Det gjorde att hon gick vidare och testade och experimenterade. 
Hon har tagit med texter till bilderna. En del var skrivna innan hon gjorde bilderna en del är 
skrivna efter till målningarna. Hon tyckte det var jobbigt ibland, att utmana sig själv. Det var 
både skönt och en utmaning att verkligen jobba igenom bilderna, våga måla över och göra 
om. 

(Utdrag ur observationen på Bergskolan) 

I ovanstående citat beskrev eleven sin process på ett tydligt och informativt sätt. Hon vå-

gade berätta vad hon hade tänkt och känt. Hennes kamrater fick ta del av det och kunde få 

inspiration och egna idéer. Ett par av eleverna hade fotograferat sin process: 
Elev 16 + 17 har samarbetat runt ett projekt. /…/ De redovisar genom att visa många foton på 
en skärm från hela processen . . . /…/ De berättar om själva processen och förklarar . . . /…/ 
De är mycket nöjda och stolta och tycker det har gått jättebra att samarbeta. De har komplette-
rat varandra hela tiden. 

(Utdrag ur observationen på Bergskolan) 

De här eleverna presenterade mycket tydligt med sina foton hur hela processen hade gått 

till. De kommenterade bilderna och lade till sina tankar.  

En elev på Cronedahls gymnasium beskrev sin process så här: 
Elev 1 Hon förklarar hur hon hade tänkt med sina skisser. Hur några krumelurer utvecklas till 
buskar i sista bilden. I kollaget fortsätter bilden att utvecklas. Slutligen stärker målningen ut-
trycket hon var ute efter i kollaget. ”Först tyckte jag inte om skissandet. Men nu så här efteråt 
så känner jag att det var väldigt bra. Jag hade aldrig kommit så långt om jag inte hade skissat 
och gjort kollage innan målningen.” 

(Utdrag ur observationen på Cronedahls gymnasium) 

Den här eleven kunde beskriva sin process konkret. Hon var medveten om vilket uttryck 

hon ville ha. Dessutom reflekterade hon över hur och vad hon hade lärt sig. 
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Intervjuresultat 

Cecilia och Ditte tyckte att processen var jätteviktig. De frågade eleverna vid redovis-

ningarna hur de tyckte att processerna varit och vad de hade kommit fram till. Lärarna 

tyckte att eleverna måste lära sig att måla över, göra om, vända på bilden och ta ett steg 

till. Processen är väsentlig och att eleverna förstår detta är viktigt, menade Cecilia. Ditte 

tyckte också det var viktigt att eleverna tänker lite själva. Om eleverna uppmärksammade 

processen förstår de vad de har gjort: 
För att komma vidare måste man kunna uttrycka sig om hur man har tänkt om det som har 
hänt och vad man vill. Både hjärnan och handen måste hänga ihop. 

(Ditte, Bergskolan) 

Elisabeth jobbade med processorden: Vad, Hur och Varför? ”Om eleverna skriver i sin 

loggbok: Ja, vi tecknade lite . . . det var kul . . . då har de inte reflekterat”, enligt Elisa-

beth. Hon menade att man som elev skulle skriva ner allt som hände både praktiskt och i 

tanken under arbetets gång. Om man hade ont i huvudet en dag och det inte blev mycket 

gjort då skulle man skriva det. Hon brukade säga till eleverna att om man jobbar med 

estetisk verksamhet möter man på motstånd. Det är genom det man går vidare. Elisabeth 

menade att om det går bra hela tiden så skapas det inte någon konst. 

Gary trodde att det är i processen vi har möjlighet att påverka varandra genom att lärare 

och elever kan prata runt bilden. Eleverna kan då också upptäcka att vi lärare inte är några 

allenarådande experter. En kamrat kan lika gärna hjälpa till. 

Sammanfattning 

Att men reflekterar över sin process tyder på en viktig del i reflektionen. Eleverna beskri-

ver vad de har gjort, sätter ord på sina handlingar. Här kan eleverna uttrycka sina svårig-

heter och ge och få tips av sina kamrater och lärare. Eleverna uttryckte sig bra om sina 

processer. Det vill säga, de kunde beskriva hur de hade gjort. Det var inte alltid de 

beskrev vad som hade hänt i tanken och om de hade ändrat sig under processen och var-

för. Lärarna tyckte det var viktigt att kunna reflektera över processen för att kunna gå vi-

dare i utvecklingen. Ett sätt att reflektera över sin process är att använda loggbok på ett 

reflekterande sätt som Elisabeth gör på sina lektioner. 

Lärarens roll 

Observationsresultat 

På Annaskolan fick en elev hjälp av läraren när orden tröt: 
Elev 8 är inte klar. Hon beskriver sin skulptur. En liten anorektisk kropp i lera där revbenen 
syns. ”Det finns så mycket mat. Men ändå så många som svälter ihjäl.” Hon förklarar hur hon 
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vill att den ska se ut när den är färdig. Hon motiverar val av material och teknik. Hon tycker 
en tredimensionell kropp skulle uttrycka det bäst som hon ville säga. 

Läraren: (Får komma in och hjälpa till med frågor) Hur var processen? 

Elev 8 säger att det var svårt. Det var svårt att ta reda på hur en kropp ska se ut. 

Läraren: Hur ska den vidareutvecklas? Brännas, målas? 

Elev 8 förklarar att det är viktigt att uttrycket motsvarar syftet. Hon vet inte riktigt ännu hur 
hon ska vidareutveckla det. 

Andras kommentarer: Väldigt snyggt gjort. Svårt att få det uttrycket. 

Läraren: Bra att du överdriver formerna och får det starka uttrycket. Bra att du gick in i det 
och lärde dig om kroppens anatomi. 

(Utdrag ur observationen på Annaskolan) 

Förutom att läraren vägledde eleven med öppna frågor så stack hon också in förklaringen 

till varför uttrycket var så bra och eleven fick då uppmuntran. 

På Bergskolans estetiska programs slutliga projektredovisning lät lärarna eleverna sköta 

det mesta själva. Lärarna ställde därför inte många frågor till eleverna under deras presen-

tationer. En fråga som dock kom upp från lärarhåll ett antal gånger var: Om du skulle 

fortsätta, skulle du fortsätta på samma sätt då? Det är en bra fråga. Eleven måste tänka 

framåt och vidare på sin utveckling. 

Läraren på Cronedahls gymnasium valde också att gå in med vägledande och öppna frå-

gor. Hon frågade ofta om elevernas tankar runt sina arbeten, om sättet att arbeta och att de 

andra skulle tycka något om bilden: 
Elev 6: Det konkreta föremålet är en elefant. Tre snabba skisser utan bakgrund. Kollaget blev 
lite mer abstrakt med en ljus elefant. Målningen en tydligare brun elefant. 

Läraren: Vad hade du för tankar i kollaget? 

Eleven: Jag försökte tänka bort djungel som jag gärna associerar till elefanten. Ville göra nå-
got annat. 

De andra associerar. Någon tycker bättre om målningen för det är mer fart. 

Varför det? undrar läraren. 

För att linjerna rör sig mer i målningen. 

(Utdrag ur observationen på Cronedahls gymnasium) 

Läraren frågade ”Varför är det mer fart?” Eleven fick tänka efter. ”Det är för att linjerna 

rör sig mer i målningen.” Den här läraren var lyssnande och samtidigt aktiv i sitt förhåll-

ningssätt till eleverna. 

Intervjuresultat 

Alla lärarna i de estetiska ämnena uppger att de förberedde sina elever med frågor om vad 

de skulle tänka på att ta upp på redovisningarna. Det gjordes på många olika sätt beroen-

de på om det var ett längre projekt eller en kortare uppgift.  

Läraren på Annaskolan redogjorde tydligt både muntligt och skriftligt vad det var hon tit-

tade på i bedömningen av elevernas arbeten. Hon lade speciell vikt vid just presentatio-
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nerna som de fått göra, både en skriftlig och muntlig. Läraren delade ut papper med tips 

på vad de kan ta upp på redovisningen. Under redovisningen stöttade och vägledde hon 

eleverna genom att ställa frågor som: Kunde du ha utvecklat det mer? Hur gör du kopp-

lingen till ditt tema? Hur var processen? 

Cecilia berättade att hon brukar skriva ner några frågor till eleverna inför redovisningar-

na, för att förbereda dem. Där t.ex. frågade hon om vad det aktuella temat betydde för 

eleven och vad eleven ville med det. Sedan frågade lärarna på redovisningarna hur pro-

cessen hade varit och vad eleverna kommit fram till. 

Den lärare som höll i redovisningen på Cronedahls gymnasium som jag observerade bör-

jade lektionen med att fråga eleverna varför det var viktigt med redovisningar. En elev 

sade att det är för att de skulle visa att de hade förstått uppgiften och en annan sade att det 

var för att de skulle lära sig prata. Läraren lade till att man fick chansen att höra hur andra 

hade tänkt och gjort. Hon förberedde eleverna genom att de fick börja lektionen med att 

fylla i ett frågeformulär som handlade om deras uppgift och arbete. Under själva redovis-

ningen ställde hon ofta frågor om hur eleverna hade tänkt. Hon frågade vad de andra 

tyckte. Den här läraren berättade för mig, hur viktigt hon tyckte det var att eleverna re-

flekterade över sina egna arbeten. Hon hade tankar och idéer om hur eleverna skulle göra 

en portfolio som gjorde skapelseprocessen synlig. 

Fredrik och Gary delade också ut ett papper med frågor på inför vissa redovisningar. Det 

var frågor som de kunde använda sig av genom att svara på dem i sin presentation av det 

egna arbetet. Fredrik sade att han tyckte det var ett dilemma med de elever som tycker det 

var jobbigt att presentera sina arbeten för de andra. Han tyckte att det var bra om de ändå 

försökte. De kunde träna sig på det och bli bättre på det i slutändan. Men han kunde också 

tänka sig att hitta något alternativ för dessa elever. Han hade dock inget förslag just då. 

Han förklarade hur han brukade hjälpa eleverna under redovisningarna med att finnas där 

och ställa följdfrågor vid behov. 
Men under själva redovisningen kan man hjälpa eleverna genom att föra en dialog med dem 
när tunghäftan kommer in och de står och skruvar sig. Man måste gripa in och ställa följdfrå-
gor på deras egna uttalanden. Det krävs inte att de ska prata länge. Men det är bra att de gör 
det, både för sig själva och för de andra i gruppen. 

(Fredrik, Annaskolan) 

För att hjälpa eleverna att bli bättre på och tycka det är mindre jobbigt att redovisa sina 

arbeten inför kamraterna skulle Ditte kunna tänka sig att sätta sig ner tillsammans med 

eleverna och fråga dem: Vad har du gjort och hur tänker du då? . . . Att få dem att skriva 

ner meningar nästan ord för ord. För att lära sig de olika uttrycken som de sen kunde an-

vända på sina egna och andras arbeten. 
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Elisabeth däremot hjälpte eleverna att lära sig reflektera genom att eleverna fick göra sina 

egna loggböcker. Det var även en hjälp för henne själv i undervisningen och bedömning-

en av eleverna, Det var ett bra verktyg för läraren att hinna med det och gå igenom det, 

för att det skulle bli en bra process. Ibland hjälpte hon eleverna att komma igång med 

skrivandet genom att skriva en fråga på tavlan: Vad betyder kreativitet . . . eller bildana-

lys? Varför gjorde vi det här i dag? Vad lärde du dig av det? . . . Och vad ska jag göra 

nästa gång?  

För att kunna uttrycka sig om sitt eget och varandras arbeten behöver man känna till olika 

begrepp som man kan använda sig av när man reflekterar. Fredrik och Cecilia menade att 

eleverna tog in kunskaper och begrepp både på genomgångar och redovisningar. På 

genomgångarna tog lärarna upp de kunskaper och begrepp som behövdes för just den ak-

tuella uppgiften. 

Elisabeth berättade också att de jobbade mycket med begrepp på det estetiska området. 

Eleverna fick möta ord som symbolik, analysera, tredimensionellt, metafor, arketyper, 

metamorfoser, sublimitet, performance, kontrapunkt m.m. Alla sådana ord som de kunde 

stöta på i en kulturartikel i Dagens Nyheter. De pratade om olika begrepp som är grund-

läggande för konstnärlig verksamhet. Efter ett tag när de hade pratat tillräckligt om orden 

så var de inte så konstiga som de kändes i början. 

Ett verktyg att handskas med för eleverna är även analysscheman. Både svensklärarna 

och lärarna i estetiska ämnen använde sig av det när eleverna skulle titta på andras konst 

och litterära texter. Det kunde ge dem verktyg till reflekterande även över sina egna och 

kamraternas arbeten. 

Tiden var en annan viktig aspekt som togs upp av Aron, Cecilia och Elisabeth. Aron gav 

individuella reflektioner till sina elever. Det tog mycket tid i anspråk. 
Men vi har inte haft den tiden att vi kunnat gå in på deras framträdanden och resonera om 
kamraternas. Vi skulle inte hinna det helt enkelt. För det tar en väldig massa tid. Det är tids-
ödande nog och försöka få till de här samtalen om deras texter och framträdande Det tar en 
fruktansvärd tid. Och jag måste ju samtidigt se till att de andra är sysselsatta samtidigt. För att 
jag menar mindre tid än kanske en kvart per elev så är det ju inte mödan värt. Och det betyder 
att under en lektion pratar jag med fyra elever. Och har jag då en grupp på tjugo. Så tar det ju 
fem lektioner att gå igenom hela klassen. Och då måste de andra vara sysselsatta i fem lektio-
ner. 

(Aron, Annaskolan) 

Cecilia uttryckte det som att det var så mycket de ville hinna med att det blev så lite tid 

över till gemensamma reflektioner. Att det också kunde bero på lokalerna som inte hade 

någon större vägg att hänga upp elevernas arbeten på vid redovisningar. 
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Elisabeth hade en annan åsikt om tiden till reflektion. Hennes elever fick skriftligen re-

flektera över sina arbeten i personliga loggböcker i slutet av varje lektion. Hon ansåg att 

det var viktigt att avsätta tid för reflektion: 
. . . man måste som pedagog tänka, så här kring det här, att planera in det . . . ! Man . . . istället 
för att tro att: Åh, nu måste jag hinna med en massa intressanta saker! . . . Att man tar tid till 
det här som lärare. Det är något som man måste jobba med hela tiden. Det är inget som är 
självklart från början. 

(Elisabeth, Cronedahls gymnasium) 

Det kan vara svårt att se hur man ska hinna med reflektion. Det kan vara svårt att beräkna 

tid för och är inte lika konkret som att ge dem i uppgift att teckna eller måla. Vi lärare 

måste alltså tänka efter hur vi ska få med reflektion i vår planering av lektionerna och av-

sätta tid för det.  

Berit gav sina elever verktyg i form av hur man ställer frågor på ett positivt sätt till sina 

kamrater när de reflekterar över varandras arbeten. Berit lade över reflektionsverktygen 

på eleverna och hade då tid att hinna med det som skulle hinnas med ändå. Samtidigt som 

hon såg hur elevernas reflekterande utvecklades. 

Sammanfattning 

 En viktig del i lärarens roll är dialogen med eleverna som redovisar och publiken som tit-

tar på och lyssnar. Bergskolans lärare lät eleverna sköta det själva. Det fanns inte tid till 

diskussioner på Bergskolans projektredovisning. Både Annaskolans och Cronedahls 

gymnasiums lärare försökte få sina elever att uttrycka sig på redovisningarna genom att 

ställa öppna och vägledande frågor. Alla lärarna förberedde eleverna med frågor på olika 

sätt inför redovisningarna. Till projektredovisningarna i årskurs tre har alla elever skyl-

dighet att för loggbok. Men Elisabeth hade infört det på alla sina lektioner som ett bra 

processverktyg både för eleven och för läraren. Begrepp var viktiga för eleverna att lära 

sig. Det gav lärarna sina elever på genomgångarna av uppgifterna. Analysscheman var ett 

annat verktyg som kunde hjälpa eleverna att systematisera sitt reflekterande. 
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8 Diskussion 

I följande text diskuteras resultat och litteratur i förhållande till varandra och till uppsat-

sens frågeställningarna.  Diskussionen är organiserad under följande rubriker: Vad inne-

bär reflektion? Elevernas reflektioner över sina egna arbeten och Lärarnas arbete med 

elevernas reflektioner.  

Vad innebär reflektion? 

Ordet reflektion och reflektera kan ha betydelsen återspegling, både fysiskt, materiellt och 

intellektuellt (SAOL, 1998). Intellektuellt kan det även betyda eftertanke eller tyst an-

märkning. 

Alexandersson 1999 skriver att reflektionens betydelse för elevernas utveckling tas ofta 

upp i den pedagogiska diskussionen. Han anser dock att det är oklart vad som menas med 

att eleverna ska reflektera i de dokument där man understryker företeelsens betydelse. 

Även de intervjuade lärarna tyckte att kursplanerna var otydliga i sitt sätt att ta upp be-

greppet reflektion. Det togs inte upp i alla ämnen på alla betygsnivåer vilket lärarna tyck-

te var konstigt eftersom de ansåg att reflekterandet var viktigt på alla nivåer i alla ämnen. 

Ett par av lärarna poängterade dock att de trodde att lärarna tolkar kursplanerna utifrån 

sitt eget förstånd och ändå använde ett reflekterande förhållningssätt i undervisningen på 

det estetiska programmet. 

Emsheimer (2005) anser att reflektion skiljer sig från vanligt grubblande och funderande 

såtillvida att en reflektion är målinriktad. Man bör ha någon form av systematik eller 

struktur där meningen är att man skall distansera sig från gamla tankemönster och utveck-

la nya tankar och idéer. De intervjuade lärarna hade olika förklaringar vad reflektion in-

nebar. Cecilia menade att det var att lära sig se i sitt eget och utifrån det reflektera över 

vad man har gjort. Ditte trodde att man för att komma vidare måste kunna uttrycka sig om 

hur man har tänkt om det som har hänt och vad man vill. Både hjärnan och handen måste 

hänga ihop. Elisabeth tyckte inte att reflekterandet handlade så mycket om det konkreta 

som är gjort, utan mera det man känt på vägen. Aron, svensklärare, menar att reflektion är 

grunden till att eleverna ska lära sig något nytt. Reflektionen är nödvändig för att det ska 

bli en progression. Fredrik tyckte att reflektion innebar att kunna sätta fingret på allt ifrån 

vissa tekniska spörsmål som problem till mera innehåll och känsla. Alla lärarna ansåg att 

de företeelser som brukar gå in under begreppet reflektion är viktiga och väsentliga i un-
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dervisningen. Alltså en begrundande, eftersinnande tanke där man går ett steg tillbaka och 

tittar på objektet för att hitta en plattform för fortsatt utveckling. Det innebär ett sätt att se 

på objektet som förhoppningsvis skapar nya frågor att gå vidare med. 

Elevernas reflektioner över sina egna arbeten 

Eleverna som observerades hade svårt för att uttrycka sig runt sina egna arbeten när de 

inte fick öva sig tillräckligt. De tyckte också det var svårt att stå inför gruppen och prata 

om sitt eget arbete. Lärarna tyckte det var jätteviktigt att eleverna lärde sig uttrycka sig 

runt sina egna arbeten och de såg en utveckling från årskurs ett till årskurs tre.  

Lindström (2002) säger att en elev som har fått möjlighet att utveckla sin förmåga till 

självvärdering kan titta tillbaka på vad hon har gjort och reflektera över innehåll, färg och 

form. Hon kan kanske motivera val av motiv, material och teknik. Hon kan förklara olika 

val under arbetets gång och samtidigt reflektera över vad hon har lärt sig och vad hon kan 

gå vidare med.  

Process och reflektion är en del av all mänsklig prestation och varje steg bäddar för läran-

de (Davis, 2005). Vilket resultat det än blir så har man efter en bra reflektion tillsammans 

med kamraterna och läraren fått nya tankar och frågeställningar som får eleven att utveck-

las. 

Att reflektera över sin process tyder på en viktig del av reflektionen. Eleverna beskriver 

vad de har gjort, sätter ord på sina handlingar. Eleverna uttryckte sig bra om sina proces-

ser under observationerna. Det vill säga, de kunde beskriva hur de hade gjort. Det var 

dock inte alltid de beskrev vad som hade hänt i tanken och om de hade ändrat sig under 

processen och varför. De intervjuade lärarna tyckte det var viktigt att kunna reflektera 

över processen för att kunna gå vidare i utvecklingen.  

Att tänka ut hur resultatet skall se ut från början och tänka på det hela tiden under arbetets 

gång hämmar ens möjligheter att hitta nya och kreativa lösningar (Skoglund, 2000). Där-

för vill Skoglund fokusera på processen och inte på resultatet i sin pedagogik som hon 

kallar processpedagogiken. Hon poängterar också vikten av dokumentation i pedagogi-

ken, det är navet i processpedagogiken, som hon uttrycker det. Davis (2005) håller med 

om att man inte ska stirra sig blind på resultatet och menar att först är det själva ”göran-

det” (processen); sen är det ”tänkandet på görandet” (reflektion). Slutligen är det ”omgö-

randet” (en ny process som startas av reflektionen) som sätter igång den fortsatta utveck-

lingen. Man måste besluta sig för att kunna göra misstagen till möjligheter. Resultatet 

måste inte vara slutgiltigt utan kan vara en plattform för att ta ett steg till. Det stämmer 

med det som Cecilia och Ditte sade, att de försökte få sina elever att våga göra misstag, 
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våga göra om och våga måla över. De gav också sina elever frågan på redovisningen: Hur 

tänker du fortsätta? Vilket leder in eleven på en fortsatt process. 

Lärarnas arbete med elevernas reflektioner 

Alla de intervjuade lärarna förberedde eleverna med frågor på olika sätt inför redovis-

ningarna. Bergskolans lärare lät eleverna sköta redovisningen själva. Det fanns inte tid till 

diskussioner på Bergskolans projektredovisning. Både Annaskolans och Cronedahls 

gymnasiums lärare försökte få sina elever att uttrycka sig på deras redovisningar genom 

att ställa öppna och vägledande frågor. Öppna reflektioner på processen hjälper studenten 

att prata om sina egna idéer (Davis, 2005). De gör tydligt för sig själva och läraren hur de 

lär sig bäst, vad som är speciellt utmanande och vilka behov de har. 

Begrepp var viktiga för eleverna att lära sig som verktyg att uttrycka sig runt sina egna 

och varandras arbeten. Sådana begrepp gav de intervjuade lärarna sina elever bl.a. på 

genomgångarna av uppgifterna. Säljö (2000) poängterar vikten av att ge eleverna de 

språkliga och intellektuella verktygen till att samtala och att uttrycka sig inom sitt ämne. 

För att kunna ta till oss kunskap behöver vi begrepp för att sortera informationen. När vi 

använder oss av begreppen i samtalet med varandra får vi tillgång till de varandras analy-

ser och tolkningar. Det gör att vi kan gå vidare i vår utveckling. 

Karlsson & Lövgren (2001) föreslår att läraren kan gå in aktivt i samtalet och vägleda 

eleverna vidare i samtalet, förtydliga genom att sammanfatta och strukturera det som 

sagts. Något som också är viktigt i sammanhanget är att ge eleverna de grundläggande 

verktygen för att analysera en bild. Så att deras sätt att se på bilder hela tiden utvecklas. 

Om läraren gör anteckningar efter varje bildsamtal med eleverna så kan hon hela tiden 

ställa upp nya mål och föra samtalsprocessen framåt. Magnusson (Examensarbete 2007) 

anser att innehållet i undervisningen bör vara baserat på elevernas tankar, känslor, intres-

sen och erfarenheter. Man kan som lärare introducera konst, bildanalytiska begrepp och 

begrepp från visuell kultur via bilder och fenomen som finns i elevens närhet och som är 

betydelsefulla för dem. Teknikgenomgångar bör vara sekundära i förhållande till vad ele-

verna vill uttrycka och förstå. Hon tycker också att det är viktigt att få till stånd samtal 

och kunskapsutbyte mellan eleverna. 

Analysscheman är också ett verktyg som kan hjälpa eleverna att systematisera sitt reflek-

terande. Hedström (Examensarbete 2006) fann åtta olika analysmetoder som skulle kunna 

användas som verktyg i skolans bildundervisning. Vissa av dem var lättare och enklare att 

börja med om man inte har arbetat med bildanalys tidigare. Hon kommer fram till i sin 

uppsats att det inte finns samtalsmetoder eller analysmetoder som passar alla tillfällen. 
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Därför tror hon att det är bra att ha en didaktisk utgångspunkt, ett didaktiskt koncept som 

man väljer utifrån vilken lärare man är och vilka elever man har. 

På observationerna visade det sig att eleverna hade extra svårt för att reflektera över var-

andras arbeten. Lärarna hade lite olika förhållningssätt till detta. Svenskläraren Aron och 

bildläraren Cecilia tog upp bristen på tid till att låta eleverna reflektera över varandras ar-

beten. Aron tyckte inte heller att eleverna har förmågan att kommentera varandras arbeten 

på ett konstruktivt sätt. Berit, Elisabeth, Fredrik och Gary tyckte dock det var viktigt att 

eleverna lärde sig reflektera över varandras arbeten. Cecilia och Ditte lät eleverna sköta 

den mesta av reflektionen av varandras arbeten själva, utanför lektionstid. Berit hade de-

legerat uppgiften att kommentera varandras arbeten till eleverna själva på ett speciellt 

sätt, under lektionstid, med gott resultat. Enligt Davis (2005) och Karlsson & Lövgren 

(2001) är verkligen lärarens tid begränsad och samtalstiden med varje enskild elev på lek-

tionerna knapp. Som underlag för samtal och för sin egen planering av undervisningen 

kan läraren därför låta eleverna dokumentera sitt arbete genom anteckningar och fråge-

formulär. Till projektredovisningarna i årskurs tre har alla elever skyldighet att föra logg-

bok. Men Elisabeth hade infört det på alla sina lektioner som ett processverktyg både för 

eleven och för läraren. Lindström (2002) menar att, om man gör en utvärdering av ele-

vernas arbete tillsammans med dem kan det göra att man uppmärksammar själva arbetet 

mer. Då tittar man mer på processens betydelse, den så kallade ”tysta kunskapen”. Det är 

viktigt att man utvärderar elevernas arbeten utifrån tydliga nivåkriterier som de känner till 

väl. Att använda loggböcker och portfölj där både processen och resultatet är viktiga är ett 

bra verktyg för den här typen av reflekterande och värderande. Även Davis (2005) berät-

tar att lärare i hennes undersökning pratade om vikten av att värdera process och reflek-

tion. Om man reflekterar tillsammans med eleverna regelbundet och bygger in det i sitt 

schema blir det en nödvändighet och en del av undervisningstiden. 

Karlsson & Lövgren (2001) menar att elever kan ha svårt att prata om sina egna bilder in-

för varandra. Vi människor är olika känsliga för vad vi uppfattar som kritik. Hur väl man 

än menar så kan det missuppfattas. Författarna pekar på vikten av hur man lägger upp 

samtalen och att man försöker undvika risken för missförstånd. De säger att ett sätt är att 

låta eleven själv berätta om sin bild innan de andra får säga något. Då sätter eleven själv 

nivån för samtalet. 

Elisabeth lät istället iakttagarna av redovisningarna reflektera innan upphovsmännen fick 

presentera sina resultat. Hon erfor att eleverna hade lättare att uttrycka sig runt sina egna 

arbeten när de först hade fått respons från kamraterna. Det talar emot vad Karlsson & 

Lövgren (2001) anser. Koppfeldt (2005) å andra sidan berättar att för att undvika ett fritt 

tolkande som så lätt blir ett kort: Ja, men den är fin! eller: Den var inte så bra . . . hade 
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han en övning under en bildredovisning i en kurs med vuxna deltagare. De deltagare som 

hade gjort bilden fick sitta tysta och passiva till att börja med när de skulle visa upp sitt 

arbete precis som Elisabeth lät sina elever göra. Det var betraktarna, som fick beskriva 

vad de såg och styra in samtalet åt det håll de upplevde att verket handlade om. De som 

gjort arbetet fick istället vara aktiva lyssnare och ta emot det kamraterna sade. Detta gjor-

de att de fick vara med om en reflektion som inte hade blivit av om de själva hade börjat 

samtalet. Så småningom gjordes en återkoppling till upphovsmännen och man diskutera-

de vad de ville med arbetet, förutsättningarna och hur de tog emot kamraternas reflektio-

ner. Koppfeldt tycker att det behövs ett system utarbetat för reflektion för att undvika de 

här allmänna samtalen kring en bild. 

Gary och Fredrik försöker få eleverna att komma med konstruktiv respons och kritik men 

tycker inte riktigt att de lyckas med det. Lindström (2002) menar att det är viktigt att man 

ofta reflekterar över och värderar elevernas arbeten, tillsammans med lärare och kamrater. 

Eleverna ska bli medvetna som sin egen och andras förmågor och förutsättningar. Det är 

lättast och blir tydligast för eleverna om man använder sig av nivåkriterier som utgångs-

punkt för samtalet. Davis (2005) poängterar vikten av att urskilja skillnader och ömsesi-

dig respekt måste hänga ihop i den här processen där man förväntas och eftersträvar att 

förstå andra individers synpunkter. Lärarna i Davis undersökning berättar att de visar för 

studenterna hur en konstruktiv fråga ser ut. De visar hur man tar emot och begrundar stu-

denternas förslag respektfullt. Berit, svenskläraren på Annaskolan, arbetade med sina ele-

ver på ett liknande sätt. En annan lärare i Davis undersökning poängterar vikten av att få 

eleverna att förstå att kritik inte nödvändigtvis måste innebära att någonting är bra eller 

dåligt. Att det istället handlar om att hjälpa varandra framåt med frågor som: Vad är det 

du försöker åstadkomma? och Hur kan vi hjälpa dig?  

För att göra en gemensam reflektion möjlig i en undervisningssituation måste det finnas 

ett klimat av tillåtelse, man måste ta bort rädsla, försäkra om att det inte finns något rätt 

eller fel svar, säger lärarna till Davis (2005). Formen för ett samtal och pedagogik har 

större betydelse än man tror (Skoglund, 2005). Rummet man befinner sig i, gruppstorle-

ken, hur rummet är möblerat, hur mycket tid man har på sig, ljuset, varmt, kallt, dofter, 

ljud etc. kan påverka samtalet. Vidare måste alla veta vad som förväntas av dem. Regler-

na för samtalet bör vara tydliga. Ska deltagarna förbereda sig på något sett? Hur ska vi 

göra när vi pratar? Räcka upp handen? Gå i tur och ordning? Prata när man vill? Måste 

man prata?  
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Diskussionssammanfattning  

Reflektion innebär att man går ett steg tillbaka och tittar på sitt resultat och sin arbetspro-

cess och ställer sig frågorna: Vad har jag gjort? Hur har jag gjort? Varför har jag gjort så? 

Har jag ändrat mig under processen? Vad har jag lärt mig? Hur kan jag gå vidare? 

Eleverna tycker det är svårt att stå upp och prata om sina arbeten inför gruppen. De behö-

ver öva sig på det och få verktyg som t.ex. begrepp och analysscheman. Ännu svårare 

verkar det vara att kommentera varandras arbeten. Här behöver de träna sig på att ge kon-

struktiv kritik och respons. Det är viktigt att reflektera tillsammans lärare och elever för 

att komma vidare i utvecklingen. 

Lärarna hade olika syn på elevernas reflekterande. Speciellt olika var uppfattningen om 

elevernas reflekterande över varandras arbeten. Alla var dock överens om att det är vik-

tigt att reflektera över framförallt sina egna arbeten och över arbetsprocessen. 

Forskarna lägger å andra sidan mer tyngdpunkt på det gemensamma reflekterandet. Men 

de poängterar också vikten på det egna reflekterandet och arbetsprocessen. 

Ett hinder för lärarna är tidsbristen. Forskarna är medvetna om detta. Men de menar å 

andra sidan att man måste lägga in reflekterandet i schemat och ta med det i planeringen 

av undervisningen. 

Behovet av struktur, ett system och ett didaktiskt förhållningssätt till de reflekterande 

samtalen är väsentligt tycker forskarna. Ett klimat som gynnar samtalet på alla sätt, för att 

undvika osäkerhet och förenklade kommentarer. Då krävs också ett tillåtande klimat med 

ömsesidig respekt för att skapa ett givande reflekterande samtal. 
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9 Slutreflektioner 

Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka hur man arbetar med elevernas re-

flektioner kring process och resultat i de estetiska ämnena på gymnasieskolans estetiska 

program.  

Det har varit en spännande resa att undersöka hur man arbetar med detta ute på några av 

våra gymnasieskolor. Jag har mer och mer under resans gång förstått hur viktigt det är att 

eleverna lär sig reflektera över sina egna och varandras arbeten. Inte bara i de estetiska 

ämnena utan faktiskt i allt de gör. Intressant då är att Davis (2005) syfte med sin under-

sökning är att visa lärare i ämnen utanför de estetiska ämnena hur lärarna där arbetar med 

reflektion och hur viktigt det är.  

Det som slår mig i den här undersökningen är hur lite verkligheten överensstämmer med 

lärarnas uppfattning om hur viktigt det är att eleverna kan uttrycka sig runt sina arbeten. 

Eleverna hade påtagligt svårt för det och ännu svårare att reflektera över varandras arbe-

ten. Det var dock olika vad de hade svårt med eftersom de olika skolorna arbetade på oli-

ka sätt med detta. Lärarna poängterade dock vikten av att kunna reflektera över sitt eget 

och andras arbeten för att kunna gå vidare i sin utveckling. Att det var nödvändigt för 

progressionen. 

Av detta kan man dra slutsatsen att lärarna behöver en klarare strategi för hur de ska arbe-

ta med elevernas förmåga att reflektera. De hade olika bra och intressanta tankar runt fe-

nomenet, men få av dem hade något kontinuerligt system för hur de skulle förverkliga 

det. De arbetade med det på olika sätt och olika mycket. Kursplanerna är otydliga i vad 

reflektera innebär och hur lärarna ska arbeta med det. Lärarna behöver tydligare vägled-

ning och verktyg i det här avseendet. 

Ett verktyg kan vara att träna sig på att analysera sina egna och varandras arbeten utifrån 

olika sorters analysscheman. Eleverna behöver också lära sig olika relevanta begrepp 

inom det ämnesområde de arbetar med. Begreppen måste förstås på djupet inte bara in-

troduceras. Det kan man göra genom en successiv inlärning på olika sätt. Ämnet svenska 

på gymnasiet ska anpassa sin undervisning till elevernas olika program. Här skulle det 

kunna ske ett fördjupat samarbete och/eller utbyte mellan de estetiska ämnena och ämnet 

svenska. 

Ett annat hinder för lärarna var tiden. Ett par av forskarna och lärarna ansåg dock att man 

måste ta sig tid till att träna eleverna på att reflektera. Att det är en lika viktig del som 
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andra göromål i undervisningen. Att man inte gör det kan bland annat bero på att det är en 

”tyst kunskap” som inte ger några synbara resultat som en målning eller skulptur gör. Det 

är lättare att beräkna tid för rent konkreta och tekniska göromål än för en reflektion. Det 

krävs tid till att undersöka, pröva och göra nya försök. Men det krävs även tid för reflek-

tion, samtal med kamrater och kritiskt värderande. 

Eleverna i årskurs tre var bättre på att uttrycka sig och att reflektera än sina yngre kamra-

ter. Projektredovisningarna i årskurs tre går för det mesta bra för eleverna. De har tränat 

sig hela året på att reflektera och skrivit om processen i loggböckerna under ett helt år. 

Det är det kontinuerliga reflekterandet och det spontana reflekterandet under åren som 

inte fungerar. Både ett par av lärarna och forskarna ansåg att dokumentationen av arbets-

processen i form av t.ex. en loggbok är mycket viktig i reflekterandet. Det är också ett bra 

hjälpmedel för läraren att kunna följa elevernas utveckling och som underlag för bedöm-

ningssamtalen. Eleverna behöver träna sig på att reflektera över sitt eget och varandras 

arbete redan från början av utbildningen. Det bör ske kontinuerligt för att det ska bli na-

turligt för dem. 
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10 Fortsatt forskning 

Jag hoppas att den här studien kan hjälpa till att få upp ögonen för vikten av elevernas 

kontinuerliga reflektioner av sina processer och resultat på det estetiska programmet. Men 

att den också kan ge idéer till hur man kan arbeta med att ge eleverna den förmågan. 

För att ge lärarna tydligare vägledning i detta krävs att det uttrycks klarare i kursplanerna. 

Det skulle också vara intressant att veta hur man gör på bildlärarutbildningarna runt om i 

landet för att förmedla vikten av elevernas reflektionsförmåga. En fortsatt forskning be-

stående av intervjuer med både lärare och studenter på bildlärarprogrammen skulle vara 

ett sätt att gå vidare. 

Det skulle också vara bra att intervjua eleverna på estetiska programmet om de här frå-

gorna. Fler observationer skulle även ge en bredare bild av hur det går till på redovis-

ningslektionerna. 

Den här studien har varit tidsbegränsad och jag har inte kunnat göra fler undersökningar 

än de jag har gjort. Materialet är begränsat. Därför skulle det vara intressant att se fortsatt 

forskning i denna frågeställning och fler förslag på alternativa undervisningsmetoder för 

att öka elevernas reflektionsförmåga. 

En annan fråga som har dykt upp på mina intervjuer är lärarnas behov av att reflektera 

och samtala runt undervisningsformerna med sina kollegor och även andra lärare på andra 

skolor. Om lärarna själva inte har ett forum där de reflekterar över sitt eget och varandras 

arbete kanske det är svårt att lära ut den förmågan till eleverna? Det är också en fråga för 

fortsatt forskning, tycker jag. 
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Bilagor 

Bilaga 1, E-post till Annaskolan (svensklärarna) 

 
Hej Aron! 

Jag håller på med olika vetenskapliga metoder nu i höst för studiernas skull. Så i morgon 

bitti ska jag göra observation på Helenas redovisningslektion med Estet-treorna. 

Förutom observationer ska jag göra två intervjuer. I mitt uppsatsarbete i vår ska jag bl.a. 

intervjua Estetlärare hade jag tänkt mig. Men nu tänkte jag intervjua Svenska-lärare som 

har jobbat med Estetelever. Då passar det ju bra med dig och Berit! Då får jag ju en an-

ledning till att träffa er igen : -) 

 Ämnet som jag undersöker är estetelevernas förmåga att reflektera, analysera och tolka 

sina och andras arbeten på redovisningarna. Jag har upptäckt att det står i kursmålen 

mycket mer runt dessa färdigheter i ämnet Svenska för esteteleverna än det står i t.ex.  

 ämnet Bild! Vilket förvånar mig. Därför tänkte jag att det kunde vara intressant att inter-

vjua er som har dessa elever och höra vad ni tycker och hur ni gör med deras förmåga att 

uttrycka sig och reflektera, analysera osv. över bild och form t.ex. 

Jag ska sätta ihop en Intervjuguide nu med detsamma! 

Jag undrar om det är okey för dig att jag har en liten diktafon som jag kan spela in vårt 

samtal med? 

Sen är jag skyldig att informera dig om att du kan när som helst under intervjun avbryta 

den. Om du inte känner dig bekväm med den.  (Fast jag tror inte det ska bli ngt problem. 

Jag kommer inte att ställa några konstiga frågor.) 

Jag ska också informera om att de uppgifter jag tar med gör jag om, så att ingen ska kun-

na identifieras i rapporten. 

Jag räknar med att själva intervjun ska ta högst en halvtimme. Sen kanske vi babblar om 

lite annat också. Men själva intervjun ska alltså inte ta längre tid. 

Jag kommer upp till dig ngn gång vid 11.00 då? Om det är okej? 

Tack för att du tar dig tid! / Lisa 
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Bilaga 2 

E-post till Annaskolan (estetlärarna) 

Hej igen! 

Då kommer jag på fredag 15/2 någon gång efter 8.15? Är det okej för dig Fredrik, efter-

som det tydligen är du som är tillgänglig då? Sen om Gary eller Gösta kan efter det ngn 

gång? Jag har ingen brådska. Jag anpassar mig efter er! 

Jag undrar om det känns bra för er om jag använder en liten diktafon och spelar in inter-

vjuerna? (Då får jag med allt ni säger och jag behöver inte sitta o anteckna hela tiden.) 

Om ni inte vill att jag spelar in, så gör jag det naturligtvis inte. Intervjuerna ska ske på era 

villkor! Så är det ngt ni inte vill svara på eller så, så har ni er fulla rätt att inte svara eller 

avbryta intervjun. Men jag tror absolut inte det är någon fråga som skulle vara så svår el-

ler jobbig! (Jag måste ta upp de här etiska frågeställningarna enligt "regelboken"!) Jag 

undrar också om ni har ngn plats att vara på som är lite ostörd? Typ konferensrummet el-

ler så? 

Jag kommer att "anonymisera" er så gott det går. Jag kommer inte att använda namn på er 

eller skola eller stad. Men det är svårt att anonymisera så pass mycket att t.ex. era kolle-

gor på skolan inte skulle kunna identifiera er i uppsatsen. 

Frågorna kommer som sagt att beröra elevernas reflektioner över sina egna och varandras 

resultat i de estetiska ämnena. Vad är reflektion? Är det viktigt? Vad säger kursplanerna? 

Hur jobbar ni med detta? osv. 

Som jag sade tidigare tror jag inte att intervjuerna ska ta mer än en halvtimme helst mind-

re. Det är min intention. Det beror ju dock lite på hur mycket ni har att säga. Om det skul-

le dra över tiden är det inte ngt större problem för mig. Jag vill ju inte avbryta ngt som 

känns viktigt o angeläget.  

Det ska bli jättekul att träffa er igen och höra era tankar om det här! 

Tack för att ni tar emot mig. 

Vi ses. 

/Lisa 
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Bilaga 3 

E-post till Bergskolan 

Jag dyker upp lite innan 8.30 då? (Har ni möjligen någon plats att sitta på där det är 

ostört?) 

Jag undrar också om det känns bra för er båda om jag använder en liten diktafon och spe-

lar in intervjuerna? (Då får jag med allt ni säger och jag behöver inte sitta o anteckna hela 

tiden.) Om ni inte vill att jag spelar in, så gör jag det naturligtvis inte. Intervjuerna ska ske 

på era villkor! Så är det ngt ni inte vill svara på eller så, så har ni er fulla rätt att inte svara 

eller avbryta intervjun. Men jag tror absolut inte det är någon fråga som skulle vara så 

svår eller jobbig! 

Jag kommer att "anonymisera" er så gott det går. Jag kommer inte att använda namn på er 

eller skola eller stad. Men det är svårt att anonymisera så pass mycket att t.ex. era kolle-

gor på skolan inte skulle kunna identifiera er i uppsatsen. 

Frågorna kommer som sagt att beröra elevernas reflektioner över sina egna och varandras 

resultat i de estetiska ämnena. Vad är reflektion? Är det viktigt? Vad säger kursplanerna? 

Hur jobbar ni med detta? osv. 

Jag skrev till er förut att jag inte trodde intervjuerna skulle ta mer än en halvtimme helst 

mindre. Det är min intention. Det beror ju dock lite på hur mycket ni har att säga. Om det 

skulle dra över tiden är det inte ngt större problem för mig. Jag vill ju inte avbryta ngt 

som känns viktigt o angeläget. Men vi ska ju hinna med båda intervjuerna. Så vi kanske 

ska göra upp innan ungefär vilken stopptid vi ska ha? 

Det ska bli jättekul att träffa er och höra era åsikter! 

Vart ska jag gå när jag kommer till skolan? Till expeditionen? (Jag har aldrig varit på 

Bergskolan) 

 

Hälsningar 

/Lisa 
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Bilaga 4 

E-post till Cronedahls gymnasium 

Hej Elisabeth och Fia! 

Jag undrar om det känns bra för er om jag använder en liten diktafon och spelar in inter-

vjuerna? (Då får jag med allt ni säger och jag behöver inte sitta o anteckna hela tiden.) 

Om ni inte vill att jag spelar in, så gör jag det naturligtvis inte. Intervjuerna ska ske på era 

villkor! Så är det ngt ni inte vill svara på eller så, så har ni er fulla rätt att inte svara eller 

avbryta intervjun. Men jag tror absolut inte det är någon fråga som skulle vara så svår el-

ler jobbig! (Jag måste ta upp de här etiska frågeställningarna enligt "regelboken"!) Jag 

undrar också om ni har ngn plats att vara på som är lite ostörd? 

Jag kommer att "anonymisera" er så gott det går. Jag kommer inte att använda namn på er 

eller skola eller stad. Men det är svårt att anonymisera så pass mycket att t.ex. era kolle-

gor på skolan inte skulle kunna identifiera er i uppsatsen. 

Frågorna kommer som sagt att beröra elevernas reflektioner över sina egna och varandras 

resultat i de estetiska ämnena. Vad är reflektion? Är det viktigt? Vad säger kursplanerna? 

Hur jobbar ni med detta? osv. 

Jag tror inte att intervjuerna ska ta mer än en halvtimme helst mindre. Det är min inten-

tion. Det beror ju dock lite på hur mycket ni har att säga. Om det skulle dra över tiden är 

det inte ngt större problem för mig. Jag vill ju inte avbryta ngt som känns viktigt o ange-

läget. Men vi ska ju hinna med. Så vi kanske ska göra upp innan ungefär vilken stopptid 

vi ska ha?  

Det ska bli jättekul att träffa er och höra era åsikter och erfarenheter! 

Jag ringer när jag är framme torsdag 14/2 kl. 8.30? 

 

Hälsningar 

/Lisa 

 

PS. Jag är också intresserad av att göra en observation av en redovisning. Vet ni om det är 

någon av er estetlärare som har ngn redovisning, innan v. 8 helst, som jag skulle kunna 

vara med på? 
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Bilaga 5 

Till mina före detta elever i årskurs tre på estetiska programmet,  

Annaskolan. 

 

Som ni kanske minns studerar jag på halvtid mot Linköpings universitet för att få min lä-

rarbehörighet. Nu är jag inne på sista året, liksom ni är på er gymnasieutbildning. Visst 

känns det skönt?! 

En uppgift jag har just nu är att göra två stycken observationer. Det innebär att jag ska sit-

ta på två olika lektioner och skriva ner vad som händer rakt upp och ner. Syftet med mina 

två observationer är att se hur det går till på redovisningarna av de estetiska ämnena på 

Estetiska programmet, helt enkelt.  

Nu undrar jag om ni skulle kunna tänka er att jag sitter i ett hörn, långt bak i estetsalen 

och skriver, när ni har redovisning i Bild och Form av projektet Mat med Helena onsdag 

morgon? Jag ska inte vara delaktig på något sätt. Jag ska bara sitta tyst och skriva ner vad 

som händer. 

För att det ska vara forskningsetiskt riktigt måste jag ha ert samtycke från var och en. Det 

jag antecknar kommer jag använda i en rapport. Men jag kommer att göra om det så att 

man inte kommer att kunna se vem som säger och gör vad, varifrån eller vilken skola det 

är. Om ni vill kan ni få läsa rapporten sen när den är färdig. Om det är någon som inte vill 

att jag ska vara med så är jag inte det. 

Men jag skulle hemskt gärna vilja vara med och träffa er igen!  

 

Jag tycker det är okej att Lisa Lundmark är med och observerar vårt redovisningstillfälle 

av Bild och Formprojektet Mat onsdag 17/10. 

 

Datum: …………………… 

 

Namn: …………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 6 

Till elever på estetiska programmet årskurs 3, Bergskolan. 

 

Jag studerar på halvtid och distans mot Linköpings universitet för att få min gymnasielä-

rarbehörighet som lärare i estetiska ämnen. Nu är jag inne på sista året och ska göra min 

C-uppsats. För att få in fakta gör jag intervjuer med lärare och observationer på redovis-

ningar på olika estetiska program och gymnasium. 

 

Syftet med mina observationer är alltså att se hur det går till på redovisningarna av de 

estetiska ämnena på Estetiska programmet på olika skolor.  

 

Nu undrar jag om ni skulle kunna tänka er att jag sitter i ett hörn, långt bak i lokalen och 

skriver, när ni ska redovisa era projekt måndag 17/3 kl. 11.50-15.50? Jag ska inte vara 

delaktig på något sätt. Jag ska bara sitta tyst och skriva ner vad som händer. 

 

För att det ska vara forskningsetiskt riktigt måste jag ha ert samtycke från var och en. Det 

jag antecknar kommer jag använda i min uppsats. Men jag kommer att göra om det så att 

man inte kommer att kunna se vem som säger och gör vad eller varifrån, vilken skola det 

är. Om det är ngn som inte vill att jag ska vara med så är jag inte det. 

Men jag skulle tycka det var jättespännande att få vara med!  

Lisa Lundmark 

 

 

Jag tycker det är okej att Lisa Lundmark är med och observerar vår projektredovisning 

Måndag 17/3 kl. 11.50-15.50: 

 

Datum: …………………… 

 

Elev: …………………………………………………………………………………. 

Norrköping 5 mars 2008 
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Bilaga 7 

Till elever på Estetiska programmet årskurs 2  

Cronedahls gymnasium. 

 

Jag studerar på halvtid och distans mot Linköpings universitet för att få min gymnasielä-

rarbehörighet som lärare i estetiska ämnen. Nu är jag inne på sista året och ska göra min 

C-uppsats. För att få in fakta gör jag intervjuer med lärare och observationer på lektioner 

på olika gymnasium. 

Syftet med mina observationer är att se hur det går till på redovisningarna av de estetiska 

ämnena på Estetiska programmet på olika skolor.  

Nu undrar jag om ni skulle kunna tänka er att jag sitter i ett hörn, långt bak i lokalen och 

skriver, när ni har redovisning i Bild fredag morgon 7/3? Jag ska inte vara delaktig på nå-

got sätt. Jag ska bara sitta tyst och skriva ner vad som händer. 

För att det ska vara forskningsetiskt riktigt måste jag ha ert samtycke från var och en. Det 

jag antecknar kommer jag använda i min uppsats. Men jag kommer att göra om det så att 

man inte kommer att kunna se vem som säger och gör vad eller varifrån, vilken skola det 

är. Om det är ngn som inte vill att jag ska vara med så är jag inte det. 

Men jag skulle tycka det var jättespännande att få vara med!  

 

Lisa Lundmark 

 

 

Jag tycker det är okej att Lisa Lundmark är med och observerar vår redovisning i Bild, 

fredag 7/3 kl. 8.30-10.50: 

 

Datum: …………………… 

 

Elev: …………………………………………………………………………………. 

Norrköping 27 februari 2008 
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Bilaga 8 

Intervjuguide för intervju med en lärare i svenska på Annaskolan 

Dagens datum är     oktober, kl.      och (var?) 
 
 
Presentation av svenskläraren på Estetiska programmet. Hur länge har läraren varit lärare i svenska, lärare på 

gymnasiet, lärare överhuvudtaget. Vilka andra ämnen undervisar läraren i? 

 

Vad tycker du är viktigt att Esteteleverna kan och lär sig i ämnet svenska? 

Fokuserar du din undervisning på detta med esteteleverna? 

På vilket sätt anpassar du svenskundervisningen till Estetiska programmet? 

Får eleverna lära sig att analysera och tolka text och bild i svenskundervisningen? 

Vilka analysverktyg får de? 

Får de möjlighet att reflektera över sina egna arbeten? 

På vilket sätt och hur mycket? 

Reflekterar de över varandras arbeten? 

Uppmuntras de till reflektion? 

Tycker du att eleverna tar till sig dessa kunskaper och använder sig av begrepp som har med de-

ras studieinriktning att göra? 

Har du varit med på någon redovisning i något estetiskt ämne? 

Hur tycker du att eleverna uttryckte sig på redovisningen? 

Använde de sig av de kunskaper och begrepp de fått i svenskundervisningen? 

Sker det något samarbete mellan svenska och de estetiska ämnena? 

Vad och hur? 

Är det viktigt att eleverna reflekterar över sina egna resultat? 

Är det viktigt att eleverna reflekterar över varandras resultat? 

Följdfrågor: 

Hur tänker du då?  Kan du ge några exempel? 

På vilket sätt gör du det? Kan du utveckla hur du menar? 

Hur tar eleverna till sig det? 
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Bilaga 9 

 
Intervjuguide för intervju med lärare på gymnasiets estetiska program. 
Dagens datum är      , kl.      och (var?) 

 
Inledande presentation av läraren/lärarna. Hur länge har läraren/lärarna varit lärare i estetiska ämnena, lärare 

på gymnasiet, lärare överhuvudtaget. Hur mycket undervisar läraren/lärarna i dessa ämnen. Undervisar lära-

ren/lärarna i andra ämnen? 

 

Kan du berätta hur det går till på en redovisning där eleverna ska redovisa sina slutresultat av 

en uppgift? 

Vad förväntar du dig att de skall kunna? 

Hur lyckas de? 

 

Vad tycker du att ordet ”reflekterande” betyder? 

Vad innebär ”reflektera” för det du förväntar dig av dina elever? 

Vilka kriterier eller begrepp anser du är viktiga att fokusera på när det gäller elevernas självre-

flekterande/självvärderande av sina resultat? 

Tycker du att eleverna tar till sig och använder sig av de kunskaper och begrepp som ni har pra-

tat om under processens gång? 

Skulle du vilja jobba på något annat sätt? 

Skulle du vilja jobba mer med något? 

Mindre med något? 

Hinder? 

Möjligheter? 

 

Kan du berätta hur du förbereder eleverna inför en redovisning? 

Är det viktigt att eleverna kan uttrycka sig om sina egna resultat på redovisningarna? 

Är det viktigt att eleverna kan uttrycka sig om varandras resultat? 

Finns det svårigheter? 

Finns det vinster? 

 

Hur tänker du om hur läroplanen och kursplanerna i de estetiska karaktärsämnena tar 

upp elevernas reflekterande och/eller självbedömande? 

Hur tänker du runt skillnaderna mellan de olika kurserna?  
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Får jag citera delar av det som du har sagt i min uppsats? 

 

Följdfrågor: 

Hur tänker du då?  Kan du ge några exempel? 

På vilket sätt gör du det? Kan du utveckla hur du menar? 

Hur tar eleverna till sig det? 

 


