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Abstract 
Syftet med min undersökning var att studera om textillärare tillämpar elevreflektion i sin 
undervisning och på vilket sätt, samt att se hur de ser på elevreflektion. Metoder som använts för att 
få fram resultatet är litteraturstudier och en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes 
med verksamma textillärare i Västerbottens län. Enkätsvaren har jag tolkat med den hermeneutiska 
tolkningsmetoden. Det resultat jag fick utifrån enkäten visar att lärarna använder sig av 
elevreflektion i sin undervisning och tycker det är viktigt. Det är dock skillnad i hur lärarna arbetar 
med elevreflektion och i hur stor utsträckning de arbetar med det. Detta har olika orsaker, såsom 
okunskap, tidsbrist och prioriteringar. Vissa lärare låter eleverna skriva ner sina reflektioner medan 
andra ställer reflekterande frågor till eleverna under arbetets gång. Flera av lärarna ansåg bland 
annat att elevernas kunskaper i slöjdämnet blir mer synliga genom att de får reflektera. Arbetet med 
elevreflektion skulle kunna förbättras genom att man fick bättre kunskap om hur man på bästa sätt 
arbetar med reflektion på slöjden. 

 
Sökord: Reflektion, slöjdundervisning, reflekterande skrivning. 
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Inledning 
I kursplanen för slöjd står bland annat att eleverna ska utveckla förmågan att reflektera över sin 

arbetsprocess och sina produkter. Under min egen textilslöjd betydde detta, om man hann, knappt 

fem minuters skrivande i slutet av slöjdlektionen. Reflektion vet jag inte heller om man kan kalla 

det eftersom det oftast resulterade i korta meningar där det stod vad man hade gjort och inte hur 

eller varför.  

     När jag senare återvände till samma skola och gjorde VFU såg arbetet med reflektion likadant ut. 

Samma lärare som jag haft och som jag nu hade som handledare klagade över att eleverna inte 

reflekterade tillräckligt, men gjorde inte heller några förändringar i sin undervisning. Eleverna såg 

inte heller nyttan med att i slutet av lektionen skriva om vad de hade gjort. För de flesta var det ett 

irriterande moment som tog upp undervisningstiden, för andra en glädje eftersom de inte orkade 

arbeta med slöjdprodukten. Dessa elever klottrade i loggböckerna istället. 

     Slöjdämnet har sedan den stora debatten under 1990-talet fått slåss för sina timmar och 

slöjdlärarna har fått övertyga om att deras ämne visst är viktigt.1 Jag har inte bara i skolan märkt 

detta, utan även i mitt privatliv där jag flera gånger har fått höra: ”Slöjd är minsann inte ett riktigt 

ämne”. Detta har mer och mer fått mig att inse att som kommande lärare i slöjd måste jag ha 

argument för att mitt ämne är riktigt och att eleverna lär sig mycket genom att ha slöjd. 

      I de nationella utvärderingarna av slöjdämnet som gjordes 2003 (NU 2003) kom det fram att 

man inom slöjden är dålig på att reflektera över vad eleverna lär sig. Man skriver att helhetssynen 

består främst i arbetet från idé till färdig produkt, medan kopplingar till begrepp, företeelser, 

metoder och mål utanför slöjdämnet sällan tydliggörs.2  

  Kanske är det så att slöjden anses vara en ”lekstuga”, för att den varken har tanke eller reflektion. 

Eleverna arbetar med sina produkter men förstår inte varför. Hur ska jag som snart färdig 

textillärare arbeta för att få in mer reflektion i ämnet? Hur ser det ut i skolorna idag? Används det 

någon form av reflektion eller är det mer ett nödvändigt ont som ägnas några få minuter åt när det 

finns tid över? Med detta i fokus vill jag inrikta mitt arbete på att handla om elevreflektion inom 

textilslöjden. 

 

 

 

                                                
1 Borg, Kajsa. (1995). Slöjdämnet i förändring 1962-1994. Linköping: Linköpinguniversitet, Inst. f. pedagogik och 
psykologi. s.1 
2 Skolverket. (2003). Nationella utvärdering för grundskolan, slöjd. Ämnesrapport till 
Rapport nr 253. Stockholm: Skolverket. s.174 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att studera om textilslöjdslärare tillämpar elevreflektion3 i sin 

undervisning och på vilket sätt, samt att studera hur de ser på elevreflektion. De frågeställningar jag 

har valt att fokusera på är: 

 

– Vad är elevreflektion enligt textillärarna? 

– Vad anser textilslöjdlärarna om elevreflektion som redskap i textilslöjden? 

– Hur arbetar textillärare med reflektion? 

– Vad tycker textillärarna det finns för fördelar respektive nackdelar med att använda elevreflektion 

i undervisningen? 

 

Litteraturstudie – Begreppsanalys 

Vad är kunskap? 
Bernt Gustavsson, forskare i pedagogik, skriver att kunskap i förhållande till de läroplaner och 

direktiv som styrt utvecklingen av skolan har under större delen av skolans historia varit 

oreflekterad.  Idag kan detta ses som motsägelsefullt eftersom skolans uppgift är att lära ut just 

kunskap. Detta kan ha sin förklaring i att det som stått nerskrivet i läroböcker har svalts med hull 

och hår utan vidare reflektion eller eftertanke. Det ansågs länge att den kunskap som fanns inom 

skolans verksamhet var självklar och inte behövdes reflekteras. Kunskapen var given av 

vetenskapen och i det kulturella arvet.4 Kunskap har setts som en särskild substans som man kan ”ta 

in” i större eller mindre mängd. Samt att varje kunskapsområde innehåller steg som man måste 

klara av för att nå nästa steg. 5 Kunskap har oftast förknippats med det färdiga resultatet medan 

själva aktiviteten, som leder fram till resultatet oftast setts som underordnad. Teorin har haft högre 

värde än praktiken. Detta har oftast visat sig i form av att provresultat har använts som bedömning, 

medan arbetet under lektionerna setts som en träning för eleverna. Kunskap är dock inte bara ett 

vetande att något är på ett visst sätt utan också varför det är så.  Att kunna veta varför man gör på ett 

visst sätt ger den praktiska kunskapen samma allmängiltighet som den teoretiska. För att få grepp 

om den praktiska kunskapens natur krävs ”knowing how”, veta hur, vilket kan jämföras med den 

traditionella kunskapens ”knowing what”, veta att.6  

    I 1992 års läroplanskommité, Skola för bildning, vidgades kunskapsbegreppet och man åtskiljde 
                                                
3 Elevreflektion är ett genomgående begrepp i min uppsats. Med ordet menar jag elevens reflektion, delvis det eleven 
gör när den reflekterar. 
4Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? – en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens 
skolverk. s.23 
5 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference. (2001). Lärare av i morgon. Stockholm:Lärarförbundet. s.194 
6 Gustavsson.  s.85 
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kunskapsbegreppet i fyra olika former: Fakta kunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och 

förtroendekunskap (de fyra F:en). Den första formen inberäknar information, regler och 

konventioner. Förståelsekunskapen är motsatsen till faktakunskapen. Med den uppfattar vi 

meningen eller innebörden av en sak. Färdighetskunskapen är att vi vet hur något ska göras och vi 

kan genomföra det. Den fjärde formen, förtrogenhetskunskap är den tysta kunskapen. Den är 

förenad med sinnliga upplevelser och kommer till uttryck i bedömningar.7 Denna kunskap 

representerar den kunskap som förvärvats under lång tid i ett yrke eller genom invanda 

sysselsättningar.8  

    Denna utvidgning har lett till att synen på kunskap har förändrats. Kunskap är inte längre något 

som ”tas in” utan kunskap ses som uttryck för elevens särskilda sätt att erfara världen. ”Att tillägna 

sig kunskaper inom ett ämnesområde påminner mer om att lära känna ett landskap än om att klättra 

på en stege.”9 Ju mer man lär känna landskapet desto bättre kan man urskilja nya detaljer och 

nyanser.10 Faktakunskaperna har fått en mindre plats i skolan och övriga kunskapsformer har fått 

komma fram mer. I skolan är kunskap inte längre ett entydigt begrepp och skolan ska främja olika 

typer av kunskapsformer.11 Eleverna ska ges förutsättningar för att klara av olika uppgifter som 

framkallar problem, initiativtagande, självständighet och ansvar.  Att elever lär av varandra är 

viktigt och arbete i grupp uppmuntras.12  

Ordet reflektion 
Under den senaste tiden har reflektion blivit ett nyckelbegrepp inom skolan.13 I läroplanen, mål att 

uppnå i grundskolan, står bland annat att eleverna ska lära sig att reflektera över erfarenheter, men 

ingenstans står vad man menar med reflektion.14 Jan Bengtsson, som är lektor i metodik, skriver att 

ordet reflektion på senare tid blivit ett allt mer utbrett begrepp, vilket har skapat en situation där 

ordet används på ett oreflekterat sätt. Bakom ordet döljer sig en mängd olika idéer om vad 

reflektion egentligen innebär.15 Hasse Hansson, som är lektor i bildpedagogik, skriver även han om 

det komplexa med ordet reflektion i styrdokumenten: 

”Begreppet reflektion förekommer frekvent i olika styrdokument. Oftast intar det något slags honnörsposition för att 

markera något gott. Samtidigt är betydelsen i många fall – såväl i skolans styrdokument som i lärarutbildningen – 

något oklar.”16  

                                                
7 Ibid, s.24 
8 Ibid, s.89 
9 Hirst, 1974 citerad i Carlgren & Marton, s.195 
10  Carlgren & Marton, s.195 
11Lärarförbundet. (2002). Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet. s.12 
12 Skolöverstyrelsen. (1994). Läroplan för grundskolan. Lgr 94 Allmän del, kursplaner. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget. 
13Bengtsson, Jan. (1996). Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning i Christer Brusling & Göran 
Strömqvist (red.) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur. s.67 
14 Lärarförbundet, s.15 
15 Bengtsson, s.69 
16 Hansson, Hasse. (2005). Reflektionsbegreppet i styrdokument i Peter Emsheimer (red.) Den svårfångade 
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Han beskriver oklarheten som att det inte finns tolkningsutrymme på lokalnivå eller att begreppet 

inte har studerats tillräckligt. Vilket leder till problem för lärare inom skolan eftersom den 

vägledning de behöver för att på ett bra sätt arbeta med reflektion är sparsam.17 Om man slår upp 

ordet i en ordbok så är den första betydelsen återspegling medan den andra betydelsen står för 

eftertanke eller fundering.18 Detta säger inte så mycket vare sig för läraren eller för eleven som ska 

arbeta med reflektion.  

    Reflektion kan förstås på många olika sätt.  Reflektion kan vara något som sker i handlandet. Det 

kan vara något som är skilt från handlandet, en s.k. kognitiv verksamhet eller rent av att det är ett 

handlande, men av en annan typ, nämligen en slags självforskning.19  

    Bengtsson delar upp ordet reflektion i tre olika betydelser. Det första är reflektion som 

självreflektion. Ordet reflektion härstammar från det latinska verbet ”reflectere”, som betyder böja 

eller vända bakåt, tillbaka eller åter. Termen infördes ursprungligen från optiken för att beskriva 

ljusets återkastande. Den betydelsen har bibehållits när termen använts i mänskliga sammanhang, 

dock inte reflektion i fysisk självspegling som ljuset gör. Människan upptäcker istället sig själv som 

person, sin psykiska och andliga verksamhet men också sin existentiella tillvaro. Den andra 

betydelsen är reflektion som tänkande. Här menar Bengtsson att ordet avser begrundan, meditation, 

tänkande och funderande. I detta avseende menar han att en företeelse görs till ett föremål för 

ingående eftertanke.  Tanken uppehåller sig längre tid vid ett föremål för att få en bättre och djupare 

förståelse av det. Föremålet kan vara av två olika slag. Det kan gälla den egna verksamheten, men 

kan lika gärna vara vilket föremål som helst, exempelvis jordens uppkomst eller elektricitetens 

natur. Det finns även föremålstyper som ligger mellan det egna och det andra. Hit räknas reflektion 

över yrkesverksamheten. Denna får inte blandas ihop med den egna verksamheten eftersom den 

egna verksamheten är mycket mer omfattande än yrkesverksamheten. Den tredje och sista 

betydelsen är reflektion som självförståelse.  I detta fall handlar det egentligen inte om reflektion 

utan här handlar det rätt och slätt om begrundan eller tänkande.20 

    Den kända didaktikern John Dewey skriver att när det uppstår en situation vi inte behärskar kan 

vi bete oss på olika sätt: Vi kan undvika situationen, ägna sig åt något helt annat, börja fantisera 

eller så kan man försöka lösa problemet. Dewey menar att det sistnämnda betyder att vi reflekterar. 

I det ögonblick man börjar reflektera börjar man genast göra observationer för att förstå situationen. 

En del observationer sker med hjälp av våra sinnen medan andra är det man minns från tidigare 

erfarenheter.21 Vidare delar han upp reflektion i fem faser: förslag, intellektualisering, idén, 

                                                                                                                                                            
reflektionen. Lund: Studentlitteratur. s.60 
17 Ibid, s.60 
18 Bonniers svenska ordbok. (2002) Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB, s.473 
19 Bengtsson, s.69 
20 Ibid, s.72-74 
21Dewey, John. (1996). En analys av det reflekterande tänkandet i Christer Brusling & Göran Strömqvist (red.)  
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resonemang och att pröva idén. Med den första fasen menas att tänkandet leder mot en tänkbar 

lösning. Ibland handlar vi direkt, men om det uppkommer flera förslag konkurrerar de med 

varandra.  Vi jämför och gör bedömningar i våra huvuden vilket förslag som skulle kunna fungera 

bäst. Intellektualiseringen menas att problemet inte är klart. Om problemet vore klart skulle 

reflekterandet gå mycket lättare. I den tredje fasen har vi fått en idé. Idén är inget vi kan kontrollera, 

utan den bara kommer. Problemet som uppstår är vad vi ska göra med idén. Vi för sedan ett 

resonemang genom att granska idén mer noggrant. Vi tar den information vi redan känner till och 

använder oss av denna. 22 I den sista fasen prövar vi våra hypoteser genom handlingar. Ibland 

experimenterar vi med idén i tanken och kommer på så sätt fram att den inte är bra. De fem olika 

faserna följer inte något fastlagt mönster utan varje steg bidrar till att finslipa ett förslag och forma 

det till en bra idé. Varje förbättring av idén leder till nya observationer och hjälper att förbättra 

problemet eller situationen. 23  Reflektion är en process i vilket vi växlar mellan handling, 

iakttagelse och tankar på olika nivåer och relaterar dessa med varandra. 24 

Varför behövs reflektion? 
Läraryrket handlar om att skapa olika förutsättningar för att olika förmågor ska utvecklas hos den 

lärande.25 Reflektion är som jag ovan nämnt ett viktigt inslag i detta. 

    Donald Schön menar att kunskap sker under lång tid och innehåller många olika moment, där 

reflektion är en väsentlig del. Genom reflektion blir man mer medveten. Schön jämförde relationen 

mellan den kunskap som utmärker akademiker och den som värderas inom professionella yrken. 

Schön menar att yrkesmänniskorna vet mer för att de har en sorts underförstådd kunskap. 

Praktikerna har en förmåga att reflektera över sitt intuitiva vetande och använder detta för att lösa 

osäkra situationer som kan uppstå under arbetets gång. Schön menar att genom reflektion blir man 

medveten om den verksamhet som pågår. 26 

    Bengt Molander skriver i sin bok Kunskap i handling om begreppet kunskap-i-handling, med det 

begreppet menar han praktisk kunskap, kunnande, skicklighet, färdighet eller förtrogenhet.27 

Kunskap-i-handling är förankrat i mänskliga erfarenheter.28 För att få kunskap-i-handling behöver 

vi reflektera.  Molander menar att den kunniga praktikern karaktäriseras av att den reflekterar. För 

att vi ska förstå helheten krävs uppmärksamhet i varje del. Man måste kunna leva sig in i sitt arbete 

och samtidigt kunna se det på ett litet avstånd för att känna närhet och distans. Det är alltså 

                                                                                                                                                            
Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur. s.13 
22Ibid, s.17-19 
23Ibid, s.22-23 
24 Emsheimer, Peter. (2005). Metod och reflektion i Peter Emsheimer. (red.) Den svårfångade reflektionen. s.181 
25 Hansson, s.58 
26 Molander, Bengt. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos. s.132-133 
27 Ibid, s.9 
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nödvändigt att gå upp i sin handling, samtidigt som reflektion behövs för kunskap i handling.29 

    Vygotskij hävdar att barns utveckling uppkommer på två plan: först på det sociala planet och 

sedan på det inre planet. Han menar att lärandet sker genom samtal från det yttre till samtal som 

sker inom oss själva. Vi tar till oss kunskap som vi sedan bemästrar, reflekterar, tänker över, och 

gör till vår egen.30 Genom att sätta ord på våra tankar får vi grepp om dem.31 

    Marlene Johansson skriver även hon om det viktiga i att reflektera över det man gör: ”Att stanna 

upp och reflektera över vad det är som händer ger ökad insikt när det gäller att vara kritisk, se 

konsekvenser och att upptäcka och lösa problem.”32  

    Ingegärd Sandström- Madsén uppmanar till reflektion inom skolan i sin bok Skriva för att lära. 

Hon skriver att det bästa sättet att lära sig nya saker är att använda sitt eget språk. Genom att sätta 

ord på våra tankar lär vi oss på ett mer aktivt sätt. Med det egna språkets hjälp kan man integrera 

det nya med det man redan vet och man kan göra den nya kunskapen till sin egen.  Hon menar att 

det bästa mätredskapet för att se om elever har förstått är om de med egna ord kan sammanfatta och 

förklara vad undervisningen handlat om: ”De nya bitarna faller på plats i det egna kunskapsbygget 

och då finns det också förutsättningar för effekter på lång sikt.”33 

    Det är inte bara eleven som vinner på att reflektera över sina lärdomar. Om eleven gör sina 

reflektioner synliga för läraren kan även läraren vinna på elevreflektion. Läraren kan se hur 

eleverna har tolkat olika uppgifter.34 Marton skriver att genom att studera hur elever tänker kan 

läraren bli bättre rustade i sin egen undervisning.35 Läraren kan lära av elevernas erfarenheter och 

sedan förbättra sin egen undervisning. Om läraren bygger vidare på elevernas tankar och 

erfarenheter blir även eleverna delaktiga i undervisningen. Eleverna kan känna att även de kan bidra 

till undervisningen.36  

    I Skolverkets utvärderingar av slöjdämnet kommer det fram att elever tycker att slöjdämnet är 

bland de roliga ämnena i skolan, men de har svårt att se nyttan med ämnet. De har svårt att koppla 

kunskapen de får av slöjden till fortsatta studier eller kommande arbetsliv.37 För att slöjdämnet inte 

ska riskera att bli ett så kallat ”hjälpämne” behöver lärare och elever sätta ord på vad och hur man 

lär sig i slöjden. För att de ska bli medvetna om processen, vad man har gjort, vad man lärt sig och 

vad man upplevt krävs att man utvärderar och reflekterar.  Man menar att eleverna ser sina 
                                                
29 Ibid, s.137-139 
30Dysthe, Olga. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur.s.49 
31 Ibid, s.78 
32 Johansson, Marlene. (1994). Slöjdprocessen – Arbetet i slöjdsalen, Dagboksanteckningar. (Pedagogiska rapporter, nr 
11). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. s.13 
33 Sandström-Madsén, Ingegärd. (1996). Skriva för att lära. Högskolan Kristianstad. s.5 
34 Johansson (1994), s.51 
35 Marton, Ference. (1997). ”Mot en medvetandets pedagogik” i Michael Uljens (red.) Didaktik: teori, reflektion och 
praktik. Lund: Studentlittteratur.s.116 
36 Sandström-Madsén, s.32 
37 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Slöjd. Ämnesrapport till 
Rapport nr 253. Stockholm: Skolverket. s.166 
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kunskaper bättre om de får utvärdera och reflektera över vad de gjort.38 

Reflektion i läroplanerna 
För att se hur man genom tiderna arbetat med reflektion på textilslöjden har jag valt att göra en 

litteraturstudie på grundskolans läroplaner från år 1962 till 1994.  

 

Reflektion i Lgr 62 

I 1962 års läroplan för grundskolan låg ämnets fokus på att lära eleverna tillverka slöjdföremål. 

Genom att tillverka dessa föremål, som förekommer i vardagen, skulle eleverna utveckla manuella 

anlag och färdigheter och förmåga att planera arbetet. Förutom att eleverna skulle lära sig att 

tillverka föremål skulle slöjden även bidra till elevernas estetiska fostran samt lära eleverna om 

materialens egenskaper och öppna deras sinnen för tidsenlig hemkultur.39 Själva ordet reflektion 

förekommer ingenstans under ämnets mål eller under ämnets huvudmoment. Genom att eleverna 

planerade sina arbeten kan man tänka sig att de reflekterade.  

 

Reflektion i Lgr 69 

Denna läroplan är en revision av 1962 års läroplan. Även i denna läroplan nämns inget om 

reflektion i ämnet slöjd. Däremot så står det under ämnets huvudmoment att ämnet ska syfta till att 

ge eleverna möjlighet att med fantasins hjälp uttrycka upplevelser och erfarenheter för att utveckla 

deras förmåga till skapande verksamhet. Det står även under råd och anvisningar att eleven ska ges 

tillfälle under arbetets gång öva sig i att studera och bedöma föremålets användbarhet, deras form, 

färg, mönster och övriga kvaliteter. Det skrivs även att stor vikt bör läggas vid förberedelse och 

planering av arbetet. Under stycket arbetssätt skrivs det att till en god planering bör eleverna få 

tillfälle att värdera det egna arbetet och arbetsresultatet. Detta bör ske tillsammans med lärarna och 

kamraterna. Lite längre ner under samma rubrik skrivs att som stöd för minnet och som hjälp till 

nästa arbete bör eleverna spara anteckningar och skisser.40 Även fast inte ordet reflektion nämns så 

får man även här tolka det som att eleverna genom de olika momenten reflekterar. 

 

Reflektion i Lgr 80 

I denna läroplan för grundskolan står textilslöjd och trä- och metallslöjd för första gången beskrivna 

tillsammans. Redan i första meningen under ämnets mål står det att eleven ska lära sig att bedöma 

arbetsmetoder och arbetsresultat. Under rubriken skapande verksamhet är ett av huvudmomenten 

                                                
38 Ibid, s.178 
39 Skolöverstyrelsen. (1962). Läroplan för grundskolan. Lgr 62 Allmän del, kursplaner. Stockholm: Liber AB, s.1346 
40 Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan. Lgr 69 Allmän del, kursplaner. Stockholm: Liber AB, s.157-

158 
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för lågstadiet att eleven ska lära sig att beskriva och berätta om slöjdarbetet, däremot får man tolka 

det så att eleverna ska göra detta i planeringen och inte efter arbetet är slutfört, eftersom det inte står 

ett ord om att berätta och beskriva under mellanstadiet och högstadiet.  Under dessa stadier finns 

endast formuleringar om att beräkna och beskriva det planerade arbetet. Däremot står det under 

mellanstadiets mål att de ska experimentera med slöjdens material.41 Ordet reflektion finns inte med 

i texten. 

 

Reflektion i Lgr 94 

I dagens läroplan för grundskolan står de fyra f: n beskrivna i läroplanens början.42 Denna 

förändrade beskrivning av ordet kunskap syns tydligt i kursplanen för slöjd. Redan i de första 

meningarna står det beskrivet att slöjd är manuellt och intellektuellt arbete i förening. Vidare skrivs 

att värdera och bedöma är viktiga egenskaper för framtiden. I mål att sträva mot nämns ordet 

reflektion för första gången: ”Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar 

förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter.” Under ämnets karaktär 

och uppbyggnad står det beskrivet att slöjdprocessen har stor betydelse. Här kommer tanke, 

handling, produkt och process kommer till uttryck i en naturlig samverkan. Vidare står skrivet att 

värdering är en viktig del i slöjdprocessen. Eleverna ska redovisa hur inspiration, idéer, 

formgivning och olika ställningstaganden har påverkat deras resultat. Genom detta ska eleverna lära 

sig att bedöma, värdera och dra slutsatser av arbetsinsatsen. 

    Under de mål eleven ska ha uppnått i slutet av femte året står det att eleverna ska kunna beskriva 

och kommentera både produkt och arbetsprocess. Under de mål som eleven ska ha uppnått under 

slutet av det nionde skolåret står att eleven ska kunna beskriva arbetet och motivera de val som 

gjorts under arbetets gång. Denne ska dessutom kunna värdera sin egen arbetsinsats och säga vad 

den har för betydelse för den färdiga produkten. I båda dessa fall krävs att eleven tänker på vad 

denne har gjort, alltså en sorts reflektion.  

    Under bedömningen står det att läraren ska väga in kunskaper från hela processen, från idé till 

genomförande, till presentation och värdering av produkten. För väl godkänd krävs att eleven 

överväger olika alternativ vid planeringen samt att denne kan förklara och motivera olika led i 

slöjdprocessen. För mycket väl godkänd krävs att eleven finner konstruktiva lösningar i sitt arbete 

och omprövar sina val vid behov. De ska tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i nya situationer 

samt på ett realistiskt sätt värdera sin arbetsinsats och produkt ur funktionella och estetiska 

aspekter.43 

                                                
41 Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan. Lgr 80 Allmän del, kursplaner. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget, s.129-130 
42 Lärarförbundet, s. 
43 Skolverket (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket/Fritzes, s.91-94 
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Metod  
Den undersökning jag gjort har ett begränsat informationsmaterial, varför man inte skall 

generalisera det resultat jag fått, vilket jag själv inte tänker göra. I diskussionsavsnittet har jag under 

rubriken Metoddiskussion belyst problematiken med bedömningen av hållbarheten på mitt resultat. 

Urval 
Min enkätundersökning skickades ut till 35 verksamma textillärare. Att valet av informanter skulle 

vara verksamma textillärare föll sig naturligt. Visserligen hade jag även kunnat integrera trä- och 

metallslöjdslärare, men eftersom jag själv ska bli textillärare är jag mest intresserad hur man arbetar 

med reflektion i textilslöjden. De lärare som ingått i undersökningen arbetar inom grundskolan och 

har blandad erfarenhet av läraryrket. Jag ville inte begränsa mig till endast senareårs- eller 

tidigareårslärare eftersom det är intressant att se om det är någon skillnad hur lärarna arbetar med 

elevreflektion beroende vilken åldersgrupp lärarna har. Alla informanter är kvinnor av den enkla 

anledningen att jag inte hittade några manliga textillärare. Informanterna begränsades till att de 

skulle vara bosatta i Västerbottens län. Anledningen till att jag skickade ut enkäterna till hela 

Västerbotten var att jag ville ha många svar. Jag kommer inte att redovisa några skillnader mellan 

de olika kommunerna. Textillärarna valdes ut genom att jag dels fick en lista med mailadresser av 

min handledare samt att jag på olika skolors hemsidor hittade mailadresser. De skolors hemsidor 

där jag inte kunde hitta några mailadresser ringde jag till för att få veta textillärarnas mailadresser. 

Datainsamlingsmetoder 
Med utgångspunkt från mitt syfte och de frågeställningar som jag valt, blev min uppgift att ta reda 

på vad slöjdlärare tycker om reflektion och på vilket sätt de arbetar med det. Detta har jag gjort med 

hjälp av en enkätundersökning. Enkätfrågorna har tolkats med hjälp av den hermeneutiska 

tolkningsmetoden, vilken används som tolkningsmodell av alla typer av texter. Den hermeneutiska 

textanalysen startar i texten som helhet och granskar sedan textens detaljer för att avsluta i 

helheten.44 Enkäten i sin helhet finns som bilaga längst bak i uppsatsen. 

    Innan och under arbetets gång har man höjt ett varningens finger mot mig med att använda sig av 

enkät som metod. Enkäten har många brister. Enkäten ger en bred, men ytlig information. Det är 

även lätt att det blir fel i frågekonstruktion, att man har en ogenomtänkt enkätadministration och att 

det finns brister i databehandlingen.45 Trots dessa varningar bestämde jag mig för att genomföra en 

enkät eftersom jag ville ha en bredd på min undersökning. 

                                                                                                                                                            
 
44 Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: 
Kunskapsföretaget 
45Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. s.30 
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Procedur 
Enkätens frågor konstruerades med undersökningens syfte i fokus samt att jag läst passande 

litteratur till ämnet. Enkäten innehåller både fasta- och öppna svarsalternativ. Detta eftersom att 

mina frågeställningar krävde detta. Dock är frågorna med fasta svarsalternativ övervägande för att 

enkäten skulle bli enkel att fylla i.  

    Enkätens frågor skickades ut via mail där jag i ett inledningsbrev skrivit om vem jag var och 

undersöknings syfte. I brevet stod även hur lärarna skulle gå tillväga för att svara på enkäten. Att 

enkäten skickades via mail berodde på att portokostnaden skulle bli för hög om jag skickade ut 

enkäterna via post. Att dela ut enkäterna personligen var inte heller något alternativ eftersom det 

skulle ta alltför lång tid och då skulle jag bara kunnat begränsa mig till Umeå kommun. 

     Informanterna fick åtta dagar på sig att svara på enkäten. Efter första utskicket fick jag två svar. 

Efter det skickade jag ut ett påminnelsemail till dem som inte svarat, där informanterna fick tre 

dagar på sig att svara, då fick jag tillbaka ytterligare fyra svar. Både inledningsbrevet och 

påminnelsebrevet finns bifogade som bilagor. Båda breven är skrivna efter Ejlertssons mall.46   Efter 

det att påminnelsebrevet skickats ut och jag fortfarande inte fått nog många svar så ringde jag runt 

till de lärares vars telefonnummer jag kunde få tag i. Ejlrertsson skriver att: ”Just det faktum att man 

anstränger sig extra och ringer till respondenten kan många gånger vara tillräckligt för att motivera, 

att personen i fråga trots allt ställer upp.”47 Vilket stämde till viss del då flera av lärarna då valde att 

skicka in enkäten.  

    Efter att jag fått 16 stycken svar bearbetades enkäten. De stängda frågorna sorterades efter vilken 

stadium lärarna arbetade med och sedan efter vad de tyckte. De öppna frågorna skrevs ut och 

kategoriserades efter olika teman.  

Forskningsetik 
När man genomför ett examensarbete gäller vissa etiska principer.48 Dessa har jag använt mig av 

när jag genomfört min undersökning. Deltagarna som var med i undersökningen fick en rättvisande 

och begriplig beskrivning av undersökningen. Denna information fick deltagarna i det bifogade 

brevet som skickades med enkäten. Deltagarna fick även möjlighet att när som helst ställa frågor 

om undersökningen.   I det bifogade brevet blev deltagarna upplysta om att deltagandet av 

undersökningen var frivilligt och att enkäten var anonym. Denna information upplystes även de 

deltagare jag ringde upp och påminde. 

 

                                                
46Ejlertsson, Göran. (1996). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur. s.35 och 39. 
47  Ibid, s.23 
48Johansson & Svedner, s.29-30 
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Resultat 
Av 35 utskickade enkäter fick jag 16 stycken svar. Ingen av lärarna som inte svarade meddelade att 

de inte ville delta i undersökningen, däremot så avböjde en lärare att delta när jag ringde upp henne 

med anledningen att hon inte hade tid att delta. Några av lärarna jag ringde upp tyckte att enkäten 

var för omfattande.  Varför jag fick in så få svar kan jag endast spekulera om. När jag ringde runt 

för att påminna lärarna om enkäten svarade de flera av dessa lärare att de hade mycket att göra nu 

runt jul, något som även Ejlertsson varnar för när man skickar ut enkäter i december.49  

    Vissa av frågorna redovisas med hjälp av tabeller med efterföljande kommentarer. Enkätens 

öppna frågor har till viss del kategoriserats efter lärarnas åsikter. Dock så är några av lärarnas svar 

redovisade som citat eftersom de är intressanta för undersökningen. På frågorna om vad 

elevreflektion betyder för lärarna och varför de tycker elevreflektion är viktigt/inte viktigt är lärarna 

inte kategoriserade efter vilken elevgrupp de arbetar med. Detta för att jag tycker svaret inte har 

någon betydelse beroende vilket stadium de arbetar på. 

    Resultatet redovisas genom att frågorna och svaren från enkäten visas. Detta för att enkelt se vad 

som kommit fram. Efter resultatet kommer en sammanfattande analys. Enkätens frågor har 

fetmarkerats i resultatet för att göra det enklare för läsaren, dessa finns dock inte med i 

innehållsförteckningen. 

 
Vilken årskurs går de elever du undervisar? 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

år 3-6 år 3-9 år 7-9

Antal

 
Figur 1 visar hur många lärare som deltog i undersökningen och vilken ålder det är på deras elever. 
 

Fyra av informanterna arbetar inom grundskolans tidigare år. De flesta som deltog i 

enkätundersökningen arbetar inom grundskolans senare år, sju stycken. Fem av de tillfrågade 

arbetar inom både grundskolans tidigare år och grundskolans senare år.  

 

                                                
49Ejlertsson, s.27 
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Vad betyder ordet elevreflektion för dig? 

Här delar jag in svaren efter tre olika alternativ: Att eleverna tänker medan de arbetar, att de 

tänker/reflekterar efter avslutad process, tänker medan de arbetar och efter avslutat arbete. Lärarna 

kategoriseras här inte efter vilket stadium de arbetar på eftersom jag inte tycker det är relevant för 

resultatet. 

     Sex stycken av lärarnas svar visar på att de tycker elevreflektion betyder att eleverna tänker 

medan de arbetar. Exempel på sådana svar ser ut så här:  

”Att eleven tänker igenom hur det blir om jag gör det ena eller andra valet, kunna se olika alternativ.” 

 

”Att eleven tänker samtidigt som de arbetar.” 

 

Två stycken svar visar att elevreflektion för dem betyder att eleverna tänker efter en avslutad 

process: 

 ”Att eleverna tänker över sin produkt.” 

 

”Eleverna får reflektera efter avslutat arbete. De får tillfälle att tänka över de val de gjort och se 

konsekvenserna av det. Både positiva och negativa konsekvenser.” 

 

Hälften av lärarna, åtta stycken, har svarat att elevreflektion betyder att eleverna tänker medan de 

arbetar och att de reflekterar efter det att de slutfört ett arbete. 

 

”Att eleverna tänker på vad de gör och varför medan de arbetar samt att de får tid att reflektera över sin 

färdiga produkt.” 

 

”Att så ofta som möjligt få eleven att tänka efter, att efter ett arbete be eleverna skriva en redovisning.” 

 

”Att eleven har tid att stanna upp och utvärdera sin arbetsinsats och resultatet av den. Möjlighet att dra en 

slutsats, se och känna sitt kunnande växa genom att bättre kunna beskriva arbetsprocessen. Att kunna titta i 

sin slöjdportfolio och se att arbetet faktiskt blir bättre och bättre genom åren.” 

 

”Att eleverna ges möjlighet att reflektera över det arbete de gör och gjort, både efter varje lektion, men 

också i form av en grundlig utvärdering efter en färdiggjord produkt.” 
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Tycker du det är viktigt med elevreflektion? 

Alla informanter svarade att de tycker att elevreflektion är viktigt. En av informanterna lägger till i 

svaret att denna tycker det är mycket viktigt med elevreflektion. 

 

Varför tycker du det är viktigt/inte viktigt med elevreflektion? 

En lärare skriver att arbetsprocessen är en helhet där tanke och handling måste växelverka för att det 

ska fungera, därför måste vi slöjdlärare lära eleverna att använda sina tankar som redskap. Samma 

lärare skriver även, genom att vi lär eleverna att reflektera och tänka själva så slipper vi lärare 

onödiga frågor som exempelvis ”fungerar det här”. Genom ett aktivt arbete med elevreflektion kan 

eleverna själva svara på dessa typer av frågor. En annan lärare skriver att elevreflektion leder till 

elevpåverkan och delaktighet i slöjdarbetet och att eleverna genom reflektion ska ta med sig sina 

tankar till nästa arbete. De flesta av lärarnas svar, 11 stycken, visar att de tycker att genom att 

eleverna reflekterar så lär de sig mer. Några av svaren ser ut så här: 

 

”Jag tycker det är ett sätt att lära, samtidigt som jag vet att det kommer med kunskap och mognad. Jag tror 

inte det [elevreflektion] går att tvinga fram.” 

 

”Jag tror att det är viktigt att eleverna reflekterar för att de kunskaper de får inom ämnet då blir mer 

synliga. Det är ett bra sätt att synliggöra processen så väl som resultat.” 

 

”Om inte eleven reflekterar över sitt arbete eller det sammanhang arbetet utförs i så måste det bli svårt för 

eleven att finna mening med det han/hon gör. Tyvärr så tror jag att mycket av det som sker i skolans värld 

upplevs av många elever ske för att skolan har bestämt det. Det tråkiga är att för många elever räcker det.” 

 

”För det första tror jag det är otroligt viktigt för eleverna, eftersom att jag tror att de lär sig mer av att 

reflektera. Sedan tror jag det är viktigt för slöjdämnet eftersom vi då konkret kan visa vad eleven lär sig. 

Ämnet kan då få högre status.” 

 

Tre stycken av lärarna är mer inne på den inre process som sker hos eleverna. En skriver så här: 

 

”Genom att eleverna får tänka över sin arbetsgång inser de hur bra de jobbat och får bättre självförtroende. 

Andra elever kan lära av sina misstag. Ibland kan även reflektion leda till kreativitet då eleverna tänker 

över vad de hade kunnat göra bättre och tar med sig dessa tankar till nästa arbete.” 

 

En annan lärare menar att slöjdämnet inte bara handlar om att bli klar med sin produkt utan även att 

utveckla sig själv att bli nöjd. Den sista av dessa lärare skriver att reflektion är en del i utvecklingen 
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av eget ansvarstagande och att det underlättar för eleven att planera nästa arbete. Även att reflektion 

leder till ökat självförtroende. 

 

Låter du dina elever reflektera i din undervisning? 

Alla informanter svarade att de låter sina elever reflektera i sin undervisning.  

 
På vilket sätt arbetar du med elevreflektion? 
Lärarna i grundskolans tidigare år 

På detta stadium skiljer sig svaren en del. Den första läraren skriver att hennes elever får, innan de 

startar att arbeta, skriva eller rita på en speciell blankett vad de tänker göra. Efter de gjort klart 

produkten får de utvärdera genom att svara på frågor som: blev det som du tänkt och skulle du göra 

annorlunda nästa gång? Läraren fotograferar varje elevs arbete som eleverna får lägga i en mapp. 

Läraren skriver att i denna mapp skriver gärna eleven om sitt arbete. Läraren ställer även ut 

elevernas arbete i utställningsskåp i skolans korridor, där eleverna kan titta på varandras arbeten. 

Detta, säger hon, leder till tankar hos eleverna och att nivån höjs på allas arbeten. 

    Den andra läraren svarar att denne pratar med sina elever om varför det är viktigt att reflektera 

och att hon försöker få dem att förstå skillnaden mellan frågorna: hur ska jag göra och är det okej 

om jag gör såhär? Den tredje läraren är inne på lite samma sak. Hon låter inte heller eleverna skriva 

något, utan försöker ställa frågor som leder till att eleverna reflekterar. 

    Den sista läraren svarar att denne försöker få eleverna att tänka över vad de gör och vad de får för 

konsekvenser. Läraren skriver att ibland får de äldre eleverna, år fem och sex, skriva ner sina 

tankar, men att tiden inte räcker till att göra det varje slöjdlektion. Om eleverna skriver får eleverna 

svara på frågor som läraren själv skrivit på whiteboardtavlan. Detta för att det underlättar elevernas 

skrivande. 

     

Lärarna i grundskolans senare år 

Två lärare svarar att de låter sina elever skriva efter varje slutfört elevarbete. Den ena svarar att i 

och med den minskade slöjdtiden blir det elevreflektion mest i form av en ordentlig planering och 

utvärdering av färdigt arbete. Samma lärare skriver dock att när hon tidigare arbetade med yngre 

elever fick de skriva slöjddagbok de sista fem minuterna efter varje lektion. Den andra läraren 

svarar att hennes elever får skriva på ett speciellt blad efter varje avslutat elevarbete. På detta 

papper får eleverna svara på frågor som: vad de lärt sig, vad de tyckte var svårt, om de blev nöjda, 

om de hade kunnat göra något annorlunda. 

    Fyra stycken lärare svarar att deras elever får skriva i loggböcker efter varje avslutad lektion. En 

av dessa lärare svarar att hon även ibland har muntliga samtal med eleverna. Samt att varje elev en 

gång per år får redovisa en slöjdprodukt för klassen. En annan av dessa lärare skriver att förutom 
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loggböckerna försöker hon även under arbetets gång ställa frågor till eleven som gör att eleven får 

tänka efter.  

 

Lärarna som arbetar med båda åldersgrupperna 

En av lärarna svarar att med de yngre eleverna (tidigare år) avslutas lektionen med ”en runda” där 

läraren frågar om eleverna är nöjd med dagens lektion, om eleverna har hunnit med det man tänkt 

sig, om man är nöjd med resultatet. Alla eleverna ställer ut och visar upp sina alster en gång per 

termin, vilket läraren också tycker räknas som reflektion. Detta eftersom läraren menar att eleverna 

kollar in och upptäcker andras arbeten samt att de då ofta betraktar sitt eget arbete med ”nya ögon”. 

När läraren arbetar med de äldre eleverna arbetar hon på en annan skola i en slöjdsal som har dator 

och digitalkamera. På denna skola får varje elev fota sina alster och skriva en utvärdering på papper 

med frågeställningar. Fotot och utvärderingen sätter sedan eleverna in i en webbaserad portfolio.  

    En lärare svarar att hennes elever får på slutet av lektionen skriva en rad i en dagbok samt att 

eleverna får skriva en typ av redovisning i slutet av ett arbete. Läraren skriver att eleverna får i 

denna redovisning svara på frågorna från slöjdprocessen. Vad läraren menar med detta är för mig 

oklart. Läraren nämner inget om hon gör någon skillnad mellan de yngre och äldre eleverna. 

    En annan lärare skriver att hon försöker få eleverna att reflektera hela tiden. Detta genom att 

läraren ställer frågor om hur de har tänkt m.m. När de har gjort klart ett arbete får de reflektera i ett 

häfte, i detta häfte gör eleverna även anteckningar och skisser.  

    En lärare skriver att elevreflektionen är i mycket begränsad skala då gruppstorleken inte ger tid 

över till handledning av elever i den utsträckning man skulle önska. Läraren menar att reflektion är 

något man lär sig med andra och all reflektion tar tid. Eleverna är också väldigt produktinriktade 

och tycker att reflektion och utvärdering av arbeten stjäl tid. Läraren nämner inget om att göra olika 

med de olika åldrarna. 

   Den sista läraren skriver att hon diskuterar med eleverna under arbetets gång. Detta för att de ska 

göra eventuella förändringar och förbättringar samt för att hitta nya lösningar. Även denna lärare 

nämner inget om att göra olika för de olika åldrarna. 
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I hur stor utsträckning (minuter per lektion) låter du dina elever reflektera? 
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Figur 2 visar hur många minuter per lektion lärarna låter sina elever reflektera 
 
 
Här kommer enkätens första, och enda, interna bortfall. Sju stycken av lärarna valde att inte svara 

på denna fråga. De flesta har skrivit att det är omöjligt att svara på eftersom det är så stor skillnad 

mellan olika elever och klasser. De lärare som svarat på frågan skriver att svaret gäller tiden när 

eleverna skriver loggbok eller utvärderingspapper.  

    Av den lärare som arbetar på grundskolans tidigare år som har besvarat frågan svarar denna att 

om eleverna skriver ner sina reflektioner så tar det ungefär 5-10 minuter. De lärare som arbetar 

inom grundskolans senare år som besvarat frågan svarar fyra stycken att eleverna ägnar 5-10 

minuter åt att skriva ner sina reflektioner. Tre av senare års lärarna svarar att eleverna skriver i sina 

loggböcker i ca 1-5 minuter. 

   Den lärare som arbetar med både tidigareårs- och senareårselever och som svarat på frågan säger 

att dennes elever ägnar 1-5 minuter åt deras loggböcker.   

 
Har du någon genomgång/instruktion om hur eleverna ska göra innan de ska arbeta med 
elevreflektion? 
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Figur 3 visar om lärarna har någon genomgång eller instruktion innan eleverna ska arbeta med elevreflektion 
 
 
På frågan om lärarna har någon genomgång eller instruktion om elevreflektion svarar hälften av 
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tidigareårslärarna ja, medan den andra hälften svarar nej. Sex av senareårslärarna svarar att de 

instruerar eleverna hur de ska göra, medan en svarar nej. Av de lärare som arbetar med båda 

tidigare år och senare år svarar tre att de har det och två att det inte har någon genomgång. Ingen av 

dessa skriver om de gör någon skillnad beroende på vilken åldersgrupp de arbetar med.  

 
Samarbetar du med något annat ämne, exempelvis svenska, där eleverna kan skriva sina 
reflektioner? 
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Figur 4 visar om lärarna samarbetar med något annat ämne där eleverna kan reflektera 
 
 
På frågan om lärarna samarbetar med något annat ämne så svarade två av tidigareårslärarna ja, 

medan två svarade nej. En av de lärare som svarat nej skriver som kommentar att de inte finns tid 

till det. Första läraren som svarade ja skrev att hon samarbetar med matematiken, träslöjden och 

ibland även orienteringsämnena (OÄ), dock inget om något skrivsamarbete. Det framkommer i 

hennes svar att hennes samarbeten leder till intressanta reflektioner hos eleverna. Eleverna på den 

aktuella lärarens skola har extratimmar i slöjdämnet för att eleverna ska göra skalenliga ritningar till 

sina slöjdarbeten. Detta sker i samarbete med matematiken. Med hjälp av ritningen gör varje elev 

upp sin modell i fullstor skala. Läraren skriver att genom detta blir det många roliga reflektioner hos 

eleverna. Hur läraren samarbetar med OÄ: n framkommer inte av enkäten. Den andra läraren som 

svarade ja skrev att den ibland har samarbetat med klassläraren. 

    Majoriteten av senareårslärarna (sex stycken) svarade att de inte samarbetar med något annat 

ämne. Den lärare som svarar ja på frågan skriver att hon även är lärare i svenska och det har hänt 

någon gång att eleverna har fått skriva om en process under ett moment i svenskan. 

    Ingen av lärarna som arbetar med båda åldersgrupperna samarbetar med något annat ämne. En 

lärare säger att det är tidsödande och krångligt, men att hon skulle kunna be om råd. En annan 

skriver att hon brukar göra det, men att den här terminen inte fått till det praktiskt. 

 
Hur använder du dig av elevernas reflektioner? 

Informanterna fick här välja mellan fyra altarnativ: Underlag för betygsättning (A), se vad eleverna 

lärt sig/inte lärt sig (B), se hur eleverna har tänkt (C), se hur mycket eleverna har arbetat (D), Annat 

(E). 
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    Alla tidigare års lärare valde alternativen B och C. Tre av de sju senare års lärarna valde alla 

alternativen. En lärare valde alternativ B och C. Resterande tre valde alla alternativ förutom 

alternativ D. En lärare som arbetar med båda elevgrupperna svarar att denne använder sig av alla 

alternativen förutom alternativ D. Två av de fem lärarna använder sig av alla alternativen. En lärare 

använder sig av alternativ A, C, D. Den sista läraren svarar på E att eleverna reflekterar för sin egen 

skull och inte för hennes.  

 

Tycker du dina elever reflekterar nog mycket? 
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Figur 5 visar om lärarna tycker att deras elever reflekterar tillräckligt mycket 
 

Lärarna i grundskolans tidigare år 

Två av lärarna anser att deras elever inte reflekterar nog mycket. Den ena skriver som kommentar 

att deras tålamod inte räcker och att de styrs väldigt mycket av att produkten ska bli färdig snabbt. 

Den andra läraren som svarat nej skriver att hon skulle vilja att det fanns mer tid till att eleverna 

fick skriva ner sina reflektioner. Samt att hon skulle vilja ha mer tid till att sitta med varje elev och 

ha ett samtal kring elevens process och produkt. 

   Den första läraren som svarar ja skriver att för mycket tid får inte gå till teori, för viktigast av allt 

är ju ändå hela slöjdprocessen. Hon skriver att samtal sker ju trots allt hela tiden med varje elev 

under arbetet. Den andra läraren som svarar ja skriver att den reflektion eleverna gör under arbetets 

gång räcker för elevernas ålder och mognad.  

 

Lärarna i grundskolans senare år 

Sex av de sju lärarna svarar att de tycker att deras elever reflekterar nog mycket. Dock så lägger en 

lärare till som kommentar: ”Visst hade eleverna kunnat ägna mer tid till exempelvis skrivandet i 

loggböckerna, men då måste slöjden få mer timmar. Slöjdtiden räcker inte ens till som det är nu.” 

Läraren som svarar nej på frågan skriver att hon tycker det är svårt att få eleverna att ta sig tid till att 

reflektera.  
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Lärarna som arbetar med båda åldersgrupperna 

En övervägande majoritet av senare års lärarna har svarat nej på frågan. De flesta av lärarna som 

svarat nej på frågan har kommenterat sitt svar. De kommentarerna ser ut så här: 

”Det skulle gå att göra det tydligare för eleverna om jag tänkt igenom tydligare vad jag tycker är viktigt.” 

 

”Inte alla elever reflekterar nog mycket. Eftersom eleverna bara har slöjd en gång i veckan så känns det 

som tiden är knapp. De elever som har lätt att formulera sig hinner galant. De som har lite svårare med att 

skriva vill helst skriva så lite som möjligt.” 

 

”Lätt att en nedskriven elevreflektion blir något snabbt ”nerrafsat” för att exempelvis lektionen är slut. 

Slöjden kan ju inte tumma på timmarna och ta en stund av nästa lektion för att skriva klart. Svårt för 

eleverna själva att se värdet i utvärderingen/reflektionen. Det blir ibland någonting som bara ska göras.” 

 
Sammanfattande analys 
Vad är elevreflektion enligt textillärarna? 

De allra flesta textillärare svarar att elevreflektion enligt dem handlar om att eleverna får tänka och 

fundera när de planerar, arbetar och utvärderar. De flesta skriver även att elevreflektion kan både 

var muntliga, skriftliga och något som sker ”osynligt” i elevens tankar. Jag tycker de allra flesta 

lärarna har gett bra svar på frågan. Det märks att de har funderat kring ordet. En lärare svarar att 

eleverna ska titta i backspegeln under tiden de arbetar för att kunna göra förändringar och 

justeringar innan arbetet är klart. Det är även av stor vikt att eleverna får reflektera över sitt färdiga 

arbete. Reflektion är inte bara ett redskap under arbetets gång, utan även ett redskap att använda för 

att utvärdera sitt arbete. En lärare svarar att elevreflektion betyder att man funderar kring sin 

produkt. Vilket kan ses som lite konstigt eftersom i slöjden är hela slöjdprocessen viktig inte bara 

det slutgiltiga resultatet. Dock kan läraren mena att genom att eleven reflekterar kring sin produkt 

tänker eleverna på vägen fram dit.  

 

Vad anser textillärarna om elevreflektion som redskap i textilslöjden? 

Alla informanterna som svarade på enkäten tycker det är viktigt med elevreflektion och låter sina 

elever reflektera på deras lektioner, vilket jag anser kan tolkas som att de tycker elevreflektion är ett 

bra redskap i slöjden. En av lärarna svarar dessutom att genom att slöjdlärare lär eleverna tänka 

själva så slipper man onödiga frågor. Ett redskap som gör lärarnas arbete avsevärt enklare. 

Majoriteten av lärarna, 11 stycken, tycker att eleverna lär sig mer av att reflektera. Många av 

lärarnas svar visar att elevernas kunskaper har kommit fram mer då de fått reflekterat. En av dessa 

lärare har även insett hur bra det är för slöjdämnet att eleverna fått reflektera eftersom hon anser att 
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ämnet får mer status. Vilket även är något som NU 2003 pekar på. 

   Tre av lärarna påpekar hur viktig elevreflektion är för elevernas inre process. Genom reflektion 

upptäcker de sig själva. Genom att de hittar sin egen inre process går det lättare att arbeta. Vilket 

också leder till en form av kunskap.  

    Här kan man se hur oklarheten i begreppet elevreflektion kommer i uttryck. För vissa lärare leder 

elevreflektion till synlig kunskap, för andra är det en inre process som kanske inte alltid blir synlig. 

Detta leder troligen till att man använder sig av elevreflektion på olika sätt och att eleverna får olika 

kunskaper.  

     

Hur arbetar textillärare med elevreflektion? 

Lärarna har både likheter och skillnader i sitt sätt att arbeta med elevreflektion. Tre av de fyra lärare 

som arbetar inom grundskolans yngre år svarar att de inte låter eleverna skriva. En av lärarna 

skriver att det har med elevernas mognad att göra. Medan en annan skriver att tiden inte räcker till. 

Alla lärare som arbetar inom grundskolans senare år svarar att deras elever på ett eller annat sätt får 

skriva ner sina reflektioner. Antingen efter varje lektion eller efter ett arbete är klart. Lärarna som 

arbetar med båda åldersgrupperna är den mest splittrade gruppen. Två av lärarna arbetar med 

reflektion muntligt med eleverna. En lärare låter eleverna skriva loggbok. Två av lärarna låter sina 

elever skriva en utvärdering efter varje slutfört arbete. Man kan fråga sig om det är ett bra sätt att 

endast låta eleverna skriva en utvärdering efter varje avslutad process? Minns eleverna verkligen 

vad som hände under den första lektionen i början av processen? Bara en lärare av de som arbetar 

med båda åldersgrupperna skrev att hon gjorde skillnad mellan de yngre och äldre eleverna. Hon 

arbetade muntligt med de yngre eleverna och skriftligt med de äldre. Enkätsvaren visar att de andra 

fyra lärarna som arbetar med båda yngre och äldre elever inte gör någon skillnad i hur de arbetar 

med eleverna.  

    Varför är det skillnad i hur lärarna arbetar? Är det okunskapen om vilket som är det bästa sättet 

att arbeta? Är det beroende på att de olika stadierna har olika kursmål eller är resurser och lokaler 

som styr? En lärare som arbetar med båda åldersgrupperna skriver i sitt svar att hennes olika sätt att 

arbeta med elevreflektion skiljer sig mellan grupperna beroende att det exempelvis inte finns någon 

dator på skolan där de yngre eleverna går. De lärare som låter sina elever skriva ner sina 

reflektioner låter eleverna ägna i genomsnitt mellan en till tio minuter att skriva ner dessa 

reflektioner. Några av lärarna som inte valde att svara skrev att det var omöjligt att svara på. Jag 

menade att de skulle skriva hur länge de lät eleverna skriva om de använde sig av exempelvis 

loggböcker eller dylikt. De flesta av lärarna, 11 stycken, har en genomgång om hur eleverna ska 

göra när de ska reflektera. Hälften av tidigare års lärarna har genomgång. Endast en av senare års 

lärarna svarar att hon inte har någon genomgång. Två stycken av lärarna som arbetar med båda 
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åldersgrupperna svarar att de inte har någon genomgång. De elever som inte får någon genomgång, 

förstår dessa hur de ska göra eller arbetar lärarna mer med reflektion i tanken? Om de inte får någon 

instruktion vad de exempelvis ska skriva i loggböckerna blir de reflektionerna verkligen reflektioner 

eller blir det bara snabbt nerskrivna ord som inte gör någon nytta? 

    Här kan man se en tendens av att man låter äldre elever skriva ner sina reflektioner medan man 

med de yngre eleverna arbetar mer muntligt med elevreflektion. Är det på grund av elevernas olika 

mognad? Är det på grund att man med de yngre eleverna vill behålla ”pysselkänslan” och arbeta 

mer produktinriktat? Är de rädda för att eleverna ska tycka ämnet är tråkigt om de måste skriva? 

Vill de lärare som arbetar med de äldre eleverna få en slags dokumentation av elevernas tankar till 

dess att betygen ska sättas? 

    Endast tre stycken lärare samarbetar med något annat ämne där man kan utnyttja tiden så att 

eleverna reflekterar mer. Hälften av tidigare års lärarna samarbetar, där en som samarbetar med 

matematiken verkar ha ett väldigt lyckat samarbete.  Endast en av senare års lärarna samarbetar 

ibland genom att eleverna får skriva ner sina reflektioner på svenskundervisningen och det eftersom 

läraren själv även är svensklärare. Flera av lärarna som svarar nej skriver att det tar tid och är 

krångligt. Vilket de menar är krångligt för dem själva att ordna praktiskt. För eleverna skulle det 

nog inte vara krångligt, utan bara lärorikt.  

    Ingen av lärarna skriver att man förklarar för eleverna varför elevreflektion är bra utan man 

verkar endast dela ut loggböcker eller utvärderingspapper till eleverna. Möjligtvis kan man tänka 

sig att lärarna säger detta på genomgångarna. 

    På frågan om hur lärarna använder sig av elevernas reflektioner skiljer sig svaren betydligt 

mellan de olika lärarna. Detta troligen på grund av att man har olika kursmål för de olika 

elevgrupperna där exempelvis betygsättningen gör stor skillnad. De lärare som arbetar med de 

yngre eleverna använde sig av reflektionerna för att ta reda på vilka kunskaper eleverna tillämpat 

och se hur eleverna har tänkt. Några av senare års lärarna, tre stycken, valde att även ta med de två 

andra alternativen. Tre stycken valde att inte ta med alternativet som handlade om hur mycket 

eleverna arbetat. Lärarna som arbetar med båda åldersgrupperna är splittrade i sina svar och man 

använder sig av elevreflektionerna väldigt olika. Flera av lärarna svarar att man använder 

reflektionerna vid betygsättning. Medan en lärare bestämt svarar att reflektionerna är till för 

eleverna och inte för hennes skull. 

 

Vad finns det fördelar respektive nackdelar med att använda elevreflektion i undervisningen? 

 Nackdelarna med att använda elevreflektion är att de tar tid. Tiden som lärarna har till förfogande 

är knapp och ska räcka till att arbeta med slöjdens material och tekniker. Flera lärare uttrycker just 

detta som ett problem. Exempelvis så önskar en tidigare års lärare att det fanns mer tid så att hennes 
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elever fick skriva ner sina reflektioner. En senare års lärare skriver att hon önskar mer tid kunde 

läggas på loggboksskrivandet. En lärare skriver att skrivandet i loggboken blir lätt något hastig som 

är ett ”ont måste” istället för ett viktigt hjälpmedel. Flera lärare uttrycker också önskemål att kunna 

samtala mer med eleverna om elevreflektion. Dock så tror jag att även om man skulle 

tillhandahållas mer tid på slöjden skulle den tiden inte läggas på reflektion. 

    En lärare skriver att det viktigaste inom slöjden är ju trots allt slöjdprocessen. Vilket slöjdläraren 

tycker man ska lägga fokus på. Dock så kan man fråga sig om inte elevreflektion inberäknas i 

denna? Lärarna prioriterar elevernas arbete med produkten. Vad tänker egentligen läraren som 

svarar att elevreflektion skulle kunna göras tydligare för eleverna om läraren själv tänkt igenom vad 

hon tycker är viktigt med elevreflektion? Om det finns en osäkerhet hos henne gällande 

elevreflektion finns det säkert även en osäkerhet bland hennes elever. När jag läser lärarnas svar om 

vad elevreflektion är funderar jag om det finns en osäkerhet hos lärarna angående elevreflektion. 

Även fast svaren inte skiljer sig åt allt för mycket så finns det vissa skillnader. Lärarna har kanske 

inte nog med kunskaper inom området. Vilket leder till att man inte använder elevreflektion i så stor 

utsträckning som man skulle vilja. Man är osäker på vad det är och hur man på bästa sätt ska arbeta 

med det. 

    Fördelarna är att elevernas kunskaper kommer fram mer. Lärarna kan se hur eleverna har tänkt. 

Dessutom kan lärarna se vad eleverna lärt sig och vad de inte lärt sig. Genom detta kan ämnets 

kunskaper bättre synliggöras vilket kan leda till att ämnet får en höjd status. Om läraren har en 

genomtänkt undervisning där elevreflektion verkligen fungerar kan elevreflektionerna vara till hjälp 

vid betygsättning. Ingen av lärarna har dock nämnt att genom elevreflektion får eleverna inflytande 

över undervisningen. Vad beror detta på? Har det inte kommit fram genom elevernas reflektioner 

eller har inte lärarna kunnat dra den kopplingen? Kan det vara så att det kommer fram nyttig 

information från elevernas reflektioner som lärarna inte använder? 

 

Diskussion 

Metoddiskussion   
Eftersom jag inte tillhandahållits alla enkätsvar kan man inte generalisera det resultat jag fått.  

Enkäten har, trots många genomläsningar innan den skickades ut, en del brister. Dessa har jag 

märkt i efterhand när jag sammanställt enkätsvaren. Vissa av frågorna har tydligen missuppfattats. 

Detta hade kunnat förhindras genom omformuleringar. På frågan i hur stor utsträckning lärarna låter 

sina elever ägna åt elevreflektion blev det sju stycken interna bortfall. Detta hade troligen kunnat 

förhindras i och med en omformulering av frågan i stil med: Hur många minuter per lektion avsätter 

du till elevreflektion? Det hade kanske även varit till hjälp att be någon att prova fylla i enkäten 
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innan jag skickade ut den, för att förhindra dessa missuppfattningar. Fråga tre i enkäten, tycker du 

det är viktigt med elevreflektion, är en väldigt ledande fråga där man lätt kan se vad jag är ute efter. 

Alla lärare har svarat att de tycker det är viktigt med elevreflektion, men lärarna har lätt kunnat se 

min åsikt i frågan och man kan fråga sig om alla lärare har svarat ärligt på denna fråga. För att 

styrka mitt resultat hade jag även kunnat göra intervjuer med ett antal lärare får att få mer djup i 

mina svar.  

Diskussion av resultatet 
Ett bra resultat är att alla lärarna som deltog i undersökningen tycker likt forskningen att 

elevreflektion är viktigt för elever. Här kan man däremot fråga sig om lärarna var ärliga i sitt svar 

eller om min fråga var för ledande. Jag hoppas på det första. De lärare som inte svarade på enkäten 

var 19 stycken av 35. Ska man tolka bortfallet som att de inte använder sig av elevreflektion och 

inte tycker det är viktigt? En tanke som tål att tänkas på. Eller så var det bara så att dessa lärare inte 

hade tid eller lust att fylla i enkäten.  

    Osäkerheten om vad reflektion är, som jag nämnde i analysen, tror jag är ett av de stora hindren 

för att reflektion inte används på bästa sätt. Det pratas om reflektion och skrivs om i läroplaner, men 

man har inte grepp om vad det betyder.50 Begreppet har inte studerats tillräckligt. I skolans 

läroplaner är betydelsen av ordet oklart.51 Det leder till att varje lärare tolkar ordet på sitt sätt och 

lägger sedan upp sin undervisning utifrån det. För vad menas egentligen med uttrycket 

”[…]utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter.”52 Under 

slöjdprocessen ska eleverna värdera och bedöma. Men ges alla elever samma möjlighet till detta 

eller blir det lätt som en av lärarna nämnde; att reflektion blir något snabbt nerrafsat i slutet av 

lektionen? Otydligheten leder till att för en lärare kan det menas att man ställer reflekterande frågor 

till eleverna för en annan att eleverna ska skriva en utvärderande reflektion över sin färdiggjorda 

produkt. Tanken med styrdokumenten kan inte vara att förvilla, fast här kan det bli så ändå. Lärarna 

ser på elevreflektion på olika sätt. Samtidigt är det så med dagens läroplan att den inte har tydliga 

direktioner hur lärare ska arbeta, vilket leder till att man på olika sätt lägger upp undervisningen. 

     Textillärare har länge varit ett ”ensamt ämne” där man inte alltid haft kollegor och kunna 

diskutera olika inlärningssätt.53 Detta har förbättrats på senare år, men textillärarna är fortfarande 

inte lika många på en skola som exempelvis svensklärarna. Genom att textillärarna hade mer 

kontakt med varandra hur man arbetar med elevreflektion skulle troligtvis arbetet med det förbättras 

avsevärt och arbetssätten skulle inte vara lika splittrade som lärarna angivit ovan. Lärarna skulle då 

                                                
50 Bengtsson, s.69 
51 Hansson, s.60 
52 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket/Fritzes, s.92 
53 Borg, s.12 
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kunna diskutera med varandra om arbetssätt och vad som fungerar och inte. 

    Många av lärarna har angett att de låter eleverna skriva ner sina reflektioner.  Sandström – 

Madsén, som förespråkar att man ska skriva för att lära, skriver att läraren måste vara införstådd 

med vad man gör och vad man vill uppnå med att låta eleverna skriva, vilket många lärare inte är. 

Jag tror inte alla lärare är införstådda varför det är bra att låta sina elever skriva. Jag tror inte heller 

eleverna är införstådda i detta då några av lärarna inte har någon genomgång om elevreflektion. De 

skriver att tiden inte räcker till. Dock så behöver inte skrivandet ta särskilt mycket tid. I de allra 

flesta fall är det istället en fråga om att skriva kort och ofta.54 Många positiva saker kommer fram då 

man skriver slöjddagbok, bland annat att man tydliggör kunskapen för eleverna och att det leder till 

en viktig självreflektion.55  

    De korta svaren i enkäten redovisar vad lärarna anser om reflektion, men man nämner 

exempelvis inget om att slöjdprocessen innehåller många delar där reflektion är en del. Reflektion 

verkar istället vara något ”eget” som eleverna gör i slutet av lektionen eller i slutet av ett färdigt 

arbete. Men kommer eleverna att använda sig av dessa reflektioner till nästa lektion eller till nästa 

arbete? Troligtvis har de glömt bort dessa när de verkligen behöver använda dem. Enligt Molander 

så inbegriper praktisk arbete reflektion. Reflektion i lärprocessen syftar till att på olika sätt föra 

samman element som inte omedelbart visar sig tillsammans.56 Vad händer med de elevers 

reflektioner som bara får tillfälle att reflektera på ett utvärderingspapper i slutet av ett slöjdarbete? 

Genom att bara reflektera i slutet av en process kanske inte dessa element förs samman. Genom att 

arbeta praktiskt reflekterar vi ständigt.  Något som lärare måste ta till vara på. Lärarna måste göra 

reflektion till en naturlig del i slöjdprocessen. Vissa av lärarna skriver att de ställer frågor till 

eleverna när de hjälper dem. Vilket kan vara klokt då man synliggör reflektionerna och sätter igång 

elevernas tankar medan de arbetar. Eleverna kan då använda sig av sina reflektioner mer praktiskt 

istället för att reflektionerna hamnar i en bok och inte används. Dock så skriver Sandström – 

Madsén att man på ett mer aktivt sätt lär sig när man skriver ner sina lärdomar.57 Ett alternativ kan 

vara att man börjar slöjdlektionen med att eleverna får läsa igenom vad de skrivit föregående 

lektion.  

    Man kan se en tendens av att de lärarna som har de äldre eleverna låter sina elever skriva ner sina 

reflektioner i allt större utsträckning. Vad beror egentligen detta på? Är det därför att kursplanens 

mål säger olika saker på olika nivåer? I målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av femte skolåret 

står att eleverna ska kunna beskriva och kommentera slöjdprocessen. I mål som eleven ska ha 

                                                
54 Sandström-Madsén , s.13 
55 Johansson, s.50-51 
56 Emsheiner, (2005). s.181 
57 Sandström-Madsén, s.5 
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uppnått i slutet av nionde skolåret står att eleverna i ord och bild ska kunna presentera idéer. Samt 

att de ska kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val de har gjort under arbetets gång och 

att de ska kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetets resultat.58 Tolkar lärarna 

som arbetar med de yngre eleverna ord som beskriva och kommentera något som ska ske muntligt? 

Påverkar betygssättningen den skillnad som är mellan de olika stadierna. Vill lärarna för de äldre 

eleverna att deras elever ska skriva så att de får ett underlag till betygsättningen. Flera av lärarna 

som undervisar yngre elever skriver att de arbetar muntligt med elevreflektion. Kanske är det 

mognaden som är av största betydelse. Sandström-Madsen skriver att vikten av samtalets betydelse 

är stor i lärprocessen. Särskilt på lägre stadier är talspråket ofta en bro över till skriftspråket. Att 

först uttrycka i sina tankar i tal kan vara ett viktigt steg mot skrivandet. 59 Den norska forskaren 

Olga Dysthe menar dock att det är samspelet mellan samtal och skrivande som har allra störst effekt 

på lärandet.60 Det allra bästa sättet vore om lärarna både ställde reflekterande frågor och lät eleverna 

skriva. 

    Man kan även se en stor skillnad hur de olika lärarna använder sig av elevernas reflektioner. Nio 

stycken av senare års lärarna använder elevernas reflektioner som underlag för betygsättning. Att 

det är stor skillnad mellan lärare som arbetar med tidigare år och senare års lärare är inte så 

konstigt. Lärarna som arbetar inom grundskolans senare år har en skillnad i hur de använder sig av 

elevernas reflektioner som exempelvis om man ska bedöma det eleverna skrivit. Om jag vore elev 

och visste att mina tankar skulle betygsättas skulle jag kanske inte skriva allt som kom upp i mina 

tankar. Samtidigt skulle jag vara glad om mina reflektioner kunde leda till ett högre betyg. Om man 

är en blyg elev som inte hörs eller syns särskilt mycket på lektionen kan reflektionerna få en att 

känna sig sedd. Sandström-Madsén skriver att det är av stor vikt att de eleverna inte skriver blir 

bedömt. Elevernas reflektioner ska istället användas av eleverna själva för att skapa större förståelse 

för ämnesinnehållet. Eleverna ska tänka med pennan.61 Det är en viktig tanke för kan eleverna 

slappna av och skriva det de verkligen känner i loggböckerna och utvärderingspapperen? Eller 

skriver de det som läraren vill att de ska skriva? Blir reflektionerna på riktigt eller bara en påhittad 

historia som eleverna skriver för läraren eller betygens skull. Om man låter eleverna skriva är det 

viktigt att de får skriva vad man tänkt utan att bli kritiserad eller bedömd, då vågar man kanske inte 

ta några risker att skriva det man inte vet eller inte har förstått.62 En intressant tanke som läraren 

som har elevernas reflektioner som betygsunderlag måste fundera kring. I kursmålen, bedömning, 

för ämnet slöjd står att:  

                                                
58 Lgr 94 
59 Sandström-Madsén, s.5. 
60 Dysthe (2003) 
61 Sandström-Madsén, s.8 
62 Ibid, s.16 
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”Kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten, 

skall vägas in i bedömningen. […] Förmågan att bedöma det egna arbetet och se konsekvenserna av olika val ur 

exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt är också en grund för 

bedömningen.”63 

Så om inte läraren vill bedöma det eleverna skriver för att denne är rädd att hämma elevernas 

skrivande måste läraren bedöma den muntliga värderingen eleven gör eftersom värdering är något 

som tillför slöjdprocessen och ska bedömas.  Vilket också kan vara problematiskt då läraren kanske 

inte alltid har tid att samtala med varje elev lika mycket. Lars Lindström skriver att kriterierelaterad 

utvärdering och bedömning, tillämpad av både lärare och elever, kan bidra till att uppmärksamma 

skapandets processdimension och sätta ord på den ”tysta” kunskapen. Han menar vidare att elever 

respekterar genomtänkt bedömning och kritik eftersom det visar att läraren tar dem och deras arbete 

på allvar och att den lärare som inte bedömer elever inte kan avgöra om denne bidrar eller hämmar 

elevernas utveckling.64  

     Två av lärarna skriver att elevreflektion även innehåller bedömning av andras produkter. Läraren 

skriver genom att låta eleverna titta på varandras arbeten sker en form av reflektion. Vilket kan 

beskrivas som Bengtssons andra betydelse av reflektion – reflektion som tänkande.65 Både tänka 

kring den egna processen eller något annat. Även Lindström framhåller vikten av att inte bara 

bedöma och värdera sitt eget arbete.  

”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.”66  

I dagens skola där sociokulturellt lärande står i fokus är det förvånande att endast två av lärarna 

skriver något om att värdera andra elevers arbeten. Skolan är en social institution och lärande är en 

social process.67 Den ena av lärarna skriver att genom denna bedömning av andras arbeten ser de 

ofta sitt eget arbete på ett annat sätt, vilket är en form av reflektion. Olga Dysthe skriver att risken 

med portfolioarbete är det leder till individualisering, där var och en arbetar med sitt. Interaktionen 

och gemenskapen mellan eleverna minskar. Därför kan det vara bra att låta eleverna titta på andra 

elevers arbeten innan de skriver ner sina reflektioner.  Dysthe skriver vidare att vilken syn läraren 

har på kunskap kommer att styra vilka möjligheter eleverna får att lära sig.68 Troligtvis får eleverna 

på de andra lärarnas skolor titta på varandras arbeten, men lärarna kanske inte är lika klar med att 

även detta är en form av elevreflektion. Detta leder till att de elever vars lärare är medvetna om 
                                                
63 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Skolverket/Fritzes 
64 Lindström, Lars. (2002). Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet ingår i Att bedöma eller döma. Håkan 
Andersson (red). Skolverket. S.122 
65 Bengtsson, s.73 
66 Lindström, s.122 
67 Dysthe, Olga. (2002). Om förhållandet mellan individ och grupp i portföljprocessen ingår i Att bedöma eller döma. 
Håkan Andersson (red). Skolverket. s.105 
68 Ibid, s.105 
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detta får en bättre form av elevreflektion. Läraren kanske ställer frågor till eleverna efter det att de 

varit och tittat på de andra elevalsterna. 

    Som jag tidigare nämnde i analysen är det förvånansvärt att ingen av lärarna nämner att 

elevreflektion leder till elevpåverkan. I läroplanen, under elevernas ansvar och inflytande står att 

”de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever.”69 Denna riktlinje kan lätt nås om lärarna tar tillvara på elevernas reflektioner. Läraren kan 

genom elevernas reflektioner bilda sig en uppfattning om hur eleverna tänker och resonerar. Läraren 

kan även skaffa sig bättre inblick och översikt över undervisningsprocessen. Elevernas chanser att 

påverka undervisningen ökar och kommunikationsmönstret förändras.70 Om eleverna genom 

reflektion kan identifiera vad de redan vet och vad de inte vet om något, kan de efter hand ta ett 

större ansvar för sitt eget lärande.71 

    Flera av lärarna skriver att tiden är den största faktorn varför man inte använder sig av 

elevreflektion i större utsträckning. Eleverna är produktinriktade och tycker det är jobbigt när det 

kommer in något annat moment. Samtidigt skriver NU 2003 för slöjd att man har svårt att se nyttan 

med slöjdämnet.72 Genom att dokumentera och sätta ord på slöjdaktiviteter kan slöjdverksamheten 

synliggöras. Vilket visar på vad slöjdpraktik ger och hur elever griper sig an olika problem.73 Det 

betyder att slöjdämnet måste bli bättre på att synliggöra den kunskap eleverna faktiskt får av 

slöjdämnet. Även slöjdens kursmål påmanar slöjdprocessens helhet där alla delar är lika viktiga. I 

en studie där man lät elever skriva dagbok på slöjden kom det fram att eleverna tyckte det var roligt 

att skriva dagbok och ville gärna fortsätta med detta efter det att studien var slut. Eleverna fick 

anvisningar hur de skulle gå tillväga för att skriva. I studien skulle även läraren skriva.74 Om eleven 

ser nyttan med att reflektera och även ser att läraren tar reflektionsarbetet på allvar tror jag man får 

ett bättre resultat. 

     

                                                
69 Lärarförbundet, s.18 
70 Sandström-Madsén, s.8 
71 Ibid, s.15                                                                                                                                                                                                                                                         
72 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Slöjd. Ämnesrapport till 
Rapport nr 253. Stockholm: Skolverket. s.166 
73 Johansson, Marlene. (2002). Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. 
Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis  
74 Marlene Johansson rapport: Slöjdprocessen – Arbetet i slöjdsalen, dagboksanteckningar. Undersökningen 
genomfördes vårterminen 1992 där 200 elever fick föra slöjdagbok i en tioveckorsperiod. Eleverna fick anvisningar att 
berätta vad de gjort, vilka problem man stött på, hur man löst problemen, hur du trivts under tiden du arbetet i slöjden 
och vad de tror att det beror på. En elev skriver att dagboksskrivandet var roligt och önskar att denne jämt fick göra det. 
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Slutkommentar 
Inför detta arbetet drog jag en slutsats att man inte använde sig av elevreflektion på textilslöjden i 

någon större utsträckning, vilket visade sig var helt fel. Ett positivt resultat visade sig att alla lärare 

som svarade på enkäten använde sig av elevreflektion och tyckte det var viktigt. 

Enkätundersökningen har visat att lärarna ute på fältet arbetar olika med elevreflektion och eleverna 

får olika kunskaper inom området. Kanske är det så att eleverna även genom de olika arbetssätten 

får olika inställningar till slöjdämnet? Även om elevreflektion används så tror jag att det behöver ta 

större plats i slöjdundervisningen för att bättre tydliggöra elevernas kunskaper. Eleverna behöver 

informeras i större utsträckning om varför elevreflektion är viktigt. Elevreflektion är inte heller 

något som ska ske fem minuter i slutet på lektionen utan något som eleverna jämt ska ha i åtanke. 

Praktiskt arbete inberäknar reflektion. Det har dock varit spännande att se hur verksamma 

textillärare arbetar med elevreflektion och jag har fått stor inspiration hur jag själv ska arbeta inför 

mitt kommande arbete ute i verkligheten.  

    Undersökningen har givit mig många nya frågeställningar att arbeta vidare med. I ett fortsatt 

arbete skulle det vara intressant att göra observationer, intervjuer och läsa olika 

loggböcker/utvärderingspapper för att studera hur arbetet med skrivandet på slöjden går till. Vad 

skriver eleverna i dessa loggböcker? Vad anser eleverna att de lär sig? Hur sker genomläsningen av 

loggböckerna och skriver lärarna någon kommentar till eleverna? Får eleverna en annorlunda 

inställning om vad de lär sig i slöjden om de får skriva ner sina reflektioner? Kan 

reflektionsskrivandet leda till att slöjdens ”tysta” kunskaper synliggörs och ämnet får högre status i 

skolan. 

    Slutligen vill jag tacka alla de tappra lärare som tog sig tid att fylla i enkäten trots 

betygsättningstider och julstress. Även ett stort tack till min handledare Eivor Neikter; tack för stöd 

och konstruktiv kritik. 
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Figurförteckning 

Figur 1: visar hur många lärare som deltog i undersökningen och vilken ålder det är på deras elever. 

Figur 2: visar hur många minuter per lektion lärarna låter sina elever reflektera. 

Figur 3: visar om lärarna har någon genomgång eller instruktion innan eleverna ska arbeta med 

elevreflektion. 

Figur 4: visar om lärarna samarbetar med något annat ämne där eleverna kan reflektera. 

Figur 5: visar om lärarna tycker deras elever reflekterar tillräckligt mycket. 

 



Bilaga 1 

 - 1 - 

�����

�����	
�	������
�����
	������
��������
	�����
�����������������������	��
��
�
������		�����������	��� ���	�����
�����	�
��������	�	��	������
�	!����	�
� ���
���������
��	�
������"�������
	��
����������������	��#!���������
����
�
�������
����������
	�
	��	�������
��������������	�� �������������	��

$��
����	�����
�����
��
��
���
���
�����
��	��	����	�����	�	���%���
����

����
����
�	 ����������	������������&	����	����
��������������������
��
��������
����

%���!�������	����	'�������		�������
��������
��
��'�� ��
������������
���	�
�����
�
��������
�������������$���
��
���������
���
�	��&���������(�

����������)�������������

��
*�

+���

&����������	
�� ��	
�����������

��	��������
��

�

&	����	������
���������	��
�����	
�����	��������	
������	��
���
������(�

���
�����
	,��������������

-������
�� ����������	���	�
�� ��
��
��

�
%����
	�	!����������������������
�����

�� ��	����	���
������
��� �
������
������
����
����
����
�� ������ ��
��	���
�������������������
�	�����	�	��	���
�
.�	���
����	�	�
�/���
�����
	 
 

 



Bilaga 2 

  

Hej! 
 
För ungefär en vecka sedan fick Du en förfrågan om att medverka i en enkätundersökning 
om elevreflektion på textilslöjden. Syftet med undersökningen är att se hur textillärare 
arbetar med elevreflektion. 
 
Eftersom jag ännu inte fått något svar av Dig, antar jag att du glömt bort eller inte haft tid 
att fylla i formuläret. Jag skulle vara enormt tacksam om Du ville besvara frågorna och 
skicka in svaren så fort som möjligt. Dock senast den 11 December. 
 
Även fast enkäten är frivillig är det av stor betydelse för mig att du fyller i enkäten 
eftersom jag inte har fått in nog många svar för att undersökningen ska kunna 
genomföras. 
 
Om Du har några frågor eller synpunkter på formuläret, eller om Du behöver hjälp med att 
fylla i det kontakta mig per mail. 

[Länk]���
�����
	,��������������

 
Jag tackar på förhand för din medverkan! 
Vänliga hälsningar /Petra Hedman 
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Enkätundersökning: Elevreflektion 
 
1. Vilken årskurs går de elever du undervisar i? 

Årskurs 3-6 

Årskurs 7-9 

Årskurs 3-9 

 
2. Vad betyder ordet elevreflektion för dig? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Tycker du det är viktigt med elevreflektion? 

Ja 

Nej 

 
4. Varför tycker du/varför tycker du inte det är viktigt med elevreflektion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Låter du dina elever reflektera i din undervisning? Om nej hoppa till fråga 12. 

Ja 

Nej 
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6. På vilket sätt arbetar du med elevreflektion? 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. I hur stor utsträckning (minuter per lektion) låter du dina elever reflektera? 

1-5min 

5-10 min 

10-15min  

 

8. Har du någon genomgång/instruktion om hur eleverna ska göra innan de ska arbeta 

med elevreflektion 

Ja 

Nej 

 

9. Samarbetar du med något annat ämne, exempelvis svenska, där eleverna kan skriva 

sina reflektioner. 

Ja 

Nej 

Kommentar: 

 
10. Hur använder du dig av elevernas reflektioner? 

Underlag för betygsättning 

Se vad eleverna lärt sig/inte lärt sig 

Se hur eleverna har tänkt 

Se hur mycket eleverna har arbetat 

Annat: 
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11. Tycker du att dina elever reflekterar nog mycket? 

Ja 

Nej 

Kommentar: 

 
12. Varför låter du inte dina elever reflektera? (endast för dig som svarat nej på fråga 5) 

Finns ej tid till det 

Saknar kunskaper inom området 

Tycker ej det är viktigt 

Eleverna är för små 

Annat: 

 

Egna kommentarer/synpunkter på elevreflektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


