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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman för 

lärande i bildämnet hos tre utbildade bildlärare på högstadiet, utifrån det sociokulturella 
perspektivet. Studiens frågeställningar är: Vilka möjligheter ser bildläraren att den skriftliga 

reflektionen gör för elevens lärande i bildämnet samt vilka dilemman ser bildläraren att den 
skriftliga reflektionen medför? Halvstrukturerad intervjumetod användes för insamling av 
empiri. Intervjuerna transkriberades, analyserades och bearbetades enligt den hermeneutiska 

tema analysmetoden. För att underlätta bearbetning och transkribering av insamlad empiri 
nyttjades elektronisk ljudupptagning i form av mobiltelefon under samtliga intervjutillfällen. 

Analys och bearbetning av insamlad empiri enligt den hermeneutiska tema analysmetoden 
visade på huvudsaklig samstämmighet hos merparten av informanterna kring att den skriftliga 
reflektionen är betydande för elevernas lärande utifrån flera perspektiv. Insamlad empiri, 

vilket analyserades och bearbetades enligt den hermeneutiska tema analysmetoden, visade att 
den skriftliga reflektionen fungerar som möjlighet till att processa och reflektera kring 

kunskap samt skapar möjlighet för enskild dialog. Insamlad empiri visade även på flertalet 
dilemman som tillämpningen av den skriftliga reflektionen för med sig, bland annat 
tidsaspekten och arbetsbelastningen. Resultatet analyserades och tolkades med hjälp av 

betydelsefulla och bärande begrepp vilket belyses i teoriavsnittet. Resultatet visade på att den 
skriftliga reflektionen har både möjligheter och dilemman vilket påverkar hur ofta den 

tillämpas i bildundervisningen. Resultatet visade att det främsta dilemmat med den skriftliga 
reflektionen är dess tidsåtgång vilket inte alltid är till läraren eller elevernas fördel vad gäller 
arbetsbelastning och stress. Resultatet visade dock att den skriftliga reflektionens möjligheter 

överväger dess dilemma då den skriftliga reflektionen möjliggör och bidrar för reflektion och 
enskild dialog samt till lärarens utveckling av sin undervisning.   
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1 Inledning 

Texten som sociokulturellt medium är ett betydelsefullt verktyg för den meningsskapande 

människan. Enligt min mening upprör, avslöjar och avgör texten. Den skapar intriger och 
sorg. Hopp och tro. Får oss att längta och frukta. Den reflekterande texten skapar, enligt min 

mening, perspektiv på tillvaron hos den lilla människan. Medvetandegör jaget samt skapar 
möjlighet till en blick bortom våra förståelsehorisonter. Som jag ser det river texten upp 
gamla sår och lockar fram minnen. Ger historien näring och skapar tro om morgondagen.  

 
 

1.1 Ämnesval 

Under min period som VFU-student introducerades jag för den skriftliga reflektionen i 
bildämnet. Min handledares arbete med den skriftliga reflektionen i bildämnet öppnade upp 
en ny värld för mig. Detta genererade i ett intresse av att undersöka den skriftliga 

reflektionens möjligheter och dilemman för lärande i bildämnet. Studien är enligt min mening 
relevant och intressant för vidare forskning och för den yrkesverksamma läraren då skriften 

som sociokulturellt medium har möjligheter och dilemman för elevens lärande och 
utveckling.  
 

 

1.2 Bakgrund   

I följande avsnitt redogör Walter J. Ong (1990) om skriftens betydelse utifrån en historisk 

kontext. I samma avsnitt redovisas det även vad Skolverket redogör om nutida aktuella 
styrdokument (Lgr 11), med fokus på bildämnets kunskapskrav. Bakgrundsavsnittet har i 
avsikt att skapa en översiktlig förståelse för skriftens historiska kontext samt dess nutida 

aktuella funktion inom bildämnet i årskurs 7 – 9. Bakgrundsavsnittet har på så vis i avsikt att 
försöka skapa en bred grund för studiens uppbyggnad.  

 
 
Walter J. Ong (1990) menar att skriften ger makt och form åt den intellektuella människans 

verksamhet. Skriften utvecklades, enligt Diringer (1953) och Gelb (1963) omkring 3500 f.Kr, 
genom Ong, på sumerernas tid i Mesopotamien. Skriftens främsta funktion var då som 

minneshjälpmedel. Genombrottet för mänsklighetens intåg i nya kunskapsvärldar skedde då 
ett kodat system med synliga tecken uppfanns. Skriften är, enligt Ong, med andra ord en av de 
viktigaste och mest betydelsefulla av uppfinningar i mänsklighetens historia (ibid., 101). Det 

är därför intressant att studera skriftens möjligheter och dilemman i bildämnet vilket utifrån 
ett traditionellt perspektiv är ett ämne som präglas av färdighetskunskap.  

 
 
Ser vi till dagens undervisning vad gäller skrift i bildämnet är styrdokumenten i Lgr11 högst 

aktuella att studera närmare, då Lgr11 redogör för det nutida aktuella perspektivet på skrift 
som metod i bildämnet. Ser vi till det centrala innehållet i Lgr 11 i årskurs 7 - 9 så redogörs 

det i avsnitt bildanalys att eleven ska bland annat läsa, skriva och samtala kring ämnesord, 
bilders utformning och budskap. I avsnittet kunskapskrav för årskurs 9 kan det utläsas att:  
 
                        Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då 

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna 
erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven 
bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt 
god användning av ämnesspecifika begrepp (Skolverket, 2011).  
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På skolverkets hemsida i avsnitt kunskapskrav redogörs det för att: 

 
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom 
olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder 
och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen 
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder 
framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning 
till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om 
arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, 
funktion och kvalitet i bildarbetet (Skolverket, 2011). 

 

Styrdokumentet Lgr11 och Ong (1990) ger oss två olika perspektiv på samma ämne. Det som 
de har gemensamt är att skrift som metod främjar och skapar möjligheter för lärande och 
utveckling. På så vis kan man säga att skriften skapar möjligheter för elevens intåg i nya 

kunskapsvärldar. Ong och Lgr11 redogörelse kring skrift är betydelsefulla då de argumenterar 
för betydelsen av att undersöka den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman i 

bildämnet. På så vis är studien betydelsefull både för forskning inom bildpedagogik och för 
yrkesverksamma lärare.    
 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att genom den halvstrukturerade intervjumetoden skapa förståelse och 

synliggöra tre bildlärares synsätt och resonemang om den skriftliga reflektionens möjligheter 
och dilemman till lärande utifrån det sociokulturella perspektivet.  
 

 

1.3.1 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter ser bildläraren att den skriftliga reflektionen gör för elevens lärande 
i bildämnet?  

• Vilka dilemman ser bildläraren att den skriftliga reflektionen medför?  

 

1.4 Forskningsöversikt 

I kommande avsnitt redovisas en forskningsöversikt vilket är relevant för studien. Avsnittet 

inleds med en redogörelse av rapportserien Tilde (nr. 15 2015) som är framtagen av Anders 
Marner och Hans Örtegren. Därefter redogörs det för Gunilla Granaths (2008) avhandling om 

den skriftliga reflektionens betydelse för elevens lärande. Därpå presenteras Olga Dysthes 
(1996) kvalitativa studie utförd i USA och Norge där hon har i avsikt att studera den skriftliga 
reflektionens betydelse för elevens lärande. Slutligen presenteras en fallstudie utförd av 

professor Gowri Betrabet Gulwadi, verksam vid University of Northen Iowa, USA. Gulwadi 
har i syfte, genom en fallstudie av en grupp design studenter, undersöka om reflekterande 

journaler ökar medvetandet och komplexiteten kring lärandet om hållbar design.  

 
 

1.4.1 Bildpedagogik  

För att skapa en överskådlig bild av det aktuella läget kring svensk bildpedagogik studeras 
kunskapsöversikten Tilde (2015), vilken är framtagen vid institutionen för de estetiska 

ämnena vid Umeå Universitet av Anders Marner och Hans Örtegren. Avsikten med 
rapportserien Tilde är att konkretisera det aktuella kunskapsläget inom bland annat svensk 
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bildundervisning. Tilde är framtagen i samband med den nationella utvärderingen i bildämnet, 

NÄU-13 (Marner Örtegren 2015, 39). Kunskapsorienteringen för bildämnet är indelad och 
tematiserad efter följande rubriker: bildämnet i ett historiskt perspektiv, visuell kultur, 

bildundervisningens praktik, undervisning i tidigare åldrar, estetiska läroprocesser, 
medieringsbegrepp och skolans dialogicitet, undervisningsdimensioner i estetiskt lärande, 
lokaler, utrustning och läromedel i ämnet bild, ett elevperspektiv i ämnet, bedömning i bild, 

kulturprojekt och samverkan, bildämnet och digitala medier och populärkultur i bildämnet. 
Teman som ligger närmast mitt forskningsintresse är estetiska lärprocesser samt 

medieringsbegrepp och skolans dialogicitet.  

 
 

Under rubriken medieringsbegrepp och skolans dialogicitet redogör och diskuterar Marner 

och Örtegren om skolans vertikala/hierarkiska medieringsbegrepp där skriftspråket, enligt 
Marner och Örtegren, har en klar dominans i skolans kultur. Marner och Örtegren pekar på att 
det råder skillnad på skolans skriftspråkliga dominans och samhällets multimodalitet som 

starkt präglas av digitala medier. För att undvika denna typ av diskrepans föreslår Marner och 
Örtegren ett horisontellt medieringsbegrepp. Marner och Örtegren menar att skolan på så vis 

bättre kan omfamna mångfalden av medieringsprocesser gällande bland annat konstarter och 
uttryck, både i skolan och i samhället (ibid., 52).  

 
 

Under rubriken estetiska lärprocesser belyses Marners (2005) sammanställning av 
reproduktiva och kreativa läroprocesser. Med reproduktiva läroprocesser avser Marner bland 

annat ett hierarkiskt medieringsbegrepp, enstämmig skolmiljö och lärare som förmedlare av 
kunskap och elev som behållare av kunskap. Med kreativa läroprocesser avser Marner ett 
horisontellt medieringsbegrepp, multimodalitet, kunskap ur dialog, flerstämmighet, vidgat 

textbegrepp och aktiva lärare som iscensätter kunskapssituationer och elever som medskapare 
i en kunskapsprocess (ibid., 51). Marner och Örtegren hänvisar till forskning utförd av 

Hansson Stenhammar (2015) där observationer och intervjuer av ett antal elever samt lärare 
visar på ett resultat av att skolans verksamhet präglas av en standardiserad lärprocess, vilket 
karaktäriseras bland annat av givna instruktioner och ledande dialoger. Det till trots pekar 

Hansson Stenhammar (2015) på att lärarnas vision av lärande innehåller grunddrag av 
estetiska lärprocesser. Hansson Stenhammars forskning visar på så vis att undervisningens 

iscensättande, gestaltande och reflekterande drag hamnar i skymundan (ibid., 52).  

 
 

1.4.2 Utbildningspedagogik 

Avhandlingen ”Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som diciplineringstekniker” 
är en studie genomförd av Gunilla Granath. Syftet med Granaths studie är att undersöka hur 
loggboken formar, utvecklar och påverkar elevers uppfattning om sig själva och om deras 

omvärld (ibid., 8). Granath intresserar sig för loggbokens betydande plats i 
skolundervisningen som kommunikativ praktik (ibid., 6). Granath observerar samt genomför 

kvalitativa intervjuer med lärare och elever på tre högstadieskolor i Göteborgsregionen som 
arbetar med loggbok, elevers utvärdering, och reflektion kring det egna lärandet, som en 
integrerad del av arbetssättet (ibid., 41).  

 
 

Det framgår i Granaths undersökningar, då hon har utfört studier i elevers reflekterande texter 
på två högstadieskolor, samt utfört ett antal fokusgruppsamtal med lärare och elever (ibid., 
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171) att den skriftliga reflektionen i form av loggbok bygger på dialog och kommunikation 

mellan elev och lärare. Dialogen i den skriftliga reflektionen bygger på  
individuell återkoppling av läraren. Återkopplingens verksamma redskap är intimisering och 

individualisering. Granaths undersökningar visar att återkoppling är betydelsefullt för eleven 
samt att det många gånger är själva motorn till engagemang hos eleven. Granaths studie visar 
att lärarens avsikt med den skriftliga reflektionen är att utveckla elevens kritiska och 

självständiga tänkande i vad det innebär att sortera, analysera och reda ut i skrift (ibid., 170). 
Enligt Granath visar detta på en form av självdisciplinering (ibid., 123). 

 
 
Olga Dysthe genomför en kvalitativ studie The multivoiced Classroom, Interactions of 

Writing and Classroom Discourse (1996a) där hon studerar tre gymnasieskolor. För att skapa 
ett bredare perspektiv på sociokulturella kontraster väljer hon en skola i Norge och två i USA. 

Dysthe avser att studera hur klassrumsdiskurs (d.v.s., flerstämmighet) och skrift integrerar 
med varandra och hur de kan skapa möjlighet till lärande (Dysthe 1996a, 385). Dysthe utför 
en kvalitativ studie där hon samlar empiri genom observationer och kvalitativa intervjuer hos 

tre lärare. Dysthes avsikt är att studera återkommande mönster som kan utrönas då läraren 
tillämpar ökad fokus på skrift i undervisningen. Observationerna pågår i två till fyra månader, 

där varje klassrum besöks två till fyra gånger i veckan. Syftet med observationerna är att 
studera den pågående processen där diskursen äger rum (ibid., 393). 
 

 
Resultatet i Dysthes studie visar att systematiskt bruk av skrift skapar möjlighet för elever 

som inte vill/vågar/kan diskutera verbalt i klassrummet. Det genererar att eleven inom sinom 
tid vågar deltaga mer verbalt. Individuell respons, skriftlig eller verbal var specifikt på en av 
skolorna betydelsefull för att höja elevens självförtroende. Lärarens aktiva deltagande i 

diskussioner om elevens skrift tillsammans med eleven visade sig i Dysthes studie vara 
betydelsefullt för elevernas målmedvetenhet (ibid., 406).  

 
 
1.4.3 Internationell utbildningspedagogik 

För att bredda perspektivet ytterligare vad gäller den skriftliga reflektionens möjligheter och 

dilemman studeras internationell forskning gällande pedagogik med fokus på den skriftliga 
reflektionen. Using reflective journals in a sustainable design studio (2008) är en fallstudie 

utförd av professor Gowri Betrabet Gulwadi, verksam vid University of Northen Iowa, USA. 
Gulwadi har i syfte att medvetandegöra hållbar design och dess komplexitet hos en grupp 
studenter med reflekterande journaler som metod. Gulwadi tilldelar studentgruppen 

reflekterande journaler via dator, vilket de ska reflektera i efter varje lektion under en 7 
veckors period. Eleverna blir hänvisade att föra reflekterande journaler om hållbar design. 

Studenternas journaler analyseras därefter av Gulwadi genom innehållsanalys. Gulwadi tar 
stöd av “Hatton and Smith’s framework on the four operational aspects of reflection”, vilket 
är en utarbetad modell som beskriver olika nivåer av reflektion. De fyra nivåerna är: 

a/beskrivning, b/reflekterande beskrivning, c/dialogisk reflektion och d/ kritisk reflektion. 
Gulwadi fann, med hjälp av innehållsanalys samt “Hatton and Smith’s framework on the four 

operational aspects of reflection” som metod samtliga nivåer representerade i elevernas 
reflekterande journaler. Resultatet i Gulwadis forskning visade att då studenter utför journaler 
av reflekterande karaktär om ämnesinnehållet leder det till ökad möjlighet för avancemang 

och fördjupad förståelse (Gulwadi 2008, 43).  
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1.4.4 Reflektioner över tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning befästs de positiva aspekterna tydligt kring betydelsen av den 
skriftliga reflektionens möjligheter för lärande. Det som saknas, och på så vis motiverar till att 

utföra denna studie, är att söka förståelse för den skriftliga reflektionens möjligheter och 
dilemman utifrån lärarens perspektiv genom den hermeneutiska analysmetoden. Det 
motiverar till en studie, vilket genom lärarens perspektiv är mer förankrad ute i verksamheten. 

Även I Marnes och Örtegrens kunskapsöversikt Tilde (2015) kan det uttydas ett behov av 
fördjupad förståelse kring den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman för lärande.  

 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras och redogörs för skriften som sociokulturell aktivitet, följt av 
skriftens möjligheter till lärande både från elev- och lärarperspektiv, med fokus på 

reflekterande skrift. Avslutningsvis redogörs Marners kritiska förhållningssätt till skrift som 
sociokulturell aktivitet jämförelsevis med bilden som medierande resurs.    

 
 

1.5.1 Skriften som sociokulturell aktivitet 

Roger Säljö professor i psykologisk pedagogik, lärande, utveckling och kommunikation vid 

Göteborgs Universitet skriver i Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv  (Säljö 2010) 
att skriftspråklig kommunikation är en medierande resurs som utvecklar individen 
intellektuellt, socialt, personligt, professionellt och till och med emotionellt (ibid., 187). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bidrar skriften till nya sätt att tänka och förhålla sig till 
budskap samt inverkar på individens sätt att argumentera och beskriva verkligheten (ibid., 

190). Säljö menar att användning och produktion av skrift främjar en bredare och mer 
varierad syn på sin omvärld (ibid., 195). Säljös teorier överensstämmer med Ingegärd 
Sandström Madséns resonemang i Samtala, läsa och skriva för att lära: i ett 

utvecklingsperspektiv från förskola till högskola (2007). Sandström Madsén menar att när 
människan sätter ord på sina tankar blir tankarna mer konkreta och greppbara (Sandström 

Madsén 2007, 46). Det betydelsefulla mötet mellan tanke och språk i reflektionen är, enligt 
Vygotskij i Ivar Bråtens Vygotskij och pedagogiken (1998), ovärderligt för individens 
utveckling (Bråten 1998, 20). 

 
 

1.5.2 Skrift som möjlighet till lärande  

Elevernas engagemang och aktivitet i den skriftliga reflektionen är de främsta vinsterna för 

lärande menar Sandström Madsén (2007). I den skriftliga reflektionen tvingas eleverna 
till engagemang då elevens enskilda åsikt och kunskap hamnar i rampljuset. På så vis 
genererar den skriftliga reflektionen (bland annat) till att eleven skapar en relation till det 

specifika ämnet. Skriftlig reflektion skapar med andra ord perspektiv, både hos elev och 
lärare, på individuell process och utveckling. Det genererar, enligt Sandström Madsén, att 

eleven tar större ansvar för sitt lärande samt att det bidrar till kommunikativ flerstämmighet i 
klassrummet (ibid., 38). Dysthe anser att elevens aktivitet och ansvar gällande sitt lärande inte 
ska vara ett mål i sig, utan ett medel för lärande (Dysthe 1996b, 12). I enlighet med 

Sandström Madsén hyser även Dysthe liknande teorier om att information blir kunskap först 
när eleven har integrerat kunskapen i deras egen livsvärld och det sker i första hand genom 

språket. Att skriva ger makt på flera områden, inte minst i skolan där Dysthe menar att 
skriftspråket räknas som mer kvalificerad vid bedömning än det muntliga språket (ibid., 79). 
För att understryka sina argument ytterligare refererar Dysthe till professorn David R Olson 
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som i sin artikel From utterance to text (1977) skriver om skriftens betydelse i pedagogiska 

sammanhang. Olson menar, genom Dysthe, att eleven tvingas till koncentration för att 
uttrycka sitt budskap mer korrekt genom det skrivna ordet, än vad det krävs av dem vid ett 

muntligt yttrande (ibid., 83).  
 
 

För att skapa optimala möjligheter för elevens lärande och utveckling menar Vygotskij, 
genom Ivar Bråten (1998), att samarbete och samspel mellan elev och lärare är av betydelse 

och bidragande effekt. Det sker bland annat i form av organiserad och systematisk 
undervisning i och genom skriftspråket (Bråten 1998, 45 - 25). Sandström Madsén (2007) 
hyser liknande teorier kring den skriftliga reflektionens betydelse för elevens lärande. 

Sandström Madsén menar att då eleven omformulerar (bland annat genom skriftspråket) 
kunskap visar eleven att kunskapen är erövrad (ibid., 33). I arbetet med den skriftliga 

reflektionen skapar läraren möjlighet för inblick och översikt i elevernas utvecklingsprocess, 
resonemang och tankar (ibid., 41). Det skapar på så vis möjlighet för läraren att strukturera 
om och utveckla sin undervisning. På så vis är kommunikationsmönstret mellan elev och 

lärare förändrat menar Sandström Madsén (ibid., 29). Det är av betydelse att läraren tar fasta 
på den skriftliga reflektionens innehåll och inte dess form, då det är betydelsefullt att eleven 

utvecklar sitt tänkande och sin relation till ämnesinnehållet (ibid., 39). Eleven måste, enligt 
Sandström Madsén, få känna att deras tankar och resonemang i den skriftliga reflektionen 
duger. Att den skriftliga reflektionen är en mänsklig produkt som kan (och bör) leda till vidare 

diskussion och lärande. Därför bör eleven ges möjlighet och utrymme att ”tänka med pennan” 
vid upprepade tillfällen (ibid., 38). Då skolan huvudsakligen är baserad på gruppen fyller den 

skriftliga reflektionen en betydelsefull roll då eleven blir bemött och sedd som enskilda 
individer menar Sandström Madsén (ibid.,39). 
 

Två möjliga dilemman, vilket medföljer då läraren tillämpar den skriftliga reflektionen är 
tidsaspekten och arbetsinsatsen. Att producera och bearbeta text tar tid. Fördelen är dock, 

enligt Sandström Madsén att läraren har möjlighet att anpassa den skriftliga reflektionen till 
exempelvis till specifikt arbetsområde eller under viss period under terminen. Läraren kan 
bearbeta elevernas skriftliga reflektioner på flera sätt. Exempelvis kan eleverna, utifrån den 

skriftliga reflektionen bearbeta och reflektera kring undervisningsinnehåll genom samtal och 
diskussioner (ibid., 41). Även Ong (1990) belyser vikten av lärarens återkoppling i den 

skriftliga reflektionen. Ong menar att återkoppling är grunden för all mänsklig 
kommunikation, så även i den skriftliga reflektionen (Ong 1990, 201)l Läraren bör, enligt 
Sandström Madsén (2007), sträva efter att försöka gå ifrån den traditionella rollen som 

bedömare och bemöta eleven i en mer förtroendefull dialog. På så vis kan en kommunikativ 
flerstämmighet skapas (Sandström Madsén 2007, 39).  

 
 
1.5.3 Ett kritiskt synsätt 

I En kulturskola för alla (Marner Örtegren 2003) redogör Anders Marner om sitt kritiska 

förhållningssätt till Roger Säljös resonemang i hans bok Lärande i praktiken (Säljö 2000). 
Marner kritiserar Säljös resonemang kring att skriften skulle vara komplett som medierande 

resurs samt att skriftspråket har ersatt bilden i samhället. Som kritik till Säljö hävdar Marner 
att dagens samhälle är det mest bildtäta i historien vad gäller produktion, distribution och 
funktion av bilder. Säljö anser att bilden inte har önskvärd funktion vad gäller perspektiv, 

semiotik och retorik i många sammanhang (Marner Örtegren 2003, 16). I kritik till det hävdar 
Marner att Säljö jämför bilden med texten, på textens villkor (ibid., 17). Bild och text är två 



10 
 

olika teckensystem som är uppbyggda på olika vis och som medierar olika typer av kunskap. 

Marner menar att Säljö yttrar ett ensidigt och snävt synsätt på skriften som medierande resurs 
(ibid., 19). Marner påstår att det finns en nonchalans av andra tecken- och betydelsesystem, 

till exempelvis bild som medierande resurs (ibid., 20). 
 
 

1.5.4 Sammanfattning av teorier 
Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet. Bärande begrepp som studien avser 

handla om och som studien vilar på är den skriftliga reflektionen som medierande resurs och 
kommunikativ flerstämmighet. Studien avser även handla om och vilar på den skriftliga 
reflektionens effekt som enskild dialog.  

 

 

1.6 Metod 

Nedan redogörs det kring den metod som användes för att genomföra studien vilket är den 

halvstrukturerade intervjumetoden. Därefter redogörs det för den hermeneutiska tema 
analysmetoden, vilket den insamlade empirin bearbetades och analyserades genom. Slutligen 
redogörs det för de etiska överväganden vilket studien vilar på. 

 
 

1.6.1 Tillvägagångssätt  

Studien är en kvalitativ undersökning av tre bildlärares syn på den skriftliga reflektionen som 

möjlighet och dilemma för lärande i bildämnet. Samtliga informanter undervisar i bild och 
svenska i högstadiet. Informant A och B undervisar i skolor belägna i Växjö stad medan 

informant C undervisar i en mindre skola i en grannkommun till Växjö. Samtliga informanter 
är utbildade och har varit verksamma bildlärare under en längre tid. Insamling av empiri 
skedde med den halvstrukturerade kvalitativa intervjumetoden. Val av antal informanter 

förefaller rimligt med tanke på studiens omfång. Informanterna förfrågades till medverkan i 
studien via verkliga sociala sammanhang. Samtliga informanter informerades kortfattat 

muntligen om studiens syfte och översiktligt innehåll. Samtliga informanter ställde sig 
positiva samt gav muntligt samtycke till medverkan.  
 

 
Då tidigare kontakt hade etablerats var intervjuaren medveten om att det fanns risk att det 

kunde påverka intervjuns struktur och förlopp. Steinar Kvale menar i Den kvalitativa 
forskningsintervjun (Kvale 2009) att den sociala relationen mellan intervjuare och 
intervjuperson bygger på intervjuarens förmåga att skapa en miljö där intervjuperson känner 

sig bekväm (Kvale 2009, 32). Min personliga åsikt är att det är till fördel, med tanke på 
studiens syfte och omfång, att en vänskaplig relation till informanterna hade etablerats.  

 
 
Halvstrukturerad intervjumetod användes för insamling av empiriskt material. Alan Bryman 

beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder (2018) fördelarna med den kvalitativa 
undersökningen vilken har i syfte samt kännetecknas av forskarens fokus på intervjupersonens 

perspektiv och uppfattning mer än sina egna intressen och ståndpunkter. Bryman pekar på att i 
den kvalitativa undersökningen är det eftersträvansvärt att låta intervjupersonen “styra” 
intervjun, då det skapar förståelse för vad intervjupersonen anser vara betydelsefullt. 

Intervjufrågorna kan på så vis struktureras om och i den kvalitativa undersökningen ges det 
utrymme för spontana uppföljningsfrågor (Bryman 2018, 561). Liknande synsätt kring 
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intervjumetod har Steinar Kvale vilket han redogör för i Den kvalitativa forskningsintervjun 

(Kvale 2009). Enligt Kvale berikas insamlandet av empiri då spontana uppföljningsfrågor och 
reflektioner ges utrymme under intervjuns förlopp. Kvale menar även att upprepa 

betydelsefulla ord i ett svar, kan leda till ett mer utvecklat svar hos informanten (Kvale 2009, 
151). 
 

 
Personlig mobiltelefon användes för insamling av empiriskt material. De tekniska 

möjligheterna, vilket mobiltelefonen innefattar, effektiviserade processen vad gäller insamling 
av empiri och transkribering avsevärt, samt gav informanterna ökad rättvisa då risk för 
missförstånd och att viktig empiri skulle missas minskade. Samma resonemang hyser Judith 

Bell då hon redogör i Introduktion till forskningsmetodik (Bell 2016) för att tekniska 
möjligheter är betydelsefullt för studien (Bell 2016, 196). När samtliga halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer var genomförda transkriberades samt analyserades insamlad empiri 
enligt hermeneutiskt tema analysmetod. 
 

 

1.6.2 Analysmetod  

Studien vilar på hermeneutisk tema analysmetod. Den hermeneutiska tema analysmetoden 
skedde i flera steg. Först lyssnades all insamlad empiri igenom. Därefter transkriberades 

insamlad empiri till text. Empirin analyserades därefter och flera teman arbetades successivt 
fram. Tillämpad hermeneutisk tema analysmetod går i enlighet med Christer Stensmo’s 

beskrivning av den hermeneutiska analysmetoden i boken Vetenskapsteori och metod för 
lärare: en introduktion (Stensmo 2002) som en flerstegsprocess vars första steg är att studera 
texten i sin helhet, varefter textens enskildheter granskas, för att sedan återvända och studera 

textens helhet igen. Processen, vilket karaktäriseras av flera steg, kan vid behov upprepas. 
Förhoppningsvis med en fördjupad förståelse av textens budskap (Stensmo 2002, 113). Per-

Johan Ödman (2017), professor emeritus i pedagogik, beskriver den hermeneutiska 
analysmetoden i Tolkning, förståelse, vetande (2017) som en metod vars syfte är att bidra till 
individens förståelse (Ödman 2017, 13). Enligt Ödman kännetecknas hermeneutiken av 

förståelse och tolkning. Hermeneutiken tvingar oss att se ting utifrån olika aspekter, 
synvinklar och perspektiv för att skapa förståelse (ibid., 14). Det till trots pekar Ödman på att 

människan är en historisk varelse och det påverkar dess tolkning och förståelse. Exempel på 
skillnader kan exempelvis vara inställning och/eller närhet till exempelvis objektet som ska 
tolkas eller förstås (ibid., 15).  

 
 

Den redogörelse Stensmo (2002) och Ödman (2017) ger kring den hermeneutiska 
analysmetoden passar väl med studiens tillämpade tema analysmetod. Vald tema analysmetod 
är passande för studien då hermeneutisk tema analysmetod skapar möjlighet och utrymme för 

flerstegsprocess av icke linjär typ. På så vis skapas det större möjligheter för att skapa 
förståelse för den insamlade empirin.  

 

1.6.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts efter vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). För 
att vara på säker mark när det gäller etiska frågor förbereds samtliga informanter vid 

intervjutillfällets start via intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjuguiden är förberedd sen 
tidigare. Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 2009) kom väl till 

pass då han redogör kring konfidentialitet. Det vill säga vilken information som ska vara 
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tillgänglig för vem (Kvale 2009, 88). Då tidigare kontakt har etablerats pekar Kvale på att det 

medför vissa tänkvärda aspekter vad gäller fin balansgång i etisk respekt och hänsyn för 
intervjupersonen (ibid., 32). Vid intervjutillfällets start informerades samtliga informanter 

skriftligen och muntligen att dess medverkan i studie sker anonymt. Informanten fick 
möjlighet att ställa frågor, samt neka vidare medverkan.  
 

 

1.7 Disposition  

I följande kapitel redovisas resultatet av den halvstrukturerade intervjumetoden. För att 
strukturera upp innehållet i resultatkapitlet delas empirin upp under tre avsnitt. Avsnitten i 

resultatkapitlet är följande: 2.1 Lärare resonerar om den skriftliga reflektionen i bildämnet, 
2.2 Lärare resonerar om den skriftliga reflektionen för elevens lärande och avsnitt 2.3 Lärare 
resonerar om den skriftliga reflektionen som metod för undervisning. Därefter följer ett 

kapitel där insamlad empiri analyseras. Innehållet struktureras upp under följande tre avsnitt: 
3.1 Osäkerhet mellan teori och praktik, 3.2 Kommunikativ flerstämmighet och 3.3 

Sammanfattning av analys. I kapitel fyra tolkas resultatet under 4.1 Skrift som medierande 
resurs, 4.2 Kommunikativ flerstämmighet och 4.3 Sammanfattning av tolkning. Därefter följer 
kapitel 5 Diskussion, där bland annat insamlad empiri diskuteras i jämförelse med teorier.  

 

2 Resultat  
I följande kapitel presenteras informanternas svar vilket är resultat av tre enskilda 

halvstrukturerade intervjuer. Resultatet delas upp och presenteras under tre rubriker vilka är: 
2.1 lärare resonerar om den skriftliga reflektionen i bildämnet, 2.2 lärare resonerar om den 
skriftliga reflektionen för elevens lärande och 2.3 lärare resonerar om den skriftliga 

reflektionen som metod för undervisning. 

 

   

2.1 Lärare resonerar om den skriftliga reflektionen i bildämnet  

Enligt informant A bidrar elevens intresse och engagemang för bildämnets innehåll till ökad 
motivation till att producera skrift. Enligt informant A kan eleven på så vis ”luras” till att 
skriva. Skriften som metod gör det möjligt för elever som sviktar praktiskt att nå ett högre 

betyg. Informant A medger att det är ett evigt dilemma och ställningstagande att ge det 
teoretiska och det praktiska lika mycket tid och fokus i bildämnet.  

 
“Den skriftliga reflektionen är betydelsefull för bildämnets status hos eleverna.  
Det upplevs stor skillnad då eleverna ställs inför krav att prestera, analysera och reflektera 

skriftligt. När eleven finner mening och betydelse i tilldelad uppgift leder det till en 
positiv elev. Teori och praktik jobbar tillsammans i bildämnet.”  

-  Informant B.  
 

Enligt informant B möjliggör användning av den skriftliga reflektionen till högre betyg för 

den elev som är svag hantverksmässigt i bildämnet. Informant B levandegör och konkretiserar 
betygskriterierna i bildämnet med hjälp av betygsmatriser. Då betygen ska sättas fyller 
matriserna en viktig funktion i att hålla ordning och struktur. Matriserna säkerställer att B inte 

missar någon eller något, vilket är lätt hänt i stora elevgrupper. 
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”Efter varje utvärdering fyller jag i matrisen vad jag anser att eleven hamnar i betygsskalan, 
samt gör ett skriftligt omdöme. Omdömet kan också ske muntligt.  
Eleven kan göra en bedömning på sin prestation genom att fylla i matrisen.  
Därefter diskuterar vi, antingen enskilt eller i elevgruppen om likheter, skillnader, metodval och 

arbetsprocess.” – Informant B. 
 

Informant B arbetar med betygsmatriser och loggbok i digitala plattformar samt i 
pappersform. Hon menar att det beror på ett invant arbetsmönster. Men även en önskan om att 
anpassa sig till elevens behov och önskemål. B menar att vissa elever föredrar att skriva för 

hand. Därför vill hon vara mottaglig för inlämningar även i pappersform. Dock understryker 
hon att det digitala har varit till stor nytta och underlättat arbetet markant.  

 
 
För att motivera och uppmuntra elever, med negativ inställning till bildämnet, arbetar 

informant C med så kallade ”motiverande samtal”, där hon förklarar bildämnets syfte och 
bedömning. Formativ bedömning väger tungt vid bedömning. Samt elevens engagemang och 

inställning till arbetet i bildsalen. Utifrån informant C:s tolkning av betygskraven står det inte 
formulerat där vilken specifik metod eleven ska använda sig av för att uppvisa kunskap. 
Därför anser informant C att muntlig och skriftliga reflektion av samma värde vid 

betygsättning.  
 

2.2 Lärare resonerar om den skriftliga reflektionen för elevens lärande 

Enligt informant A är framställning och nyttjande av skrift i alla ämnen betydelsefullt för 
elevens språkutveckling. “Bildämnet är ett kommunikativt ämne och på så vis ett språkämne” 
menar informant A och fortsätter: “När eleven sätter ord på kunskap och arbetsprocess 

medvetandegörs elevens arbetsprocess och utveckling. Bildämnet ges då tyngd och djupare 
innebörd”. Informant A anser att det är av vikt att ställa krav på eleven i form av självreflek t ion 
och prestation. Eleven upptäcker då snart att bildämnet är ett ´riktigt ämne´. A har erfarit att 

många elever ändrar inställning från negativ till positiv inställning till bildämnet, i och med 
skriften som metod. 

 
 ”Eleverna inser att deras reflektioner, resonemang och teoretiska kunskaper via skrift främjar 

ett högre betyg. Elever som sviktar i det hantverksmässiga får chans att briljera i det skriftliga”  

-Informant A.  

 
Även Informant C har upplevt tillfällen då det råder negativ inställning till att skriva i bildämnet . 

Hon upplever att eleven vill arbeta praktiskt under lektionstillfället. För att motverka 
negativiteten förklarar och motiverar informant C vid flera gånger för sina elever att det ingår 

en teoretisk del i bildämnet och syftet med den, då det är betydelsefullt att sätta ord på sin 
kunskap och process. “Den skriftliga reflektionen skapar eftertanke och distans till skapad 
produkt och process” anser informant C. 

 
 

Informant A kan utröna att elever som är överdrivet självgoda, samt elever med lågt 
engagemang till bildämnet tenderar att lägga minst engagemang i sina loggböcker. Ofta är det 
engagerade elever, med högre betyg, som tenderar vara kritiska mot sin prestation och process 

i den skriftliga reflektionen. Dessa elever tenderar, enligt informant A att bedöma sin 
arbetsprocess felaktigt med en negativ inställning. Elevens reflektion av arbetsinsats och 

process stämmer sällan överens med lärarens bedömning och synsätt. Därför är det viktigt att 
läraren är tydlig i sin förklaring gällande bedömning och betygsättning. A anser att det ofta 
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råder stor osäkerhet bland eleverna vad som förväntas av dem i den skriftliga reflektionen. För 

att råda bot på det kan det vara till fördel att visa upp tidigare elevexempel och göra en 
jämförelse med betygskriterier. Även informant C anser att det underlättar för elevernas 

förståelse att visa upp tidigare elevexempel. För många elever blir detta en ”aha-upplevelse”. 
När eleven har kommit underfund med att den skriftliga reflektionen främjar ett högre betyg 
genererar det ett mer utvecklat skriftspråk. Informant A har erfarit att elever jämför sina 

reflektioner och samtalar om dem, vilket hon ser positivt då kunskapen processas.  
En av de viktiga aspekterna för att eleverna ska utvecklas i sitt skriftspråk är att de vågar 

försöka, anser informant B och fortsätter:  
 

”Det är av stor vikt att jag är tydlig och förklarar konkret för eleverna vad jag bedömer och inte 

bedömer, som till exempel stavfel. På så vis är min roll som lärare ovärderlig när det gäller 

elevens språkutveckling. 
 Bildämnet är ett kommunikationsämne som hjälper de andra ämnena i språkutvecklingen.”  

 – Informant B. 
 

Informant B menar att den skriftliga reflektionen skapar möjlighet hos eleven att erövra 
kunskap. Den skriftliga reflektionen ger elever möjligheter att utveckla sitt muntliga språk 
samt sitt skriftspråk. ”Du vet inte om eleven är en ”skrivande människa” förens du ger eleven 

möjlighet att skriva” anser hon och fortsätter: ”Det verbala, som många elever är mer 
bekväma i, kan utgöra en stadig grund för den skriftliga reflektionen.” Informant B tar upp ett 

exempel med en elev som var mån om att utföra en uppgift korrekt. Under pågående 
arbetsprocess hade eleven och B samtalat mycket om elevens val av teknik och material. När 
reflektionen sedan skulle genomföras blev eleven nervös och tvivlade på sina kunskaper. 

Informant B påminde då eleven om deras samtal under arbetsprocessen. Eleven genomförde 
på så vis reflektionen med det verbala som stöd och bekräftelse. Samtalen med eleven gjorde 
skillnad även för informant B då hon bar med sig det i bakhuvudet när bedömning och 

återkoppling skulle ske. Även informant C menar att den verbala kommunikationen mellan 
lärare och elev gör nytta ifall eleven sviktar vad gäller det skriftliga.  

 
 

2.3 Lärare resonerar om den skriftliga reflektionen som metod för 

undervisning 

Informant A menar att hon insåg vikten av den skriftliga reflektionen först efter en tid som 

yrkesverksam bildlärare. Det berodde enligt informant A på att hon arbetade efter ett invant 
arbetsmönster. Efter en tid inom läraryrket insåg informant A möjligheterna som den skrift liga 

reflektionen gav, både för lärare och elev. Informant A anser att det är till fördel att redan i de 
lägre åldrarna arbeta systematiskt med den skriftliga, som en förberedelse inför det som komma 
skall. I årskurs 7 krävs det att bildläraren anpassar sig till elevens kunskapsnivå menar 

informant A. Elever har olika bakgrund och relation till bildämnet och det finns flera 
anledningar till det, hävdar informant A. Vissa elever har aldrig fått krav ställda på sig i 

bildämnet, andra har tidigare undervisats av outbildad bildlärare eller vikarie. När eleven 
upptäcker att det ingår skriftliga inlämningar i bildämnet blir de överraskade, menar informant 
A. Eleverna är, enligt A:s erfarenheter, inte vana vid att det krävs samma insats från dem i 

bildämnet som det krävs av dem i de teoretiska ämnena. Informant A menar att eleven behöver 
ungefär en termin på sig att acklimatiseras till bildämnets teoretiska del. Att systematiskt arbeta 

in en arbetsmetod, konkret förklara syftet och att använda den skriftliga reflektionen i bildämnet 
leder, enligt A att eleverna acklimatiseras. Informant A menar att genom en konkret och tydlig 
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lärare som håller fast vid rutiner och alltid nyttjar skrift i diverse arbetsområden, skapar en klass 

som kommer ändra inställning från negativ till positiv gällande skrift i bildämnet.  
 

”Det är av stor vikt att läraren är tydlig mot sina elever och klargör  
för dem att i bildämnet pratar vi om bilder, vi skapar bilder i olika tekniker och material.  
Samt att vi skriver och reflekterar om bilder. 
 Vi skriver om bilder genom ett kunskaps och ett analysperspektiv.” – Informant A. 

 
Informant A menar att: 

 “Huvudsakliga frågor i den skriftliga reflektionen är reflexiva frågor. Ledande ”ja och nej-

frågor” bör undvikas.  

Det är av vikt att läraren formulerar frågor till eleverna där de måste besvara ”varför-

frågorna”  

och på så vis aktivt reflektera över arbetsprocess och ny kunskap.  

I en bra skriftlig reflektion besvarar eleverna utförligt på vad som gick bra/mindre bra, 

 vad som bör göras annorlunda nästa gång och vad de har lärt sig och varför de har lärt sig det.  

Eleven bör även ges möjlighet att reflektera/kritisera upplägg och struktur av 

lektion/ämnesområde/upplägg av lektioner.” 

 – Informant A. 
 

Enligt informant A bör läraren vid tillämpning av den skriftliga reflektionen i de högre 
årskurserna ställa högre krav på eleverna att vara tydliga och utförliga i sina svar genom att 
frågorna i den skriftliga reflektionen breddas och kraven höjs. Informant B anser att det arbete 

som läggs på den skriftliga reflektionen i årskurs 7 och 8 ger stor utdelning i årskurs 9, då det 
enligt informant B har utvecklats ett gemensamt språk tillsammans med eleven. 
 

"Båda är på samma plan och pratar samma språk.  
Jag kan vara kritisk och ifrågasättande mot mina elevers verk och arbetsprocesser och  
de kan ifrågasätta mitt upplägg och planering” säger hon och fortsätter:  
”På så vis undviker jag effektivt att eleven inte försvinner in i mängden". – Informant B. 

 

 
Informant B menar att i årskurs 9 vidgas elevens perspektiv, då frågor formuleras så eleven 
tvingas reflektera över utförda uppgifter/arbetsområden. På så vis kommer eleverna till insikt, 

enligt informant B, att undervisningen i bildämnet hänger samman, att det är en helhet. 
Informant B har betygskriterierna i bakhuvudet när hon utformar frågorna till reflektionen. 

Informant B menar att det står i betygskriterierna att eleven ska kunna reflektera över sin 
arbetsprocess. Enligt informant B är det viktigt när eleven svarar på individfrågor i den 
skriftliga reflektionen att eleven gör det enskilt. När återkoppling sker är informant B 

noggrann med att vara opartisk. Det är viktigt att vara ärlig och rak mot eleverna, säger 
informant B och understryker att det är av största vikt att bildläraren tar bort jaget från 

bedömning. Verket och arbetsinsatsen ska bedömas, inte personligheten. Det är viktigt för 
informant B att varje elev blir sedd och bemött. På så vis fungerar den skriftliga reflektionen 
som verktyg för enskilt samtal mellan henne och eleven. Informant C resonerar annorlunda, 

då hon anser att närvarorapporten är hennes metod för att bekräfta att eleven är sedd av henne.  
 

 
Informant B brukar huvudsakligen individfrågor i den skriftliga reflektionen. Bland annat vill 
informant B att eleven ska ge svar på vad hon som bildlärare hade kunnat göra annorlunda med 

uppgiften/arbetsområdets tidsplan och struktur. Det är viktigt att eleven har förstått syftet och 
att eleven upplever att den har fått tillräckligt mycket handledning. Informant B menar att det 

påvisar hur pedagogiskt hon har utfört sin undervisning. Enligt informant B fungerar elevernas 
kritik och beröm som riktlinjer, vilket gör skillnad för hennes fortsatta utveckling inom 
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läraryrket. Informant B understryker att i den sortens frågor är det viktigt att vara tydlig och 

förklara att det inte påverkar betygen. Är det mycket negativitet i en elevgrupp kan den skrift liga 
reflektionen även fungera som ett diskussionsunderlag där missförstånd och frågetecken kan 

redas ut. På så vis menar informant B att det är ett viktigt verktyg för dialog.  
Relation mellan elev och lärare då varje inlämning besvaras individuellt genom en skriftlig 
kommentar på var elevs inlämning. Skulle eleven misslyckas totalt med sin reflektion finns 

det alltid möjlighet att komplettera muntligt. I arbetet med skriftlig reflektion i bildämnet har 
informant B blivit mycket mer medveten om ordens funktion och betydelse. Målet är att 

eleven ska bära med sig och praktisera kunskapen i verkligheten. Då är det en fördel att 
eleven processar kunskapen. Nackdelen är dock att arbetsbördan ökar markant med all text 
som skall produceras och bearbetas. Det till trots menar informant B att idag är det smidigare 

än förr i och med det digitala. En dator tar inte samma plats i ryggsäcken som 25 böcker, 
säger informant B.  

 
 
Arbetet med digitala läroplattformar gör att arbetsbördan lättar då bedömningar och 

betygsättningar sker på samma plattform, vilket enligt informant B är smidigt. Det är även till 
fördel att allt finns bevarat på samma plattform, vilket enligt informant B gör det enkelt att 

påminnas om tidigare bedömningar och betyg. Trots det digitala medger samtliga tre 
informanterna att det är mycket arbete med all skrift som den skriftliga reflektionen 
innehåller. Det tar tid att utforma och bearbeta reflektionerna. Tyvärr leder detta till att 

prioriteringar sker.  
 

 
Informant C ändrar sig från gång till gång när det gäller utformning av den skriftliga 
reflektionens innehåll. Hon lägger främsta tyngdpunkten på reflekterande frågor om elevens 

arbetsprocess. Ibland förekommer det frågor där eleven ska använda sig av ämnesspecifika 
ord och begrepp, men det är ej så vanligt förekommande då informant C anser att det inte 

finns specifika kunskapskrav i bildämnet. Informant C råder bot på sina elevers negativitet 
kring produktion av skrift i bildämnet genom att förklara konkret för eleverna varför det är 
viktigt att skriva samt att det påverkar betygen. Efter ett tag upplever informant C att eleverna 

successivt ändrar inställning, då eleverna uttrycker önskemål om att förklara sin arbetsprocess 
skriftligt. Men på grund av tidsaspekten brukar den skriftliga reflektionen, enligt informant C, 

trots fördelarna med de digitala plattformarna prioriteras bort och hinnas med endast ett fåtal 
gånger under terminens förlopp. Informant C ger ej individuella återkopplingar på sina elevers 
skriftliga reflektioner, då informant C menar att hon ej har den möjligheten rent tidsmässigt. 

Enligt informant C får eleven återkoppling i form av betygsmatriser där elevens uppnådda 
betyg är markerade. Övrig bekräftelse sker muntligt under lektionstid. Elever som har 

skrivsvårigheter får möjlighet att komplettera muntligt säger informant C. 

 

3 Analys 

I följande kapitel analyseras studiens resultat vilket är uppstrukturerat och indelat enligt 
studiens frågeställningar vilket är följande: Vilka dilemman ser bildläraren att den skriftliga 

reflektionen medför? samt Vilka möjligheter ser bildläraren att den skriftliga reflektionen gör 
för elevens lärande i bildämnet? Rubriksättningarna som är: 3.1 Osäkerhet mellan teori och 
praktik och 3.2 kommunikativ flerstämmighet är dock av mer abstrakt karaktär. Strukturen i 

följande kapitel har i syfte att underlätta och konkretisera analys av resultat. Avslutningsvis 
knyts analys av resultat samman genom en mindre sammanfattning.  
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3.1 Osäkerhet mellan teori och praktik 

I den insamlade empirin, vilket bearbetades och analyserades enligt den hermeneutiska tema 

analysmetoden, framgår det ett återkommande gemensamt uttryck i att lärarens arbete samt 
urval av teoretiskt och hantverksmässigt lärostoff innebär ett antal dilemman att förhålla sig 

till och hantera. I den insamlade empirin framstår tidsaspekten som det mest framträdande 
dilemmat. Tidsaspekten och bildämnets trängsel av lärostoff, såväl teoretiskt som praktiskt, 
framgår tydligt i samtliga intervjutillfällen som två aspekter vilket oftast ej överensstämmer 

med varandra. Urval av lärostoff och tidsfaktorn är två avgörande ramfaktorer för tillämpning 
av den skriftliga reflektionen i bildämnet. Informant A och B uttrycker i synnerhet liknande 

resonemang vad gäller dilemma mellan teori och hantverksmässigt lärostoff i bildämnet, sett 
utifrån tidsfaktorn. Det till trots kan det utrönas en viljekraft och positivitet gällande den 
skriftliga reflektionen som metod för elevens lärande i bildämnet. Informant B uttrycker sig 

följande:  
 

“Den skriftliga reflektionen är betydelsefull för bildämnets status hos eleverna.  

Det upplevs stor skillnad då eleverna ställs inför krav att prestera, analysera och reflektera  

skriftligt. När eleven finner mening och betydelse i tilldelad uppgift leder det till 

en positiv elev. Teori och praktik jobbar tillsammans i bildämnet.”  

– Informant B. 

 

Ett annat dilemma som under återkommande gånger uttrycks under samtliga intervjutillfällen 
är hur den skriftliga reflektionen bemöts och hanteras av eleverna. Informanterna uttrycker 
huvudsakligen att osäkerhet och nonchalans gällande den skriftliga reflektionen är två 

återkommande huvudsakliga beteenden som förekommer hos eleverna. Informant A och B är 
de som uttrycker sig mer specifikt gällande elevernas inställning till den skriftliga 

reflektionen. Informant A och B är eniga i att den skriftliga reflektionen karaktäriseras av 
elevens process och utveckling. Där är de negativt betingade inställningarna så som osäkerhet 
och nonchalans, vilket nämndes ovan, inte till fördel. Just därför är elevens inställning till den 

skriftliga reflektionen ett återkommande dilemma som läraren får hantera. Vad som kan ses 
som en möjlig förklaring till informant A och B’s dilemma gällande den ofta förekommande 

osäkerheten och/eller nonchalansen till den skriftliga reflektionen kan exempelvis bero 
elevens förinställning till att skriva reflexivt i ett ämne som karaktäriseras av 
hantverksmässigt lärostoff. I dilemmat med elevens inställning/beteende till den skriftliga 

reflektionen framkommer under samtliga intervjutillfällen lärarens roll som betydelsefull. Av 
samtliga informanter är det främst informant A som yttrar sina åsikter gällande lärarens roll i 

arbetet med den skriftliga reflektionen i bildämnet. Informant A menar att:  
 

“Det är av stor vikt att läraren är tydlig mot sina elever och klargör för dem  
att i bildämnet pratar vi om bilder, vi skapar bilder i olika tekniker  
och material samt att vi skriver och reflekterar om bilder.  
Vi skriver om bilder genom ett kunskaps och ett analysperspektiv.” 

-Informant A. 

 

Vid närmare analys av informant A’s resonemang kan det uttydas att läraren bör vara tydlig 
och konkret i sin iscensättning och tillämpning av den skriftliga reflektionen för att den skall 
tjäna som möjlighet för elevens lärande samt att eleven ska ändra inställning från exempelvis 

osäker eller nonchalant till positiv inställning gällande den skriftliga reflektionen i bildämnet.  
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3.2 Kommunikativ flerstämmighet 

I samtliga intervjuer kan det uttydas ett gemensamt positivt uttryck gällande den skriftliga 

reflektionen i bildämnet. Samtliga informanter är eniga i sina resonemang att den skriftliga 
reflektionen möjliggör för elevens lärande. “Bildämnet är ett kommunikativt ämne och på så 

vis ett språkämne” anser informant A. Det råder enighet bland samtliga informanter att 
formulera arbetsprocess och ny kunskap i ord är den skriftliga reflektionens främsta positiva 
egenskaper, då det i sin tur möjliggör för lärande. Informant A uttrycker sig mer specifikt:  

 
“När eleven sätter ord på kunskap och arbetsprocess medvetandegörs elevens arbetsprocess 

och utveckling. Bildämnet ges då tyngd och djupare innebörd”.  

                          – Informant A.  
 

I och med att den skriftliga reflektionen, enligt samtliga informanter, har i uppgift att främja 
lärandet förefaller på så vis lärarens utformning och formuleringen av den skriftliga 
reflektionen väsentlig. Samtliga informanter uttrycker under samtliga intervjutillfällen 

målmedvetenhet vid tillämpning av den skriftliga reflektionen, just därför återkommer 
utformningen och formuleringen av den skriftliga reflektionen under samtliga 

intervjutillfällen som en gemensam beröringspunkt hos samtliga informanter. I synnerhet 
uttrycker sig informant A och B gällande formuleringen och utformningen av den skriftliga 
reflektionen. Informant A uttrycker sig följande: 

 
 “Huvudsakliga frågor i den skriftliga reflektionen är reflexiva frågor.  

Ledande “ja och nej-frågor” bör undvikas.  

Det är av vikt att läraren formulerar frågor till eleverna där de måste besvara “varför-

frågorna” och på så vis aktivt reflektera kring arbetsprocess och ny kunskap”. – 

Informant A.  

 
Trots att den skriftliga reflektionens huvudsakliga uppgift är att verka som verktyg/metod för 

elevens lärande är synnerligen informant A och B eniga om att den skriftliga reflektionen 
även fungerar som möjlighet för att läraren ska utveckla sin professionalitet och undervisning. 
Informant A uttrycker sig följande: “Eleven bör även ges möjlighet att reflektera/kritisera 

upplägg och struktur av lektion/ämnesområde/upplägg av lektioner.” (Informant A). 
Liknande resonemang har även informant B som menar att arbetet med den skriftliga 

reflektionen främjar en öppnare dialog:  
 

"Båda är på samma plan och pratar samma språk. Jag kan vara kritisk och ifrågasättande mot 

mina elevers verk och arbetsprocesser och de kan ifrågasätta mitt upplägg och 

planering.” 

 – Informant B. 

 

Återkoppling är ett återkommande ämne under samtliga intervjutillfä llen. Samtliga 

informanter är eniga i återkopplingens positiva effekter, men belyser samtidigt svårigheterna 
med återkoppling vilket är dilemmat med att få tiden att räcka till. Informant C är den som 
skiljer sig från övriga informanter då hon prioriterar bort återkoppling i den skriftliga 

reflektionen på grund av tidsaspekten och just på grund av tidsaspekten förefaller 
återkoppling endast av verbal karaktär under lektionstillfällena. I det resonemang som 

informant C uttrycker kan det utläsas en stress kring den komplexitet som bildämnet innebär 
vad gäller trängsel av lärostoff. Bruk av den skriftliga reflektionen och återkoppling förefaller 
på så ej prioriterat av informant C. 
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Det som kan utrönas vid analys av ovanstående resonemang hos informant A och B är att den 
skriftliga reflektionen fungerar som möjlighet till kommunikativ flerstämmighet mellan elever 

och lärare. På så vis kan det i informant A och B’s resonemang uttydas att den skriftliga 
reflektionen har flera betydelsefulla uppgifter vilka samtliga är positiva för elevens lärande 
och utveckling samt för lärarens professionalitet och utveckling av undervisning. Samtliga 

informanter ger uttryck under samtliga intervjutillfällen att den skriftliga reflektionen bör ges 
tid och utrymme för att den skall fungera optimalt. Rutinfast och systematisk tillämpning av 

den skriftliga reflektionen är betydelsefullt då det möjliga resultatet är kommunikativ 
flerstämmighet, vilket informant B nämner som “samma språk” (informant B).  
 

 

3.3 Sammanfattning av analys 

I analys av insamlad empiri kan det uttydas ett huvudsakligt samförstånd gällande den 

skriftliga reflektionen i bildämnet. Samtliga informanter är eniga och uttrycker mycket 
liknande resonemang om den skriftliga reflektionens möjligheter för elevens lärande vilket är 
reflektion kring process och verk samt kommunikativ flerstämmighet. Informant A och B ser 

den skriftliga reflektionen som möjlighet för att utveckla deras professionalitet som bildlärare 
och utveckla undervisning. När resultatet analyseras på ett djupare plan kan det uttydas flera 

skiljaktigheter, speciellt vad gäller bruk av den skriftliga reflektionen på verksamhetsnivå. Det 
är även dessa skiljaktigheter som utgör den skriftliga reflektionens dilemman. Tidsaspekten, 
trängsel av lärostoff och elevens förinställning till den skriftliga reflektionen är de främsta 

dilemman. Trots den knappa tiden och trängsel av lärostoff och elevens möjliga negativa 
förinställning till den skriftliga reflektionen kan det främst hos informant A och B tydas en 

målmedvetenhet och drivkraft gällande den skriftliga reflektionen. Målmedvetenheten och 
drivkraften för den skriftliga reflektionen är något mindre hos informant C, som ger mer 
uttryck under intervjutillfället för stress kring tidsaspekt och trängsel av lärostoff i bildämnet.  

 

4 Tolkning av resultat 

I följande kapitel tolkas resultat i skenet av studiens tidigare redovisade teorier. Följande 
kapitel struktureras upp enligt studiens frågeställningar som är: Vilka möjligheter ser 

bildläraren att den skriftliga reflektionen gör för elevens lärande i bildämnet? samt Vilka 
dilemman ser bildläraren att den skriftliga reflektionen medför? Det inledande avsnittet avser 

att handla om de möjligheter som den skriftliga reflektionen medför. Avsnittet efter det 
handlar om de dilemman som den skriftliga reflektionen medför. Till sist i kapitlet 
sammanfattas kortfattat samtliga avsnitt i kapitlet. Syftet med kapitlet är att med hjälp av 

teorier tolka insamlad empiri, och på så vis skapa förståelse för den skriftliga reflektio nens 
möjligheter och dilemman. På så vis kommer bärande begrepp för studien såsom skrift som 

medierande resurs, kommunikativ flerstämmighet och enskild dialog fungerar som verktyg för 
att skapa förståelse. 
 

 

4.1 Den skriftliga reflektionens möjligheter 

Enligt Säljö (2000) frambringar produktion och bearbetning av skrift till att elevens syn på sin 

omvärld breddas och blir mer nyansrik (Säljö 2000, 195). Liknande resonemang har Dysthe 
(1996b) som menar att skriftspråket är ovärderligt i och för elevens kunskapsinlärning och för 
att eleven ska införliva kunskapen i sin livsvärld. Målet med kunskapsinlärning är, enligt 
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Dysthe, att eleven kan göra sig förstådd och förstå sin omvärld (Dysthe 1996b, 47-49). Enligt 

Dysthe stimulerar upplevelsen att formulera ord till kreativitet. Att producera och bearbeta 
skrift genererar nya idéer hos individen och konkretiserar dess tankar (ibid., 90). Även 

Sandström Madsén anser att repetition och omformulering av kunskap är betydelsefull när det 
gäller inlärning då eleven på så vis erövrar kunskapen (Sandström Madsén 2007, 33). 
Samtliga informanter är eniga i att bildämnet är ett kommunikativt ämne och på så vis ett 

språkämne. Skrift som medierande resurs och därmed den skriftliga reflektionen är 
betydelsefull som verktyg/metod i bildundervisning då den främjar elevens språkutveckling, 

kreativitet samt processar ny kunskap. Det är samtliga informanter eniga om. På så vis kan det 
uttydas ett gemensamt resonemang om att skrift som medierande resurs är ovärderligt för 
elevens utveckling och kunskapsinlärning och där spelar den skriftliga reflektionen en 

återkommande viktig roll i bland annat elevens kunskapsinlärning samt lärarens undervisning.  
 

Enligt Sandström Madsén (2007) är den skriftliga reflektionen med dess kommunikativa 
karaktär betydelsefull då den bygger upp en betydelsefull relation mellan lärare och elev. Den 
skriftliga reflektionen möjliggör för reflektion kring bland annat personlig upplevelse och 

erfarenheter kring aktuellt ämnesinnehåll (Sandström Madsén 2007, 39). Enligt Ong (1990) 
bygger den viktiga relationen mellan elev och lärare, vilket är av pedagogisk karaktär, i den 

skriftliga reflektionen på återkoppling. Ong menar att kommunikation, vilket möjliggör till 
pedagogisk relation mellan lärare och elev, bygger på ömsesidig dialog. Kommunikation 
kräver, enligt Ong, svar och den formas samt får sitt innehåll genom det förväntade svaret 

(Ong 1990, 201). Sandström Madsén och Ongs teorier går väl i samförstånd med merparten 
av informanternas resonemang. Specifikt informant A uttrycker tydliga resonemang kring 

utformning av den skriftliga reflektionens innehåll. Informant A menar att ledande frågor bör 
undvikas och “varför-frågorna” bör vara i centrum. Samma informant är positivt inställd till 
att eleverna bör besvara frågor i den skriftliga reflektionen som möjliggör till lärarens 

utveckling av sin pedagogik och lektionsupplägg. I informant A’s resonemang kring 
utformning av den skriftliga reflektionen kan en strävan till kommunikativ flerstämmighet 

uttydas.  
 
 

Enligt Sandström Madsén (2007) är skolans verksamhet huvudsakligen baserad på gruppen 
och där blir eleverna i regel bemötta som deltagare. Där fyller dialogen, vilket oftast är en 

enskild dialog mellan lärare och elev, av skriftlig karaktär, i den skriftliga reflektionen en 
viktig roll (Sandström Madsén 2007, 42). I likhet med det menar Informant B att systematisk 
användning av skrift som metod/verktyg bidrar till kommunikativ flerstämmighet och en 

ömsesidig dialog. På så vis genererar det till en bättre pedagogisk relation mellan lärare och 
elev och då kan det undvikas att den enskilde eleven försvinner in i mängden.  

 
 

4.2 Den skriftliga reflektionens dilemman 

Säljö (2000) menar att skrift som medierande resurs påverkar individen (i detta fall eleven) på 

ett socialt-, personligt, -professionellt och emotionellt plan (Säljö 2000, 187). Där spelar 
Sandström Madséns (2007) teorier om att omotiverad kritik, främst från läraren, kan generera 

att eleven anammar omotiverad och/eller negativ inställning till att producera skrift. Det är 
därför av vikt som lärare, enligt Sandström Madsén, att ha i åtanke att elevens verk, vilket i 
detta fall är av skriftlig karaktär, är en mänsklig produkt vilket kan leda till vidare 

diskussioner (Sandström Madsén 2007, 38). Under samtliga intervjutillfällen kunde det främst 



21 
 

hos informant A och B uttydas likartade strategier kring elevens osäkerhet kring den skriftliga 

reflektionen. Att visa upp tidigare elevexempel samt konkretisera betygskriterier är två 
praktiska strategier som informant A och B tillämpar i arbetet med den skriftliga reflektionen. 

Att vara opartisk, konkret och professionell i den mån att aldrig bedöma jaget 
(personligheten) hos eleven är tre andra strategier vilket informant A och B understryker är 
viktiga för att eleven ska hysa positiv inställning till den skriftliga reflektionen. 

 

Enligt Vygotskij främjas elevens systematiska kunskapsutveckling av flerstämmig 

kommunikation, vilket karaktäriseras av samspel mellan elev och lärare. För att det ska bli 
möjligt är rätt organiserad undervisning viktigt (Bråten 1998, 45). Sandström Madsén pekar 
även på vikten av att som lärare skapa utrymme och möjlighet till den skriftliga reflektionen 

(Sandström Madsén 2007, 38). Vad gäller organiserad undervisning, med fokus på den 
skriftliga reflektionen är informant A och B eniga om att läraren bör vara konkret och 

rutinfast då denne tillämpar den skriftliga reflektionen i bildämnet. Informant A och B menar 
då att detta möjliggör till positiv inställning hos eleverna till den skriftliga reflektionen. 

 

4.3 Sammanfattning av tolkning 

I tolkningen kan det uttydas ett huvudsakligt gemensamt synsätt kring den skriftliga 
reflektionens betydelse för lärande. I redovisade teorier samt insamlad empiri råder det 

enighet kring att skrift som medierande resurs, mer specifikt den skriftliga reflektionen, 
skapar möjlighet till språk- och kunskapsutveckling, kommunikativ flerstämmighet och 
enskild dialog. För att den skriftliga reflektionen ska fungera optimalt kan det i redovisade 

teorier och insamlad empiri uttydas att läraren bör vara rutinfast, hänsynsfull och konkret i sin 
tillämpning av den skriftliga reflektionen. I tolkningen förefaller den skriftliga reflektionens 

möjligheter i rampljuset medan den skriftliga reflektionens dilemman hamnar något i skugga. 
En möjlig förklaring på det är att i teoriavsnittet redogörs det ej kring tidsaspekten, vilket är 
det främsta dilemmat som det redogörs för i den insamlade empirin.  

 

 

5 Diskussion 

Inledningsvis i denna studie redogjordes det för studiens två frågeställningarna vilka var: 
Vilka möjligheter ser bildläraren att den skriftliga reflektionen gör för elevens lärande i 
bildämnet? och Vilka dilemman ser bildläraren att den skriftliga reflektionen medför? Metod 

för att samla in empiri föll på halvstrukturerad intervjumetod. Insamlad empiri analyserades 
enligt hermeneutisk tema analysmetod där fokus låg på att försöka skapa förståelse, utifrån 

insamlad empiri, om den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman. Under studiens 
gång stöttes det på flertalet dilemman som satte sin prägel på arbetet. Det främsta dilemmat 
var min förförståelse samt tidigare kunskaper kring att skriva och utföra ett akademiskt arbete. 

Det präglade bland annat insamling av empiri och på så vis även studiens resultat. På så vis 
kan den åtråvärda förståelsen för den skriftliga reflektionens möjligheter och dilemman 

upplevas snäv och ensidig för gemene man. Studien hade förmodligen sett annorlunda ut ifall 

den hade genomförts av någon mer professionell inom pedagogikens område.  
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I det inledande kapitlet redogjordes det för Walter J. Ong (1990) som förespråkade skriften 

som medierande medium och som menade att skriften är positivt för den intellektuella 
människans verksamhet och liv. Det kan ses som en kontrast mot Marner och Örtegrens 

redogörelse i kapitlet tidigare forskning. I rapportserien Tilde (nr. 15 2015) redogör Anders 
Marner och Hans Örtegren under rubriken Medieringsbegrepp och skolans dialogicitet för 
skolans vertikala/hierarkiska medieringsbegrepp. Marner och Örtegren menar att i skolan har 

skriftspråket en klar dominans och att det inte går i samklang med samhällets multimodalitet 
vilket många gånger bygger på bilden som medierande resurs. Marner och Örtegren 

proponerar för ett horisontellt medieringsbegrepp i skolan vilket, enligt de, hade matchat 
bättre med samhällets multimodalitet och mångfald av uttryck (Tilde nr. 15, Marner & 
Örtegren, 2015). Jag tänker att Ong’s resonemang och Marner och Örtegrens resonemang 

symboliserar skolans komplexitet och mångfald av pedagogiska verktyg/metoder. Både bilden 
och skriften som pedagogisk metod/verktyg har möjligheter och dilemman som medierande 

resurser och fungerar, enligt min mening, bäst i samklang med varandra. Likaså att läraren bör 
eftersträva flerstämmighet i klassrummet så bör läraren även eftersträva att inkludera flera 

olika pedagogiska verktyg/metoder för att nå eleverna och för att det ska gynna deras lärande.  

 

Skolan är en betydelsefull institution i samhället som påverkar och påverkas i samspel med 
samhället. Bilden är oundviklig i samhället. Den förekommer överallt och är oftast bara några 
knapptryck bort. Skolan idag är enligt min mening komplex och präglas av ett effektivitets 

tänkande och det råder trängsel av lärostoff. Bilden är mångsidig som medierande resurs då 
den kommunicerar med färg, uttryck och innehåll. Bilden även pedagogiskt verktyg/metod 

och har enligt min mening många positiva aspekter som bland annat gynnar det rådande 
effektivitets tänkande i skolan. Men å andra sidan, är alltid ett effektivitets tänk bra i 
undervisningen och i valet av pedagogiska verktyg/metoder? Enligt min mening medför det 

vissa risker där ett av de främsta är stress och psykisk ohälsa, både hos lärare och elever. Det 
påverkar lärandet och i det långa loppet även samhället. Jag vill här framhålla Granaths 

(2008) studie som visar att avsikten med den skriftliga reflektionen är att utveckla elevens 
självständiga tänk och analyserande förmåga (Granath 2008, 170). Jag vill argumentera både 

för och emot den process som det innebär att producera reflexiv skrift i den skriftliga 

reflektionen. Enligt ett perspektiv är processen enligt min åsikt betydelsefull för att skapa 
eftertanke av analyserande karaktär. I dagens samhälle som präglas av ett effektivitets-

tänkandet så är eftertanke och reflektion, enligt min mening, betydelsefullt och 
eftersträvansvärt. En negativ aspekt med den skriftliga reflektionen är tidsåtgången som kan 
bli påtaglig i arbetet med den skriftliga reflektionen. Det gör det nödvändigt, enligt mig, för 

läraren att tänka kreativt. Enligt informanterna kan sådana dilemman undvikas ifall läraren är 
rutinfast och systematisk. Att praktisera det i praktiken kan innebära stora prövningar. Men 

jag tänker att det ändock är eftersträvansvärt då den skriftliga reflektionens möjligheter är 
betydelsefulla för elevens lärande. Vad jag kan se, utifrån insamlad empiri, är den skriftliga 
reflektionen mångfacetterad i sin karaktär. För vissa fungerar den bättre, för andra sämre. 

Vissa tillämpar den mer eller mindre under daglig basis medan andra tillämpar den mer sällan. 
Det tycker jag visar på att den skriftliga reflektionen i bildämnet både har möjligheter och 

dilemman att förhålla sig till och trots dess många möjligheter så är dilemmat vilket innefattar 

tidsaspekten ändock påtaglig och bör hanteras för att i möjligaste mån undvika stress.   

 
 

Inledningsvis i detta arbete uttryckts det skriftligen en fascination och nyfikenhet kring den 

skriftliga reflektionens betydelse i bildämnet. I inledningen uttrycktes det att ”texten upprör, 
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avslöjar och avgör. Skapar intriger och sorg. Skapar hopp och tro”. Nu såhär i efterhand står 

jag fast vid den ståndpunkt som uttrycktes inledningsvis. Samtidigt hyser jag större 
medvetenhet och insikt om att skriftlig reflektion, i detta fall i ett skolsammanhang, behöver 

kontext för att bli till och formas. Kontexten bör i sin tur genomsyras av ämnesinnehåll och 
pedagogik för att det ska gynna lärandet. 
 

 
  

5.1 Kritik mot studien 

Med tanke på undersökarens aktuella kunskapsnivå, samt dess förförståelse för studiens 
frågeställningar är det uppenbart att det karaktäriserar studiens nivå, innehåll och karaktär. 
Det gäller såväl val av analysmetod som analys och tolkning av insamlad empiri. Val av 

halvstrukturerad intervjumetod innebär både positiva- och negativa aspekter. Den 
halvstrukturerade intervjumetoden är i denna studie positiv då det genererade ett stort omfång 

av material, vilket var positivt för den hermeneutiska tema analysmetoden där det var av vikt 
att försöka skapa förståelse för informantens resonemang. Den negativa aspekten med den 
halvstrukturerade intervjumetoden är just det stora omfånget av material, som på grund av 

tidsaspekten samt på grund av intervjuarens förförståelse tenderar vid närmare analys 
emellanåt sakna djup. Förståelsen av samtliga informanternas resonemang tenderar därför att 

bli något ytlig. Viktigt här är att poängtera att undersökarens förförståelse och inställning 
kring den halvstrukturerade intervjumetoden samt relationen till informanter påverkar och 
inverkar på resultatet och således även på studiens fortsatta gång. För att skapa djupare 

förståelse för samtliga informanternas resonemang kring den skriftliga reflektionen hade 
flertalet observationer och innehållsanalys av skriftliga reflektioner varit passande. Det hade 

dock inneburit ett mer omfattande arbete vad gäller hantering av empiri samt övrigt material, 
något som med tanke på studiens omfång, inte hanns med.   
 

5.2 Vidare forskning 

För att fördjupa förståelsen och skapa en bredare helhetsbild för skriftens betydelse som 

medierande resurs för lärande är det först och främst av största vikt att utföra mer forskning 
kring detta område, då det hade genererat ökad förståelse och insikt kring elevers lärande. För 
att skapa djupare förståelse för reflektionens betydelse för lärandet hade forskningen 

exempelvis kunnat rikta blicken mot andra pedagogiska verktyg/metoder så som det verbala, 
gestaltning, grupparbete och enskilt arbete. Det hade varit av intresse att skapa förståelse för 

de pedagogiska verktygens/metodernas betydelse för elevens lärande i den skriftliga 
reflektionen. Då studien visade på att det främsta dilemmat med den skriftliga reflektionen är 
tidsaspekten kan det vara betydelsefullt att forska vidare kring lärarens strategier och 

arbetssätt i den skriftliga reflektionen. För att utföra en sådan studie hade exempelvis 
observation av lärarens arbetssätt som metod varit lämplig. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



24 
 

6 Referenser 

Bell, Judith & Waters, Stephen. 2016. Introduktion till forskningsmetodik . 5., [uppdaterade] 
uppl. Lund: Studentlitteratur 

 
Bråten, Ivar (red.). 1998. Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 

 
Bryman, Alan. 2018. Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 
 

Dysthe, Olga. 1996a. Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. 
Lund: Studentlitteratur 

 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur 

 
Ong, Walter J. 1990. Muntlig och skriftlig kultur: teknologiseringen av ordet. Göteborg: 

Anthropos 
 
Sandström Madsén, Ingegärd. 2007. Samtala, läsa och skriva för att lära: i ett 

utvecklingsperspektiv från förskola till högskola. 2. uppl. Kristianstad: Kristianstad University 
Press 

 
Stensmo, Christer. 2002. Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. 1. uppl. 
Uppsala: Kunskapsföretaget 

 
Säljö, Roger. 2000. Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv . Stockholm: Prisma 

 
Ödman, Per-Johan (2016[2017]). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och 
praktik. 3., oförändr. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

6.1 Inspelade intervjuer 

Bikupans högstadieskola. 2017-11-28 

 
Pär Lagerkvist skola. 2017-11-24 
 

Thorén Framtid. 2017-11-23 
 

6.2 Elektroniska resurser  

Dysthe, Olga. 1996b. The Multivoiced Classroom: Interactions of Writing and Classroom 
Discourse. Artikel i Written Communication. Tillgänglig på internet: 
https://eric.ed.gov/?id=EJ527446 

  
Granath, Gunilla. 2008. Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 

diciplineringstekniker. Akad.avh. Göteborgs universitet. Tillgänglig på internet: 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/10128 
 

Marner, Anders & Örtegren, Hans (2015). Kunskapsorientering i bildämnet 2003-2015 
[Elektronisk resurs]. Umeå: Umeå universitet. Tillgänglig på Internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-112497 



25 
 

Skolverket. 2017. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild 
 

 

7 Bilagor  

7.1 Bilaga1 

 
Jessica Petersson 
Bildpedagogik IV/III 
HT17 
Linnéuniversitetet 

Intervju 

Jag skriver självständigt arbete i Bildpedagogik 4, på Linnéuniversitetet. Jag 

genomför en kvalitativ studie på 3 bildlärare på högstadiet. Metoden jag använder 

mig av för att genomföra min studie är halvstrukturerad intervjumetod.  

Tack för att du ställer upp! 
 

•         Intervjun tar ca 30 minuter. 

•         Vårt samtal spelas in på röstinspelaren på min mobil, som endast jag har 

tillgång till. Vårt samtal kommer endast jag ha tillgång till.  

• Det är helt okej att vara anonym. 

•  Intervjun transkriberas. D.v.s., jag kommer att ”plocka ut” det som är relevant för 

min studie. 

•         Det finns inget rätt eller fel. Kan du motivera din åsikt så är den relevant och 

intressant. 

•         Under intervjun säger jag skriftlig reflektion, fastän ni kanske känner er mer 

hemma med loggbok/dagbok/utvärdering. 

•         Ingen stress. Ta den tid ni behöver för att tänka och formulera er. Vi kan 

pausa om det skulle behövas. 

•     Frågor? 

 

Intervjufrågor 

• Hur arbetar du med att medvetandegöra elevernas arbetsprocess i bildämnet?  

• På vilket sätt anser du att den skriftliga reflektionen som verktyg i 

bildundervisningen gör skillnad för… 

1.)     För din roll som bildlärare? (t.ex. lättare att sätta betyg, skapa relation med 

eleverna osv). 

2.)     För elevernas relation till bildämnet?  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och%20kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild
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•       På vilket sätt har den skriftliga reflektionen betydelse för elevens 

språkutveckling?  

• Finner du några negativa aspekter med att arbeta med skriftlig reflektion i 

bildämnet… (t.ex. tidspress på lektion och planeringstid) 

1.)    För eleven? 

2.)    För läraren?  

• Läraren har stort utrymme i att forma och rikta den skriftliga reflektionen. Vilka 

viktiga byggstenar (olika sorters frågor) behövs för att utforma den optimala 

reflektionen enligt dig (analytiska, ämnesinnehåll, klassrumsklimat)?  

 


