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Studiens utgångspunkt är mina egna frågeställningar kring reflektion i relation till 

lärande. Studien syftar till att undersöka hur elever inom en gymnasial frisör- och 

stylistutbildning beskriver reflektion som metod i utbildningen. Inom ramen för det här 

arbetet belyses fem elevers beskrivningar av reflektion i relation till lärande för 

yrkesprofessionen. Mina huvudsakliga forskningsfrågor är: Kan ökad reflektion leda till 

ett mer utvecklat lärande? Vad krävs av läraren för elevers ökade reflektioner? 

Det finns uppfattningar om att vissa utbildningar är teoretiska och andra är praktiska. 

Istället menar Schön att det för mer förståelse och utvecklat lärande krävs reflektion för 

att binda samman dikotomierna som inte är motsatser utan beroende av varandra. 

Studiens teoretiska utgångspunkt är framförallt hämtad från John Deweys teorier kring 

kunskapsutveckling genom reflektion. 

Studien är empirisk samt kvalitativ och uppbyggd genom fallbeskrivningar med 

utvecklingsarbete. Individuella intervjuer och observationer av fem olika elever har 

använts för att samla in mitt datamaterial. 

I resultatet beskriver eleverna att reflektion bland annat kan användas för ökad 

delaktighet och ökat självförtroende samt att reflektion ger möjlighet till förståelse för 

handlingen i förhållande till resultatet. Metoder för elevers ökade reflektion beskrivs 

genom att läraren visar, ger tips och ställer frågor vilket leder till diskussion, samt 

möjlighet för elever att reflektera över sina val och sitt arbete. 

I användandet av reflektion inom utbildningen är det väsentligt att vara medveten om 

betydelsen av att reflektera kring de faktorer som leder fram till resultatet och inte bara 

resultatet i sig, vilket bland andra även Dewey argumenterar för. Även lärarens 

medvetenhet om dennes förhållningssätt och frågeställningar för att uppmuntra elevers 

reflektion, delaktighet och självförtroende är betydande. 
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The study's starting point is my own questions about reflection in relation to learning. 

The study aims to investigate how students in an upper secondary hairdresser and 

hairstylist education describe reflection as a method of education. In the framework of 

this study, five pupils' descriptions of reflection in relation to learning for the profession 

are highlighted. My main research questions are: Can increased reflection lead to a more 

developed learning? What is required by the teacher for students increased reflections? 

There are perceptions that some educations are theoretical and others are practical. 

Instead, Schön says that more understanding and developed learning requires reflection 

to link these dichotomies that are not opposites but mutually dependent. The study's 

theoretical basis is mainly taken from John Dewey's theories of knowledge through 

reflection. 

The study is empirical and qualitative and built up through case studies and 

development project. Individual interviews and observations of five different students 

were used to collect my data. 

In the result students describe that reflection can be used for, among other things, 

increased participation and self-confidence, and that reflection allows understanding of 

the action in relation to the result. Methods for increasing students' reflections describes 

as when the teacher is showing, giving advice and asking questions, leading to 

discussion and an opportunity for students to reflect on their choices and their work. 

When using reflection in education, it is essential to be aware of the importance of 

reflecting over the factors that leads to the result, and not just the result itself, which 

among others also Dewey argues. Even the teacher’s awareness of the attitudes and 

questions to encourage students' reflection, participation and self-confidence is 

significant. 
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Bakgrund 

I bakgrunden till mitt arbete kommer jag beskriva mitt val av undersökningsområde. Jag 

kommer även att beskriva mitt syfte och mina frågeställningar, samt tidigare forskning 

och teorier kring lärande och reflektion. Forskningen och teorierna används sedan under 

analysen samt i diskussion av resultatet. 

 

Inledning 
Under min utbildning till gymnasial karaktärsämneslärare i frisörämnen har jag samlat 

på mig en hel del frågeställningar och även prövat teorier och metoder för att finna svar 

som ofta omvärderas flera gånger om. Mina erfarenheter och mitt intresse har fört mig 

fram till en fråga som rör reflektion under utbildningen. Inom frisör- och 

stylistutbildningen ingår både teoretiska genomgångar av professionens alla delar samt 

moment där eleverna genom handling får pröva dessa delar för att vidareutveckla 

kunskapen. Man kan uttrycka det som att teorin får betydelse genom erfarenhet. Min 

frågeställning grundar sig i elevernas (och ibland även lärarnas) förståelse av 

utbildningens olika delar. Uppfattar de teorin och praktiken som just två olika delar, 

eller ser de sambanden och det centrala i att båda dessa delar tillsammans är nödvändiga 

för en fullständig förståelse. Teorin används när du handlar och din handling kan 

bekräfta, skapa, förändra eller förkasta en teori. För att kunna fördjupa förståelsen av 

sambanden mellan teorin och praktiken krävs reflektion under processen och 

kunskapsutvecklingen. 

För att förtydliga min centrala frågeställning vill jag beskriva min bakgrund i frisöryrket 

som innebär möten med många olika människor och situationer. Inom 

yrkesprofessionen uppstår ständigt utmaningar där jag reflekterar i mitt arbete för att 

lösa problem och utveckla ny kunskap. Denna kunskap tar form av tidigare erfarenheter 

som omvandlas eller utvecklas när jag ställs inför problem där till exempel resultatet 

eller utgångsläget avviker från det jag tidigare erfarit. På grund av förmågan att 

reflektera (både själv och tillsammans med kollegor) kring resultatet av olika arbetssätt, 

verktyg, teorier mm kan jag försöka finna det optimala sättet att lösa problemet jag 

ställts inför. Denna förmåga att se sambanden mellan handling och resultat är central för 

yrkesprofessionen och där med en mycket viktig del för blivande yrkesutövande. 

Under min utbildning till yrkeslärare i frisörämnen har jag i kontakten med elever ofta 

saknat beskrivningar från studenterna där de uttrycker reflektion om sitt 

tillvägagångssätt samt beskriver sambanden mellan handling och konsekvens. Eleverna 

visar ofta på kunskapen att värdera och bedöma sina resultat. De är till och med ofta väl 

kritiska till sina egna prestationer. När eleverna värderar sina resultat sker detta genom 

påpekanden om vad som är rätt och fel. Som lärare bekräftar eller dementerar man 

elevens tankar och kommer med tips för ett optimalt resultat. En fråga jag ställer mig är 

om eleverna är medvetna om vad och hur de har gjort för att få det resultatet de har fått 

och om de själva vet eller i alla fall kan komma med förslag på hur de ska göra för att 

lyckas bättre. Brukar eleverna själva reflektera över sina arbeten eller lyssnar de bara på 

läraren och söker ett godkännande eller ett gott råd? Min föreställning ligger i att en stor 

del av elevers kunskapsutveckling sker under processen med arbetet och inte bara i den 
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färdiga produkten. Förmågan att reflektera kring sitt handlande anser jag därför är 

nödvändigt för elevens utveckling och goda resultat. 

Med utgångspunkt i detta vill jag därför undersöka hur elever inom en frisör- och 

stylistutbildning beskriver reflektion inom utbildningen i relation till lärande. Resultatet 

ger möjligheter för lärare inom dessa utbildningsområden att få en fördjupad förståelse 

för elevernas kunskapsutveckling samt förståelse för hur reflektion kan vara av 

betydelse för elever under utbildningen mot sin yrkesprofession. Lärare kan med hjälp 

av slutsatserna av denna studie utveckla sitt eget arbete för att ge elever goda 

möjligheter att utveckla förståelse, ett mer utvecklat lärande samt framgång i sin 

yrkesprofession. Min tanke med att presentera utvärdering av reflektion som metod i 

undervisning ur ett elevperspektiv grundar sig i att det sedan tidigare finns flera studier 

som belyser forskare och pedagogers syn på reflektion, men mer sällan elevers 

uppfattningar. 

 

Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur elever inom en gymnasial frisör- och 

stylistutbildning beskriver reflektion som metod i utbildningen. Inom ramen för det här 

arbetet belyses fem elevers beskrivningar av reflektion i relation till lärande för 

yrkesprofessionen. Mina huvudsakliga forskningsfrågor är: 

Kan ökad reflektion leda till ett mer utvecklat lärande? 

Vad krävs av läraren för elevers ökade reflektioner? 

 

Tidigare forskning 
Som jag introducerat i inledningen av arbetet finns inte mycket forskning kring elevers 

beskrivningar av reflektion inom yrkesutbildning. Under nedanstående rubriker 

presenterar jag ett par exempel där fokus ligger på elevers förståelse för sambanden 

mellan teori och praktik och reflektionen som binder dikotomierna samman, samt en 

studie där ett utforskande, prövande arbetssätt uppmuntras inom yrkesutbildning till 

båtbyggare. För att komplettera materialet från dessa studier inför diskussionen av mitt 

resultat introducerar jag även viss forskning kring kunskapssyn och självklart teorier 

kring reflektion samt betydelsen av elevers delaktighet och själförtroende inom 

utbildning. 

 

Teorier kring vad som är kunskap 
”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper” (Lpf94, 2006. 

s.5). Detta står att läsa i läroplanen för de frivilliga skolformerna och är alltså skolans 

centrala huvuduppgift. Vad är då kunskap och upplever elever att reflektion kan bidra 

till ett mer utvecklat lärande? 
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Kunskap är något vi alltid har funderat över och det finns (och har alltid funnits) många 

skilda uppfattningar om vad kunskap är och hur vi värderar kunskap. Definitionen av 

kunskap är därför svår eftersom uppfattningarna skiftar så kraftigt. 

 

Lpf94 beskriver kunskap i fyra olika former så som fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhetskunskaper. Faktakunskaper är till exempel information och regler, man 

skiljer inte mellan ytlig och djup kunskap samt mellan olika sätt att förstå fenomen. 

Förståelsekunskaper innebär istället att man förstår meningen av/med ett fenomen. 

Färdighetskunskaper beskrivs som att vi vet hur något skall göras och att man även kan 

genomföra det. Förtrogenhetskunskap kan ses som bakgrundskunskap. Att genom 

sinnliga erfarenheter och överblick av en situation kunna tolka och bygga en slutsats 

(Gustavsson, 2002). Kunskap visar sig både i processen och i produkten. På så vis kan 

man spåra vilken kunskap som uppstått i proceduren till en produkt. Genom att koppla 

samman kunskapens processer och produkter kan nya idéer och inspiration uppstå 

(Hansson, 2009). 

Meningsfull användbar kunskap 

Någon har sagt: 

Kunskaper som inte hjälper en att växa, som inte är redskap och hjälpmedel brukar jag kalla 
julglansprydnader. Fina att se på. Men de ger ingen näring till fortsatt växt. De hjälper en inte att 

fatta och förstå bättre (Maltén, 1987. s.153). 

Kunskapen ska kännas meningsfull och användbar och ha ett värde både för individen 

och för samhället (Maltén, 1987). Därmed betonas att du kan utföra något eller svara 

rätt på en fråga (eller t.ex. vinna på lotto), utan att du har kunskap. I det fallet har du helt 

enkelt haft tur, vilket alltså inte innebär att du kan utföra samma sak en gång till. Det är 

inte kunskap eftersom du inte kan använda dig av erfarenheten för att vinna vid nästa 

tillfälle (Hansson, 2009). Kunskap som är användbar är förmågan att göra något, men 

också att förstå vad man gör. Det är viktigt att tanken är närvarande under hela 

processen för att kunna dra nytta av erfarenheten och göra kunskapen användbar 

(Gustavsson, 2002). Molander (1996) presenterar att kunskap görs användbar genom att 

vi nyttjar den för att nå ett specifikt mål. För att nå detta mål krävs en viss medvetenhet 

om sitt egen handlande. Man bör veta varför man gör vissa saker, hur man gör det och 

vad man har för förväntningar att handlandet ska leda till. 

Kroppsligt buren kunskap 

När vi utför spontana handlingar i vardagslivet har vi en kunskap om det vi gör. I dessa 

spontana tillfällen kan vi ofta inte säga vad det är vi vet. Man skulle kunna beskriva det 

som att själva kunskapen ligger i handlingen. Schön (1991) menar att det inte finns 

någon garanti för att det finns speciella ord i form av regler och planer som vi utför med 

intellektet innan vi genomför något i handlingen och du kan därmed inte alltid beskriva 

vad det är du har gjort för att uppnå ett resultat. Även om vi vid olika tillfällen tänker 

oss för innan vi gör något så är det ett faktum att bakom mycket av vårt spontana 

handlande finns en kunskap. Många av de författare som skrivit om det praktiska 

handlandets kunskapsteori, konstaterar att skickligt utförda handlingar ofta beskrivs som 

en kunskap som är större än det går att formulera med ord. Schön (1991) beskriver det 

som ”knowing in action” men en vanlig benämning för denna kunskapsform är ”tyst 

kunskap” myntat av Polanyi (1967). På samma sätt som vi bland miljoner olika ansikten 

lyckas känna igen ett bekant ansikte utan att kunna förklara hur vi känner igen det, kan 

man beskriva tyst kunskap i en handling. 
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Teoretisk och praktisk kunskap 

Det finns sedan länge en föreställning om att viss kunskap är teoretisk och att viss 

kunskap är praktisk. En vanlig förklaring är att teoretiska ämnen i skolan är något man 

läser sig till och praktiska är där man gör någonting. Frågan man således kan ställa sig 

är: vad är det man gör? Att läsa skriva och räkna är ju i hög grad att göra någonting, att 

öva sin färdighet (Gustavsson, 2002). Kroppslig aktivitet anses därmed ofta inte ha 

någonting med mentala aktiviteter att göra. Kroppen har man dock alltid med sig. Den 

är fylld av energi och behöver göra någonting. Även om det är ”medvetandet” man 

använder sig av när man lär sig någonting används de kroppsliga förmågorna, våra 

sinnen, för att gör något med ett syfte (Dewey, 1997). 

I en studie som behandlar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i yrkesutbildningar på 

högskola/universitetsnivå samt problematiken om begreppen teori och praktik visar 

resultatet att vissa studenter förstår sambandet mellan teori och praktik och nyttan av att 

använda sig av och pröva teorier under VFU:n, samt kunna analysera erfarenheter från sin 

VFU med hjälp av olika teorier. Andra ser det som olika världar där man lär sig vissa saker 

i skolan och andra under sin VFU, utan gemensamma beröringspunkter (Dimenäs, 2009). 

Inom frisör- och stylistutbildning finns goda exempel på föreningen av teori och praktik 

eftersom man använder teoretiska verktyg i praktiken. Det skulle vara omöjligt att 

utföra sin profession utan kunskap om den teoretiska bakgrunden, men det är lika 

omöjligt att professionellt utföra yrket utan att ha fått erfara och pröva. 

Erfarenhet för kunskapsutveckling kan presenteras på två sätt. Antingen så gör vi något 

som inte fungerar, provar något annat och håller på så tills vi lyckas. Så småningom 

inser vi då att ett visst sätt att handla och en viss konsekvens hör ihop, men vi kan inte 

förstå hur. Det andra sättet är när vi försöker upptäcka och förstå specifika samband 

mellan handling och konsekvens genom att analysera. Tänkandet skapar då möjlighet att 

handla med ett mål i sikte. Meningsfull erfarenhet innefattar och kombinerar ett aktivt 

(praktiskt) och ett passivt (teoretiskt) element. Man kan uttrycka det som att teorin får 

betydelse genom erfarenhet. När vi prövar något och reflekterar över förändringen ser vi 

betydelsen eller resultatet av förändringen – vi lär oss något. Tanken eller reflektionen 

är alltså en förståelse för sambandet mellan det vi försöker göra och vad det får för 

följder. När man lär sig av erfarenhet kan man alltså göra kopplingar både till hur man 

gjort tidigare och hur man skall göra i framtiden (Dewey, 1997). 

 

Lärande genom reflektion 
En stor del av kunskapsförmedling sker i skolan. Den bild många har av en lektion är att 

läraren talar, beskriver och berättar och ställer frågor för att kontrollera om eleverna 

(åtminstone de som svarar) har förstått. Man kan säga att läraren tvingar eleverna till att 

tänka. Om eleven istället själv får ställa frågor, söka svar på frågor, välja 

tillvägagångssätt och pröva om svaren håller. Då finns chans till att den nya kunskapen 

tas in i den gamla, som därmed förändras och organiseras om. När eleven får tillfälle att 

bygga vidare ny kunskap på sin egen tidigare erfarenhet blir kunskapen unik för just den 

eleven (Maltén, 1995). 

I en studie om Båtbyggarlinjen på Stensunds folkhögskola visar resultatet att själva 

lärprocessen betonas inom båtbyggarnas hantverksutbildning. ”Den bästa utvecklingen 

sker i själva arbetet och inte efter en färdig mall eller idé”. Man skulle förenklat kunna 
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beskriva det som att lärandet bygger på handlingen genom att man får pröva sig fram 

och lära av sina misstag. Lärarna på Stensunds Båtbyggarlinje menar att eleverna får 

utbildning i hur verktygen och maskiner används och uppmanas sedan att sätta igång att 

pröva sina idéer om till exempel hur man kan få båten att flyta. Lärarna finns till hands 

för att svara på frågor och ge förslag på olika lösningar, inte en enda sanning. De menar 

att de inte skall överföra kunskap utan ge eleverna de rätta förutsättningarna för att 

själva upptäcka kunskap i hantverket. Man har självklart genomgångar av olika moment 

och läraren griper in när något håller på att gå snett. Studien visar att många elever 

tycker att metoden är enbart positiv, medan andra uttrycker att de inte har tid att göra fel 

eller att man som elev vill veta vad som är rätt eller fel och därmed få mer struktur i 

utbildningen (Gustavsson, 2004a). 

Lärande och utbildning pågår ständigt och reflektion är ständigt återkommande för 

kunskapsutveckling. Reflektionen startar i en situation där vi upplever förvirring, tvivel 

eller kval. Behovet att kunna hantera denna komplexa situation är det som är drivande i 

reflektionsprocessen och tidigare föreställningar omtolkas (Dewey, 1997). Vi tänker 

ständigt, både när vi har för avsikt att utbilda oss, men även under dagliga sysslor och 

val. Ingen kan dock säga till en annan människa vad vi ska tänka, på samma sätt som 

man inte kan säga till någon hur denne ska låta sitt blod i kroppen cirkulera. Däremot 

kan olika sätt att tänka, beskrivas och läras ut. Det bästa sättet att tänka är den 

reflekterande tanken. Det innebär att man vänder och vrider på ett fenomen i tanken och 

seriöst överväger det innan man fattar beslut. Det är målet om en konklusion som skiljer 

vardagligt tänkande från att reflektera. En reflektion används för att komma fram till en 

slutsats (Dewey, 1998). 

 

I forskningslitteratur presenterad av Madsén (1994) beskrivs olika nivåer av reflektion. 

Av dessa olika nivåer beskrivs den första innefatta grundläggande reflektion. Här sker 

reflektion omedelbart och rutinmässigt och uppmärksammas sällan av individen. Den 

andra nivån innebär fenomen, teorier eller tekniker som uppmärksammas av någon 

annan. Här sätter man ord på sina erfarenheter och värderar sina kunskaper och 

färdigheter. På den tredje nivån söker man efter teorier som kan beskriva den praktik 

man har erfarenhet av för att sedan funderar kring hur man kan förstå sin praktik med 

hjälp av teorierna. På den här nivån används både sina egna och andras erfarenheter för 

att problematisera sin förståelse. På den fjärde nivån tänker man om sitt eget tänkande – 

metareflektion. Man funderar kring vad man reflekterar över och även hur. Genom att 

bli medveten om sitt eget tänkande kan man på den här nivån finna nya vägar och 

lösningar. 

Refleciton in action 

Ibland tänker vi på vad vi gör samtidigt som vi gör det. Vi funderar över hur problemet 

som uppstår skall angripas eller noterar det som gick bra. Känslan för hur man handlade 

när det gick bra gör att man kan utföra handlingen igen. Ett känt begrepp inom 

kunskapsutveckling är ”reflection in action” (reflektion-i-handling), vilket 

introducerades av Donald Schön. Han motiverar uttrycket med att vi både i privatlivet 

och i vår profession ofta tänker på vad vi gör samtidigt som vi gör det. Schön skapade 

en teoretisk ram kring handlingen och sammankopplade dessa dikotomier.  Du skall 

alltså kunna reflektera över din handling för att kunna ta rätt beslut. Man kan både tänka 

på något när man gör det ”reflection in action” och tänka på något efter att man har gjort 

det ”reflection on action” (Schön, 1991). Det finns skilda åsikter huruvida reflektion kan 

göras i handling eller om det bara är möjligt att reflektera om en handling – alltså efter 
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att handlingen har utförts. Molander (1996) menar att Schön använder sig allt för 

frispråkigt av begreppet reflektion eftersom tänkande inte behöver innebära att man 

reflekterar. Molander beskriver reflektion som när du tar ett steg tillbaka från det du gör 

för att betrakta och få perspektiv. Först när man inte samtidigt är upptagen av 

handlingen kan man fundera kring vad man gjort. Även Erlandsson & Beach (2008) 

ifrågasätter Schöns frikostiga beskrivning vad gäller bland annat reflektionen som 

styrande för handlingen. Schön pekar på reflektionen som avgörande för 

professionaliteten medan Erlandsson och Beach menar att den beskrivningen kan tolkas 

som att vårt tänkande styr kroppen och där med kan vi genom att lära oss att lösa 

problem och hantera saker rent teoretiskt även utföra det praktiskt. En 

expertkommentator till fotboll kan uttala sig om fotboll men det är inte säkert att 

hon/han kan spela bra. Förmodligen kan även en professionell fotbollsspelare analysera 

sin sport, men inte nödvändigtvis. Författarna anser att Schöns text är aningen tvetydig, 

men att detta sannolikt även har haft betydelse för den enorma spridningen av texten 

och dess betydelse för forskning och diskussioner om reflektion inom pedagogiken sen 

texten publicerats. 

Yrkesprofession, kreativitet och reflektion 

Hjärnan bevarar våra tidigare erfarenheter och främjar en återupprepning av dessa. 

Bredvid denna funktion har hjärnan en annan funktion – den kreativa. Hjärnan 

kombinerar dessa och bearbetar informationen och skapar ett nytt beteende (Vygotskij, 

1995). För att kunna uppnå ett mål när du stöter på problem eller nya förutsättningar 

behöver du alltså använda dig av tidigare erfarenheter och teorier, men utifrån dessa 

skapa nya hypoteser för att lösa situationen eftersom förutsättningarna har förändrats. 

Detta skapande av förslag och tillvägagångssätt kan beskrivas som kreativitet. 

 

Schön beskriver att en yrkeskunnig professionell praktiker ständigt möts av 

problematiska situationer i sitt arbete. Genom erfarenhet och med hjälp av tillgängliga 

medel skapar praktikern sammanhang i ett problem och kan där med hantera och lösa 

situationen. Det finns sällan givna lösningar för dessa problem, då olika situationer 

ständigt uppstår. Professionaliteten är att kreativt kunna hantera en osäker situation som 

man inte mött förut. Schön menar därmed att kunskapen att lösa ett yrkesprofessionellt 

problem kräver att man är och kan tänka som en professionell. Han menar att det är en 

helt annan sak att utöva sin profession än att tillämpa teorier i praktiken. Den 

professionella praktikern använder sig av sin speciella kunskap utvecklad genom lång 

tids erfarenheter, utveckling och reflektion av teorier och möter sitt professionella 

görande som om varje situation och problem är unikt. Det är en stor del i 

professionaliteten att söka efter och formulera problemen (Schön, 1991). 

 

Inom frisör- och stylistyrket möter man ständigt situationer som kräver kreativ 

behandling av bland annat tidigare erfarenheter, teorier samt tillgängliga medel och 

utgångslägen. För elever som utbildar sig inom yrket handlar kunskapsutvecklingen 

bland annat om att kunna utveckla denna reflektiva kreativitet för målet att uppnå 

yrkesskicklighet. Lindström (2007) problematiserar kring begreppet kreativitet och 

möjligheten att undervisa om och lära ut kreativitet. Enligt Lindström finns en 

romantisk syn på att kreativitet är ett resultat av undermedvetna processer och 

spontanitet utan eftertanke. Om skapande endast skulle vara ett resultat av plötslig 

inspiration är det tveksamt om det går att beskriva, förstås och läras ut. 
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I en radiointervju fick den framstående och nyskapande jazztrumpetaren Dizzie Gillespie frågan 

om det var brist på skolning som fått honom att utveckla sin högst personliga stil. Han svarade, 

med eftertryck: ”Nej, det vill jag inte säga. En lärare är en genväg”. Intervjuaren stod på sig och 

frågade: ”Men skulle inte en lärare, åtminstone i viss mån, ha begränsat dina möjligheter att 

utveckla din egen speciella stil?” Varpå Dizzie Gillespie svarade: ”Inte en god lärare” (Lindström, 

2007. s.7). 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna kan man läsa att ”Eleverna skall träna sig att 

tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. (…) Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 

tillämpa sina kunskaper” (lpf94, 2006. s.5 & 6). Även detta är en form av kreativitet och 

det kräver förmågan att problematisera och reflektera kring olika lösningar för att uppnå 

ett gott resultat. I en skrift som syftar till att presentera lärarutbildningens fortsatta 

utveckling vid Högskolan i Skövde beskrivs och betonas lärarstudentens medvetenhet 

om varför man gör som man gör. Den konkreta betydelsen är att de föredrar arbete 

utifrån modellen om den reflekterande praktikern hellre än mästare - lärlingsmodellen. 

Den senare innebär att studenten lär sig genom att göra precis som läraren gör. Denna 

modell är normativ och bygger på att kompetens handlar om hur man utför sitt arbete. 

Den modell Högskolan i Skövde istället förespråkar betonar det centrala i att 

studenterna dels får se och erfara inom yrkesutövningen samt betoningen av ett övnings- 

och kunskapsfält där studenterna kreativt kan formulera problem, undersöka, tolka samt 

bli föremål för egna slutsatser och värderingar. Vilket innebär att det ställs krav på 

studenterna att ta egna initiativ och eget ansvar i sitt lärande (Orlenius, 2005). 

 

Delaktighet och självförtroende för lärande 
En viktig del till elevernas engagemang och ansträngning att de själva får känna sig 

delaktiga i målen (Stensmo, 2008). Även elevens självbild har en mycket betydande roll 

för dessa delar samt för individens vidareutveckling. Denna självbild påverkar elevens 

förväntan om sin egen prestation (Malten, 1995). En teori presenterad av Kurt Lewins 

medarbetare Fredrich Hoppe uttrycker att en persons ansträngning att nå ett mål är 

kombinationen av målets värde och förväntan om att lyckas eller misslyckas. Värdet 

påverkas av hur viktigt målet är att uppnå för personen och dess omgivning medan 

förväntan om framgång beror på personens tidigare efterenheter och uppfattningen av 

den egna kapaciteten i den aktuella situationen. En persons prestation är inte bara 

beroende av den egna uppfattningen utan kan även vara ett resultat av omvärldens krav 

och förväntningar (Stensmo, 2008).  Maltén (1995) argumenterar för att det bland lärare 

finns en stor variation av elevsyn och att den syn som läraren tillämpar i möte med 

eleverna påverkar utvecklingen och kunskapsinhämtningen hos eleverna. Stensmo 

(2008) presenterar en studie där lärare visat höga respektive låga förväntningar på två 

elevgrupper som i utgångsläget var lika. Mycket riktigt fick den läraren som hade höga 

förväntningar högpresterande elever, medan den lärare som hade låga förväntningar 

lågpresterande elever. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkter 
Som utgångspunkt har jag framförallt använt mig av Deweys teorier om reflektion kring 

en handling. Dessa teorier belyser tänkande om en handling som leder till en användbar 
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slutsats eller en lösning på ett problem man stött på. Man arbetar genom att jämföra, 

identifiera och hantera problemen med hjälp av tidigare erfarenheter. Situationer kan 

snabbt förändras och snabba beslut kan vara viktiga. Man bör därför vara lyhörd och 

vara beredd att ändra metod i sin handling för att lösa problemet. Han menar även att vi 

genom ett analytiskt tänkande kan förstå sambanden mellan ett visst sätt att handla och 

en viss konsekvens. Reflektionen skapar då möjlighet att handla med ett mål i sikte. 

Dewey blir ofta misstolkad genom frasen ”learning by doing”. Dewey tar avstånd från 

upprepade handlingar som en enskild del för att utveckla lärande och argumenterar för 

att handlingarna i sig inte leder till kunskap om dessa handlingar inte kombineras med 

reflektion. Han beskriver dessa upprepade försök genom ”trial and error”, att vi helt 

enkelt gör något och om det misslyckas gör vi något annat och så håller vi på så tills vi 

lyckas för att sedan kunna tillägna oss den metod som lyckades inför kommande 

handlingar. Detta innebär att vi kan se att en handling och en konsekvens hör ihop, men 

vi förstår inte hur. Bristen på reflektion över vilken handling som leder fram till vilket 

resultat gör att erfarenheten inte leder till någon användbar kunskap och kan därmed 

inte klassas som kunskap. Om vi i däremot vet vad det var som ledde fram till resultatet 

ökar vår praktiska kontroll och vi kan arbeta för att uppfylla samma resultat eller 

eliminera det som leder till ett sämre resultat vid nästa tillfälle (Dewey, 1997, 1998). 

 

Metod 

För att finna svar utifrån mitt syfte har jag valt att använda mig av en empirisk kvalitativ 

studie med fallbeskrivningar och med hjälp av utvecklingsarbete. Jag kommer nedan att 

presentera vad varje del innebär för min studie samt varför jag gjorde dessa val. 

 

Kvalitativ forskning 
Mitt syfte med att använda mig av en kvalitativ ansats grundar sig i att det är ur 

elevernas perspektiv jag vill belysa studiens resultat. Därmed vill jag kunna skapa en 

närhet till eleverna i undersökningen för att förstå det jag undersöker ur deras 

perspektiv (Backman, 2008 & Holme & Krohn Solvang, 1997). Mitt intresse ligger i att 

studera hur olika elever redogör sin bild av reflektion som metod i utbildningen och hur 

de beskriver att reflektionen kan användas för att utveckla sitt eget lärande. Jag är 

intresserad av varje enskild frisör- eller stylistelevs djupare åsikter och studien är 

därmed inte kvantitativ där man fokuserar på hur vanligt, hur många osv. (Patel & 

Davidsson, 2003). Elevernas beskrivningar utgår ifrån och i relation till deras tidigare 

upplevelser och erfarenheter. De är personliga och behöver tolkas snarare än att mätas. 

(Merriam, 1994). 

Eftersom jag har i åtanke att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin egen unika 

variant av metod Har jag utformat min metod utifrån min egen uppfattning om det bästa 

sättet för att få svar på mina frågeställningar (Patel & Davidsson, 2003). (se schema i 

bilaga 1). 
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Fallbeskrivningar 
Eftersom jag vill pröva en hypotes genom utvecklingsarbete med hjälp av en 

framarbetad plan och metod har jag valt att undersöka eleverna som individuella 

fallbeskrivningar. Jag vill undersöka, försöka förstå samt belysa varje individs olika 

beskrivningar av reflektion som metod i utbildningen. Jag vill även ta del av elevernas 

beskrivningar kring hur reflektionen kan bidra till ett mer utvecklat lärande och hur 

läraren kan bidra till dessa elevers ökade reflektion. Fallbeskrivningar kan förklaras 

utifrån metoden fallstudier, men är mindre i omfattning och syftar till att få en intensiv, 

tät och fullständig helhetsbeskrivning av den avgränsade frågan jag valt att studera 

(Merriam, 1994). Eftersom jag i mina fallbeskrivningar söker efter specifika svar kring 

reflektion som metod i frisör- eller stylistutbildningen, djupdyker jag endast i den 

information som genererar svar i förhållande till syftet. Därmed efterforskar jag inte så 

mycket djup information som möjligt kring varje fall, utan fokus är specificerat och 

avgränsat. 

Kritiker till fallstudier ifrågasätter värdet av enstaka händelser eller enheter. De menar 

att det finns risk för snedvridna resultat. Andra menar att man inte kan generalisera 

utifrån fallstudier och det kan innebära en nackdel om läsaren tror att resultatet är en 

generaliserande redogörelse (Bell, 2006). Jag har valt att ha flera fallbeskrivningar för 

att öka chanserna till en god analys av mitt datamaterial där det är lättare att jämföra och 

dra slutsatser (Yin, 2003). 

 

Etnografisk forskningsansats 
Eftersom jag undersöker åsikter och upplevelser kring reflektion som metod i 

undervisningen hos elever inom frisör- och stylistutbildning benämns mitt vetenskapliga 

förhållningssätt i dessa fallbeskrivningar som etnografiskt. Detta innebär att jag studerar 

personer inom en viss grupp eller kultur, i mitt fall alltså frisör- och stylistelever, för att 

försöka förstå deras uppfattningar. Gustavsson (2004b) beskriver att tanken med 

etnografiska studier är att tillbringa en längre tid i en social organisation och därmed 

möjliggöra en tämligen fullständig bild av den sociala gruppen. I mitt fall är dock inte 

syftet att undersöka gruppens totala komplexa livsvillkor och levnadssätt utan 

individernas uppfattningar kring mina konkreta frågeställningar. Dimenäs (2007) 

beskriver att etnografiska studier ofta genomförs som fallstudier och forskarens mål är 

att få reda på hur de olika personerna som studeras och beskrivs tolkar situationer. Hur 

åsikterna kring mina frågeställningar ser ut ur deras perspektiv. 

 

Datainsamlingsmetoder 
Jag har i denna studie använt mig av olika metoder för att inhämta det empiriska 

materialet. Jag har valt deltagande observation samt intervjuer. Vid både 

observationerna och intervjuerna valde jag att göra ljudinspelningar av hela förloppen. 

Jag har valt flera metoder samt hjälpmedlet ljudinspelning för att få ett fylligare och mer 

trovärdigt resultat. I den här studien har jag valt att inte använda mig av till exempel 

enkäter eftersom jag inte skulle få så uttömmande svar som jag eftersträvar. 
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Deltagande observation 
Jag har använt observation som en av metoderna för att samla in empiriskt material till 

min studie. Informationen från observationerna låg till grund för, samt kompletterade 

det jag fick in via intervjuerna. Jag valde observation för att även kunna samla in 

information i samma stund som eleven och läraren diskuterar elevens utförda arbete. 

Därmed är jag inte beroende av den observerade elevens minnesbild. Styrkan med en 

observation är att man kan studera beteenden i en naturlig situation där de observerade 

känner sig trygga. Svagheten är att det är omöjligt att observera allt och att man kan 

tolka vissa saker fel eftersom man utgår från egna föreställningar och tidigare 

erfarenheter. Det kan även vara svårt att lägga på minnet och komma ihåg allt man ser 

(Patel & Davidsson, 2003). För att lättare komma ihåg och ha möjlighet att återge 

observationerna valde jag att spela in tillfällena med en diktafon. 

Jag observerade utifrån mitt i förväg bestämda syfte och jag valde en strukturerad 

observation vilket innebär att jag i förväg hade bestämt vad det var jag skulle titta på. 

Jag fokuserade framförallt på att observera kvantiteten men även innehållet av elevernas 

reflektioner. Den ostrukturerade observationen hade istället inneburit att jag haft ett 

vidare utforskande syfte där jag hade velat erhålla så mycket kunskap som möjligt utan 

bestämt fokus (Patel & Davidsson, 2003). Inför min observation gjorde jag även valet 

att vara känd observatör (Patel & Davidsson, 2003). Därmed var jag som observatör 

accepterad av deltagarna som lät sig observeras. De var medvetna och hade förstått 

syftet med varför jag gjorde en kartläggning av dem. Denna variant är mest etiskt 

försvarbar då de som blir observerade har rätt att själva välja om de vill deltaga eller 

inte. Fördelen med att vara okänd observatör kan dock vara att man inte stör gruppens 

naturliga beteende eftersom de då inte vet om att de blir observerade (Patel & 

Davidsson, 2003). För att påverka gruppens beteende minimalt valde jag att som 

lärarkandidat vara en del av gruppen vid andra tillfällen än vid själva datainsamlingen, 

vilket bidrog till att min närvaro blev naturlig för eleverna (Holme & Krohn Solvang, 

1997). Jag valde även att vara deltagande observatör vilket innebär att jag var fysiskt 

närvarande under observationerna. Däremot valde jag att i första hand vara observatör 

och i andra hand deltagare och min delaktighet i gruppen var sekundär i förhållande till 

uppgiften att samla in information (Patel & Davidsson, 2003). 

Jag observerade fem olika elever och observationerna ägde rum i den lektionssalen som 

eleverna arbetade i vid tillfället för observationen. Salen är uppbyggd som en salong 

med en arbetsplats för varje elev. I lokalen arbetade alla elever samtidigt, vissa med 

riktiga kunder och andra med dockhuvuden. Första steget observation skedde när eleven 

hade utfört ett arbete som skulle diskuteras tillsammans med läraren. Vid detta tillfälle 

var jag känd och endast fysiskt deltagande observatör vilket innebar att jag lät eleven 

och läraren diskutera själva för att jag inte skulle påverka utfallet. Jag hade dock gett 

läraren förhållningsregler om att hon inte fick ställa problematiserande frågor till eleven 

utan endast instruera och svara på frågor. Detta för att jag ville att eleven skulle märka 

skillnad vid nästa observation efter utvecklingen. Eftersom läraren var delaktig vid 

observationen kunde även hennes tolkningar användas för att stärka trovärdigheten av 

resultatet.  Observationerna pågick under cirka 5 – 10 minuter vardera. 

Observationernas andra steg ägde rum på samma ställe, med samma lärare och samma 

elever (en i taget) som vid första tillfället. Skillnaden var att läraren vid detta tillfälle 

ställde mer problematiserande frågor till eleven (se exempel i bilaga 5). Frågorna var 

utformade så att eleven själv skulle börja reflektera över sitt arbete och komma med 
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förslag, samtidigt som läraren bekräftade elevens tankar. Vid det här tillfället fyllde 

även jag på med frågor när jag tyckte det behövdes för att få uttömmande svar i 

förhållande till mitt syfte. Jag var därmed deltagande i något högre grad än vid de första 

observationerna. Observationerna pågick under ca 5 – 10 min vardera. 

 

Intervju 
Jag valde att använda intervjuer som komplement för att kunna ta del av elevernas egna 

beskrivningar av de observerade situationerna samt för att få svar utifrån mitt syfte och 

mina frågeställningar. Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjuarens förkunskaper 

i ämnet har mycket stor betydelse för kvalitén på intervjuerna. Jag har därför lagt stor 

vikt vid att vara insatt i ämnet och även göra två pilotintervjuer innan mina ”riktiga” 

intervjuer för att försäkra mig om intervjuer med hög kvalitet. 

Mina intervjuer var inte strukturerade med bestämd ordningsföljd på frågorna, vilket 

enligt Merriam (1994) är vanligt förekommande vid fallstudier. Jag hade istället valt att 

utgå ifrån ett par öppna förutbestämda frågor där själva formuleringen av frågorna inte 

var av samma vikt som temat för hela intervjun. Mina intervjuer var aningen 

standardiserade, eftersom jag utformat ämnen jag skulle ta upp då jag hade specifika 

önskemål enligt syftet om vad intervjuerna skulle ge mig svar på. Jag ställde dock 

frågorna på det sätt som lämpade sig i situationen och utformningen av frågorna kom 

därför att variera. Den ostrukturerade formen resulterade i att jag tog frågorna i den 

ordning de passade i de olika intervjuerna och variationen av följdfrågor var stor (Patel 

& Davidsson, 2003).  Detta var för att intervjupersonerna skulle få stort utrymme att 

svara fritt på frågorna. Under intervjuerna lade jag stor vikt vid att lyssna noggrant och 

sätta mig in i svaren som respondenten gav för att ha möjlighet att ställa bra följdfrågor 

för att få så uttömmande svar som möjligt i förhållande till mitt syfte. En tänkbar 

nackdel med intervju som metod är att eleverna jag intervjuade måste ha rätt minnesbild 

av situationen (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom jag intervjuat eleverna direkt efter 

situationen anser jag dock att deras minnesbild bör vara god. Jag kunde även 

komplettera elevernas svar med information från observationerna. 

Jag valde att intervjua fem elever, var och en för sig direkt efter observationen. Eleverna 

och jag satt i ett ostört och för dem tryggt rum där respondenten skulle kunna känna sig 

fri att svara utförligt på frågorna utan att någon avbröt. Jag använde mig av 

inspelningsutrustning för att lättare kunna fokusera på samtalen och inte behöva skriva 

ned vad de svarade. Varje intervju varade mellan 10 och 25 minuter. Efter intervjuerna 

skrev jag ut dem för att sedan kunna bearbeta och analysera dem. Exempel på mina 

intervjufrågor från båda tillfällena finns i bilaga 4 och 6. 

 

Ljudinspelning 
Jag valde att spela in observationerna och intervjuerna för att fånga beskrivningar och 

uttryck som jag annars skulle kunnat missa under de deltagande observationerna eller 

intervjuerna om jag endast antecknat. Styrkan med att spela in är att man kan gå tillbaks 

och lyssna om och om igen för att upptäcka nya saker som man missat tidigare. En 

svaghet är dock att det kan störa elevernas naturliga beteende om de vet att de blir 

inspelade (Patel & Davidsson, 2003). 
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Urval  
I urvalet av enheter till min studie har jag använt mig av ett tillgänglighetsurval inom en 

viss grupp (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom studien syftar till att undersöka frisör- 

och stylistelevers beskrivningar av reflektion inom utbildningen i relation till lärande 

var det självklart inom denna grupp jag valde lärare och elever. I pilotstudien valde jag 

att använda en frisörlärare och frisörelev som jag har personlig kontakt med, vilket var 

ett tillgänglighetsurval för att kunna utföra pilotstudien så tidigt som möjligt. Även 

resterande enheter som deltagit i studien valdes utifrån ett tillgänglighetsurval. Jag valde 

att använda min handledare under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning 

som den deltagande läraren eftersom jag under arbetet med den här studien spenderade 

mycket tid tillsammans med henne och de elever hon utbildar. Jag har valt att utföra 

studien med ytterligare fyra stylistelever, alla över 18 år, för att de själva ska kunna 

bestämma om de vill deltaga i studien eller inte utan målsmans godkännande. Jag valde 

antalet elever utifrån min förväntan om vad som skulle ge uttömmande och tillräckliga 

svar på mina frågeställningar, men jag hade i åtanke att jag eventuellt skulle behöva 

utöka antalet om resultatet inte kändes tillräckligt mättat. Under de veckor jag samlade 

in mitt empiriska material hade jag möjlighet att spendera mycket tid tillsammans med 

eleverna i klassen. Urvalet inom klassen har inte skett i någon speciell grupp eller med 

någon tanke på hur mycket de själva brukar reflektera utan jag valde de elever som inte 

arbetade med kunder för att de var tillgängliga. Enligt Merriam (1994) är det inte ett mål 

inom kvalitativ forskning att generalisera och därför behövde jag inte välja utifrån en 

viss grupp elever inom klassen. Alla elever som deltagit i studien är kvinnor eftersom 

det inte fanns några män i klassen där jag utfört studien. Även både min handledare 

under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning samt den lärare som deltog i 

pilotstudien var kvinnor. 

 

Design av studie & Genomförande 
Studiens design är uppbyggd genom fallbeskrivningar med utvecklingsarbete för att 

undersöka och där med ha möjlighet att förändra och förbättra en verksamhet. Min 

utvecklingsplan har konstruerats utifrån min utgångspunkt av egenupplevda 

föreställningar om att elevers reflektioner som metod i utbildningen kan leda till ett mer 

utvecklat lärande. Därav har min nyfikenhet om en empirisk undersökning kring elevers 

beskrivningar inom detta område utvecklats. 

Metoden bygger på att jag vill kunna jämföra utfall efter två olika tillfällen i 

undervisningen. Jag vill utvärdera två tillfällen där elever har arbetat på samma sätt men 

det som skiljer sig åt är att läraren vid ena tillfället inte alls uppmuntrar elevens 

reflektion och vid andra tillfället uppmuntras eleven till mycket reflektion. Detta för att 

kunna jämföra och skapa möjlighet till så tydliga resultat som möjligt i förhållande till 

mitt syfte. Jag har utfört studien med två olika lärare och fem olika elever. Jag började 

med att utföra en pilotstudie för att se om upplägget fungerade och om 

frågeställningarna passade och inte var för svåra eller otillräckligt uttömmande. 

Pilotstudien utfördes med en frisörlärare samt en frisörelev och var inte tänkt att 

användas i resultatet av studien, men eftersom datainsamlingen gav så pass uttömmande 

resultat bestämde mig för att även ta med den informationen i den slutgiltiga studien. 

Efteråt bearbetade och omformulerade jag några av frågorna och började sedan 

resterande datainsamling med hjälp av en annan lärare och resterande fyra elever. De 

fem olika eleverna som deltagit i studien har alla observerats och intervjuats var för sig. 
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Det har alltså aldrig utförts någon gruppobservation eller intervju med fler elever 

samtidigt. Observationerna och intervjuerna i steg ett har utförts med samtliga elever 

innan observationerna och intervjuerna i steg två påbörjades (med undantag för 

pilotstudien). 

Metoden beskrivs enligt schemat i bilaga 1 och startade med en observation av en lärare 

och en elev som diskuterar elevens utförda arbete. Eftersom jag spelade in alla 

observationer kunde jag i efterhand gå igenom dem och anteckna vad som observerats, 

samt formulera frågeställningar som kan hjälpa läraren att stimulera elevens egen 

reflektion under observationerna i steg två. Jag valde att intervjua eleven om dennes 

upplevelser av observationstillfället direkt efter varje enskild observation för att de 

skulle ha störst chans att komma ihåg så många detaljer som möjligt. (se exempel på 

intervjufrågor i bilaga 2). Jag använde mig även av det inspelade materialet från dessa 

intervjutillfällen när jag formulerade frågeställningarna inför andra observationen. Nästa 

steg var att tillsammans med den berörda läraren diskutera hur vi skulle gå till väga vid 

nästa observation. Vid andra observationen hade förändringar utförts för att stimulera 

elevens ökade reflektion, men precis som vid första tillfället diskuterades ett av eleven 

utfört arbete (se exempel på frågeställningar i bilaga 3). Läraren ställde då mer 

problematiserande frågor och uppmuntrade eleven att reflektera kring sina handlingar 

samt komma med egna förslag. Direkt efter observationen intervjuade jag eleven igen 

(se exempel på intervjufrågor i bilaga 4). Jag diskuterade även med den deltagande 

läraren kring utfallen av observationerna för att höra hennes uppfattning. Detta gjorde 

jag för att stärka trovärdigheten av det jag observerat vilket Rönneman (1998) beskriver. 

 

Metodologiska teoretiska utgångspunkter 
När jag utfört min studie har jag undersökt elevers reflektioner innan, under och efter 

samspel med läraren vid tillfälle av eget arbete i undervisningen. I och med detta kan 

tyckas att ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan ses som en lämplig teoretisk 

utgångspunkt. Säljö (2010) beskriver att enligt denna teori lever kunskap i samspelet 

mellan människor för att sedan bli en del av den enskilde individens 

tänkande/handlande. Vidare menar Säljö (2010) att kunskapen sedan kommer tillbaka i 

nya kommunikativa sammanhang samt att den byggs in i artefakter. Denna teoretiska 

utgångspunkt har jag dock valt att underordna i min studie då syftet är att belysa 

reflektionen hos eleverna. Reflektion kan diskuteras och därmed vara en del av ett 

socialt samspel och man kan reflektera över samspelet mellan artefakter som används 

samt förståelsen och resultatet av användningen. Betydelsefullt för mitt val att 

underordna denna teoretiska utgångspunkt i studien är att reflektionen i sig även kan 

bildas hos den enskilda individen under experimentella situationer där hypoteser prövas 

och värderas för att bilda förståelse och kunskap. Fokus i arbetet inte ligger alltså inte på 

samspelet i sig utan på elevernas reflektioner.  

 

Till skillnad från samspelet skulle reflektionen kunna förklaras med teorier kring den 

kognitiva pedagogiken där utvecklingen kommer inifrån genom att individen bearbetar 

erfarenheter och bildar ny kunskap (Maltén, 1987). Inte heller denna teoretiska 

utgångspunkt eller förklaringsmodell passar helt för syftet med min studie. Den syftar 

förvisso till en aktiv elev som reflekterar, men här är samhällsanknytningen och därmed 

vikten av förståelsen för nyttan och användningen av kunskapen underordnad. I min 

studie utgår jag istället ifrån att tänkandet och kunskapen är ett instrument för att lösa 
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vetenskapliga och professionella eller vardagliga problem. Den teoretiska utgångspunkt 

som stämmer överens med Deweys pedagogik är pragmatismen (Stensmo 1994). 

Utifrån denna syn är empirin – genom handling eller tankeexperiment – ett sätt att 

styrka eller förkasta sina idéer och meningen är att få förståelse för sambanden mellan 

bland annat inre/yttre, tanke/handling. Slutsatsen av min studies teoretiska utgångspunkt 

är därmed Deweys argumenterade beskrivningar om att analytiskt tänkande kan leda till 

förståelse för sambanden mellan ett visst sätt att handla och en viss konsekvens. 

Reflektionen skapar möjligheten att handla med ett mål i sikte. 

 

Analys 
Analysen av min datainsamling har skett i flera steg för att organisera och systematisera 

materialet (Backman, 2008). Jag har valt att göra löpande analyser under tiden som jag 

arbetar med mina data. Detta är enligt Patel & Davidsson (2003) vanligt i kvalitativa 

studier, till skillnad från vid kvantitativa analyser då man samlar in allt material och sen 

analyserar. Analyserna utfördes även tätt inpå själva intervjuerna och observationerna 

för att jag inte skulle glömma sinnesstämningen och de icke sagda uttrycken. Jag 

började med att lyssna på ljudinspelningarna från observationerna och intervjuerna i 

steg ett. Samtidigt förde jag anteckningar kring hur eleverna upplevde diskussionen med 

läraren där de alltså inte blev uppmuntrade att reflektera, samt vad de tycker om 

reflektion som metod. Jag valde även att skriva ut de delar av intervjuerna som var 

relevanta för mitt syfte. För att säkerställa att återgivningen från intervjuerna blir 

korrekt har jag valt att skriva ut dem själv. Jag har dock valt att inte skriva ut hela 

textmassan eftersom det förekom mycket ord som var oväsentliga för syftet. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att en fördel med att skriva ut intervjuerna själv är att man har 

möjlighet att lära sig av sin intervjustil och få erfarenhet av vad man kan tänka på i 

framtida intervjuer. Under analysen sökte jag bland annat efter adjektiv för att få 

förståelse för känslor och jag läste igenom textmassan flera gånger och strök under för 

syftet intressanta citat och formuleringar. Jag förde även anteckningar vid sidan av 

textmaterialet för att strukturera och komma ihåg tankar som uppstod under tiden jag 

läste igenom intervjuerna. Jag sökte efter samband och skillnader i svaren och 

fokuserade på både positiva och negativa uttryck om reflektion som en del av 

undervisningen. Jag sökte även efter uttalade beskrivningar om kunskap/förståelse och 

kunskapsutveckling. Vad upplevde eleverna att de hade lärt sig? 

Efter att jag bearbetat mina första intervjuer och anteckningar kategoriserade jag tre 

teman kring elevers uppfattningar. 

 Vad elever uttrycker att de har lärt sig 

 Hur elever upplever reflektion i relation till lärande för yrkesprofessionen 

 Vad läraren kan göra för att få eleverna att reflektera mer 

Jag kategoriserade dessa teman för att kunna utforma mallar med frågeställningar inför 

andra observations- och intervjutillfället, samt för att kunna jämföra utfallen mellan 

första och andra observations- och intervjutillfället. 

Efter andra skedet av datainsamling skedde bearbetningen av materialet på samma sätt 

som efter första tillfället och nu påbörjades även delen av analys där jag gjorde 

jämförelser mellan första och andra intervjutillfällena. Jag sökte efter elevernas 
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beskrivningar av reflektion som metod i utbildningen och relationen mellan reflektion 

och lärande för yrkesprofessionen. Hur kan ökad reflektion leda till ett mer utvecklat 

lärande? Vad krävs av läraren för elevers ökade reflektioner? 

Jag har kritiskt granskat mitt material upprepade gånger för att formulera slutgiltiga 

kategorier/rubriker att presentera mitt resultat utifrån. 

 

Trovärdighet 

För att säkerställa trovärdigheten har jag använt mig av triangulering genom att flera 

olika datainsamlingsmetoder har använts samt genom att låta en annan lärare vara 

delaktig under observationerna för att få möjlighet till fler tolkningar (Dimenäs, 2007 & 

Patel & Davidsson, 2003).  

Mitt syfte är att genom en kvalitativ forskningsmetod undersöka elevers beskrivningar 

av det utforskade området. Utvecklingsarbetet med förändringen i verksamheten leder 

troligtvis till att eleverna svara olika vid de två olika intervjuerna. Detta sänker inte 

tillförlitligheten av studien utan beror på att eleverna vid andra intervjun har fått erfara 

två olika situationer och har där med möjlighet att göra jämförelser och kan därav ha 

ändrat sina åsikter (Patel & Davidsson, 2003). Trovärdigheten är enligt Patel & 

Davidsson (2003) både relaterad till själva datainsamlingsmetoden samt till forskarens 

egen förmåga att tillämpa och använda sin förståelse under hela forskningsprocessen. 

Eftersom jag tagit ställning till och värderat mina val genom hela processen ökar 

trovärdigheten. Jag valde till exempel lägga mer fokus på min roll som forskare och 

observatör än som lärare vid observationerna för att inte riskera att missa viktiga 

detaljer. Min naturliga delaktighet i gruppen under en längre tid samt genom att ge 

tydlig information om mina forskningsetiska förhållningsätt skapade en trygghet hos 

eleverna och därmed förändras inte elevernas naturliga beteende av min närvaro. Även 

mitt val att spela in ljudet från intervjuerna och observationerna ökar trovärdigheten av 

resultatet. Patel och Davidsson (2003) menar att man aldrig kan vara hundra procent 

säker på respondenters trovärdighet. Eftersom respondenten inte är anonym inför 

intervjuaren kan denne anpassa sina svar efter vad denne tror att intervjuaren vill höra 

eller (medvetet eller omedvetet) välja bort de svar som känns obekväma. En personlig 

intervju kan å andra sidan medföra att intervjupersonen svarar ärligare och mer utförligt, 

jämfört med till exempel en enkät. Jag har ingen anledning att tvivla på respondenternas 

svar då frågorna inte behandlar något känsligt område. Studien är även trovärdig på 

grund av att jag vill undersöka och belysa just dessa elevers deskriptiva uttalanden 

utifrån studiens syfte. Även mitt val att intervjua eleverna direkt efter observationerna är 

kvalitetshöjande för min studie då detta möjliggör en så klar minnesbild av situationen 

som möjligt. Resultatet av studien är även stärkt av citat från intervjuerna. Jag bör 

förhålla mig till frågan om generaliserbarheten av studien i förhållande till urvalet av 

enheter. Dock vill jag understryka att mitt mål inte är att generalisera utan presentera 

just dessa fem elevers beskrivningar av utifrån syftet framarbetade frågor. Hade 

generalisering varit mitt syfte hade elever från olika klasser och olika åldrar föredragits 

framför det urval jag gjort. 

För att observationerna och intervjuerna skulle bli så uttömmande som möjligt valde jag 

att utföra en pilotstudie innan jag påbörjade min datainsamling. Detta gjorde att jag fick 
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pröva mina datainsamlingsmetoder först och utvärdera till exempel mina intervjufrågor. 

Jag hade i åtanke att mina förutfattade meningar och föreställningar kan påverka min 

intervjustil och mina frågor. Jag lade därmed stor vikt vid att försöka förhålla mig 

objektiv till ämnet och eleverna under intervjuerna för att inte leda dem fram till sina 

svar. Stärkt av den tidigare forskning som finns inom området samt utifrån de val jag 

förhållit mig till under arbetet med studien anser jag att resultatet av min studie har god 

trovärdighet. 

 

Forskningsetik 
Jag har följt vetenskapsrådets krav för bedrivande av forskning genom att väga 

forskningskravet och individskyddskravet mot varandra för att försäkra forskning med 

hög kvalitet samt skydda individer mot obefogad insyn. Mina etiska ställningstaganden 

i arbetet med studien innebär även att jag har arbetat utifrån vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav. Det första är informationskravet som jag har följt genom att lärarna och 

eleverna som har varit inblandade i studien har delgivits information om vad arbetet går 

ut på. De har fått reda på villkoren för deras deltagande samt fått information om att 

deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin delaktighet när helst de 

vill under arbetet med studien. Jag har även varit tydlig med att de inblandade förblir 

anonyma och att materialet från intervjuerna och observationerna inte kommer att 

publiceras. Jag har även följt samtyckekravet genom att lärarna och eleverna (som alla 

är över 18 år) själva har fått bestämma över sin medverkan. Alla deltagande i studien 

har behållits anonyma genom att jag avidentifierat alla personers identiteter, vilket jag 

även var tydlig med att delge de inblandade när jag presenterade vad studien gick ut på 

samt innan intervjuerna och observationerna. Detta ingår i konfidentialitetskravet. För 

att inte avslöja de intervjuades identitet har jag även valt att använda fiktiva namn till 

citaten i resultatdelen samt betonat min tystnadsplikt för de inblandade. För att följa 

nyttjandekravet försäkrade jag alla inblandade att allt insamlat material kommer att 

förstöras efter färdigställandet av arbetet samt att materialet inte kommer att användas 

för andra vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Resultat 

Nedan pressenteras resultatet av min studie. Jag har använt mig av citat för att stärka 

trovärdigheten. Citaten är i vissa fall ändrade från talspråk till skriftspråk för att vara 

mer lättlästa. Jag har valt att använda mig av namnen Alma, Beatrice, Cecilia, Daniella 

och Eva när jag citerar eleverna i mitt resultat. Dessa namn har inget med de deltagande 

eleverna att göra utan är fiktiva för att avidentifiera elevernas identiteter. 

Jag kommer presentera resultatet utifrån de olika perspektiv som uppkommit efter 

analysen av intervjuerna och observationerna. Inledningsvis presenterar jag betoningen 

av lärarens frågor för diskussion och elevers delaktighet, följt av reflektion i förhållande 

till självförtroende, svårigheter med reflektion i utbildningen, reflektion för elevens 

egen kunskapsutveckling under utbildningen, metoder för reflektion och ett mer 

utvecklat lärande, samt reflektion i förhållande till yrkesprofessionen. 
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Lärarens frågor för diskussion och delaktighet 
Flera elever uttrycker att reflektion leder till att de lär sig bättre i längden ”Att det 

fastnar”. Detta för att de då har fått pröva något och sedan får möjlighet att beskriva 

resultatet och tillvägagångssättet med egna ord. Cecilia uttrycker: 

Om jag kommer på det själv är det lättare att komma ihåg det till nästa gång än om jag bara har fått 

höra det av läraren. 

Här uttrycker Cecilia att det som läraren säger är svårare att komma ihåg än hennes 

egna förslag och idéer. Ofta är det mycket information som ska tas in och att fokusera 

en längre tid genom att lyssna beskrivs som jobbigare än om eleverna är mer delaktiga 

genom diskussion. Cecilia föredrar när läraren utmanar henne att komma med egna 

förslag på lösningar utifrån resultatet av arbetet samt metoder och teorier som eleven 

och läraren diskuterar. I det här fallet ligger inte betoningen från elevens sida på 

innehållet av reflektionen, utan hon betonar samtalet och delaktigheten som därmed 

hjälper henne att reflektera och komma fram till slutsatser hon inte lyckats dra på egen 

hand. Även Daniella uttrycker: 

När jag har fått bedömningen av dockan är det lätt att jag stänger av och inte lyssnar så mycket på 
resten av tipsen läraren ger. Om jag är med och diskuterar kan jag ju inte stänga av på samma sätt 

och då fastnar det ju mer. 

Även den här eleven utrycker att det är svårt att koncentrera sig och lyssna en längre tid. 

När läraren bedömt arbetet och ska börja ge tips för förändring har hon redan hunnit 

”stänga av” och tänker på något annat. Under observationen uppmärksammar jag att 

eleven håller med läraren och bekräftar sin förståelse genom jakande svar under 

diskussionen, vilket gör att läraren uppfattar det som att eleven är delaktig och förstår 

vad hon menar. Den efterkommande intervjun med eleven visar att denne inte minns de 

tipsen som läraren delgett. En diskussion där Daniella varit mer delaktig och fått svara 

på frågor och komma med förslag hade varit att föredra för att möjliggöra 

kunskapsutveckling för henne. Här är utmaningen från lärarens sida att låta 

diskussionen verkligen vara en diskussion och inte bara uppmaningar och påståenden 

som eleven ska bekräfta. Vid envägskommunikation kan inte läraren skaffa sig 

förståelse för om eleven har lärt sig något och därmed kan utföra en förändring för ett 

mer lyckat resultat nästa gång eller om eleven uttrycker förståelse utan att verkligen ha 

förstått. Genom en djupare diskussion med eleven där ja och nej svar inte räcker för 

delaktighet skapas möjligheter för läraren att få förståelse för elevens behov för ett mer 

utvecklade lärande. 

 

Självförtroende 
Eva uttrycker osäkerhet kring metoder och arbetssätt med egna reflektioner. Hon menar 

att hon helst inte reflekterar för mycket själv eftersom hon inte vet vad som är rätt eller 

fel och hon söker därför istället bekräftelse av läraren: 

När man tänker mer själv får man ju fundera mer, men man får ju ut mer av det när läraren säger 

det. När man tänker själv blir man osäker om man har tänkt rätt eller fel. Man vet ju att läraren kan 

mest, så det hon säger vet man är rätt. 

Evas reflektion är tudelad. Hon beskriver att hon inte gärna reflekterar över sina 

handlingar eftersom hon känner sig osäker och söker en sann väg. Hon arbetar efter 
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premissen att det finns ett resultat som är rätt och en väg att ta sig dit. Hon beskriver att 

hon har en föreställning om att hennes egen reflektion inte duger och att egen reflektion 

likställs med avsaknad av tips och bekräftelse av läraren. Under intervjun med mig, 

berättar Eva varför hon inte vill ta egna beslut och reflektera över sina handlingar. Hon 

beskriver att det beror på sin osäkerhet och att hon gör ett aktivt val genom att fråga 

läraren istället för att delta i en reflekterande diskussion. Mina tolkningar av dessa 

detaljerade beskrivningar under intervjun visar att eleven har alla möjligheter att göra 

högkvalitativa reflektioner inte bara i diskussionen med mig utan även i förhållande till 

sina utförda arbeten, men det är hennes självförtroende eller tillit till sina egna idéer och 

förslag som sätter gränserna. 

Direkta svar från läraren utan möjlighet för eleverna att själva känna sig delaktiga kan 

även leda till att elever som från början haft tillit till sina idéer tappar tron på sin 

kunskap och sin förmåga och därmed ”vågar” de inte reflektera. Eleverna beskriver då 

att det är lättare om läraren säger vad som är rätt och fel så slipper de tänka själva. 

Cecilia uttrycker att det därför är positivt att läraren tar initiativet till elevers reflektion 

genom att ställa problematiserande frågor. Eleven menar att direkta svar från läraren 

förvisso gör henne säker på vad som är rätt och fel och hur hon kan lösa ett problem, 

men det gör att hon tappar förtroende för sina egna tankar och idéer 

Om jag bara lyssnar på vad läraren säger så tänker jag jaha, så är det. Om jag inte får möjlighet att 

komma med egna förslag utesluter jag dem, fast de kanske var ett bra alternativ. 

Eleven vågar inte tro på sina egna lösningar och håller därmed inne sina idéer om inte 

läraren utmanar henne. Här reflekterar eleven och drar slutsatser kring varför hon tänker 

som hon gör. Hon beskriver att hon är medveten om att hon tappar en del av sitt 

självförtroende om hon inte är delaktig i utvärderingen och diskussionen om sitt eget 

arbete. I detta fall reflekteras inte heller vad eleven har gjort utan förslag från lärarens 

sida på hur eleven istället ska göra diskuteras. Detta gör att den betydelsefulla 

erfarenheten och reflektionen över vilken handling eller vilket förhållande som ledde till 

resultatet inte får utrymme och därmed har eleven inte heller möjlighet att få förståelse 

för vad hon gjort som hon kan använda eller vad hon ska undvika nästa tillfälle. 

Uppmaningar från läraren beskrivs även som kritik vilket sänker självförtroendet. 

Ibland kan det vara så att man får reda på en massa saker som behöver förbättras med det man har 

gjort. All kritik gör att det känns hopplöst, istället för att man blir taggad att göra det bättre. 

Cecilia beskriver här att hon inte kan göra bättre ifrån sig efter att hon fått sitt arbete 

kritiserat. Hon tappar självförtroendet och menar att det leder till nedsatt lust att fortsätta 

kämpa. På detta sätt skapar läraren en mindre lustfylld känsla hos eleven vilket 

självklart även påverkar elevens förhållande till utbildningen och lärandet. Även 

Beatrice beskriver att hon har svårt att ta emot kritik och att det därför är bättre om hon 

är mer delaktig i utvärderingen av sitt eget arbete vilket i därmed leder till en positiv 

upplevelse av bedömningssituationen och glädje till arbetet: 

Jag tycker det känns lättare om jag själv får analysera för det är jobbigt att få kritik. Om läraren 

säger 25 fel på mitt arbete så är det mycket jobbigare än om jag säger 22 och läraren 3. 

På frågan om varför hon känner så svarar hon: 

Då känner man sig duktigt fast man har gjort fel. Det är som att man inte har gjort fel för då vet 

man om det och då visar man att man kan göra det bättre nästa gång. Läraren får även gärna 

komma förbi och bekräfta när man har gjort något bra. Då är det lättare att tro på sig själv. 
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Här visar eleven tydligt att hon får ett stärkt självförtroende och beskriver sig som 

duktig om det är hon själv som upptäcker ”felen”. Hon beskriver att lärarens 

påpekanden om fel blir en bekräftelse om att läraren inte tror på hennes förmåga och 

hon föredrar därmed att få möjlighet att analysera och upptäcka själv. Samtidigt 

beskriver hon att hon vill ha hjälp att förstå de ”fel” som hon själv inte kan se, men att 

hon själv får presentera övervägande antal förbättringar. Egen reflektion leder till att 

eleverna känner att läraren lyssnar på dem och intresserar sig för deras åsikter. Att 

läraren har förväntningar på eleverna om att de klarar att reflektera själva beskrivs även 

leda till att eleverna får ökat självförtroende. Även bekräftelser från läraren och beröm 

när de gjort något bra stärker eleven både som person och i sitt arbete. Dessa uttalanden 

från elevens sida visar på en mycket hög nivå av reflektion där eleven reflekterar både 

kring sina tankar och varför hon tänker som hon gör. Hon uttrycker en medvetenhet 

över varför reflektionen och delaktigheten i utvärderingen av sitt arbete samt lärarens 

uppmuntran till elevers reflektion leder till ökat självförtroende. 

 

Svårigheter med reflektion i utbildningen 
Många elever beskriver reflektion som något positivt som kan hjälpa dem att nå goda 

resultat men i vissa fall beskriver elever att de föredrar raka svar från läraren för att vara 

säkra på att de har gjort rätt. När jag lyssnat på dessa elever efter uppmuntran av 

reflektioner från läraren (både under observationerna och under intervjuerna) visar det 

sig att det krävs fler frågor av läraren för att få dessa elever att reflektera och att 

reflektionerna nästan enbart rör resultatet och inte handlingen – vägen till resultatet. 

Med det menar jag att de reflekterar över sitt arbete, men det är framförallt resultatet 

som de värderar samtidigt som de beskriver vad som skulle vara ett bättre resultat. Inte 

vad de kan göra för att uppnå ett bättre resultat. Jag ska konkretisera med ett exempel 

där eleven Eva får frågan vad hon har lärt sig: 

Lärare: Har du lärt dig något speciellt idag efter att du arbetat med din docka och efter vad vi 

diskuterat? 

Eva: Man lär sig alltid något nytt. Det var väl tekniken jag lärde mig? 

Lärare: Vad då för teknik, någon speciell? 

Eva: Nej 

Lärare: Men är det något som du kan tänka på att du ska göra nästa gång? 

Eva: Att använda tekniken bättre 

Lärare: På något speciellt ställe på huvudet eller…? 

Eva: Ja, i fronten, i botten för att få upp volymen 

Läraren får ställa många frågor till Eva för att få fram vad hon har lärt sig, vilket kräver 

kunskap och medvetenhet hos läraren. Eleven diskuterar och har gjort en bedömning av 

resultatet och konstaterat att det behövs göras förbättringar. När de kommer fram till det 

väsentliga så beskriver Eva hur resultatet ska se ut för att det ska vara estetiskt bättre, 

men hon beskriver inte hur hon ska göra för att få mer volym i frontens botten. Jag kan 

av svaren därför inte utläsa om eleven har kunskapen att åstadkomma ett bättre resultat 

nästa gång, om hon vet vad hon gjort som ledde till ett mindre bra resultat eller om hon 

endast vet hur ett bra resultat ska se ut. Detta kan självklart inte heller läraren veta. Att 
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utveckla samtalet genom ytterligare reflektion kring vad eleven har gjort leder till att 

läraren får mer förståelse för hur eleven tänkte när hon utförde sitt arbete, vilket bistår 

pedagogen i arbetet för elevens mer utvecklade lärande. Av detta utfall kan man 

konstatera att det är svårt både för läraren och för eleven med reflektion. Det kräver att 

läraren ställer ”rätt” frågor och att eleven känner sig trygg och har förmågan att uttrycka 

sitt arbete i ord. 

 

Reflektion för elevers egen kunskapsutveckling 
under utbildningen 
Många elever uttrycker positiva kommentarer kring ökad reflektion. Alma beskriver att 

hon tycker om att utmana sig själv genom att fundera över hur handling och konsekvens 

hänger ihop när hon arbetar: 

Jag tycker om att tänka på att där kommer volymen om jag gör så och om något inte fungerar så 

försöker jag komma på varför. 

Alma uttrycker problematisering och reflektion som något lustfyllt som därmed 

motiverar henne att fortsätta och hitta lösningar som leder till goda resultat. Hon tappar 

inte självförtroendet och lusten när hon stöter på problem utan sporras av utmaningen 

där hon kan utveckla ny kunskap. Här börjar Alma reflektera genom att skapa hypoteser 

för hur hon skulle kunna göra för att hantera det resultat hon inte är nöjd med. Hon 

reflekterar inte bara över hur hon ska göra för att det ska bli bättre utan även hur hon har 

gjort för att uppnå det resultat hon var missnöjd med. När hon på detta sätt bearbetar 

sina resultat av olika handlingar lär hon sig vilken metod som var bra och vilken metod 

som är mindre lämpad och som hon därmed kan utesluta vid nästa tillfälle. 

Flera elever uttrycker att reflektionen gör att de har lättare att komma ihåg till nästa 

gång. Därmed blir handlingen något användbart som de har nytta av i kommande 

arbeten vilket innebär att de har förvärvat ny kunskap: 

Det är bra att inte bara analysera vad som blev bra utan vad det var som gjorde att det blev bra. Då 

kan man använda sig av den kunskapen nästa gång.  

Här uttrycker Beatrice tydligt att hon genom analys och reflektion har möjlighet att 

förvärva kunskap som hon har användning av i framtiden. Detta visar på förmåga att 

hantera sina erfarenheter och göra dem användbara för specifika mål. Eleven har alltså 

reflekterat över sina handlingar och förhållandet mellan teorier kring tekniska 

utföranden och sin handling samt vilka förhållanden som gav det resultat hon 

eftersträvade. Detta är en hög nivå av reflektion som leder till användbar kunskap. Till 

exempel kan en frisör- eller stylistelev pröva flertalet olika produkter i ett hår och 

konstatera att den ena var den som gav bäst resultat. Eleven vet utan reflektion dock inte 

vad i för förhållanden mellan håret, sin egen handling och produkten som gjorde att 

resultatet blev positivt. När eleven vid ett senare tillfälle använde samma produkt och 

inte uppnår det resultatet hon förväntat sig beror det på att nya faktorer har uppstått. Det 

är ett nytt hår med annan struktur eller textur. Det kan även ha varit så att det inte var 

produkten som gav det positiva resultatet förra gången utan det faktum att eleven 

använde sig av en speciell teknik eller ett annat verktyg. 
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Cecilia uttrycker erfarenhetsinlärning på ett annat sätt: ”Man lär sig av sina misstag”. 

Hon menar att man ser när någonting inte blev så bra. Skillnaden mellan Beatrice och 

Cecilias beskrivningar är dock att medan Beatrice beskriver reflektion över vilken 

handling eller teoretisk utgångspunkt som leder till ett visst resultat, så konstaterar 

Cecilia istället att resultatet inte blev som hon har tänkt sig. Detta medför inte med 

säkerhet att Cecilia vet vad det var hon gjorde som ledde till ett sämre resultat, eller hur 

hon ska göra för att det ska bli bättre nästa gång. Detta är reflektion av den typen där 

eleven sätter ord på sina erfarenheter och värderar dem. Det innebär olika saker att 

värdera ett resultat och att kunna analysera tillvägagångssätten för att nå ett resultat. Det 

sistnämnda leder till en användbar kunskap för att kunna återskapa eller förhindra en 

produkt medan det första endast medför att du kan värdera det nuvarande resultatet. 

Detta alternativ garanterar inte att du har användning av den värderingen som en 

kunskap för hur du ska handla vid ett senare tillfälle. 

Elever beskriver att de reflekterar både innan, under och efter arbeten de utför. De 

uttrycker att de har en plan innan de börjar arbeta där de bestämt hur de vill att resultatet 

ska bli och hur de ska göra för att nå det tänkta resultatet. Sedan sätter de igång. En del 

elever beskriver att de även analyserar under tiden de utför arbetet. Cecilia beskriver att 

det verktyg hon valt inte gav det släta resultat hon eftersträvade. Hon valde då att byta 

redskap till ett som hon genom erfarenhet vet ger ett slätare resultat. Efter att hon ändrat 

verktyg och därmed även teknik drar hon slutsatsen att hon fått ett bättre resultat och 

hon bestämmer sig för att även använda det redskapet vid nästa tillfälle. Detta visar på 

en hög nivå av reflektion. Cecilia beskriver att sina, genom reflektion, 

erfarenhetsbaserade kunskaper används i framtida sammanhang och förmågan att även 

beskriva sin medvetenhet om sina reflektioner gör att hon förstår nyttan med reflektion 

som metod. Eftersom hon är medveten om att reflektion gör att hon kan utveckla sin 

kunskap och ha användning av den i framtiden kommer hon troligen att fortsätta 

reflektera över förhållanden för sitt arbete och sin kunskapsutveckling. 

Vissa elever uttrycker däremot att de har svårt att göra olika val innan och under tiden 

de arbetar och Beatrice menar att ”man inte alltid kan veta hur det blir efteråt, men man 

ser felen efter att man är klar”. Dessa elever har kunskap att bedöma sitt färdiga arbete 

och de vet hur de vill att det ska se ut. Eleverna vet dock inte alltid hur de ska göra för 

att nå det tänkta målet. I de här fallen har eleverna förmodligen vid tidigare arbeten inte 

reflekterat över vad det var de gjorde för att få olika resultat. I och med detta kan de inte 

återskapa eller undvika vissa moment eller tekniker för att åstadkomma det resultat de 

eftersträvar. 

 

Metoder för reflektion och utvecklat lärande 
Eleverna beskriver i intervjuerna många användbara exempel och förslag på hur lärande 

i samband med reflektion sker. Jag har i mitt resultat sammanfattat de tillvägagångssätt 

eller metoder som eleverna från mina fallbeskrivningar beskriver leder till ett mer 

utvecklat lärande.  

Först konstaterar jag att stimulans av elevers egen problematisering och reflektion 

mestadels beskrivs som positivt. Eleverna beskriver att de upplever att stimulansen visar 

både på lärarens tillit och förtroende för eleven, vilket där med ökar elevernas 

självförtroende i utbildningen mot sin yrkesprofession. Elever beskriver att det är lättare 

att komma ihåg en slutsats de har dragit själva, eller om de varit delaktiga i att komma 
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på en förändring eller en arbetsmetod, än om läraren kommer fram och ger direktiv utan 

att involvera eleven. Eleverna beskriver dock att de inte vill bli lämnade vind för våg 

och reflektera då det ändå är läraren som är experten och det är dennes kunskaper som 

eleverna är ute efter. Cecilia beskriver att: ”det bästa är en kombination av tips från 

läraren och att man får tänka själv”. Förmågan att ta tillvara på tips och genom både 

lärarens och elevens erfarenheter bygga vidare för nya lösningar och tillvägagångssätt är 

viktig för kunskapsutveckling. När eleven och läraren diskuterar bearbetas båda 

parternas kunskaper och erfarenheter och därmed finns en större mängd material till 

hands för att lösa en situation. Läraren som har dubbla yrkesprofessioner (både som 

pedagog och frisör) bistår eleven i sin utveckling genom att konstatera vilka detaljer 

som saknas för elevens förståelse. För att upptäcka och konstatera dessa detaljer krävs 

en reflekterande diskussion där både läraren och eleven blir medveten om elevens 

orsaker till handlande. 

Nästan alla elever påpekar även att det är mycket viktigt för deras kunskapsutveckling 

att läraren inte bara ger ett muntligt tips, utan att hon även visar hur man ska göra. Eva 

uttrycker: ”Om läraren visar är det lättare att få en bild av hur det ska vara”. Eleven 

påpekar här att bilden av ett bra resultat skapar förståelse och ger ytterligare ett 

sinnesintryck för att skapa möjlighet till lärande hos eleven. Det visuella skapar även en 

möjlighet att reflektera över det läraren gör i förhållande till det eleven själv har gjort 

för att skapa förståelse för metoder och tillvägagångssätt i förhållande till olika resultat. 

Alma uttrycker det som att: ”Läraren måste visa för att jag ska kunna lära mig det, 

annars går det inte”. Flertalet elever påpekar alltså att det är av största vikt att inte bara 

diskutera förändringar och alternativ, utan även att man får se hur man kan göra för att 

nå ett bra resultat. Detta gör det lättare för dem att ”lagra” kunskapen och därmed att 

göra den användbar för framtiden. 

 

Reflektion i förhållande till yrkesprofessionen 
Målet med utbildningen är att uppnå en god professionell yrkeskunskap som 

frisörer/stylister och många elever beskriver reflektionen i förhållande till 

yrkesprofessionen. Bland annat beskriver elever att de vet hur man gör, men det är inte 

alltid det blir så. Daniella beskriver att hon ibland inte tänker så mycket när hon håller 

på och då blir resultatet sämre: ”Jag vet hur man ska göra men det är bara för att jag inte 

tänkte på det som det inte blev så”. Daniella beskriver här att hon har kunskapen, men 

hon lyckades inte för hon tänkte inte på det när hon gjorde det. Jag frågar om man måste 

tänka på en inneboende kunskap för att lyckas och hon svarar: ”I början när man lär sig 

så behöver man det, men sen när det sitter behövs det inte. Då har det blivit en rutin”. 

Daniella beskriver alltså att reflektion eller i alla fall tankeverksamhet på vad man gör är 

av betydelse när man lär sig. Att vara närvarande inte bara i handling utan även i tanke 

är viktigt för att utveckla kunskapen. Av denna beskrivning kan man ställa sig frågan 

om hon vet hur hon ska göra eller om hon bara vet hur ett bra resultat ska se ut. Daniella 

beskriver även att reflektion inte används då man nått sin yrkesprofession utan 

reflektionerna har då bytts ut mot rutiner. Detta skulle innebära att skolan är en 

verksamhet där du lär dig för att kunna sluta reflektera. Därmed kan det utifrån elevens 

beskrivning tolkas som att en lägre nivå av kunskap är när du måste reflektera och en 

högre nivå av kunskap är när du inte längre behöver reflektera. 
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Beatrice beskriver att det slutliga målet inom yrkesprofessionell kunskap är när man kan 

åstadkomma precis det som man har tänkt sig: 

När man är elev kan man se ett resultat framför sig. Man kan till och med få det visat för sig och 

därför veta precis hur man ska göra för att få det så, men när man väl själv provar blir det inte lika 

bra. Men det är väl det man vill uppnå så småningom. Att man ska kunna göra det som man har 

tänkt sig att göra, som det ska se ut. 

Beatrice beskriver även att man kan ha kunskapen men ändå inte lyckas: ”Man vet 

tekniskt sett hur man ska göra. Man måste bara öva, det är en fråga om känsla och inte 

teknik”. Här ser vi istället en förståelse för skillnaden på kunskapen att veta hur ett 

resultat ska se ut och hur man åstadkommer resultatet. Beatrice beskriver i det första 

citatet att hon prövar sig fram till hur hon tror att hon ska göra för att eftersträva ett 

resultat. Hon beskriver dock inte i detta fall om hon genom reflektion analyserar sina 

metoder eller om hon tagit någon aktiv ställning till hur hon ska handla innan hon sätter 

igång. I andra citatet beskriver hon att det inte är en, genom reflektion, bearbetad teknik 

hon inte lyckas med utan snarare en kroppsligt buren kunskap som hon beskriver som 

en ”känsla”. Hon beskriver att man genom att öva kan uppnå denna känsla och att det är 

den som utmärker yrkesprofessionen. 

 

Sammanfattning 
Många elever beskriver reflektion som metod i utbildningen som någonting positivt 

genom att de då får möjlighet att reflektera över sina val i förhållande till resultatet och 

se sambanden mellan handling och konsekvens. Denna erfarenhet av vilken handling 

som leder till vilket resultat leder till att de har nytta av kunskapen nästa gång de utför 

liknande arbeten och därmed har de utvecklat kunskap. Reflektionen beskrivs även som 

en metod att bearbeta information vilket elever beskriver leder till att de framöver 

lättare kommer ihåg vad de lärde sig. Reflektion beskrivs alltså som ett verktyg för att få 

förståelse för vägen fram till resultatet och inte bara resultatet i sig. Vissa elever 

uttrycker dock en föreställnig om att själva yrkesprofessionen innebär att man får en 

rutin och där med blir reflektionen överflödig. 

En del elever uttrycker även en osäkerhet över om deras egna tankar är rätt/duger och 

känner sig därför osäkra att reflektera. Dessa elever vill hellre ha raka svar av läraren för 

att vara säkra på att de inte gör fel. Detta resulterar i att läraren inte får ta del av elevens 

tankar och därmed blir det svårare för läraren att skapa sig en uppfattning om vilka 

förutsättningar som behövs för att elever ska kunna utveckla sitt lärande. För att kunna 

använda reflektion på ett sätt som blir meningsfullt för eleven krävs kunskap hos läraren 

som behöver ställa ”rätt” typ av frågor och att eleven kan sätta ord på sina reflektioner.  

Reflektion beskrivs även ha en positiv inverkan på elevers självförtroende under 

utbildningen mot sin yrkesprofession. 

 

Slutsats 
Studiens resultat visar att många elever ser positivt på reflektion som metod i 

utbildningen. Eleverna beskriver att reflektioner bland annat kan användas för ökad 

delaktighet och ökat självförtroende. Elever beskriver även att reflektion ger möjlighet 

till förståelse för handlingen i förhållande till resultatet, samt möjliggör ett mer 
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utvecklat lärande och därmed goda prestationer. Av resultatet framkommer även att 

elever beskriver svårigheter med reflektion i utbildningssyfte eftersom det kräver 

medvetenhet och kunskap. För att elever ska börja reflektera krävs att läraren ställer 

många och rätt typ av frågor till eleverna. Metoder för reflektion beskrivs av eleverna 

genom en kombination av tips och diskussion med läraren, samt möjlighet att själv 

reflektera över sina val och sitt arbete. När läraren ger eleverna goda råd är det 

betydande för elevers kunskapsutveckling om läraren visar och inte bara förklarar. 

 

Metoddiskussion 

Min tanke med studien var att i resultatet kunna presentera elevernas syn på reflektion 

som metod i utbildning eftersom det sedan tidigare finns flera perspektiv som belyser 

forskare och pedagogers syn på reflektion, men mer sällan elevers uppfattningar. Jag 

valde därför att belysa resultatet ur elevernas perspektiv, vilket styrde mina 

tillvägagångssätt och val av metod. 

Min metod är framarbetad för att passa syftet med just den här studien och jag har 

därmed inte följt någon standardmetod när jag samlat in mitt empiriska material. För att 

vara säker på att metoden skulle ha validitet krävdes en grundlig genomgång och därav 

mitt beslut att presentera ett omfattande metodkapitel. Patel & Davidsson (2003) skriver 

att det är vanligt inom kvalitativa studier att utforma en unik variant av metod. Jag valde 

en kvalitativ metod då det var just elevers individuella uppfattningar och upplevelser 

jag ville förstå. Därmed valde jag bort kvantitativ metod som innebär att man söker efter 

till exempel antal eller frekvenser. Inom kvalitativ forskning vill man förstå det man 

studerar inifrån. Och mitt etnografiska förhållningssätt innebär att mitt intresse har varit 

att studera hur olika elever inom just frisör- och stylistprogrammet beskriver sin bild av 

reflektion som metod inom utbildningen samt hur de beskriver att reflektionen kan 

användas för att utveckla sitt eget lärande (Dimenäs, 2007). Den kvalitativa ansatsen 

innebär att jag har presenterat resultatet utifrån just dessa elevers uppfattningar. Därmed 

är inte målet med studien att generalisera resultatet som applicerbart på alla frisör- och 

stylistelever. Stärkt av tidigare forskning inom området och ett tydligt resultat skulle 

dock resultatet kunna vara generellt inom dessa utbildningsområden. Jag väljer dock att 

inte ta ställnig till denna fråga då det kan innebära en risk att dra generella slutsatser 

utan att ha undersökt fler enheter. 

 

Design och genomförandet av studien 
Eftersom mina frågeställningar rör elevernas beskrivningar av reflektion i förhållande 

till lärande upplevde jag att det skulle behöva göras tydliga jämförelser för att få ett 

tillförlitligt resultat. Jag kom fram till att en bra metod torde lämpligen vara att jämföra 

en situation när elever inte reflekterar, med en situation när eleverna reflekterar mycket, 

för att sedan höra elevernas beskrivningar och där med försöka förstå deras upplevelser 

av de två olika tillfällena. Mina tankar kom sedan att handla om hur jag på bästa sätt 

skulle skapa dessa två olika tillfällen utan att det skulle kännas konstlat för vare sig 

elever eller läraren, vilket i så fall förmodligen skulle kunna påverka utfallet av 

resultatet. Jag kom fram till att ett bra tillfälle att kunna påverka elevernas kvantitet av 
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reflektion är när de interagerar med läraren under en utvärdering av ett av eleven utfört 

arbete. Därför bestämde jag mig för att det var en sådan situation jag skulle titta på. För 

att få olika kvantitet av reflektion de olika gångerna valde jag att ge läraren direktiv om 

att vid första tillfället endast svara på elevens frågor, delge utvärdering om vad som var 

bra och mindre bra med elevens arbete samt tips på vad eleven kunde utveckla. Jag ville 

inte att läraren skulle ställa några problematiserande frågor eller tillsammans med 

eleven diskutera hur denne ska gå till väga för att uppnå ett bättre resultat. Genom detta 

ville jag skapa en situation där eleven inte uppmuntras till reflektion och därmed (om 

utfallet skulle bli som jag förväntade mig) eleven inte heller reflekterar speciellt mycket. 

Vid andra tillfället hade läraren istället fått direktiv om att i största möjliga mån 

uppmuntra eleven att själv reflektera. Detta kunde åstadkommas genom att läraren 

ställde problematiserande frågor och fokuserade på ”hur frågan”. Jag tänkte mig att fler 

frågor till eleven kring vilka val denne hade gjort och varför, samt på vilket sätt elevens 

handling ledde till resultatet skulle göra eleven mer reflekterande och på ett annat sätt 

delaktig i diskussionen. Vid detta andra tillfälle valde jag även att vara delaktig i 

diskussionen för att vara säker på att det ställdes uttömmande frågor i förhållande till 

mitt syfte. Detta kom jag fram till efter att ha gjort min pilotstudie då jag fick förståelse 

för att det som lärare kan vara svårt att ställa exakt de frågor som jag är ute efter. Detta 

beror på att de självklart inte är lika insatta i det bakgrundsarbete jag satt mig in i inför 

datainsamlingen. Jag utformade även stödfrågor till läraren för att lättare kunna styra 

samtalet i den riktning som krävdes utifrån studiens syfte (se bilaga 5). 

Att genom utvecklingsarbete skapa två situationer att jämföra gav mig möjlighet att se 

tydligare skillnader och där med ett tydligare resultat. Eftersom jag i resultatet utgått 

ifrån elevernas beskrivningar hade en studie utan jämförelser även kunnat försvåra 

elevernas möjligheter att själva analysera skillnader och därefter beskriva sina 

uppfattningar.  

Eftersom jag valt utföra studien med fem olika elever har jag använt mig av 

fallbeskrivningar och dokumenterat utifrån syftet betydelsefull empiri i var och ett av de 

olika fallen. I resultaten valde jag däremot att inte göra sammanställningar utifrån en 

fallbeskrivning i taget. Jag tyckte det var mer intressant att presentera resultatet utifrån 

de olika perspektiven som framkommit genom analysen av datainsamlingen än att 

specificera och presentera de olika fallen skilda från varandra. 

 

Deltagande observation 
I denna del kommer jag diskutera kring valen inför och under observationerna som kom 

att påverka min datainsamling och därmed mitt resultat. För att få mer, och där med i 

högre grad trovärdig, data att basera mitt resultat på använde jag mig av både intervjuer 

och observationer för att samla in empiriskt material. Genom att jag både intervjuat 

eleverna om deras uppfattningar av situationen samt observerat dem hade jag möjlighet 

att iaktta elevers ageranden som komplement till deras egna beskrivningar av 

situationen. Fördelen med att använda sig av flera olika tekniker vid insamling av 

empiriskt material är enligt Patel & Davidsson (2003) att trovärdigheten stärks.  

Jag valde en strukturerad observation eftersom jag endast ville fokusera på att observera 

elevernas kunskaper inom arbetet de utfört, samt kvantiteten och beskrivningarna av 

elevernas egen problematisering och reflektion. Jag observerade därmed inte i syfte att 

få så mycket allmän information som möjligt utan jag var endast intresserad av 
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information som var väsentlig för studiens syfte. Detta resulterade i att det var lättare att 

fokusera på de för syftet betydelsefulla delar och inte samla en massa data som endast 

skulle ta onödig plats samt kräva tidsödande bearbetning av materialet. 

Mitt val om att vara deltagande i gruppen under en längre tid skapade en trygghet hos 

eleverna. De hann lära känna mig en del och observationen av eleverna kändes naturlig 

eftersom de var vana vid att jag fanns bland dem under lektionerna. Den stora 

skillnaden mellan den dagliga delaktigheten och mitt förhållande under observationerna 

var mitt mer avgränsade syfte under forskningsobservationerna. För att komma åt alla 

sagda detaljer under observationerna valde jag även att spela in ljudet. Patel & 

Davidsson (2003) menar att en svaghet när man spelar in kan vara att det stör elevernas 

naturliga beteende. Eleverna kan bli nervösa eller vilja göra extra gott intryck på grund 

av att de blir observerade. Eftersom eleverna visste syftet med inspelningen och var 

medvetna om att ingen annan än jag skulle lyssna på ljudupptagningen upplevde jag inte 

att utfallet påverkades på något sätt. Eleverna verkade även vana vid 

inspelningsutrustning och de uppgav att de inte stördes av diktafonen. Därför anser jag 

att fördelarna att tillexempel kunna gå tillbaks och lyssna på observationerna flera 

gånger för att inte missa viktiga detaljer är fler än nackdelarna. Inspelningarna ger 

ökade chanser för att återgivningen blir korrekt vilket innebär att ljudinspelningen gav 

studien validitet. Anledningen till att jag valde att bara spela in ljudet från 

observationerna och inte filma grundade sig i syftet om att fokusera på reflektionerna. 

Därmed ansåg jag att det inte behövdes någon bildupptagning eftersom de kroppsliga 

uttryck som kunde förekomma och ha betydelse för syftet med studien var så pass få 

och de var där med lätta att sammanställa genom att nedteckna dem för hand. Ljudläget 

på rösten räcker ofta för att höra positiva eller negativa uttryck i orden. Jag upplevde 

därmed inte att jag missade någon viktig information genom valet att endast spela in 

ljudet och inte bilden. Jag upplevde även att det var när jag i lugn och ro kunde lyssna 

på elevernas ord och tonlägen som jag fick en djupare förståelse för situationen under 

observationen. 

Jag valde att låta båda tillfällena för observation ske i samma lokal, med samma lärare 

och under arbete med samma moment. Den enda förändringen var lärarens pedagogiska 

förhållningssätt. Detta val gjorde jag för att eleverna lättare skulle kunna jämföra de 

olika tillfällena och inte förvillas av skillnader som att lokalen, läraren, momentet eller 

någon annan detalj skilde sig från ena gången till den andra. Min förhoppning var att 

eleverna skulle ha lättare att fokusera på skillnaderna resulterade av just reflektionen 

mellan de olika tillfällena. 

Jag är medveten om att mina egna tidigare erfarenheter och förutfattade meningar kan 

komma att styra tolkningen av materialet. Jag försökte därför tänka på att förhålla mig 

objektivt till materialet. Eftersom en annan lärare var delaktig under observationerna 

fanns möjligheten att diskutera utfallen tillsammans vilket utökar chanserna för en 

bredd av infallsvinklar av materialet vilket därmed stärker trovärdigheten.  

 

Intervju 
För att få kvalitativa svar på mina frågor valde jag att intervjua eleverna eftersom en 

intervju ger möjlighet att få mer utförliga och personliga svar än till exempel en enkät. 

Intervjuer ger även möjlighet att genom djupare följdfrågor utveckla intervjupersonens 

svar för att få bättre förståelse. I en intervjusituation är den intervjuade inte anonym 
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inför frågeställaren, vilket kan leda till att intervjupersonen anpassar sina svar efter vad 

denne tror att frågeställaren vill höra, vilket kan vara en nackdel. Det kan även 

förekomma att den intervjuade (medvetet eller omedvetet) väljer bort obekväma 

uppgifter, eller svar som ställer intervjupersonen i dålig dager. En personlig intervju kan 

å andra sidan medföra att intervjupersonen svarar ärligare och mer utförligt, jämfört 

med till exempel en enkät (Patel & Davidsson, 2003). Efter att ha tagit ställning till 

forskningsintervju som metod samt dess för och nackdelar kom jag fram till att intervju 

var en metod som passade bra för datainsamling utifrån mitt syfte med studien. För att 

eleverna jag intervjuade skulle ha möjlighet att ha rätt minnesbild av situationen jag 

frågade om, valde jag att göra intervjun direkt efter observationen. Detta ökade 

chanserna för ett tillförlitligt resultat. 

Jag gjorde valet att inte ha så hög standardisering på intervjufrågorna samt låta dem vara 

helt ostrukturerade. På grund av detta fick inte intervjupersonerna exakt samma frågor, 

men frågor med samma mål utifrån syftet. Jag gjorde detta val eftersom jag ville få en 

känsla av samtal istället för intervju. Jag ställde där med de förutbestämda frågorna när 

det lämpade sig under samtalet. Jag fokuserade mer på att hålla samtalet inom ramarna 

för syftet med studien än att ställa specifika frågor. Eftersom jag även använde mig av 

följdfrågor som jag konstruerade utifrån hur jag tolkat elevernas svar kom intervjuerna 

att se olika ut. Jag gjorde dessa val eftersom det viktiga för mig var att få så djup 

information kring min frågeställning som möjligt och elevernas olika upplevelser av 

situationerna fick styra frågeställningen. Denna grad av strukturering och 

standardisering tillåter enligt Patel & Davidsson (2003) de intervjuade att göra mer 

personliga tolkningar vilket jag anser lämpligt och intressant för syftet med studien. 

Jag valde att utföra intervjuerna i en ostörd och för eleverna trygg miljö. Detta för att 

eleverna skulle känna sig avslappnade och därmed ökar tillförlitligheten av svaren. De 

intervjuade påverkades då inte av utomstående faktorer vilket enligt Patel & Davidsson 

(2003) är positivt. Jag valde att spela in intervjuerna med en diktafon för att säkerställa 

en korrekt återgivning. Enlig Kvale & Brinkmann (2009) kan elever som upplever det 

olustigt att bli inspelade sluta sig en aning och därmed får man inte lika utförliga svar. 

Att jag försäkrat de intervjuade om att de förblir anonyma och ingen annan än jag har 

tillgång till det inspelade materialet avdramatiserade det faktum att jag spelade in 

intervjuerna och jag upplevde aldrig att eleverna såg inspelningen som ett störande 

moment. Jag valde att spela in intervjuerna eftersom jag inte skulle hunnit nedteckna allt 

eleverna sa och därmed riskerat att missa värdefull information. Att fokusera på att 

anteckna skulle även gjort det svårare för mig att lyssna till vad eleverna svarar och där 

med även sätta mig in i deras situation samt formulera bra följdfrågor utifrån intresse 

och syftet med studien. En annan fördel enligt Kvale & Brinkmann (2009) är att 

intervjupersonen kan ha lättare att öppna sig för frågeställaren då man tittar varandra i 

ögonen istället för att frågeställaren fokuserar på att titta ner i sina papper. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att många elever ser positivt på reflektion som metod i 

utbildningen. Eleverna beskriver att reflektioner bland annat kan användas för ökad 

delaktighet och ökat självförtroende. Elever beskriver även att reflektion ger möjlighet 

till förståelse för handlingen i förhållande till resultatet, samt möjliggör ett mer 
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utvecklat lärande och därmed goda prestationer. Av resultatet framkommer även att 

elever beskriver att reflektion i utbildningssyfte kan vara svårt och kräver medvetenhet 

och kunskap. För att elever ska börja reflektera krävs att läraren ställer många och rätt 

typ av frågor till eleverna. Metoder för reflektion beskrivs av eleverna genom en 

kombination av tips och diskussion med läraren, samt möjlighet att själv reflektera över 

sina val och sitt arbete. När läraren ger eleverna goda råd är det betydande för elevers 

kunskapsutveckling om läraren visar och inte bara förklarar. 

Jag kommer nedan att diskutera mitt resultat i förhållande till tidigare forskning. Jag 

kommer även presentera ett, utifrån mitt intresse, förslag på vidare forskning inom 

området för möjlighet att följa upp och utveckla resultatet av min studie. 

 

Den onda eller goda cirkeln - reflektion för 
självförtroende 
Resultatet visar att många elever uttrycker egen problematisering och reflektion som 

någonting positivt som leder till ett mer utvecklat lärande. Resultatet visade att elever 

som får möjlighet att komma med egna förslag och pröva sina idéer genom reflektion 

(både på egen hand och tillsammans med läraren) beskriver att de då får bättre 

självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Även i de fall när det visade sig vara 

många fel i arbetet som eleven presterat gav insikten om felen självförtroende och en 

känsla av att de kan prestera bättre nästa gång. Leder därmed ett ökat självförtroende till 

mer utvecklat lärande? I forskning som Stensmo (2008) presenterar visar det sig att en 

persons ansträngning att nå ett mål beror på kombinationen av målets värde och 

förväntan om att lyckas eller misslyckas. Om vi börjar med att diskutera värdet av ett 

uppnått mål så visar forskning att elevers egen reflektion samt diskussionen med läraren 

gör eleven delaktig i sitt arbete och sin egen kunskapsutveckling. Eleven känner att 

målet är sitt eget och inte lärarens. Delaktigheten gör även att eleven förstår nyttan med 

kunskapen vilket därmed leder till att värdet av målet blir större för eleven. Bland andra 

Dewey (1997), Maltén (1995) & Stensmo (2008) presenterar just denna delaktighet som 

avgörande för elevens engagemang och ansträngning. När vi då kommer till elevers 

förväntan om framgång beror det enligt forskning som Stensmo (2008) presenterar på 

elevens tidigare efterenheter och uppfattningen av den egna kapaciteten i den aktuella 

situationen. Om eleven får reflektera kring sitt arbete och själv komma med förslag till 

förbättringar samt får positiv respons av läraren skapas (som resultatet visat) ett bättre 

självförtroende hos eleven och en uppfattning om att ha kapacitet att nå målet nästa 

gång. Motsatsen är när eleven bara lyssnar på lärarens uppmaningar om vad som är rätt 

och fel. Resultatet visar att eleven tenderar att höra och ta åt sig av ”alla fel” vilket kan 

sänka dennes förväntningar på sin egen förmåga att prestera bättre nästa gång. Elever 

beskriver det som en känsla av hopplöshet. 

I resultatet beskriver de elever som redan i utgångsläget tvivlar på sin egen förmåga att 

de föredrar raka svar från läraren för att vara säkra på att de har gjort rätt. De vill inte 

gärna beskriva sina tankar eftersom de inte har förtroende för sin förmåga och kunskap 

vilket därmed kräver ännu mer av läraren. Läraren måste bygga upp elevens 

självförtroende genom att ge positiv feedback efter reflektion. Av vad som framkommit 

i resultatet ökar elevers självförtroende och motivation när de blir mer delaktiga i 

undervisningen. Då ökar även tilliten av sina egna tankar och dessa elever blir därmed 

inte lika beroende av en lärare som säger åt dem hur de ska göra. Slutmålet i 



29 

utbildningen är ju elever som kan ta egna initiativ och arbeta självständigt för goda 

resultat. 

Sammanfattningsvis får eleven, efter reflektion, alltså en uppfattning om att målet med 

arbetet är sitt eget och det har därmed ett högre värde. Eleven får efter egen reflektion 

även ökad förväntan om framgång och ett bättre självförtroende. Detta är några av 

anledningarna till elevens ökade ansträngning för att nå målet vid nästa tillfälle. Elevens 

prestation ökar inte bara av deras egen förväntan. Det kan även vara ett resultat av 

omvärldens krav och förväntningar. Stensmo (2008) presenterar forskning som visar att 

lärarens förväntningar på eleven har mycket stor betydelse för elevens prestationer. När 

läraren ställer frågor och låter elever reflektera och problematisera visar läraren ett 

förtroende för eleven och en förväntning om att eleven klarar att lösa problemen på egen 

hand eller med viss handledning. Resultatet visar att detta ökar elevens självförtroende 

medan motsatsen, ett scenario med enbart lärarens instruktioner, kan skapa en känsla 

hos eleven att läraren har låga förväntningar på vad eleven själv kan prestera och 

åstadkomma. Därmed sjunker även elevens prestation. Den onda cirkeln kan därför 

bildas när elever inte har självförtroende att reflektera och därmed efterfrågar raka svar 

från läraren. Om läraren uppfattar att eleven inte har förmågan att reflektera ger läraren 

raka svar, vilket skapar mindre delaktighet från elevens sida och kan leda att eleverna 

ytterligare tappar förtroende för sin egen prestationsförmåga. Nästa gång kommer 

eleven troligen fråga läraren igen (mäster - lärling modell). På detta sätt får läraren inte 

heller förståelse för hur eleven har tänkt, vad denne grundat sina handlingar på samt 

varför. Därmed blir det även svårare för läraren att sätta in rätt ”åtgärder” för att hjälpa 

eleven i dennes kunskapsutveckling. Den goda cirkeln skapas istället av att lärare 

uppmuntrar elevers delaktighet och reflektion, vilket gör att elever får bättre 

självförtroende och därmed ”vågar” reflektera och tro på sin förmåga även framöver.  

Läraren får då även förståelse för elevens handlande. Självklart kan inte elever i 

oändlighet gissa sig till alla svar. Som lärare är det en utmaning att hitta balansen mellan 

reflektioner och goda råd som tillsammans leder till elevens mer utvecklade lärande. 

Gissningar medför enligt Dewey (1997) ingen användbar kunskap (trial and error). Att 

istället reflektera leder till medvetenhet och möjlighet att handla med ett mål i sikte 

vilket diskuteras under nästa rubrik. 

 

Att använda reflektion medvetet 
Resultatet har visat att reflektion leder till mer utvecklat lärande, men att reflektion kan 

vara svårt att använda sig av under utbildningen. Både från lärarens och från elevens 

sida krävs en medvetenhet om vad man genom reflektionen är ute efter. Man är 

egentligen inte ute efter att eleven ska beskriva hur ett bra reslutat ser ut. Denna 

kunskap är inte lika mycket värd om eleven inte har några funderingar kring hur hon 

kan nå resultatet. Dewey (1997) menar att för att ha möjlighet att handla med ett mål i 

sikte krävs att vi försöker upptäcka och förstå specifika samband mellan handling och 

konsekvens genom att analysera. Läraren behöver därför vara medveten om vilka typer 

av frågor hon ställer till eleven för att uppmuntra och stimulera till användbar reflektion. 

I resultatet framkommer att vissa elever tenderar att reflektera kring resultatet av sitt 

arbete och inte tillvägagångssättet. Eleven tänker alltså, men reflekterar hon? Enligt 

Dewey (1998) är det en reflekterande tanke om man vänder och vrider och seriöst 

överväger ett fenomen i tanken. Målet att komma fram till en slutsats skiljer vardagligt 
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tänkande från att reflektera. En beskrivning av resultatet skulle därför inte anses vara 

reflektion.  

Varför beskriver eleverna gärna resultatet? Beror det på att de är resultatinriktade eller 

har de en uppfattning om att läraren är resultatinriktad? Är de vana vid att det är 

resultatet som räknas och som blir bedömt och därmed inte vägen fram till resultatet? 

Dessa frågor kräver mer efterforskning för att besvaras, men är mycket intressanta och 

väl värda att fördjupa sig i. Resultatinriktade lärare och elever är kanske inte så konstigt. 

I vårt yrke bryr sig inte kunden om hur jag gör, så länge resultatet blir bra. Men för att 

nå ett gott resultat krävs en väg dit. En väg som bör vara väl genomtänkt för att undvika 

chanstaganden. För att kunna använda sig av reflektion inom utbildningen på ett positivt 

sätt bör man som lärare ha förståelse för sambanden mellan teorin och praktiken samt 

betydelsen av förståelsen för vägen fram till ett mål (Dewey, 1997). Teorin skapar 

sällan förståelse utan praktiken och vise versa. Reflektion är ett medel för denna 

förståelse. Reflektion visar på förmåga att hantera teorier och sina erfarenheter och göra 

dem användbara för specifika mål. 

Värt att diskutera är elever som inte är medvetna och ser sambanden mellan handlingen 

och resultatet, samt har svårt att reflektera över sitt arbete. Kommer dessa elever ha 

svårare att lyckas inom yrket eftersom de inte ser sambanden. Eller ser de sambanden 

fast de har svårt att uttrycka dem i ord (Schön 1991, & Polanyi, 1967)? Om en elev inte 

har förmågan att uttrycka sig i ord om sin kunskap finns alternativet att låta eleven visa 

hur hon gör och sedan stötta eleven i en diskussion om varför hon väljer det arbetssättet. 

Detta kan hjälpa eleven att sätta ord på sina handlingar, vilket för mig vidare till en 

diskussion om användandet av reflektion i elevernas framtida yrkesprofession. 

 

Yrkesprofessionell reflektion 
I resultatet ser vi hur elever beskriver yrkesskickligheten som att kunna uppnå det mål 

man har i tanken. De beskriver bland annat att man under utbildningen måste tänka på 

vad man gör för att man ska lyckas, men när man är färdigutbildad så krävs inte denna 

tanke. Då utför man handlingen genom rutin. Att tanken alltså bara är nödvändig när 

man lär sig. Schön (1991) menar däremot att den professionella praktikerns egenskap är 

att just kunna reflektera. Att kunna tänka som en professionell. Han menar att en 

yrkeskunnig professionell praktiker ständigt möter problematiska situationer i arbetet 

och annalkas dessa problem som om varje situation var unik. Praktikern kan genom 

tidigare erfarenheter samt utveckling och reflektion av teorier hantera och lösa 

situationen även om han inte stött på den förut. Schön (1991) menar att det är en helt 

annan sak att utöva sin profession än att tillämpa teorier i praktiken och att det är därför 

en stor del i professionaliteten att söka efter och formulerar problem. Jag kan ändå 

förstå elevernas beskrivningar att de inte ska behöva tänka på sin kunskap när de 

utvecklat sin yrkesprofession. De menar att man då har en förståelse för vilken 

handling, vilket verktyg eller vilken teknik som leder till ett visst resultat och 

önskemålet om just det resultatet bestämmer därför direkt hur du skall gå tillväga. 

Tyvärr är det inte så enkelt och medvetenheten om att den professionelle praktikern 

ständigt gör val allt eftersom olika förutsättningar blir synliga är en viktig insikt. Det 

finns inte någon regel som gör att en teknik som passat vid det ena tillfället kommer att 

passa vid ett, vid första anblicken, liknande tillfälle eftersom alla situationen inom vår 

yrkesprofession är unika. Att bara arbeta efter rutin kommer därför leda till fler misstag 
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och chanstaganden vilket därmed inte representerar en yrkesprofessionell praktiker. Det 

är alltså lika viktigt att vara närvarande i tanken även efter uppnådd profession och 

medvetenhet om att man ständigt utvecklas och lär sig nya saker är en förutsättning för 

sin professionalitet. En elev beskriver att det slutliga målet inom yrkesprofessionell 

kunskap är när man kan åstadkomma precis det som man har tänkt sig. I det fallet 

stämmer tankarna om yrkesprofessionen mer överens med att faktiskt vara 

professionell. Att kunna uppnå ett mål som man har tänkt sig kräver reflektion och 

ställningstagande till utgångsläge och arbetssätt i förhållande till resultatet. 

 

Det eleverna även skulle kunna mena med att man inte behöver tänka på vad man gör är 

att man reflekterar men man sätter inte ord sina tankar. Kunskapen ligger i själva 

handlingen och är kroppsligt buren. Så kallad ”tyst kunskap” eller som Schön (1991) 

kallar det ”knowing in action”. Han menar att det då är i själva handlingen som 

kunskapen ligger och som professionell kan du därmed inte alltid beskriva vad det är du 

har gjort för att uppnå ett resultat. En elev beskriver att när hon vet hur hon ska göra 

men ändå inte lyckas uppnå målet är det inte tekniken hon behöver lära sig utan hon 

behöver utveckla en känsla. Vad är då denna känsla? Lindström (2007) frågar sig 

skeptiskt om det är det en kreativ förmåga skapad av det undermedvetna genom 

spontanitet och utan eftertanke? Han menar att om detta är fallet skulle denna känsla 

och kreativitet knappast kunna beskrivas, förstås och lära ut. Finns det då någon nytta 

med reflektionen om det är känslan man ska lära sig? Jag skulle snarare vilja beskriva 

denna känsla – ”knowing in action” som väl grundade i reflektioner och kunskap från 

erfarenhet samt teoretiska utgångspunkter. Reflektioner görs av den professionella 

yrkespraktikern på några fåtal sekunder men det finns inte alltid ord för dem. När man 

till exempel ska toupera
1
 ett hår tar man hänsyn till bland annat önskemål om resultatet, 

hårets kvalité, textur, struktur mm. Detta kan beskrivas med ord. Av detta avgör du hur 

hårt du ska toupera, var du ska göra mest toupering och många fler saker. Hur hårt du 

tar i med handen finns inget ord eller mått på. Tekniskt sett skulle man säkert kunna 

mäta exempelvis hastigheten på din handrörelse i olika lägen på hårpassén,
2
 men det är 

något som kostar mer än vad det smakar och det är här själva känslan i kunskapen blir 

synlig och bekräftad. Reflektioner görs för att bestämma din handling vilken därefter 

leder fram till önskat resultat. Vissa reflektioner och delar av handlingen går att 

beskrivas med ord, medan andra beskrivs som kroppsligt buren kunskap. Kontexten är 

att reflektion används och är avgörande för att lyckas utföra ett gott professionellt 

resultat även om kunskapen ibland beskrivs som ”tyst” eller ”knowing in action”. 

 

Lärarens förhållningssätt för elevers reflektion och 
utvecklade lärande 
Att uppmuntras till reflektion beskrivs i resultatet möjliggöra elevers ökade förståelse 

och prestation. Dewey (1997) skriver att när vi prövar något och reflekterar över 

förändringen ser vi betydelsen eller resultatet av förändringen – vi lär oss något. 

Reflektionen leder till att vi får en förståelse för sambandet mellan det vi försöker göra 

                                                
1 Skapa t.ex. volym eller stadga genom att använda en kam eller borste och kamma/borsta i riktning från 

toppen till botten av håret. 

2
 en avgränsad bit hår. 
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och vad det får för följder. Erfarenheten leder till att man därefter kan göra kopplingar 

både till hur man gjort tidigare och hur man skall göra i framtiden. Eftersom det för 

elevers ökade reflektion krävs uppmuntran genom många och rätt typ av ställda frågor 

från lärarens sida ställs höga krav på läraren. Dessa frågor skapar delaktighet som i 

resultatet beskrevs som positivt och genom denna delaktighet ökar både elevens och 

lärarens förståelse för essensen för ett mer utvecklat lärande. Läraren måste skapa sig en 

uppfattning om vad eleven har gjort och varför, för att kunna hjälpa eleven att utveckla 

sin kunskap ytterligare. Genom diskussionen kan även eleven bli mer medveten om sina 

egna val och handlingar som därmed kan reflekteras i förhållande till önskemål och 

resultat. Genom denna delaktighet blir kunskapen även meningsfull för eleverna, vilket 

enligt Maltén (1987) har stor betydelse i lärandesammanhang. Resultatet visar även att 

en del elever upplever det svårt att lyssna på läraren en längre tid. När eleverna däremot 

själva reflekterar blir de delaktiga i samtalet och upplever därmed att det är lättare att 

komma ihåg vad de själva, eller tillsammans med läraren, kommit fram till. Malten 

(1995) menar att när läraren bara berättar utan att göra eleverna delaktiga tvingas 

eleverna att tänka. Om eleverna istället söker svar på frågor, väljer tillvägagångssätt och 

prövar om svaren håller är det större chans att kunskapen utvecklas. Kunskapen blir då 

användbar eftersom reflektionen inte bara ger information om hur ett resultat ska vara 

utan en förståelse för hur man gör. Gustavsson (2002) beskriver att det är viktigt att 

tanken är närvarande under hela processen för att kunna dra nytta av erfarenheten och 

göra kunskapen användbar. Elever vill gärna ha en kombination av tips från läraren (då 

läraren även visar och inte bara berättar) samt få reflektera själva. Den visuella bilden 

av hur läraren gör och resultatet av detta skapar ett mål att sträva efter samt en förståelse 

för till exempel en handrörelse som kan vara svår att beskriva med ord. Reflektionen 

hos eleven tillsammans med tips från läraren genererar förslag och hypoteser om hur 

eleven kan nå målet. Eleven prövar sedan och reflekterar över sin handling samt utför 

förändringar när hon stöter på problem, eller ser resultat av olika delmål. Hela denna 

process beskrivs därmed som betydelsefull för elevers mer utvecklade lärande. 

I och med diskussionen kring lärarens betydelse vill jag ta upp den tidigare forskning 

jag presenterat från Båtbyggarlinjen i Stensund. I Gustavsson (2004a) beskrivs 

utbildningen förenklat genom att lärandet bygger på handlingen genom att man får 

pröva sig fram och lära av sina misstag. Lärarna på Stensunds Båtbyggarlinje menar att 

eleverna får utbildning i hur verktygen och maskiner används och uppmanas sedan att 

sätta igång att pröva sina idéer om till exempel hur man kan få båten att flyta. Här 

beskrivs att eleverna själva får pröva sig fram för att sedan ställa frågor. Här betonas 

alltså elevernas frågeställningar till lärarna, medan i resultatet av min studie betonar 

eleverna att det är av stor vikt att läraren ställer frågor till eleverna. Inte frågor som 

kräver korta svar utan problematiserande frågor som väcker funderingar och där med 

reflektion hos och följdfrågor från eleverna. I presentationen av båtbyggarutbildningen 

betonas heller inte uttryckligen reflektionen i sig utan snarare ”trial and error metoden” 

vilket inte med säkerhet leder till att eleven vet varför en handling leder till ett visst 

resultat. Denna metod kan enligt Dewey (1997) innebära svårigheter för eleven att 

analysera exakt vilken detalj i handlingen som gav det färdiga resultatet och därmed blir 

inte kunskapen användbar inför kommande arbeten. Elever i min studie beskriver att 

medvetenhet om handlingen i förhållande till ett resultat är av betydelse för ett mer 

utvecklat lärande. Vad är då skillnaden på dessa olika metoder för läraren och dennes 

uppdrag? ”Trial and error metoden” beskrivs på båtbyggarlinjen innebära att eleven 

söker kunskapen på egen hand genom att pröva sig fram. Detta kan mycket väl leda till 

välutvecklade kunskaper, men innebär svårigheter för läraren att individanpassa 

utbildningen då denne inte i samma utsträckning blir insatt i elevens tankar och 
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kunskaper. Om läraren istället uppmuntrar till en reflekterande diskussion möjliggörs 

lärarens förståelse för elevens handlande och tankar och läraren har större chans att ge 

eleven de stöd, förutsättningar och hjälpmedel som behövs för elevens mer utvecklade 

lärande. Båda metoder skulle kunna innebära väl genomtänkta och reflekterade 

lösningar av elevernas arbeten, men enligt min egen personliga tolknig innebär den av 

båtbyggarskolan beskrivna ”trial and error metoden” mer fokus på resultatet än vägen 

dit samt mindre delaktighet av läraren i elevers utvecklingsprocesser. Dewey (1997) 

beskriver detta arbetssätt som att vi gör något som inte fungerar, provar något annat och 

håller på så tills vi lyckas. Så småningom inser vi då att ett visst sätt att handla och en 

viss konsekvens hör ihop, men vi kan inte förstå hur. Det reflekterande sättet är istället 

när vi försöker upptäcka och förstå specifika samband mellan handling och konsekvens 

genom att analysera. Förståelsen och lärdomen av erfarenheten leder till att man kan 

göra kopplingar både till hur man gjort tidigare och hur man skall göra i framtiden. 

 

Vidare forskning 
Eftersom fyra av de elever jag studerat går sista året av sin treåriga gymnasiala 

utbildning och en går andra året hade det varit intressant att utföra samma undersökning 

med frisör- eller stylistelever som går sitt första år. Hur upplever de reflektion som 

metod i utbildningen? Behöver man ha vissa förkunskaper för att kunna reflektera, eller 

hade utfallet visat samma resultat som hos de äldre eleverna? 

Även frågan kring varför vissa elever (och även vissa lärare) är resultatinriktade och 

glömmer bort den betydelsefulla processen som är essentiell för förståelse och framgång 

anser jag intressant att fördjupa sig och forska vidare kring. 

 

Slutord 

Arbetet med denna studie har både varit roligt, intressant, givande och slitsamt. Arbetet 

och resultatet av studien har gett mig kunskaper och väckt frågeställningar som jag 

kommer ha med mig under mitt kommande yrkesliv som frisörlärare. Mina 

förhoppningar är även att studien kan ge andra yrkeslärare förståelse och möjlighet att 

utveckla sitt arbete samt nyfikenhet och intresse att forska vidare inom området. 
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Bilaga 1 

Schema på metod/genomförande 

Denna metod har utförts med två lärare och fem elever, en elev i taget. Översta raden i 

beskrivningen – alltså observation 1 och intervju 1 kommer att utföras innan nästa steg 

– diskussion med läraren samt observation 2 och intervju 2 påbörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation 1: elev 1 

och lärare 1 

 

Intervju1: elev 1 

Diskutera 

förändring med 

lärare 1 

Analysera 

observation 1 

och intervju 1 

Observation 2: elev 

1 och lärare 1 (med 

stöd av forskaren) Intervju 2: elev 1 

Analysera 

observation 2 och 

intervju 2 

Analysera resultat 



 

Bilaga 2 

Missivbrev till lärarna som deltagit i studien 

 

Hej! 

Mitt namn är Anna Nilson. Jag läser till yrkeslärare (frisörlärare) på Högskolan i Skövde och 

jag ska få ha min VFU hos Er på Xxxxxxxx
3
 och med Dig som handledare den här terminen. 

Jag utför under hösten mitt examensarbete där undersökningsområdet berör elevers reflektion 

och kunskapsutveckling vid diskussion med en lärare. Diskussionen äger rum efter något av 

eleven utfört praktiskt moment.  

Studien syftar till att undersöka hur elever inom en gymnasial stylist- och/eller 

frisörutbildning upplever att ökad egen problematisering och reflektion leder till ett mer 

utvecklat lärande. 

Metoden för att undersöka detta kommer att vara följande: 

1. Jag observerar och gör en ljudinspelning av läraren och en elev när de diskuterar 

elevens utförda arbete. Här ska läraren endast svara på elevens frågor och ge en 

summativ bedömning av arbetet. Jag räknar med att detta tar ca 5-10 min. 

2. Efter det kommer jag att intervjua eleven och höra hur denne upplevde situationen, 

vad denne uppfattade som svårt att förstå mm. Ca 10-30 min 

3. Nästa steg blir att läraren och jag att sätter oss ner och diskuterar hur man kan 

problematisera frågeställningen till eleven för att denna ska utveckla sina reflektioner 

och idéer i sitt arbete ännu mer. Ca 10-30 min 

4. Vid andra tillfället kommer jag observera och göra ljudinspelningar av läraren och 

samma elev vid en diskussion av elevens utförda arbete. Nu är även jag delaktig i 

diskussionen och vi fokuserar på att ställa problematiserande frågor och uppmuntra 

eleven att reflektera, samt ge respons på reflektionerna. Ca 5-10 min 

5. Jag intervjuar sedan eleven igen. Ca 10-30 min. 

 

Du som lärare behöver alltså endast vara närvarande under samspelet med eleven samt när Du 

och jag diskuterar hur andra tillfället ska läggas upp. Alltså inte under intervjuerna med 

eleverna. 

Forskningen kommer ge en bild av sambanden mellan elevernas egen reflektion och deras 

kunskapsutveckling samt ge läraren kännedom om hur elevernas reflektion kan användas för 

att bidra till ett mer utvecklat lärande. Ert deltagande är självklart frivilligt och Ni har rätt att 

när som helst avbryta Er medverkan. Informationen som samlas in under observationerna och 

intervjuerna kommer självklart inte nyttjas i annat syfte än under arbetet med denna 

vetenskapliga studie. Informationen kommer även att förstöras efter att undersökningen har 

                                                
3
 Jag har valt att avidentifiera skolans namn inför publiceringen av min studie. 



 

sammanställts. Alla uppgifter som insamlas kommer att vara konfidentiella och 

personuppgifter kommer förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. I presentationen av 

studien kommer självklart alla identiteter ha avidentifierats och det kommer inte gå att utläsa 

på vilken skola eller i vilken kommun studien har utförts. Den fullständiga färdiga studien 

kommer sedan att finnas tillgänglig på Högskolan i Skövde och Ni har möjlighet att få ta del 

av kopior. 

Ert medgivande till deltagande i studien sker muntligt. 

 

Jag är tacksam för Din medverkan för att jag på bästa sätt ska kunna genomföra mitt 

examensarbete. Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta mig: 

Mail: xxxxxxx@xxxxx.se 
4
 

Telefon: xxxx-xxxxxx 

 

Med vänlig hälsning Anna Nilson. 

 

                                                
4
 Jag har valt att ta bort mailadressen och telefonnumret inför publiceringen av min studie 

mailto:xxxxxxx@xxxxx.se


 

Bilaga 3 

Missivbrev till eleverna som deltagit i studien 

 

Hej! 

Mitt namn är Anna Nilson. Jag läser till yrkeslärare (frisörlärare) på Högskolan i Skövde och 

jag ska ha min VFU hos Er på Xxxxxxxxx
5
 den här terminen. Jag utför under hösten mitt 

examensarbete där undersökningsområdet berör elevers reflektion och kunskapsutveckling 

vid diskussion med en lärare. Diskussionen äger rum efter något av eleven utfört praktiskt 

moment.  

Studien syftar till att undersöka hur elever inom en gymnasial stylist- och/eller 

frisörutbildning upplever att ökad egen problematisering och reflektion leder till ett mer 

utvecklat lärande. 

 

Metoden för att undersöka detta kommer att vara följande: 

1. Jag observerar och gör en ljudinspelning av läraren och en elev när de diskuterar 

elevens utförda arbete. Jag räknar med att detta tar ca 5-10 min. 

2. Efter det kommer jag att intervjua eleven. Ca 10-30 min 

3. Vid andra tillfället kommer jag observera och göra ljudinspelningar av läraren och 

samma elev vid en diskussion av elevens utförda arbete. Nu är även jag delaktig i 

diskussionen. Ca 5-10 min 

4. Jag intervjuar sedan eleven igen. Ca 10-30 min. 

 

Forskningen kommer ge en bild av sambanden mellan elevernas egen reflektion och 

deras kunskapsutveckling samt ge läraren kännedom om hur elevernas reflektion kan 

användas för att bidra till ett mer utvecklat lärande. Självklart leder Ditt deltagande även 

till möjlighet för personlig kunskapsutveckling.  

Ditt deltagande är självklart frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan. 

Informationen som samlas in under observationerna och intervjuerna kommer självklart inte 

nyttjas i annat syfte än under arbetet med denna vetenskapliga studie. Informationen kommer 

även att förstöras efter att undersökningen har sammanställts.  

Alla uppgifter som insamlas kommer att vara konfidentiella och personuppgifter kommer 

förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. I presentationen av studien kommer självklart 

alla identiteter ha avidentifierats och det kommer inte gå att utläsa på vilken skola eller i 

vilken kommun studien har utförts.  

                                                
5
 Jag har valt att avidentifiera skolans namn inför publiceringen av min studie. 



 

Den fullständiga färdiga studien kommer sedan att finnas tillgänglig på Högskolan i Skövde 

och Ni har möjlighet att få ta del av kopior. 

 

Ert medgivande till deltagande i studien sker muntligt. 

 

Jag är tacksam för Din medverkan för att jag på bästa sätt ska kunna genomföra mitt 

examensarbete. Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta mig: 

Mail: xxxxxxx@xxxx.se 
6
 

Telefon: 0000-000000 

 

Med vänlig hälsning Anna Nilson. 

                                                
6
 Jag har valt att ta bort mailadressen och telefonnumret inför publiceringen av min studie 

mailto:xxxxxxx@xxxx.se


 

Bilaga 4 

Intervjufrågor med elev steg 1 

 

 Beskriv situationen när du och din lärare diskuterade ditt arbete.  

(fråga följdfrågor som vad tänkte du då mm) 

 Vad var det som var svårt eller som du inte förstod? Varför? 

 Kan du beskriva vad du lärde dig? 

 Hur lärde dig du det? 

 Hur kan ditt lärande utvecklas när du pratar med läraren?  

Förenklat till eleven: Hur kan du lära dig mer genom att prata med läraren? 

 När (i vilka situationer) stimuleras du själv att problematisera och reflektera? 

Förenklat till eleven: Brukar du själv tänka på vad du gör och varför när du gör ett 

arbete? HUR tänker du? VARFÖR tänker du? VAD brukar du komma fram till? 

 Beskriv hur dina funderingar kring ditt arbete påverkar hur du gör nästa gång du 

gör samma arbete. 

 Hur kan läraren stimulera reflektion? 

Förenklat till eleven: Hur kan läraren göra för att du ska börja problematisera och 

fundera kring ditt arbete? 

 



 

Bilaga 5 

Lärarens frågor till elev i observation 2 

 

INNAN arbetet startar:  

Vad har du för mål med arbetet? 

Varför har du de målen? 

Hur ska du göra för att uppnå målen? 

 

EFTER arbetet: 

Vad hade du för mål med arbetet? (har du uppnått målen)? 

Beskriv i detalj hur du gick tillväga och motivera varför. Tänk att personen du förklarar 

för inte vet hur man gör. 

Har du ändrat på någonting sen förra gången? Varför?  

Blev det bättre eller sämre? Beskriv varför. 

Vad har du lyckats bra med? Varför? 

Vad blev mindre bra? Varför? 

Hur ska du göra nästa gång för att få det bättre? 

(ev visa om eleven inte vet själv) 

Vad tänker du när jag visar?  

 



 

Bilaga 6 

Intervjufrågor med elev steg 2 

 

 Beskriv situationen när du och din lärare diskuterade ditt arbete. 

 Beskriv skillnader från första gången ex. skillnader på frågor. 

 Varför tror du att läraren frågade/gjorde som hon gjorde? 

 Vad var det som var svårt eller som du inte förstod? 

 Vad lärde du dig? 

 Hur lärde du dig det? 

 Hur ser du på ökad problematisering och reflektion i syfte för ett ökat lärande? 

Förenklat till eleven: Beskriv vad du tycker om att problematisera, fundera och 

diskutera ditt arbete mer.  

 Beskriv hur det påverkar vad du lär dig. 


