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Sammanfattning 

Reflektion kom under 1980-talet att bli ett centralt begrepp inom pedagogiken för att belysa 

och förklara läraryrkets professionalitet. Idag menar däremot vissa forskare och teoretiker att 

reflektionens initiala nytta har förbytts till att istället vara en förklaring till läraryrkets låga 

professionsstatus, och att detta beror på en inflationsartad användning av begreppet. Detta till 

trots används begreppet reflektion flitigt i såväl lärarutbildning som elevers styrdokument, 

något som vi i denna uppsats tagit fasta på. 

Det är paradoxen mellan reflektion som ett verktyg till lärarprofessionaliseringen å ena sidan, 

och reflektion som en orsak till läraryrkets deprofessionalisering å andra sidan tillsammans 

med lärarutbildningens fokus på reflektion som undersöks i vår uppsats. Mer specifikt görs 

detta genom att undersöker vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan behöriga och 

obehöriga lärares sätt att tänka kring, och använda sig av, begreppet reflektion. 

Uppsatsens empiri utgörs av sex stycken lärarintervjuer där fyra av dessa är behöriga och två 

obehöriga. Intervjuerna analyseras utifrån vår uppfattning att reflektion synliggörs i tre olika 

dimensioner. Hur lärare definierar och tänker kring begreppet belyses i en begreppsdimension 

och hur läraren använder sig av reflektion är uppdelat i en innehållsdimension och en 

tidsdimension.  

Resultaten som framkom var att behöriga lärare reflekterar kring elevernas 

utvecklingspsykologiska utveckling för att anpassa undervisningen efter dessa, att obehöriga 

lärare främst reflekterar utan något egentligt fokus. Dessutom var reflektionsbegreppet 

mångtydigt och ingen lärare hade samma definition som någon annan. Majoriteten av lärarnas 

reflektioner skedde efter handling. 
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1 INLEDNING 
En allmän uppfattning om skolan är att en god skola ska skapa det goda samhället, där det 

goda i dag representeras av den västländska synen på demokrati. Skolan är i den bemärkelsen 

en traditionsbevarande institution som ska införliva medborgare i de rättigheter och 

skyldigheter ett sådant samhälle är uppbyggt kring. Men samtidigt som skolan är en 

traditionsbunden institution är den också en del av ett postmodernistiskt samhälle där 

utvecklingen har gått mot att traditioner ersatts av mångfald, objektivism ersatts av 

subjektivism och generella utvecklingsmönster ersatts av unika. Denna utveckling har lett till 

en uppfattning att samhällets skeenden inte kan förklaras eftersom verklighetens betingelser är 

alltför komplicerade och mångfacetterade. Följande citat från Peter Emsheimers och Inger 

Göhls Handledning i lärarutbildning pekar mot denna uppfattning:  

Medvetenheten om komplexiteten är större än tidigare och det driver fram behovet av reflektion 
kring den egna verksamheten. Verksamheten i klassrum och verkstäder är en skärningspunkt för 
system på olika nivåer (politiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, 
administrativa/organisatoriska, pedagogiska… listan går att göra hur lång som helst beroende på 
detaljeringsgrad) vartill kommer de privata, personliga system som varje människa i lokalen 
befinner sig inom. Det blir alltså meningslöst att söka efter samband mellan orsak och verkan. 
(….) Det går möjligtvis att förstå delar av det som händer där, men det går inte förklara och 
förutsäga verksamheten. Förståelsens redskap är reflektion.1 

Citatet ger en bild av den samhällsutveckling som lärare möts av i sitt arbete där alltså 

fastlagda sanningar har förbytts mot en mångfald av perspektiv och där varje sådant utgör en 

sorts sanning som lärare måste förhålla sig till. I kölvattnet av denna utveckling har reflektion 

kommit att bli ett centralt begrepp både i en lärares utbildning och yrkesutövning, framförallt 

som ett verktyg för att hantera samhällets mångfald.2 Det positiva i reflektionsbegreppet och 

dess användning står däremot inte oemotsagt. Medan reflektionen från vissa håll anses vara 

ett verktyg i vilket vi kan förstå och till och med förklara lärarprofessionen, menar andra 

tvärtom att reflektionen har kommit att få degenererande effekt på lärarprofessionens status. 

Det är ur dessa polariserande uppfattningar som vi hämtat inspiration till vår senare 

undersökning, och det är även i denna diskussion som vår uppsats tar sitt avstamp.  

                                                
1 Emsheimer, Peter & Göhl, Inger, Handledning i lärarutbildning: att utforska undervisningssituationer, 2 uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 102-103 
2 Grimmett, Peter P., The nature of reflection and Schön´ conception in perspective. I Reflection in Teacher 
Education, Grimmett, Peter P. och Erickson, Gaalen L. (red.), Teachers College Press, New York, 1988, s. 5 
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1.1 Bakgrund och problemformulering 

Reflektion kom att bli ett återkommande begrepp inom pedagogiken på 1980-talet efter det att 

Donald A. Schön givit ut de två skrifterna The Reflective Practitioner och Educating The 

Reflective Practitioner.3 Utgivandet av dessa skedde som ett försök att genom reflektion 

skapa ett alternativt sätt att tänka kring vissa yrkens professionalitet.4 Inom läraryrket har 

sedan dess reflektion kommit att bli ett centralt begrepp, och även blivit ett återkommande 

inslag i lärarutbildningar där lärarkandidater kontinuerligt uppmanas reflektera över sin 

utbildning och kunskap, något vi själva också har upplevt under vår egen lärarutbildning.5 I 

detta sammanhang har vi uppmärksammat ett antal intressanta aspekter inom 

reflektionsområdet som har kommit att ligga till grund för den vinkling av ovanstående 

problematik som vi med denna uppsats vill synliggöra. Av intresse har vi först och främst 

uppmärksammat det faktum att ordet reflektion nämns konsekvent i såväl 

lärarutbildningsdokument6 som i läroplansdokument7. Detta belyser den tyngd som 

reflektionen ges, men i samband med det också en tänkbar problematik angående skolans 

rådande anställningssituation. Under de senaste decennierna har obehöriga lärare blivit allt 

vanligare och under 2009/2010 var andelen obehöriga lärare på gymnasiet 25 %.8  Detta 

innebär att en av fyra yrkesverksamma lärare inte tagit del av lärarutbildningens 

reflektionsfokus, vilket i sin tur kan antas innebära att dessa inte har samma möjligheter att 

tillgodose elevernas behov och rättigheter om att få kunskap om reflektionens innebörd. 

Samtidigt vill vi däremot problematisera ett sådant antagande, inledningsvis genom det som 

Jan Bengtsson skriver i Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning:  

 

                                                
3 Erlandson, Peter, Reflektionens gränser: en granskning av Schöns reflection-in-action. Institutionen för 
pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, Lic-avh. Göteborg: Göteborgs universitet, 2005, Göteborg, 2006, 
s. 2 
4 A.a. s. 24 
5 Vi använder oss här av pluralisformen lärarutbildningar eftersom dessa ser olika ut på olika lärosäten. 
6 I Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU 1999:63a, s.63-64) tas det upp att 
lärarutbildningen skall utbilda och lägga grunden till ett reflekterande handlande hos läraren. Med detta menar 
utredningen att lärarkandidater skall reflektera över undervisningen, hur elever tänker och utvecklas samt hur 
olika lärandemiljöer kan påverka elevernas inlärning. Reflektionen skall ha sin grund i den forskning kring olika 
arbetsmetoder som finns för att läraren skall kunna formulera och avgränsa problem som kan tillämpas och testas 
i yrkesutövningen. Dessutom skall läraren genom att reflektera, allt enligt utredningen, få en ökad 
självkännedom och utveckling av och i professionen.  
7 Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 9. http://www.skolverket.se.  
8 Skolverkets databas, SIRIS. Statistik avseende gymnasieskola, personalstatistik gällande läsår 2010/2011. 
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&p_verksamhetsar=2010&p_hm_kod=&r
eport=personal&lankod=&kommunkod=&invkod=&kgruppkod=&verksform=21&p_rapport=personal&p_verks
form_kod=21&p_info_omrade=personal  
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Reflektion tycks i dag vara på allas läppar, och detta har skapat den paradoxala situationen att 
ordet används på ett oreflekterat sätt. Detta gäller inte bara för den allmänna debatten. Även i 
skriftliga bidrag används ofta ett reflektionsbegrepp som sällan har klargjorts. Av den anledningen 
döljer sig bakom termen reflektion en mängd olika idéer om vad reflektion är och vilka dess 
implikationer är för läraryrke och lärarutbildning. 9 

Citatet belyser att reflektionsbegreppet många gånger används utan en klar definition och 

bekräftar till viss del våra egna erfarenheter från vår egen utbildning. Under denna har vi 

många gånger blivit ålagda att reflektera, dock utan, och detta är centralt, att egentligen ha 

givits vetskapen om och verktygen för reflektion. Vår mening är inte att kritisera vår 

utbildning utan snarare att peka på ett vedertaget problem i att reflektionsbegreppets innebörd 

vilar på en krackelerande odefinierad grund, vilket också gäller utanför skolans värld. 

Problematiken med reflektionens mångtydighet i ett lärarperspektiv närmar sig däremot 

absurdum när den ställs mot det Ingrid Carlgren och Ference Marton i Lärare av i morgon tar 

upp om att en profession bland annat kännetecknas av ett gemensamt yrkesspråk.10 De två 

uppfattningarna att reflektion är ett verktyg för ökad lärarprofessionalism, och att ett 

gemensamt yrkesspråk är en förutsättning för densamma står således i bjärt kontrast till 

varandra.      

Det som ovan har påpekats är att reflektion är ett centralt begrepp i styrdokument för såväl 

lärarutbildning som skola, vilket belyser dess tyngd och bekräftar uppfattningen att reflektion 

är en viktig del för att höja lärarnas professionalitet. Samtidigt är detta dock en antites till den 

uppfattning som gör gällande att reflektionsbegreppets odefinierade användande lett till en 

mångtydighet som till viss del omöjliggjort den professionalism som den från början var 

menat att stärka. Det är kring denna paradox som vår uppsats vidare innehåll kommer kretsa, 

vilket i sin tur kommer avgränsas och disponeras med avsikt att komma åt uppsatsens 

övergripande syfte. 

1.2 Övergripande syfte 

Med utgångspunkt i lärarutbildningens fokus på reflektion och med ovanstående 

problemformulering som grund blir denna uppsats syfte att genom lärarintervjuer undersöka 

skillnader och likheter i behöriga och obehöriga lärares sätt att tänka kring, och använda sig 

av begreppet reflektion.  

                                                
9 Bengtsson, Jan, Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning. I Reflektion och praktik i 
läraryrket, Strömqvist, Göran & Brusling, Christer (red.), Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 69 
10 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, Lärarförb:s förl., Stockholm, 2000, s. 92 
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Vi har inte funnit några bidrag i tidigare forskning som belyser eller berör denna uppsats 

övergripande syfte, och förhoppningen är att denna uppsats kan bidra till denna lucka i 

forskningen.  

1.3 Disposition 

För att tydliggöra den problematik som ligger till grund för denna uppsats, och för att till viss 

del underlätta vidare läsning kommer vi fortsatt i detta kapitel att ta upp den forskning kring 

reflektion och profession som vi anser vara relevant för att kunna placera in vår uppsats syfte i 

ett forskningssammanhang. Vidare kommer vi utifrån denna forskning att presentera, och 

diskutera kring, tre lämpliga frågeställningar för att komma åt uppsatsens syfte. Ur denna 

diskussion presenteras sedan i kapitel 2 de teorier som vi anser belägga de olika 

dimensionerna i reflektionsproblematiken som vi utifrån forskningen kommer belysa i våra 

frågeställningar. Dessa teorier kommer även ligga till grund för den analysmodell i vilken vårt 

empiriska material sedan behandlas. I kapitel 3 där denna analysmodell presenteras redogör 

och argumenterar vi även för de val vi gjort för att erhålla uppsatsens empiriska material, 

vilket i kapitel 4 sedan tas upp och analyseras utifrån analysmodellen. I samma kapitel 

presenteras även resultatet av analysen vilka står i relation till frågeställningarna. I kapitel 5 

sätts resultatet av analysen i förhållande till det övergripande syftet. I det avslutande kapitlet 

sluts sedan cirkeln genom en diskussion om vilka implikationer våra slutsatser skulle kunna 

ha inom olika områden.    

1.4 Tidigare forskning  

Forskning som ringar in en stor del av denna uppsats problematik är gjord av de amerikanska 

pedagogikforskarna Kenneth M. Zeichner och Daniel P. Liston. Utgångspunkten i deras 

forskning är undersökningar om huruvida lärarutbildningar skiljer sig åt i vad studenterna 

sätts att reflektera kring. Det Zeichner och Liston kommer fram till är att lärarutbildningarna i 

detta avseende kan kategoriseras in i fyra olika traditioner där reflektionen i dessa riktas mot 

olika områden.11 Utöver dessa fyra traditioner, vilka samtliga kommer tas upp och förtydligas 

i kapitel 2, lyfter Zeichner fram en femte allmänna tradition vilken i dag blivit allt 

                                                
11 Zeichner, Kenneth M., Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i 
undervisning och lärarutbildning. I Reflektion och praktik i läraryrket, Strömqvist, Göran & Brusling, Christer 
(red.), Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 50-51 
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vanligare.12 Den allmänna traditionen grundar sig på samma uppfattning kring reflektion som 

Jan Bengtsson lyfter fram, nämligen att reflektion har kommit att börja användas på ett 

oreflekterat sätt.13 Zeichner lägger till detta att denna tradition också innefattar uppfattningen 

att lärares handlingar alltid är bättre om de är genomtänkta, eller reflektion för reflektionens 

egen skull. Zeichner menar också att traditionen är en del i den uppfattning som gjort gällande 

att reflektion utgör lärarprofessionalitetens grundvalar, men också att utvecklingen av det 

okritiska förhållningssättet till reflektion vänt upp och ner på dess nytta.  I försöket att höja 

lärarprofessionens status genom reflektion menar Zeichner att de initiala fördelarna nu har 

förbytts mot nackdelar på grund av att begreppet just används på ett oreflekterat sätt.14 För att 

komma till en lösning på detta menar Zeichner att forskningen kring reflektion bör ändra 

fokus från att vara beskrivande och teoretisk till att istället våga ta ett politiskt och 

normaliserande ställningstagande om vad reflektioner bör handla om, vilket på ett tydligare 

sätt skulle bidra till en mer vederhäftig kunskap och således även bidra till läraryrkets 

professionalitet.15  

Att reflektion bör specificeras tas även upp i Reflection: a necessary but not sufficient 

condition for professional development, där Christopher Day belyser och problematiserar hur 

reflektionsbegreppet har blivit en av grundpelarna i en professionalisering av lärare. För att en 

professionalisering genom reflektion ska utvecklas menar Day att nivån på reflektionen måste 

höjas från att vara en reflektion kring handlandet och vad teorin säger om detta, till att även 

beakta de etiska aspekter han menar krävs för att göra en analytisk reflektion kring 

handlandet. Detta kan enligt Day däremot inte uppnås utan hjälp, utan görs bäst tillsammans 

med en nära kollega. En sådan kollega kan enligt Day inte bara bidra med de tekniska 

hjälpmedlen som behövs utan också med befogad och välbehövlig kritik kring undervisningen 

som kan leda till ett tänkande som sedan underlättar en korrekt analytisk reflektion.16  

En kommunikativ reflektion tar även Na-Young Kwon och Chandra Hawley Orrill upp i sin 

artikel Understanding a Teacher´s Reflections: A Case Study of a Middle School Mathematics 

Teacher, när de undersöker hur en lärares reflektion kring elevers förståelse för ämnet skulle 

                                                
12 Ibid. s. 54-55 
13 Bengtsson, Jan, Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning, s. 69-70 
14 Zeichner, Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och 
lärarutbildning, s. 54-56 
15 A.a. s. 59 
16 Day, Christopher, Reflection: A Necessary but Not Sufficient Condition for Professional Development. 
British Educational Research Journal, Vol. 19, No. 1 (1993): 83-93 
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kunna vara en del i en professionalisering. Resultatet de kom fram till var att läraren genom 

diskussioner om reflektion förändrade denna från att mest handla om en utvärdering av elever 

till att istället handla om elevers förståelse för undervisningen. Detta ledde till att läraren på 

ett bättre sätt kunde motivera de val som gjordes i undervisningssituationen och att denne på 

ett tydligare sätt också valde undervisning i förhållande till elevernas förståelse. Genom detta 

drog de således slutsatsen att diskussioner och reflektioner om elevers förståelse kring ämnet 

bidrar till en utveckling av läraryrkets professionalism.17  

Juan José Mena Marcos, Emilio Sánchez Miguel och Harm Tillema undersöker i sin artikel 

Teacher reflection on action: what is said (in research) and what is done (in teaching) 122 

artiklar, 50 papers och 49 lärarutsagor om lärarutveckling och reflektion. Även deras artikel 

belyser att reflektion anses vara något som hjälper läraren att få en ökad förståelse för sin 

undervisning och att detta leder till en ökad insikt kring sitt yrkesutövande, vilket 

sammantaget leder till en ökad professionalism. Men vad de också kom fram till var att det 

endast var ett fåtal av alla de undersökta artiklar och papers som var tillräckligt specifika för 

att fungera som ett verktyg för lärares reflektionsutövning och att dessa verktyg sällan byggde 

på vare sig empiriska studier eller kända teorier, utan istället var framarbetade av respektive 

artikelförfattares upplevda kunskaper kring reflektion. Trots att reflektionsbegreppet i en 

majoritet av artiklarna förklarades utifrån respektive författares egna definitioner av reflektion 

var enigheten om dess förtjänster otvetydig, men det fastslogs även att det låg lite eller ingen 

substans bakom de reflektionsutövningsprinciper som togs upp. När sedan lärarnas 

reflektioner undersöktes fann de också att åtskilliga lärare reflekterade på olika sätt. Totalt 

uppmärksammades tretton olika sätt att reflektera på, och inte heller var dessa sätt 

konsekventa i den meningen att lärarna tillämpade någon återkommande strategi för 

reflektion. Dessutom var reflektionerna uppbyggda kring egna värderingar och uppfattningar 

genom vilka lärarna validerade sin undervisning, vilket författarna menar är ett tecken på att 

lärarna använder reflektionen som ett verktyg för att närma sig ett ideal snarare än att använda 

det som ett systematiskt verktyg för analysering av problematiska händelser. 18 

It seems that the research on reflection (i.e. in models of reflection) differs from (patterns of) what 
teachers do when they attempt to revise a plan, review their actions or assess whether they have 

                                                
17 Kwon, N.-Y. & Orrill, C. H., Understanding a Teacher's Reflections: A Case Study of a Middle School 
Mathematics Teacher. School Science and Mathematics, Vol. 107, No. 6 (2007): 246–257 
18 Marcos, Juan José Mena, Emilio Sánchez Miguel & Harm Tillema. Teacher reflection on action: what is 
said (in research) and what is done (in teaching). Reflective Practice: International and Multidisciplinary 
Perspectives, Vol. 10, No. 2 (2009): 191-204 
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achieved what they intended. Reflection is intended to justify teaching that corresponds to an ideal 
(a teacher value) rather than to a specific problem. 19 

I Promoting teacher reflection: what is said to be done fördjupar sig samma författare om vad 

litteraturen säger om hur lärare bör använda sig av reflektion. Utgångspunkten i denna artikel 

är att lärare uppmuntras till vidareutbildning för att genom reflektion höja sin professionalitet, 

och att litteraturen som kopplas till denna vidareutbildning därför är av intresse att undersöka. 

Författarna fann i sin undersökning att en stor del av litteraturen fokuserar på lärarens 

egenskaper istället för att peka på praktiska metoder för hur läraren ska reflektera eller vad de 

ska reflektera på. Dessutom fann de att mycket av det som lärs ut om reflektion till lärarna 

inte stöds av forskningen, utan att det i mångt och mycket baseras på teoretikers filosoferande 

kring reflektion.20  

Den sistnämnda uppfattningen, om att det som lärs ut till lärare inte stöds av forskningen, kan 

knytas an till Zeichners uppfattning om att forskningen måste våga ta politisk ställning om 

vad lärarreflektionen bör kretsa kring. Genom dessa uppfattningar snörar vi så ihop den 

tidigare forskning som vi anser kunna bidra till att dels uppnå uppsatsens övergripande syfte, 

dels till att formulera relevanta frågeställningarna om reflektion som bygger på en 

vetenskaplig grund. 

1.5 Frågeställningar 

En problematik som forskningen lyfter fram är att tillskrivandet av reflektionen som en 

lösning på läraryrkets professionskris har lett till att reflektion börjat användas på ett 

oreflekterat sätt. Enligt oss borde en konsekvens av denna paradoxala utveckling också kunna 

visa sig i att lärare har svårt att definiera reflektionsbegreppet för sig själva, vilket i en 

förlängning också kan påverka elevernas förståelse för begreppet och hur de ska nå upp till de 

reflektioner som tas upp i styrdokumenten. Av denna anledning anser vi därför att en av våra 

frågeställningar bör leda oss till ett svar på hur lärarna definierar och ser på användningen av 

begreppet reflektion. 

Vad forskningen också belyser är att lärarnas egna reflektioner inte håller sig innanför ramen 

för vad forskningsresultaten säger, utan att de istället grundar sig på en mosaik av 

                                                
19 A.a. s. 202 
20 Marcos, Juanjo Mena , Sanchez, Emilio & Tillema, Harm H. Promoting teacher reflection: what is said to be 
done. Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, Vol. 37, No. 1 (2011): 21-36 
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egenuppfattningar om vad reflektionen bör behandla. Såväl Zeichner som Marcos, Miguel och 

Tillema berör detta vilket vi anser göra en frågeställning om lärarnas egna reflektioner och 

vad dessa riktar in sig mot befogad. 

En tredje och sista problematik vi ansett att forskningen belyser är att det finns en väldigt stor 

spridning i lärares sätt att utöva reflektion. Det som framförallt Marcos, Miguel och Tillema 

tar upp om att lärares reflektioner inte följer några givna mönster och att lärarnas sätt att 

reflektera kan skilja sig åt från gång till gång, gör att vi också valt att ta med en frågeställning 

som kan komma åt likheter och olikheter i lärarnas reflektionsstrategier.    

Den problematik kring reflektion som vi ansett forskningen belysa, och som vi därmed också 

anser validera vår undersöknings resultat, har vi sammanfattat i följande frågeställningar: 

1. Hur definierar och ser lärare på begreppet reflektion? 

2. På vad riktar lärare in sina reflektioner? 

3. Vilka reflektionsstrategier använder sig lärare av? 

Vid en närmare titt på dessa frågeställningar skulle dessa kunna översättas till olika 

dimensioner i vilka reflektionsproblemtiken blir synliggjorda. De dimensioner som vi anser 

kunna identifieras i dessa tre frågeställningar har vi valt att i tur och ordning benämna 

begreppsdimensionen, innehållsdimensionen och tidsdimensionen, vilka i nästa kapitel 

kommer att förklaras och beläggas genom befintliga teorier.    
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2 TEORI 
Två framstående reflektionsteoretiker kring reflektion och att handleda reflekterande lärare är 

Gunnar Handal och Per Lauvås som i sin bok Promoting Reflective Teaching beskriver tre 

nivåer av reflekterande i vilka en lärare kan befinna sig i. Den första nivån berör den faktiska 

handlingen, hur läraren agerar i klassrummet, hur denne ställer frågor, svarar på frågor, ger 

läxor etcetera. Den andra nivån handlar om hur läraren planerar och utför sina lektioner där 

denne utgår från teorier och erfarenheter och reflekterar kring vad som kommer ske och vad 

som inträffat. Den tredje och sista nivån rör etiska och politiska överväganden där läraren ska 

reflektera över om denne i handling är korrekt sett ur en etisk och en politisk aspekt. 21 Handal 

och Lauvås belyser således reflektion i två dimensioner samtidigt, både ur en 

innehållsdimension och ur en tidsdimension. I vår uppsats är vi mer intresserade att undersöka 

var dimension för sig för att försöka utöka ”reflektionsmodellen”. 

2.1 Begreppsdimensionen 

I industrialiseringens kölvatten har de klassiska professionerna medicin, juridik och teologi 

efterföljt av otaliga yrken som har velat hävda sin expertis genom en liknande 

professionsstatus. Den amerikanska sociologen Talcott Parsons menar att hela 1900-talet har 

genomsyrats av ett ”professionalismens komplex”, och att detta till och med har präglat 

samhällsutvecklingen i högre grad än socialismen och kapitalismen.22 Detta komplex har i 

utvecklingen av det postmoderna samhället lett till svårigheter för många yrken att behålla sin 

professionsstatus, och det var i samband med denna problematik som Schön gav ut The 

Reflective Practitioner i ett försök att genom reflektion peka på vissa yrkens specifika 

kunskaper. 

Den vanligaste sociologiska definitionen av en profession är enligt Carlgren och Marton i 

Lärare av i morgon ett yrke som innehar en teoretisk kunskapsbas, föregås av en lång 

utbildning, ges ett autonomiskt utövande och som kontrollerar yrkets kunskapsutveckling.23 

Ett av farthindren på läraryrkets väg mot professionsstatus menar de är bristen på yrkets 
                                                
21 Handal, Gunnar & Lauvås, Per, Promoting reflective teaching: supervision in practice, SRHE, London, 1987, 

s. 26 
22 Parsons, Talcott, Essays in sociological theory, Rev. ed., Free Press of Glencoe; Collier-Macmillan, New 
York, 1964, s. 34-35 
23 Carlgren & Marton, Lärare av i morgon, s. 105 
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teoretiska kunskapsbas. Ytterligare en faktor som påverkar ett yrkes professionsstatus, och 

som ofta diskuteras i samband med läraryrket är förekomsten eller bristen av ett gemensamt 

yrkesspråk.24 Nedan kommer vi utifrån dessa antaganden om läraryrkets professionsbrister 

undersöka hur reflektionsbegreppet är en del i denna problematik.      

Carlgren och Marton tar i Lärare av i morgon upp ”lärande” som en lärares professionella 

objekt och gör bland annat jämförelsen med ”den friska kroppen” som en läkares dito. Ett 

tydligt sådant objekt och kunskaper kring detta menar de också är avgörande för ett yrkes 

professionalitet. För lärares del att nå dit är en diskussion i ”hur”- och ”vad”-frågor 

nödvändiga: 

Vanliga frågor är: ”Hur kan jag utveckla barnens förmåga att läsa, skriva, använda de fyra 
räknesätten?”, ”Hur kan jag utveckla deras ekologiska förståelse, deras historiemedvetenhet och 
att deras insikter i materiens struktur?” Metoder i all ära. Förvisso behövs det, men om jag förstår 
vad det innebär att läsa, skriva, addera, multiplicera etc; om ekologisk förståelse, 
historiemedvetenhet, insikter i materiens struktur har en djupare och differentierad innebörd för 
mig, då vet jag också varför jag föredrar ett sätt att försöka lära barnen det, framför ett annat; samt 
att jag på egen hand själv kan frambringa jämförelsevis välgrundade idéer om vad jag skulle 
kunna hitta på att göra. 25 

Citatets ”hur”- och ”vad”-frågor blir intressanta när dessa appliceras på reflektionens 

förhållande till lärares professionella objekt ”lärande”. Att döma av styrdokumentens starka 

fokus på reflektion kan en uppfattning om reflektionen som ett verktyg till lärande knappast 

misstolkas, vilket innebär att ett av svaren på frågan hur lärande uppnås således blir genom 

reflektion. Denna uppfattning kanske varken behöver eller ska ifrågasättas, men om man 

istället frågar sig vad reflektion innebär närmar vi oss den redan berörda problematiken kring 

reflektionsbegreppet som en påverkansfaktor på lärarprofessionens status.  För att lärare ska 

kunna förklara vad reflektion innebär krävs det rimligtvis att begreppet utan omsvep kan 

definieras utifrån hur det används i styrdokumenten. En slutsats av detta resonemang är att en 

gemensam definition av reflektionsbegreppet är av största vikt för läraryrkets professionella 

objekt.  

2.2 Innehållsdimensionen 

Något som vi berört genom den tidigare forskningen är att mycket av den litteratur som tar 

upp reflektion brister i att ge lärare riktlinjer för vad reflektionen bör behandla. Istället är 

mycket av litteraturen teoretisk beskrivande och tar upp reflektion ur en epistemologisk 

                                                
24 A.a. s. 92 
25 A.a. s. 27 
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synvinkel och utelämnar de kontextuella situationer i vilka reflektionens konsekvenser kan bli 

synliggjorda. I diskussioner som begränsar sig till reflektionens epistemologi föreligger det 

däremot en risk i att ta reflektionens positiva natur för given och likaså i att se reflektion som 

en förutsättning för, eller en produkt av ett intellektuellt och modernt tankegods. Men lika 

givet borde det vara att problematisera ett sådant förgivettagande då det rimligtvis är så att 

människor på ett eller annat sätt alltid reflekterar, och alltid har reflekterat. Sett ur ett sådant 

kulturellt och historiskt perspektiv är det därför rimligt att anta att det finns och alltid har 

funnits stora skillnader i vad reflektion behandlar och har behandlat. I detta sammanhang och 

för vår uppsats skull kan Kenneth M. Zeichner och Dan P. Listons olika reflektionstraditioner 

inom lärarutbildningar i USA användas för att synliggöra sådana innehållsmässiga skillnader 

och likheter i lärarreflektioner. Dessa fem traditioner, varav vi redan berört den sistnämnda, 

är: 26 

1. Den akademiska traditionen (The Academic Tradition) 

2. Den sociala skicklighetstraditionen (The Social-efficiency Tradition) 

3. Den utvecklingspsykologiska traditionen (The Developmentalist Tradition) 

4. Den socialrekonstruktionistiska traditionen (The Social-reconstructionist Tradition) 

5. Den allmänna traditionen (The Generic Tradition) 

2.2.1 Den akademiska traditionen  

I denna tradition poängterar läraren reflektion kring ämnet, hur detta på bästa sätt ska 

framställas och förklaras för att eleverna ska lära sig. Traditionen innefattar tanken på att 

graden ämneskunskaper avgör hur bra undervisningen är. Vad läraren alltså fokuserar på och 

reflekterar över inom denna tradition är vilka ämneskunskaper som ska läras ut till eleverna 

och på vilket sätt detta ska ske för att nå bästa resultat. 27 

2.2.2 Den sociala skicklighetstraditionen  

I den sociala skicklighetstraditionen poängterar läraren istället den forskning som finns om 

lärande och undervisning, reflekterar om dessa och använder sedan detta i sin dagliga 
                                                
26 Zeichner, Kenneth M. & Liston, Daniel P., Reflective teaching: an introduction, Erlbaum, Mahwah, New 
Jersey, 1996, s. 51 
27 A.a. s. 53-54 
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yrkesverksamhet. Inom denna tradition har två inriktningar utkristalliserats; 1) De lärare som 

fullt ut använder forskningen som rättesnöre för sin undervisning, 2) De lärare som använder 

forskningen som ett av många verktyg för att utveckla sin undervisning. Oavsett inriktning 

ligger alltså fokus inom denna tradition på tillämpning av pedagogisk forskning gjord av 

andra än lärarna själva. 28 

2.2.3 Den utvecklingspsykologiska traditionen  

Lärare som snarare tillhör denna tradition inriktar sig på reflektion om elevernas 

utvecklingsnivå och tänkande, och skapar med denna kunskap olika lärandesituationer. 

Läraren observerar klassrumsmiljön och hur eleverna ligger till på utvecklingskurvan för att 

sedan anpassa sin undervisning efter var dessa befinner sig i sin utveckling. Som 

utgångspunkt för denna tradition ligger således utvecklingspsykologin och fokus ligger 

huvudsakligen på elevernas utveckling och lärande.  29 

2.2.4 Den socialrekonstruktionistiska traditionen  

Här handlar lärarnas reflektioner om ett politiskt ställningstagande där detta ställningstagande 

antingen kommer att bidra till skapandet av ett mer rättvist samhälle eller förhindra skapandet. 

Fokus ligger i denna tradition på lärarens egen praktik samt på de sociala förhållanden som 

denna utövas i, vilket innebär att skolinstitutionens kulturella påverkan inte kan förbises vid 

reflektioner kring lärarens egen undervisning.  30 

2.2.5 Den allmänna traditionen  

Slutligen innebär den allmänna traditionen som redan berörts att reflektion blivit ett 

samtalsämne utan egentlig uppfattning om vad denna ska rikta in sig emot. I ett försök att 

trots detta finna ett specifikt reflektionsområde för denna tradition skulle utbildningsmålen i 

så fall vara ett sådant, men Zeichner menar ändå att traditionen främst ger uttryck för en 

                                                
28 A.a. s. 55-56 
29 A.a. s. 57-59 
30 A.a. s. 59-60 
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uppfattning om att en lärares handlingar alltid är bättre om de är väl genomtänkta, eller 

reflektion för reflektionens skull om man så vill.  31 

Enligt Zeichner är det dock viktigt att påpeka att de enskilda traditionerna däremot inte 

utesluter någon annan tradition, men att de olika traditionerna ändå har tydligt utmärkande 

drag.  Detta innebär att en lärare som tillhör den akademiska traditionen trots det kan 

reflektera kring andra traditioners innebörd, men att fokus ändå kretsar kring ämnet och dess 

innehåll.  

2.3 Tidsdimensionen 

Ett av problemområdena som vi ansåg belysas av forskningen var att lärares reflektioner inte 

följde några givna mönster, utan att de istället var godtyckliga i sättet att utföras. Denna brist 

av reflektionsstrategi som forskning belyst anser vi kunna kopplas till reflektionens 

tidsdimension, när i förhållandet till ett problem eller en händelse som reflektionen sker. För 

att också inom denna dimension senare kunna peka på skillnader och likheter lärarna emellan 

kommer vi nedan att presentera huvuddragen i reflektion hos tre framstående 

reflektionsteoretiker.    

2.3.1 Reflektion före handling 

Förgrundsfiguren till dagens reflektionsdebatt anses av många vara den amerikanska 

psykologen, filosofen och pedagogen John Dewey. Dewey vände i början på 1900-talet på 

den då rådande kunskapssynen genom att sätta reflektion framför sanning, och handlande som 

källa till kunskap framför kunskap genom iakttagelser.32 Deweys pragmatiska kunskapssyn 

som legat till grund för den välkända parollen ”Learning by doing” innefattar även en syn på 

ett kollektiviserat kunskapsperspektiv där kunskap är mellanindividuell och samhällelig.33  

I boken How We Think ser Dewey reflektion som ett brett spektra med utgångspunkt i en 

specifik problemlösning där han menar att reflektionen tar vid när en individ tar tag i den 

specifika situationen som uppkommit. Dewey menar att denna reflektion kan delas upp i 

                                                
31 Zeichner, Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och 
lärarutbildning, s. 54-56 
32 Dewey, John, How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, 
Houghton Mifflin, Boston, 1998, s. 12 -15 
33 Ibid, s. 15 
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ytterligheterna prereflektion och postreflektion, och att det mellan dessa steg sker en 

problematisering, intellektualisering, utformning av hypotes, teoretisering och 

hypotesprövning. Prereflektion innebär att individen uppmärksammar problemet som ska 

lösas, vilket sedan följs av en problematisering där individen arbetar fram idéer i hur detta 

problem skulle kunna lösas. I nästa steg, intellektualiseringen, samlar individen information 

utifrån egna och andras erfarenheter och skapar med dessa en teori som sedan utformas till en 

hypotes. Individen ställer sedan hypotesen mot tidigare erfarenheter och bedömer därigenom 

chanserna för att denna ska falla väl ut. Det sista steget innebär att individen testar sin 

hypotes. Beroende på utfallet av denna utformar individen antingen en ny hypotes om den 

första fallerar eller återupprepar processen på nytt om det uppkommer nya problem som måste 

lösas. Vid tillfällen då hypotesen fungerar når individen postreflektion, vilket innebär en 

lösning på problemet och en glädje och tillfredställelse över detta. Vidare reflektion är inte 

längre nödvändig.34 

En sammanfattning av Deweys tankar kring reflektion är alltså att dessa framförallt sker innan 

handling, något som reflektionsteoretikern Donald. A. Schön i ett försök att förklara vissa 

professioners kunskaper utvecklar då han menar att reflektion även kan ske under handling.    

2.3.2 Reflektion i handling 

Donald A. Schön utgår i The Reflective Practitioner från den professionella yrkeskåren och 

menar att en yrkesverksam vid problemlösning kan använda sig av existerande teorier eller 

olika tekniker för att ta sig an ett problem. Schön benämner detta sätt att ta sig an ett problem 

som teknisk rationalitet eftersom individen använder sig av existerande teorier eller tekniker 

för att lösa problemet, vilket egentligen innebär att reflektion aldrig behöver komma till stånd. 

Om individen däremot stöter på en sedan tidigare okänd situation menar Schön att detta sätt 

att ta sig an ett problem innebär en begränsning då risken är stor att denne känner sig vilsen 

och inte förmår att komma vidare eftersom de på förhand givna teorierna inte räcker till.35 

Likaså menar Schön att denna tekniska rationalitet vilar på ett stabilitetsidiom med tron på 

fastlagda lagar och värderingar och att dessa inte räcker till för att förklara vissa 

yrkesgruppers kunskaper i en ständigt föränderlig värld. Sättet att förstå sådana 

                                                
34 A.a. s. 102-115 
35 Schön, Donald A., The reflective practitioner: how professionals think in action, Ashgate, Aldershot, 2003, s. 
40-41 



 

 
 

15 

yrkeskunskaper, där också lärares kunskaper ingår, vilar istället på ett förändringsidiom där 

reflektionen utgör en central del.36   

Istället för den tekniskt rationella problemlösningen som Schön kritiserar lyfter han alltså 

istället fram reflektion som ett verktyg för problemlösning, dock med en avsevärd skillnad 

gentemot Dewey. Där Dewey menar att reflektion uppkommer i samband med att problemet 

aktualiseras menar Schön att reflektion också kan ske under handling, vilket han benämner 

Reflection-in-Action. En förutsättning för denna typ av reflektion menar Schön är att individen 

besitter det han kallar för knowing-in–action, som handlar om den implicita kunskapen en 

individ har för att hantera en situation. En praktiker gör dagligen otaliga bedömningar av 

situationer där denne trots detta inte kan förklara orsaken till sitt handlande, kunskapen är av 

den sort som brukar benämnas ”tyst kunskap”. Trots detta uppkommer det situationer där 

praktikerns tysta kunskap inte räcker till, ett problem uppstår där denne i tanken måste börja 

tänka på handlingen och den tysta kunskap som ligger däri. Men på grund av den ”tysta 

kunskapen” menar dock Schön att detta för en yrkesverksam praktiker sker under själva 

handlingen, alltså reflection-in-action.37  

I ett lärarperspektiv innebär alltså reflection-in-action att yrkesverksamma lärare klarar av att 

reflektera under pågående lektioner, något som teoretikern Max Van Manen argumenterar 

emot. 

2.3.3 Reflektion efter handling 

Max van Manen beskriver i sin bok The Tact of Teaching att det kan vara problematiskt för 

lärare att ha tid och möjlighet till reflektion under pågående lektioner. Anledningen till detta 

enligt van Manen är att klassrumssituationer påverkas av såväl lärarens teoretiska, 

ämnesmässiga, pedagogiska och didaktiska kunskaper, såväl som yttre omständigheter såsom 

elevers beteende och olikheter. Dessa faktorer leder till att läraren inte kritiskt hinner 

reflektera över sin undervisning under pågående lektion. Van Manen beskriver att reflektion 

endast kan ske genom erfarenheter, vilket innebär att den situation som kräver just reflektion 

måste ha passerat innan detta är möjligt. Kopplat till lärares situationer krävs det därför att 

                                                
36 Erlandson, Reflektionens gränser: en granskning av Schöns reflection-in-action, s. 21 
37 Schön, The reflective practitioner: how professionals think in action. s. 49-50 
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dessa tar ett steg tillbaka och distanserar sig från sin egen undervisning för att ha möjligheten 

att reflektera över densamma.38 

Till skillnad från såväl Dewey som Schön pekar ovanstående på att van Manens fokus på 

reflektion istället ligger på reflektion över handlandet, alltså reflection-on-action.39  

 

                                                
38 Van Manen, Max, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, Althouse Press, London, 

Ontario, 1991, s. 99-109 
39 Begreppet reflection-on-action myntades redan av Schön men lyftes senare upp och gjordes till ett centralt 
begrepp av van Manen för lärares reflektioner. 
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3 METOD 
I Forskningsmetodikens grunder av Runa Patel och Bo Davidsson beskrivs en deduktiv ansats 

som att forskaren först läser in sig på befintliga teorier och principer för att sedan skapa en 

hypotes som testas empiriskt, och som utifrån resultaten sedan relateras och återkopplas till 

den befintliga teorin.40 På grund av att vårt problemområde i mångt och mycket byggts upp 

med existerande teorier, och att vår forskningsrelevans i att jämföra skillnader mellan 

behöriga och obehöriga lärare sedan relateras och återkopplas till dessa, gör att vår uppsats 

ansats kan införlivas i denna deduktiva ansats. Nedan följer en presentation av de 

metodologiska val och problem som vi gjort och stött på under denna deduktiva 

forskningsprocess. 

3.1 Kvalitativ metod och intervju 

Av stor vikt vid val av metod är en uppsats syfte och frågeställningar.41 För vår uppsats del, 

där syftet är att undersöka skillnader och likheter i behöriga och obehöriga lärares sätt att 

tänka kring och använda sig av begreppet reflektion, har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. En anledning till vårt val av en kvalitativ metod framför en kvantitativ är att 

vi vill optimera möjligheterna att nå en djupare kunskap om skillnaderna mellan behöriga och 

obehöriga lärares reflektioner än den fragmentariska kunskap som, Patel och Davidsson i 

Forskningsmetodikens grunder menar, kan utvinnas ur en kvantitativ metod.42 Detta anser vi 

dock kunna problematiseras då en undersökning som grundas på en väl genomförd kvantitativ 

metod inte borde exkluderas som ett bidrag till djup kunskap. Av den anledningen anser vi 

inte att förklaringen till vårt val av metod är tillräcklig. Den största anledningen till 

metodvalet återfinns istället i det som Steinar Kvale och Svend Brinkmann, i Den kvalitativa 

forskningsintervjun, menar är metodens styrka.43 Dessa lyfter där fram att den kvalitativa 

metoden med fördel kan användas för att identifiera olika uppfattningar om något i en 

intervjupersons livsvärld, vilket med lätthet kan relateras till lärares uppfattningar om 

                                                
40 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 s. 23 
41 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s.25 
42 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 3. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003 s.   
43 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2009, s 45-46 
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reflektionsbegreppet och dess användande, och således också till vår uppsats syfte och 

frågeställningar.  

Som verktyg för att samla empiri till denna kvalitativa metod kommer vi att använda oss av 

intervjuer där reflektion kommer att stå i fokus. Eftersom vi på bästa sätt vill komma åt 

lärarnas djupgående uppfattningar som kan belysa de olika reflektionsdimensionerna kommer 

vi använda oss av kvalitativa intervjuer. Syftet med dessa är att genom varierade frågor och 

följdfrågor få den intervjuade att tala fritt och ge så uttömmande svar som möjligt.44 

Intervjuerna som vi genomförde med fyra behöriga och två obehöriga lärare kan i den 

bemärkelsen ses som ett samtal där åsikter och kunskap genom ett gemensamt intresse 

utbyttes och skapades i interaktionen mellan oss och respondenterna.45 För att skapa 

förutsättningar för ett sådant samtal är det viktigt att respondenterna blivit informerade om 

vilket ämne som ska beröras redan under den första kontakten. Hur denna första kontakt såg 

ut, vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till, hur vi kommit fram till antalet intervjuade 

lärare och hur urvalet av dessa sett ut kommer presenteras nedan.  

3.2 Avgränsningar och urval 

På grund av att våra egna erfarenheter ligger till grund för vår uppsats, och att vi själva 

utbildar oss till gymnasielärare, har detta för vår avgränsnings skull inneburit en inriktning på 

lärarreflektion i gymnasiet. Ett första steg i urvalet av lärare var därför att skicka ut en 

förfrågan till 400 gymnasielärare om intresse att delta i en intervju som skulle behandla 

reflektion.46 I denna kontakt och i uppsatsarbetet överlag har vi utgått från informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Forskningsrådet i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning anser vara 

grunden till en etisk forskningsprocess. 47 Dessa krav försökte vi tillgodose redan från början 

genom att intresseförfrågan innehöll information om vad syftet med intervjun var, om att 

deltagandet var frivilligt och att de därför kunde avbryta intervjun när de så önskade. 

Sammantaget föll detta under forskningsrådets informationskrav och samtyckeskrav eftersom 

informationen också klargjorde att intervjuns längd, innehåll och villkor styrdes av den 

intervjuade. Gällande konfidentialitetskravet innehöll även den första kontakten information 
                                                
44 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig 
utformning, 4. uppl., Kunskapsföretaget, Uppsala, 2006, s 43 
45 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 18 
46 Se Bilaga I 
47 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.5-15 
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om att de intervjuade kommer att avidentifieras för att minimera riskerna i att utomstående 

ska kunna identifiera dem. Slutligen informerade vi även om att vårt empiriska material inte 

kommer att användas till något annat än forskning vilket faller inom ramen för 

Forskningsrådets nyttjandekrav. Gällande Forskningsrådets etiska rekommendationer att alltid 

låta intervjupersonen ta del av känsliga avsnitt innan publicering ansåg vi att en noggrannhet i 

att undvika utsagor i vilka personliga uttryck kan framkomma skulle vara tillräckligt för att 

undvika en sådan problematik. Däremot blev samtliga intervjupersoner delgivna möjligheten i 

att få ta del av uppsatsen när denna publicerats.  

Av de 400 e-postmeddelanden som sändes ut returnerades 40 stycken utan att ha tagits emot 

på grund av att mottagare saknades. Av de 360 e-postmeddelande som nådde sin mottagare 

besvarades 34 stycken, av vilka 12 innehöll en delgivning av intresse och 22 stycken innehöll 

ett avböjande. Vad den låga svarsfrekvensen på endast 9 %, varav en tredjedel innehöll 

intressedelgivning, skulle kunna bero på är dels med det korta varsel vi önskade genomföra 

intervjuerna, dels på en hög arbetsbörda för många av lärarna i början på maj med 

projektarbeten, slutprov och nationella prov att ta hänsyn till.   

Av de 12 intressedelgivningarna kom tio stycken från behöriga lärare och två stycken från 

obehöriga. Detta tillsynes ljumma intresse från obehöriga lärare är dock statistiskt godtagbar i 

förhållande till den i inledningen refererade andelen obehöriga lärare på gymnasiet som ligger 

på 25 %.48 Däremot fick den låga intressedelgivningen från obehöriga lärare konsekvenser i 

att något urval av denna kategori lärare inte kunde göras. Urvalet av de behöriga lärarna 

kräver däremot en förklaring och hänger samman dels med de antal obehöriga lärare vi hade 

att tillgå, dels med den tidsram inom vilken uppsatsen förväntades bli färdigställd. 

Anledningen till att vi inte valde samma antal behöriga lärare, vilket med hänsyn till vårt syfte 

att jämföra behöriga och obehöriga lärare hade varit att föredra, berodde på att ett sammanlagt 

antal av fyra intervjuer riskerade att lämna oss med ett något tunt empiriskt material. Att vi 

valde fler behöriga lärare än obehöriga kan också försvaras i att en inbördes jämförelse mellan 

de förstnämnda inte är irrelevant i en uppsats som problematiserar reflektionsbegreppets 

mångtydighet. 

Av de lärare som intervjuades hade fem stycken varit verksamma i yrket under cirka fem år, 

och en i cirka tio år. Anledningen till att den sistnämnde skiljde sig så markant från mängden, 
                                                
48 Ytterligare en intressedelgivning från en obehörig lärare hade krävts för att statistiskt säkerställa svarsfrekvens 
mellan behöriga och obehöriga lärare  
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och att vi trots det valde ut denna lärare till intervju beror på att denne var en av de första att 

besvara vår förfrågan och intervjun bokades in innan alla 12 intressedelgivningar hade 

mottagits. Hur planeringen inför intervjuerna samt genomförandet av dessa gick till kommer 

att behandlas i nedanstående avsnitt. 

3.3 Intervjuernas genomförande  

Intervjuerna genomfördes på platser som respondenterna själva fick tillfälle att välja, och i 

samtliga fall sammanföll dessa val med respektive respondents egen arbetsplats. Intervjuernas 

innehåll utgick från en intervjuguide som vi ansåg kunna ringa in och tematisera vår uppsats 

syfte.49 Viktigt att nämna är dock att denna endast fungerade som en innehållsmässig ram 

inom vilken frågor och följdfrågor tilläts variera beroende på respondent och intervjusituation. 

Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter per intervju att genomföra. 

I vår strävan att låta intervjun närma sig ett samtal kring reflektion gjorde vi bedömningen att 

detta bäst skulle uppnås genom en intervjusituation med enbart två deltagare. Detta innebar att 

vi delade upp intervjuerna mellan oss och genomförde dem på egen hand. Den nackdel som 

detta val innebar i att vi tillsammans inte fick ta del av samtliga respondenters kropps- och 

ansiktsuttryck ansåg vi ändå väga lättare än den fördel vi vann genom att utföra intervjuerna 

enskilt. Nackdelarna i valet minimerades också genom att vi transkriberade varandras 

intervjuer, vilket innebar och att vi på så sätt ändå kunde sätta de olika respondenterna i 

någorlunda relation till varandra.  

Sättet transkriberingarna genomfördes på gjordes med avsikten att minimera den förlust av 

sammanhang och innebörd som en översättning från en språklig form till en annan innebär.50 

För att närma oss detta visserligen ouppnåeliga mål gjordes transkriberingarna ordagrant, 

vilket innebär att citat från intervjuerna stundtals kan tyckas vara felciterade och 

osammanhängande. Detta sätt att transkribera användes på alla utom en intervju, i vilken 

respondenten valde att inte bli inspelad. Detta fick till följd att denna intervju endast 

nedtecknades med stödord vilka senare, tillsammans med minnesanteckningar, gjordes om till 

en sammanfattande text som sedan användes för intervjuanalysen.            

                                                
49 Se Bilaga II 
50 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun. s 194 
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3.4 Intervjuanalys 

Som vi redan tidigare tagit upp i detta kapitel är en fördel med den kvalitativa metoden att vi 

med denna kan identifiera olika uppfattningar hos den intervjuade. För att komma åt dessa på 

bästa sätt kräver analysen ett subjektivt tolkande av respondenternas utsagor, vilket således 

innebär att analysen bygger på hermeneutiken. För att komma åt uppsatsens syfte att 

undersöka skillnader och likheter i behöriga och obehöriga lärares sätt att tänka kring, och 

använda sig av i reflektion kommer respondenternas utsagor att behöva tolkas både på en 

manifest nivå såväl som på en latent nivå. Vad som avgör denna nivå är enligt Kvale & 

Brinkman huruvida syftet är att komma åt de explicita eller de implicita uppfattningarna hos 

den intervjuade.51 I vårt fall där den första frågeställningen om reflektionsbegreppets 

definition kräver en mer explicit uppfattning än de övriga två frågeställningarna anser vi oss 

såldes behöva tillämpa tolkningar av empirin som både befinner sig på och emellan den 

manifesta och latenta nivån. I den bemärkelsen kan vår analys sägas tillhöra den eklektiska 

traditionen inom hermeneutiken då olika ad hoc-tekniker måste användas för att svaren på 

frågeställningarna ska bli trovärdiga.52  

I inledningskapitlet identifierades genom forskning och frågeställningar tre dimensioner inom 

vilka reflektionsproblematiken kan bli synliggjorda. De tre dimensionerna som benämndes, 

begrepps-, tids- och innehållsdimensionen belades sedan genom teorier, vilka i analysen 

också kommer användas för den modell i vilka de tolkade utsagorna från respondenterna kan 

placeras. Denna modell som dels används för att strukturera analysen, dels för att göra ett till 

synes oöverskådligt problemområde definierbart kommer nedan förklaras, förtydligas och 

visualiseras.   

3.5 Analysmodell 

En förutsättning för att komma åt uppsatsens syfte att jämföra behöriga och obehöriga lärares 

sätt att tänka kring, och använda sig av begreppet reflektion är att till viss del också förstå 

detsamma. Som ett verktyg för detta kommer vi i vår analysmodell använda oss av de teorier 

som vi tidigare kopplat till de olika dimensionerna, vilka i den bemärkelsen kan ses som ett 

försök att genom delarna förstå helheten. De olika delarna kan förklaras som följer:      

                                                
51 A.a. s. 228 
52 A.a. s. 251-252 
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Begreppsdimensionen innefattar det sätt som respondenterna definierar begreppet reflektion 

och dess användning, och är således kopplat till problematiken kring reflektionens 

mångtydighet. Denna dimension är den enda som inte kommer att kategoriseras utifrån någon 

etablerad teori, även om den däremot kan kopplas till teorin om att ett gemensamt yrkesspråk 

går hand i hand med ett yrkes professionsstatus.  

Innehållsdimensionen tar upp vad lärarnas egna reflektioner riktas mot och kommer 

kategoriseras utifrån Zeichner och Listons fem traditioner. 

Tidsdimensionen används slutligen för att identifiera vilka reflektionsstrategier som 

respondenterna använder sig av, och tar upp när i förhållande till ett problem eller en situation 

som reflektionen sker. Denna dimension kommer att kategoriseras utifrån Deweys, Schöns, 

och van Manens teorier om reflektion före, i och efter handling.  

De tre ovanstående dimensionerna menar vi alltså kunna utgöra de nödvändiga delar som 

behövs för att förstå helheten i respondenternas reflektion. I vår analys och slutsats gör vi 

däremot ingen hierarkisk åtskillnad vare sig inbördes mellan delarna, eller mellan delarna och 

helheten, utan ser i enlighet med ett cirkulärt hermeneutiskt resonemang delarna och helheten 

som en förutsättning för varandras existens.53 

Nedan presenteras en visuell översättning av denna modell som först kommer användas för att 

strukturera analysen, för att sedan även användas i dess huvudsakliga syfte att synliggöra och 

kategorisera våra resultat.  

 

                                                
53 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2008. s 193 
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Bild 1 - Analysmodell 
 

Innehållsdimensionen 
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4 ANALYS OCH RESULTAT 
Som nämndes i slutet på förra kapitlet är dimensionerna i vår analysmodell kopplade till de 

problemområden kring reflektion som våra frågeställningar tar upp. Genom att använda denna 

modell och placera in respondenternas utsagor däri besvarar vi indirekt därmed också våra 

frågeställningar. Varje respondent kommer att analyseras separat och utifrån en dimension i 

taget. I slutet av varje respondents analys sammanfattas dennes sätt att tänka kring och 

använda sig av reflektion, vilket sedan också sammanställs i en tabell som till slut ämnar 

fungera som en överskådlig jämförelse mellan lärarnas reflektioner. 

Respondenterna kommer i analysen benämnas som Behörig 1 (B1), Behörig 2 (B2), Behörig 3 

(B3), Behörig 4 (B4), Obehörig 1 (OB1) och Obehörig 2 (OB2). Om utdragen ur 

transkriberingarna är en konversation står ”R” för respondent och ”I” för intervjuare. 

4.1 Behörig 1 

Kring begreppsdimensionen och tillhörande problematik definierade B1 begreppet reflektion 

enligt följande:  

Ska man lära sig någonting…, om det området…, så tycker jag att man måste få reflektera över 
varför man gör dom sakerna, de är vad jag tänker på som reflektion…, med andra ord…, man ska 
inte bara göra saker på kommando…, utan man ska veta varför man gör de 

I B1:s uttalande är reflektionen något som skall användas i varje situation som innefattar ett 

handlande för att skapa en förståelse för vad som görs. Respondenten visar på en uppfattning 

att reflektion är något som ska användas hela tiden oavsett om det är i en situation där ett 

problem måste lösas eller bara något som ska göras. Här blir en koppling till Schöns 

distinktion mellan teknisk rationalitet och reflektion intressant eftersom den tekniska 

rationaliteten är något som bara görs per automatik, men att denna inte räcker till när ett 

problem uppstår och att en reflektion därför måste komma till stånd för att lösa problemet.54 

B1:s citat ger däremot inte uttryck för reflektion som en sådan problemlösning utan snarare 

som ett allmänt sätt att utvecklas, vilket i stora delar kan sägas återspegla respondentens sätt 

att se på reflektion. Kännetecknande för B1 är att denne aldrig berör de kritiska aspekterna 

med reflektion eller kommer in på en klar definition av begreppet som sådant. En sekvens ur 

intervjun var till exempel: 
                                                
54 Schön, The reflective practitioner: how professionals think in action. s. 49-50 
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I: På vilket sätt tydliggör du reflektion för eleverna? 

R: Jag brukar börja med när jag har nya elever att säga att jag tycker om när människor tänker…, 
och då brukar de…, någon komma med en spontan kommentar…,”de kan inte vi”…, men då 
kontrar jag med att ”jo ni tänkte när ni gick igenom dörren…, vad är det för typ som står där 
framme”…,  och då brukar jag få ett leende tillbaka…, och så säger jag ”alltså kan ni tänka”.  

Här likställs reflektion med att tänka vilket tyder på att B1 inte givit reflektion en egen 

innebörd, vilket också kan vara anledningen till att begreppet inte problematiserats.  

Den innehållsdimension som B1 sammantaget kan sägas tillhöra är den tradition som 

Zeichner kallar den allmänna traditionen eftersom B1 i intervjun menar att reflektionen är 

något som gör att individen utvecklas genom att enbart tänka igenom handlingar och 

situationer.55 Något som pekar på att B1 tillhör den allmänna traditionen är följande sekvens: 

R: Jag har nog haft denna med mig från första början och…, eh jag är själv väldigt nyfiken av mig 
så jag undrar över saker och ting…, och jag tycker att…, man ska…, jag vill gärna införa mer 
reflektion 

I: Hos dig själv eller hos eleverna? 

R: Ja hos eleverna…, hos alla människor…, för gör man det…, eller om man ställer frågor brukar 
folk tycka det är rätt roligt att få ifrågasätta   

Trots att B1:s fokus låg inom den allmänna traditionen gick det även att ana en annan 

tradition under intervjun, vilken däremot var långt ifrån lika framträdande. Den vi tyckte oss 

kunna ana var den utvecklingspsykologiska traditionen eftersom B1 vid några tillfällen tog 

upp och problematiserade skillnaderna som finns eleverna emellan.56  

Alltså.., det är givetvis elever.., därför att man har ju aldrig eh.., en och samma elev.., man får ju 
hela tiden nya.., och då är det nya människor.., och dom är inte samma…., även om dom kan 
påminna om..., så är det inte samma person.., då måste man.., eh.., verkligen vara medveten om 
det.., jag hör att många har sett exakt samma sak innan.., men det tror jag inte... 

Det B1 framförallt tar upp om att medvetandegraden måste vara hög om elevers är olikheter 

visar på en riktad reflektion om att undervisningen bör anpassas efter utvecklingspsykologiska 

faktorer. Denna typ av riktad reflektion framkom däremot väldigt sällan men utgjorde ändå en 

litet avsteg från den annars så framträdande tankebanan hos B1 att reflektion bör ske för 

reflektionens egen skull.  

När det kommer till tidsdimensionen i B1s reflektioner är denna på grund av ovanstående 

orsaker svårare att identifiera eftersom B1s reflektioner inte inriktar sig på något speciellt 

                                                
55 Zeichner, Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och 
lärarutbildning, s. 54-56 
56 Zeichner & Liston Reflective teaching: an introduction, s. 57-59 
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område. Men i ett försök att ändå identifiera en tidsdimension i B1:s reflektioner tycker vi 

ändå kunna ana en uppfattning hos B1 som berör just detta: 

Har man en lektion där man fått igång elever och dom verkligen tänker och dom…, eh, idéer och 
så vidare…, då är det ju fantastiskt…, för då har man ju nått målet där…, eh dom lektionerna man 
inte har fått igång det här tänket och så vidare…, då…, får man reflektera över vad gjorde jag för 
fel…, alltså… , mitt mål i undervisningen är ju att alla sitter där och ser glada ut…, och 
intresserade.. 

Även i denna utsaga kan vi ana den allmänna traditionen som vi tidigare tagit upp, men också 

den tidsdimension vi anser vara den mest framträdande hos B1, nämligen den som van Manen 

menar sker efter handling.57 Under intervjun tog B1 även upp att misstag är en förutsättning 

för lärande och att reflektionen då fungerar som ett verktyg till lärande, vilket också går att 

koppla till B1s uppfattning om att reflektion till största delen sker efter handling. 

Sammanfattande för B1:s reflektionsdimensioner och därmed också ett svar på 

frågeställningarna är att:  

• I begreppsdimensionen definierade B1 reflektion som en form av tänkande som skall 

appliceras i alla situationer oberoende av om individen uppfattar det som ett problem 

eller ej och att detta ska göras för att uppnå en allmän utveckling. Dessutom såg B1 

reflektion som ett positivt tankegods utan att problematisera kring begreppet, vilket 

kan tyda på att B1 saknar en klar definition på begreppet. 

• Innehållsdimensionen i B1:s reflektion karaktäriserades genom den allmänna 

traditionen då denne reflekterade främst för reflekterandets skull. Till en viss del 

reflekterade B1 dock kring eleverna och problematiserade att dessa är olika vilket 

leder in reflektionen mot den den utvecklingspsykologiska traditionen. 

• Tidsdimensionen för B1:s reflektioner riktade sig främst efter handling. 

Reflektion	  
	   Begreppsdimension	  	   Innehållsdimension	   Tidsdimension	  
Behörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  som	  används	  för	  

utveckling.	  
Okritiskt	  till	  begreppet	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
utvecklingspsykologisk	  

Efter	  handling	  

 

                                                
57 Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, s. 107-108  
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4.2 Behörig 2 

I begreppsdimensionen kan B2:s definition på reflektion beskrivas med följande utsaga: 

Reflekterar man över något så tänker man efter lite mer., om man säger så.., man man man är lite 
problematiserande som att man kan anser jag…, sen eftersom man använder det så mycket i mina 
ämnen liksom att man ber eleverna att reflektera osv…,för att förklara för dom så så brukar jag 
utgå egentligen från att det betyder ”noga begrunda”…, det innebär att man problematiserar lite 
mer kring det…, man försöker se det ur andra vinklar.., eller olika perspektiv 

Ur detta går det att uttyda att B2 definierar reflektion som ett tänkande precis som B1, men att 

skillnaden ligger i att B2 problematiserar kring vad den ska syfta till och att reflektionen även 

ska lyfta fram de kritiska aspekterna av ett handlande. Respondenten tar upp att reflektion 

innebär att individen ska begrunda något och problematisera det och därigenom se det ur 

andra synvinklar. B2:s definition på reflektion ligger nära den som Dewey tar upp som 

problemlösning.58 Detta kan exemplifieras genom följande: 

När någon säger något eller det händer något…, i fotbollsföreningen eller någonting så noga 
begrundar man liksom.., varför händer detta., va avsåg dom egentligen..,  vad kan det betyda 
liksom, så försöker man liksom ur.., utifrån olika perspektiv menade de så.., eller kan de ha menat 
åt detta håller, eller eller om vi fattade detta beslutet vad innebär det då…, för för liksom dom  

Reflektion är enligt B2 alltså framförallt ett verktyg för att förstå människor och situationer på 

olika sätt, att inte blunda för en handlings konsekvenser och ta saker och ting för givna. Även 

denna uppfattning går att koppla till den postmodernistiska kunskapssyn, att reflektion 

används framför sanning som Dewey genom How we think lyfter fram.59 I problematiseringen 

av reflektionsbegreppet lyfter B2 även fram avsaknaden av lärardiskussion kring begreppet. 

Att ha en begreppsdiskussion och diskussion kring alla begreppen som finns med i 
betygskriterierna […] för nu får alla sitta och.., ungefär som du själv sa.., nu får alla sitta och…, 
och köra den diskussion med sig själv och försöka komma fram till vad det innebär och vad det 
betyder 

I B2 uppfattning kring detta framkommer den problematik med reflektionsbegrepps 

mångtydighet som bland annat Bengtsson tar upp.60 Det som B2 lyfter fram är att lärarna hade 

gynnats av att ha en begreppsdiskussion kring reflektion för att nå en mer enhetlig definition 

på detta begrepp. I de fall som detta inte uppnås trycker B2 på att läraren själv måste ha en 

klar uppfattning kring begreppet för att kunna förmedla samma innebörd till eleverna. 

                                                
58 Dewey, How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, s. 102-103 
Även Schön och van Manen lyfter fram reflektion som en problemlösning men dessa utgår från Deweys syn på 
detta 
59 A.a. s. 12-13 
60 Bengtsson, Jan, Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning, s. 69-70 
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I innehållsdimension ansåg vi att två traditioner på ett tydligt sätt framkom under intervjun, 

nämligen den akademiska traditionen och den utvecklingspsykologiska traditionen. Den förra 

visar sig i följande utsaga: 

Om jag har liksom detta syftet med avsnittet vi ska gå igenom och jag använder denna metoden…, 
vad får det för effekt för eleverna…, om jag använder detta materialet vad får det för effekt…, och 
liksom jag försöker bygga en röd tråd…, på fem veckor ska vi hålla på med detta avsnittet…, och 
hur ska vi lägga upp det.., kräver mycket reflektion kring vilka utfall kan jag få 

Reflektionerna hos B2 berör det som Zeichner och Liston benämner som den akademiska 

traditionen eftersom denne tar upp att det är viktigt att fundera över hur ämnet ska läras ut, 

vilka delar det är som är relevanta och vilka effekter det kommer ha på elevernas lärarande.61 

Denna tradition går även att se i det följande: 

 […] sen skulle man behöva diskutera de mycket mycket mycket mer i ämnena…, men och de är 
helt egentligen kanske utanför frågan för de är en tyckefråga.., men där har dom ju delvis slagit 
sönder våra ämneslags eftersom vi ska jobba i arbetslag…, och det gör ju att tillfällena för att 
kunna diskutera sådana här frågor har minskat väsentligt 

Här tar B2 upp att det är viktigt att läraren har möjlighet att diskutera ämnet med sina 

ämneskollegor vilket också tyder på ett fokus på ämneskunskaper. B2:s koppling mellan den 

akademiska traditionen och den utvecklingspsykologiska traditionen ansåg vi oss se i 

kommande citat: 

Man har träffat elever som borde ha liksom ha ambitionen, drivet och viljan och så vidare men…, 
där man ibland kan känna liksom att just nu.., så besitter du inte riktigt den förmågan utan man…, 
man utvecklar ju sin., sin kognitiva förmåga 

Citatet som pekar på reflektioner grundade i den utvecklingspsykologiska traditionen visar på 

de centrala delar i denna där lärande följer vissa naturliga steg och att läraren inte kan påverka 

denna utveckling, utan bara anpassa sin undervisning efter vilken nivå eleverna befinner sig 

på.62  Ännu tydligare blev det i en uppkommen diskussion kring betyg: 

Jag kan ju inte sitta och säga till en elev liksom att du har inte förmågan., jag är hemsk ledsen du 
kan bara få ett VG…, men om du hade läst kursen om tre år kanske…, så är det mycket möjligt att 
du skulle kunna nå ett MVG 

Trots att B2 visade på denna medvetenhet att det finns skillnader hos eleverna, hur dessa lär 

sig och att eleverna utvecklas i sin egen takt, överskuggades reflektionerna i denna tradition 

hos B2 av reflektioner som berörde det akademiska innehållet. 

                                                
61 Zeichner & Liston Reflective teaching: an introduction, s. 53-54 
62 A.a. s. 57-59 
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Tidsdimensionen i B2:s reflektioner gick i intervjun att identifiera som att de främst har ett 

fokus på reflektion innan handling, även om B2 vid ett tillfälle nämnde att det låg i 

människans natur att reflektera hela tiden. Något som denne däremot berörde vid ett flertal 

gånger var uppfattningar likande de som tas upp i följande utsaga: 

[…] kräver mycket reflektion kring vilka utfall kan jag få…, bara för liksom att, att plocka bort…, 
kunna liksom som jag sa innan mota Olle i grinden.., men kunna plocka bort dom här problemen 
som kan dyka upp så att säga 

Det B2 gör är att försöka se problemen i förväg, innan dessa faktiskt blir ett problem och att 

istället kunna vara förberedd på situationer som kan uppkomma när denne bedriver sin 

undervisning. Även följande tyder på att B2:s reflektioner till största delen innebär reflektion 

före handling: 

Vad kan konsekvensen bil., vad kan följderna bli och utifrån de så kan ett tillsynes bra beslut…, 
jag är inte så säker på att det beslutet blir så bra för alla inblandade eller som påverkar…, för de 
där borta kan faktisk drabbas så här…, och …, den eftertanken liksom där eller 
problematiseringen kring kan ju göra att man förhindrar vissa situationer som dyker som inte hade 
varit positiva…, och det är väldigt positivt tror jag 

Här går det att identifiera att B2 gärna använde sina reflektioner för att vara förberedd på 

situationer som kan uppkomma, vilket går att koppla till Deweys tankar att genom reflektion 

göra bedömningar kring vilka konsekvenserna ett beslut kan få.  

Sammanfattande för de olika dimensionerna i B2:s reflektion och därmed också ett svar på 

frågeställningarna är att:  

• Beträffande begreppsdimensionen definierade B2 reflektion som ett begrundande 

och en problematisering kring specifika situationer för att få en förståelse för dessa 

och vilka konsekvenser ett handlande kan få. B2 lyfte fram begreppets mångtydighet 

och att olika lärare kan ha olika definitioner, men att det framförallt är viktigt att 

läraren själv har en klar definition. 

• Innehållsdimensionen för B2:s reflektioner behandlade främst sådana som en tillhör 

den akademiska traditionen då denne reflekterade mycket kring hur ämnet skall läggas 

upp och läras ut på bästa sätt. Men även den utvecklingspsykologiska traditionen 

visade sig tydligt eftersom B2 vid ett par tillfällen lyfte fram att elevernas utveckling 

påverkar deras inlärningsförmåga. 
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• Tidsdimensionen i B2:s reflektioner var främst före handling då denne ofta talade om 

att reflektion kan förebygga tänkbara problem. 

Reflektion	  
	   Begreppsdimension	  	   Innehållsdimension	   Tidsdimension	  
Behörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  som	  används	  

för	  utveckling.	  
Okritiskt	  till	  begreppet	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
utvecklingspsykologisk	  

Efter	  handling	  

Behörig	  2	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  tolkande.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydighet	  
och	  definitionen	  

Akademisk	  och	  
utvecklingspsykologisk	  

Före	  handling	  	  

 

4.3 Behörig 3 

B3 bad om att inte bli inspelad vilket fick till följd att analysen av dennes sätt att tänka kring, 

och använda sig av reflektion är en tolkning av nedtecknade anteckningar från 

intervjutillfället kombinerat med senare tillagda minnesanteckningar från intervjun.  

Sett till begreppsdimensionen definierade B3 reflektion som en form av återblick där läraren 

skall se sig själv kring styrdokumenten och att genom denna utvecklas och anpassa 

undervisningen efter eleverna. B3 problematiserade kring det faktum att reflektion är ett 

vanligt förekommande begrepp vilket har lett till att det har urholkats. 

Vad gäller innehållsdimensionen framkom det under intervjun att B3 fokuserade på 

reflektion som handlade om elevernas utveckling. Respondenten menade att alla elever är 

olika och att ”lågpresterande” eleven kanske inte kommer att nå upp till samma nivå som den 

”högpresterande” under skoltiden, men att detta sett över hela livet kan jämna ut sig. Detta 

skulle, sett till Zeichner och Listons traditioner, betyda att B3 tillhör den 

utvecklingspsykologiska traditionen eftersom denne anpassade sin undervisning efter var 

eleverna låg till i sin utvecklingsgrad och försökte vara ett stöd för de ”lågpresterande” utan 

att för den delen glömma av att utmana de ”högpresterande”.63 

I tidsdimensionen befann sig B3:s reflektioner främst efter handling, detta eftersom B3 flera 

gånger tog upp att denne använde utvärderingar för att reflektera över sin undervisning och 

                                                
63 A.a. s. 57-59 
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hur denna ska förändras i framtiden. Sett till van Manen betyder att B3 använder sig av sina 

reflektioner av erfarenheter för att utvecklas. 64 

Som svar på frågeställningarna är att B3:s reflektioner sett ur de olika dimensionerna: 

• I begreppsdimensionen såg B3 reflektion som en återblick på en situation eller ett 

problem för att därigenom utvecklas. B3 berörde även begreppets mångtydighet och 

att begreppet blivit urvattnat. 

• Innehållsdimensionen för B3:s reflektioner hade ett fokus i den 

utvecklingspsykologiska traditionen eftersom denne menade att alla elever har olika 

utvecklingsgrader och att läraren ska möta alla elever efter deras förmåga. 

• Den tidsdimension som B3 främst hade för sina reflektioner var efter handling då B3 

ofta använde sig av utvärderingar för att förändra sig inför framtiden. 

Reflektion	  
	   Begrepp	  	   Vad	  (traditioner)	   Tid	  (Före,	  i,	  efter)	  
Behörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  som	  används	  för	  

utveckling.	  
Okritiskt	  till	  begreppet	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
utvecklingspsykologisk	  

Efter	  handling	  

Behörig	  2	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  tolkande.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydighet	  och	  
definitionen	  

Akademisk	  och	  
utvecklingspsykologisk	  

Före	  handling	  

Behörig	  3	   Reflektion	  är	  återblick	  för	  utveckling	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  

Utvecklingspsykologisk	   Efter	  handling	  

 

4.4 Behörig 4  

Gällande begreppsdimensionen var B4:s definition av reflektion något som kan beskrivas 

med följande citat: 

Det första jag tänker på är ju…, nånting man gör efter man har gjort nånting […] att man funderar 
kring de man har gjort och försöker utvärdera det på ett eller annat sätt…, för att kunna göra det 
på ett annorlunda eller på samma sätt nästa gång 

I citatet ger B4 bilden av att reflektion är ett verktyg för att utveckla sig som lärare, och menar 

i likhet med B2 att reflektion är ett verktyg för problemlösning. Detta framkommer genom att 

reflektion används för att utvärdera en klassrumssituation för att se om något behöver 

                                                
64 Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, s. 108-109 
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förändras. Samtidigt pekade också B4:s vidare resonemang kring reflektionsbegreppet på dess 

mångtydighet:  

Reflektion är ett sånt ord som…, betyder allt eller ingenting…, på nåt sätt…, jag kan ju reflektera 
över allting…, och hur jag gör det är ju…, vet inte ostrukturerat 

Även i denna definitionsproblematik går det att dra paralleller till B2, men med den väsentliga 

skillnaden att B4 inte gav uttryck för ett eget försök i att komma till stånd med detta problem. 

Däremot belyste denne problemet ytterligare genom att se frånvaron av en kollegial 

diskussion kring begreppet som en anledning till dess mångtydighet:     

Nej det är nog inte sådär jätteofta vi har…, och därför kan man hamna lite snett med själva 
begreppet också …, eftersom det inte alltid är riktigt självklart vad begreppet är för nåt…, som du 
säkert har märkt 

B4:s uppfattning är att kollegiala diskussioner skulle kunna bidra till en mer enhetlig 

definition av begreppet istället för den mångtydighet som denne alltså vid intervjun upplevde. 

Vad gällde innehållsdimensionen i B4:s reflektioner och vad dessa riktade in sig emot tycker 

vi oss kunna identifiera ett tydligt fokus kring dennes roll i klassrummet: 

R: Det är fortfarande de sakerna som man var rädd för början på hög…, lärarhögskolan att.., att 
man var rädd för att inte klara det.., det är fortfarande de sakerna som är..,  man är orolig för.., så 
att ämnesmässigt så.., känner jag inte att jag behöver reflektera så mycket 

I: Utan mer kring? 

R: Ja pedagogik… hur jag lär ut ja och hur man har disciplin i klassrummet…, med det lär vi oss 
alldeles för lite på högskolan 

I citatet framkommer utan större anledning till vidare tolkning att B4 tillhör det som Zeichner 

och Liston benämner den sociala skicklighetstraditionen. Detta kan fastslås främst i att B4 

reflekterar kring de pedagogiska kunskaper som behövs för att kunna upprätthålla ordningen i 

klassrummet.65 Något mer som stärker detta är följande citat:  

Vad har jag gjort annorlunda nu som gör att den här personen gjorde så bra ifrån sig i dag…, ofta 
låser det upp andra saker när man om man råkar komma på vad det beror på…, för att det…, är 
det en som har förändrat sitt beteende brukar ju andra göra det också 

Kopplingen till den sociala skicklighetstraditionen blir här tydlig då B4 reflekterar över hur 

dennes pedagogik har kommit att påverka en elevs resultat. Trots B4:s överlag tydliga fokus 

på denna tradition, och att denne uttryckligen sade sig inte reflektera över ämnet, gav B4 

stundtals intryck av att ändå tillhöra just den akademiska traditionen. 

                                                
65 Zeichner & Liston Reflective teaching: an introduction, s. 55-56 
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Har det gått bra så funderar man ju inte om man kunde gjort det annorlunda…, tyvärr…, det är ju 
lika viktigt då också egentligen…, men ofta så handlar det om eleverna plus material…, finns det 
något annat material jag hade kunnat använda till nästa gång…, det är svårt att säga mer 
egentligen 

Citatet anser vi kunna tolkas både ur en akademisk och en social skicklighetstradition. Vilken 

tradition som tilldelas citatet har att göra med vilken anledning som B4 har till bytet av 

material. Vår uppfattning kring detta kan förtydligas genom följande citat: 

När jag är med kollegorna så kan det va för jag har tagit fram en film.., är den bra den här filmen 
vad har du för… ja den är inget bra., visa någonting annat  

Även i detta citat är den bakomliggande anledningen till val av material, i detta fall val av 

film, av stort intresse. Görs valet av film på grund av dess pedagogiska fördelar gentemot 

annan undervisning kvarstår B4:s reflektioner inom den sociala skicklighetstraditionen. Görs 

valet av film däremot på grund av dess innehållsmässiga förtjänster finns det alltså skäl att 

placera B4:s reflektioner även inom den akademiska traditionen. 

I intervjun ger B4 ett starkt intryck av att dennes tidsdimension för reflektion främst handlar 

om reflektion efter handling, som van Manen kännetecknar lärarreflektion då denna måste ta 

ett steg tillbaka från undervisningen för att kunna reflektera på situationen.66 En koppling 

mellan det som van Manen tar upp och B4:s reflektion framgick i följande utsaga: 

Man reflekterar över det man har …, det som har hänt precis efter det som har hänt utan att man 
har fått andra intryck…, och det är ju just därför så viktigt att man har mer än 10 min mellan 
lektioner att man har en halvtimme kanske 

Här framgår det tydligt att B4 reflekterar efter handling, vilket också var tydligt genom hela 

intervjun. Detta framgår även i B4:s definition av reflektion, att det är något som sker efter 

någonting har inträffat. B4 förtydligar även att denne främst reflekterar efter handling genom 

följande: 

Generellt om man säger.., alltså är jag i en klassrumssituation som har gått.., jag tycker det har gått 
dåligt den här lektionen och jag har möjlighet att sätt mig ner och reflektera över det.., så kan jag 
ju göra det på ett annorlunda sätt 

Här förtydligar B4 att denne främst reflekterar efter handling. Men under intervjun fanns det 

tillfällen, även om dessa inte var alls lika framträdande, då B4 beskrev att en reflektion också 

kan förekomma innan handling, men att denna inte är alls lika vanlig 

Det kan ju vara så att nånting kommer fr…, upp när jag håller på att sätter ihop det här provet och 
sen nä men du den här går inte.., det kan jag ju inte göra kanske man tänker…, då gör jag ju en 

                                                
66 Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, s. 108-109 
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reflektion… precis före jag ska lämna ut det också även om det inte är det vanliga sättet så…, är 
det mest rättvist att säga nästan alltid efter… 

Precis som B4 tar upp, vilket också visade sig i mindre explicita uppfattningar från 

respondenten, var reflektionen innan handling hos denne inte lika vanligt förekommande som 

reflektion efter handling. 

Sammantaget för de olika dimensionerna i B4:s reflektioner och således ett svar på våra 

frågeställningar är: 

• I begreppsdimensionen definierade B4 reflektion som ett verktyg för att utvecklas sig 

i rollen som lärare utifrån utvärdering från klassrumssituationer. B4 problematiserade 

kring att definitionen på reflektion kan vara mångtydig men att detta hade kunnat 

förändras genom kollegiala samtal. 

• Den innehållsdimension i vilken B4 reflekterade var främst den sociala 

skicklighetstraditionen eftersom denne reflekterade kring de pedagogiska situationer 

som uppkommer i klassrummet och hur denne ska upprätthålla en viss disciplin. Vi 

har också identifierat en tänkbar koppling till den akademiska traditionen eftersom B3 

i intervjun emellanåt befinner sig i gränslandet mellan dessa två traditioner. 

• Tidsdimensionen för B4 kretsade främst kring efter handling kring 

klassrumssituationen men till en viss del reflekterade B4 även före handling men då 

kring specifika situationer såsom provkonstruktion. 

 

Reflektion	  
	   Begrepp	  	   Vad	  (traditioner)	   Tid	  (Före,	  i,	  efter)	  
Behörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  som	  används	  för	  

utveckling.	  
Okritiskt	  till	  begreppet	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
utvecklingspsykologisk	  

Efter	  handling	  

Behörig	  2	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  tolkande.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydighet	  och	  
definitionen	  

Akademisk	  och	  
utvecklingspsykologisk	  

Före	  handling	  

Behörig	  3	   Reflektion	  är	  återblick	  för	  utveckling	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  

Utvecklingspsykologisk	   Efter	  handling	  

Behörig	  4	   Reflektion	  är	  verktyg	  för	  utveckling.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  	  

Social	  skicklighet	  och	  
akademisk	  

Efter	  handling	  och	  till	  
viss	  del	  före	  handling	  

 



 

 
 

35 

4.5 Obehörig 1 

I begreppsdimensionens problematiska kölvatten hade OB1 i sin definition av reflektion 

svårt att bestämma denna vilket kan belysas genom följande: 

Ja reflektion tänker jag ju att man reflekterar över situationer i skolan och… i sin undervisning 
[…] hur… när jag lär ut till exempel att det är… jag reflekterar om eleverna tar åt sig det eller om 
jag ska göra på något annat sätt 

I citatet framgår att OB1 i likhet med B1 använder reflektionsbegreppet okritiskt men att OB1 

i likhet med B4 använder det för att försöka förbättra sig själv. Under intervjun gav OB1 

intrycket att reflektion är bra och att reflektionen sker hela tiden vilket sammantaget ger ett 

okritiskt förhållningsätt till reflektion vilket även följande utsaga belyser: 

Det är skillnad när man står och undervisar vid tavlan tycker jag… då kan man nog reflektera 
bättre hur man ska skriva å… så känner jag lite granna… man reflekterar nog… hela tiden… men 
men tänker inte liksom så mycket på det så ändå. Nä det är lite svårt 

Här framgår att reflektionen för OB1 är odelat bra och att reflektion skall användas för att 

utveckla sig själv som lärare.  

Eftersom OB1:s definition av reflektion är ett tänkande för utveckling, kan 

innehållsdimensionen för OB1:s reflektioner sammantaget tillhöra den allmänna traditionen, 

vilken betonar att lärarens handlingar alltid är bättre om de är genomtänkta men att det inte 

går att identifiera någon riktning på reflektionen.67 Att OB1 tillhör denna tradition är något 

som framkom igenom hela intervjun, men att OB1 även har en del inslag av den akademiska 

traditionen vilket framgår här: 

Förhoppningsvis är det för att kunna förbättra för nästa grupp ettor som kommer… att man kan ta 
bort nånting är kanske… eller lägga till nåt annat… som man är… då håller sig inom kursramen 
liksom men… men nått som dom gör som är rätt onödigt att dom gör i just i ettan… det bättre kan 
att vänta med den… till tvåan 

Här framkommer en aning av denna tradition då OB1 fokuserar på hur denne ska kunna 

undervisa för att eleverna ska kunna lära sig ämnet på ett bättre sätt och när i förhållande till 

utbildningen det passar bäst att läras ut. Något mer som pekar på denna tradition är: 

Att det passar in i utbildningen om man säger… om man har tänkt på en grej att man ska 
undervisa på ett annat sätt eller…. Mer pedagogisk formell och… lite sådär 

                                                
67 Zeichner, Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och 
lärarutbildning, s. 54-56 
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OB1 reflekterar till hur något passar in i utbildningen och hur detta kan förmedlas till 

eleverna.  

Tidsdimensionen för OB1:s reflektioner handlar främst kring reflektion efter handling, alltså 

det van Manen tar upp krävs för lärare att de får ett mellanrum från handling för att ges 

möjlighet att reflektera över sin undervisning.68 I citaten ovan går det att urskönja just 

reflektion efter handling men detta tog OB1 upp mer explicit i följande citat: 

Jag gör ju det rätt så mycket bara i huvudet. Och så har man det… och som man skriver ner sen 
i… det man tycker har gått dålig och det som har gått bra 

I citatet framgår att reflektion är något om skrivs ner och görs efter att något har skett eller 

bara som en summering av dagen för att försöka lära sig och för att utvecklas. Något mer som 

pekar på att OB1 reflekterar efter handling är 

 Jag går här inne en hel dag och titta när dom jobbar… det… det registrerar jag i huvudet… han 
jobbar si och han jobbar så… sen så tänker jag på det lite efter dagen när alla gått hem 

Ovanstående citat pekar på att OB1 reflekterar på sina elever efter dagen är slut. I intervjun är 

det lite som tyder på att denne även reflekterar i och innan handling. 

Sammanfattningsvis och som ett svar på våra frågeställningar kan OB1 summeras till 

följande: 

• I begreppsdimensionen definierade OB1 reflektion som ett tänkande för att förbättra 

sig utan vidare problematisering om vare sig begreppet eller dess innebörd. 

• Innehållsdimensionen för OB1:s reflektion kretsade kring den allmänna traditionen 

eftersom denne såg reflektionen som ett verktyg för utveckling och att läraren ska 

reflektera för att bli bättre. Det gick dock att ana en viss grad av den akademiska 

traditionen i OB1:s reflektioner eftersom OB1 reflekterade kring hur vissa 

undervisningsmoment passar in i utbildningen eller om dessa kan flyttas för att 

eleverna ska lära sig ämnet bättre 

•  Tidsdimensionen i vilken OB1 reflekterade kan sammanfattas som att denne främst 

reflekterar efter handling och då för att utveckla sig för framtiden. 

 

                                                
68 Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, s. 108-109 
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Reflektion	  
	   Begrepp	  	   Vad	  (traditioner)	   Tid	  (Före,	  i,	  efter)	  
Behörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  som	  används	  för	  

utveckling.	  
Okritiskt	  till	  begreppet	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
utvecklingspsykologisk	  

Efter	  handling	  

Behörig	  2	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  tolkande.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydighet	  och	  
definitionen	  

Akademisk	  och	  
utvecklingspsykologisk	  

Före	  handling	  

Behörig	  3	   Reflektion	  är	  återblick	  för	  utveckling	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  

Utvecklingspsykologisk	   Efter	  handling	  

Behörig	  4	   Reflektion	  är	  verktyg	  för	  utveckling.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  	  

Social	  skicklighet	  och	  
akademisk	  

Efter	  handling	  och	  till	  
viss	  del	  före	  handling	  

Obehörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  ett	  verktyg	  
för	  utveckling	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
akademisk	  

Efter	  handling	  

 

4.6 Obehörig 2 

Sett till begreppsdimensionen gav OB2 sin definition av reflektion när OB2 besvarade på 

frågan vad denne tänker på när denne hör ordet reflektion: 

Då tänker jag på eftertanke, att man tänker på vad man har gjort, vad man har genomfört… 
nånting man gör i efterhand tänker jag på 

Här framgår att OB2 när denne hör ordet reflektion tänker vederbörande på eftertanke, senare 

i intervjun problematiserade OB2 även kring reflektionsbegreppet med följande: 

Vad reflektion innebär för mig, hur jag reflekterar osv… reflektion för en annan lärare här på den 
här skolan kan ju va nåt helt annat. 

OB2 problematiserar kring det faktum att reflektionsbegreppet har annorlunda innebörd för en 

annan lärare vilket innebär att OB2, i likhet med B2 och B3, problematiserar kring begreppet 

reflektion och att detta kan vara ett mångtydigt begrepp.  

I intervjun går, det sett till innehållsdimensionen, att tolka OB2 som att denne använder 

reflektionen enbart för reflektionens skull, den allmänna traditionen som Zeichner benämner 

det. 69 Men att denna reflektion används för att lösa ett problem enligt Deweys tankar. 70 

Vilket följande utsaga kring den kollegiala reflektionen tyder på: 

Det kanske löser sig med tiden det kanske ändå vad ska man säga man är inte ensam om att det 
har varit på det viset… utan… och det gör att man själv blir tryggare i sin roll också… och då… 
fortsätter man att söka vägar då kanske man inte fick… svaret med en gång utan man får själv leta 

                                                
69 Zeichner, Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och 
lärarutbildning, s. 54-56 
70 Dewey, How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, s. 102-103 
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efter det och då… då får man lösa det på bästa sätt om man säger så hoppas att tiden löser det eller 
att man själv kommer på ett sätt… 

I citatet talar OB2 om den kollegiala reflektionen som att söka svar på ett problem vilket tyder 

på att OB2 använder reflektion för att hitta svar på frågor och problem som uppkommer. 

Däremot framgår ingen tydlig koppling mellan reflektionerna och vad som kommer fram i 

dessa vilket följande utsaga även visar på: 

Ju mer jag jobbar desto mer känner jag att behovet finns av att reflektera och har jag för mycket 
och gör och inte hinner reflektera så blir också kvalitén på undervisningen sämre anser jag. Så att 
dom gånger som jag har lagom mycket och göra så att jag hinner reflektera så blir utbildningen 
alltså min undervisning bättre tycker jag 

I citatet likställer OB2 reflektion med ett kvalitetshöjande verktyg utan att peka på hur det 

höjer kvalitén. I likhet med OB1 och B4 använder OB2 reflektionen för att försöker förbättra 

sig själv och detta är genomgående igenom hela intervjun, att reflektion är till för utveckling 

men OB2 kan inte förklara hur.  

Den tidsdimensionen som OB2 tillhör, som tas upp i citaten ovan, ligger till en stor del av 

reflektion efter handling men i intervjun framgår att även reflektion före handling 

förekommer: 

Det jag använder jag ju brukar göra är i slutet av varje termin att de får utvärdera mig själv, mig 
då. Och då inför nästa terminsstart så tittar jag alltid igenom dem för att se vad som kan va och de 
konkreta grejer jag fått där är ju… ibland exempelvis att det går för snabbt, ibland att jag 
förutsätter att de kan mer än de kan… 

Här övergår efter-reflektion i för-reflektion eftersom OB2 använder sig av gamla nedskriva 

reflektioner för att reflektera inför kommande lektioner. Men till stor del av OB2:s 

reflektioner handlar om reflektioner efter handling, vilket är det van Manen menar att lärare 

har bäst möjligheter till.71 

Sammanfattningsvis kan OB2 och dennes reflektioner sett till frågeställningar och 

dimensioner summeras som: 

• Sett till begreppsdimensionens problematik kan OB2:s definition av reflektion 

beskrivas som ett tänkande kring situationer som varit och problematiserar kring den 

mångtydighet som begreppet kan innebära. 

• Den innehållsdimension i vilken OB2 har i sina reflektioner kan summeras som att 

denne främst reflekterar kring den allmänna traditionen eftersom denne använde 
                                                
71 Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, s. 108 
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reflektion som ett tänkande för utveckling men kan inte förklara hur vilket gör att OB2 

reflekterar för reflekterandets skull. 

• Tidsdimensionen i OB2:s reflektioner kan beskrivas som att OB2 främst reflekterar 

efter handling och detta för att utveckla sig själv. 

Reflektion	  
	   Begrepp	  	   Vad	  (traditioner)	   Tid	  (Före,	  i,	  efter)	  
Behörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  som	  används	  för	  

utveckling.	  
Okritiskt	  till	  begreppet	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
utvecklingspsykologisk	  

Efter	  handling	  

Behörig	  2	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  tolkande.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydighet	  och	  
definitionen	  

Akademisk	  och	  
utvecklingspsykologisk	  

Före	  handling	  

Behörig	  3	   Reflektion	  är	  återblick	  för	  utveckling	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  

Utvecklingspsykologisk	   Efter	  handling	  

Behörig	  4	   Reflektion	  är	  verktyg	  för	  utveckling.	  
Problematiserar	  kring	  mångtydigheten	  	  

Social	  skicklighet	  och	  
akademisk	  

Efter	  handling	  och	  till	  
viss	  del	  före	  handling	  

Obehörig	  1	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  ett	  verktyg	  
för	  utveckling	  

Allmän	  och	  till	  viss	  del	  
akademisk	  

Efter	  handling	  

Obehörig	  2	   Reflektion	  är	  tänkande	  och	  ett	  verktyg	  
för	  utveckling.	  Problematiserar	  kring	  
mångtydigheten	  

Allmän	   Efter	  handling	  
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5 SLUTSATS 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka likheter och skillnader som det finns i behöriga och 

obehörigas sätt att tänka och använda sig av begreppet reflektion. I detta kapitel kommer vi i 

tur och ordning sätta de behöriga lärarna i relation till varandra följt av de två obehöriga, för 

att sedan presentera de likheter och skillnader vår studie fann mellan de två grupperna.  

En första intressant aspekt av analysen framkom i de behöriga lärarnas sätt att definiera 

begreppet och dess användning då det fanns både tydliga likheter och skillnader. Likheterna 

bestod i att alla utom en problematiserade kring begreppets mångtydighet, medan skillnaderna 

faktiskt belyste de likheter de hade kring begreppet, nämligen att en klar definition om 

begreppet saknas. Skillnaderna i definitionerna är, förutom hos en av de behöriga, däremot 

inte extrema. Samtliga framhåller reflektionen som positiv, däri finns ingen egentlig skillnad. 

De små skillnaderna, vars konsekvenser däremot kan diskuteras, återfanns i sättet som lärarna 

definierade begreppet som sådant.  

En annan likhet mellan de behöriga lärarna var att alla utom en verkade rikta sina egna 

reflektioner mot elevernas utvecklingskurva och att elever i en och samma klass kan befinna 

sig på olika nivåer. Trots att denna likhet var tydlig fanns det däremot även skillnader i vad 

reflektionerna också behandlade hos två av dem, där den ena i mångt och mycket reflekterade 

för reflekterandets skull och den andra kring vilka pedagogiska tekniker som kunde lämpa sig 

för olika situationer.  

När det kommer till de behöriga lärarnas reflektionsstrategier kan vi dra slutsatsen att 

reflektionen efter handling är den vanligaste strategin. Två av lärarna skiljer sig däremot åt i 

att reflektionen även sades användas innan handling. En av dessa två använde en 

reflektionsstrategi som tydligt fokuserade på innan handling, medan den andra växlade mellan 

dessa två. Ingen av lärarna gav ett tydligt sken av att reflektionen skedde under handling.    

Vad gäller de obehörigas sätt att definiera och se på begreppet reflektion framgick det att 

dessa gjorde det på ungefär samma sätt. Reflektionen sågs som ett tänkande och verktyg för 

utveckling hos dem båda, med skillnaden att en av dem också problematiserade kring dess 

mångtydighet. Men precis som hos de behöriga hade de obehöriga väldigt olika definitioner 

på begreppet som sådant. Likheterna i hur de såg på begreppet kan däremot även appliceras 

på likheterna i att deras egna reflektioner till största delen skedde för reflektionens egen skull, 
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även om en av de obehöriga också verkade reflektera kring sitt ämne. Även i de obehörigas 

reflektionsstrategier kunde vi se likheter i att dessa främst reflekterade efter handling.  

De slutsatser som vi anser oss kunna dra av vår studie är att de mest markanta skillnaderna 

mellan behöriga och obehörigas sätt att tänka kring, och använda sig av reflektion är att de 

behöriga till en större del har egna riktningsbestämda reflektioner om sin roll som lärare. 

Genom reflektionerna tydliggjordes deras syn på sig själva som observatörer av elevers 

utvecklingsgrad, där observationerna sedan kunde användas för att anpassa undervisningen 

eller för att förstå olikheterna i elevers prestationer. I de obehöriga lärarnas reflektioner var 

det däremot svårare att identifiera en tydlig riktningsbestämning vilket har gjort att vi lämnats 

med en känsla att dessa tillhörde det Zeichner benämner den allmänna traditionen, eller 

reflektion för reflektionens egen skull. Viktigt att påpeka är dock att sådana reflektioner även 

återfanns hos en av de behöriga lärarna. En annan tydlig skillnad är att de behöriga lärarna 

också problematiserar mångtydigheten i begreppet i en högre grad, även om en obehörig 

lärare visserligen kort berörde detta. Här är det dock ännu viktigare att påpeka att det trots 

denna högre grad av problematisering kring begreppet hos de behöriga är det sätt på vilket 

detta görs väldigt spretigt och olika från lärare till lärare. En paradoxal situation uppkommer 

således då denna olikhet i hur lärarna definierar begreppet också utgör en av de största 

likheterna mellan de behöriga och de obehöriga lärarna. Den andra stora likheten var att alla 

utom en lärare använde sig av en reflektionsstrategi där reflektionen skedde efter handling.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Didaktiska implikationer 

Att reflektion är ett centralt begrepp i skolans värld fastslog vi redan inledningsvis i denna 

uppsats. Efter att ha analyserat respondenternas utsagor anser vi oss även kunna slå fast att 

lärares sätt att se på och använda sig av begreppet faktiskt också kan påverka elevernas 

lärande. I slutsatsen framgick det till exempel att tre av de fyra behöriga lärarna reflekterade 

kring hur elevernas lärarande var en produkt av en naturlig utveckling och att dessa måste 

anpassa sin undervisning efter detta. Enligt våra tolkningar var det däremot ingen av de 

obehöriga som gjorde detta vilket skulle kunna innebära att obehöriga lärare inte har samma 

möjligheter och kunskaper att anpassa sin undervisning efter elevers olikheter och 

utvecklingsgrader. Den enkla slutsatsen av detta skulle kunna vara att de behöriga lärarna 

genom sin utbildning därför har ökat möjligheterna att uppnå yrkets professionella objekt -  

lärande. Men här menar vi att det finns anledning att stanna till och fundera över vad ett 

sådant elevtänk kan få för konsekvenser om det inte används på rätt sätt. Genom att ständigt 

reflektera över elevers olikheter och därefter anpassa undervisningen menar vi kan leda till att 

kraven istället sänks om vilka kunskaper eleverna förväntas ha.  

Den mångtydighet som tre av de behöriga lärarna och en av de obehöriga lärarna 

problematiserade kring kan även det få konsekvenser för det professionella objektet. Att 

elever inte får beskrivet för sig vad reflektion innebär, eller ännu värre att elever får olika 

beskrivningar från olika lärare om begreppets innebörd känns inte hållbart. Alla lärare, såväl 

behöriga som obehöriga, hade en positiv syn på användandet av reflektion, men gav också 

begreppet i samma stund som de problematiserar det en ställning som faktiskt kan 

ifrågasättas. Om lärare inte kan definiera begreppet kan det nämligen få negativa 

konsekvenser för elevernas resultat eftersom att om en elev har fått reda på en definition på 

reflektion som inte stämmer överens hos andra lärare kommer denne elev att ha svårt att nå 

upp till andra lärares definition på reflektion och således inte nå upp till de betygskriterier och 

kursmål som innehåller reflektion för denne läraren. 

En utvidgad didaktisk implikation är att eftersom reflektionsbegreppet innehar en 

mångtydighet bland lärarna är det tänkbart att flera av de begrepp som används i skolans värld 

bär på samma inneboende mångtydighet. Om lärarna inte har en gemensam definition på de 
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görandeverb som finns i betygskriterierna kommer detta för elevernas del leda till att det inte 

blir en samstämmighet i betygsättningen utan att detta mer beror hur läraren definierar dessa 

begrepp.  

6.2 Teoretiska implikationer 

Vår studie identifierade fyra av de fem olika traditioner som Zeichner och Liston lyfter fram, 

den som inte vi fann var den socialrekonstruktionistiska traditionen.72 Denna tradition hänger 

samman med den sista nivån som Handal och Lauvås beskriver, den etiska och politiska. Att 

vi inte fann denna kan bero på att denna tradition inte existerar i någon större grad ute hos 

lärarna. 

I The tact of teaching problematiserade van Manen att det kan vara problematiskt för en lärare 

att ha tiden och möjligheten att reflektera samtidigt som handlingen sker.73 I vår studie fick vi 

fram att lärarna reflekterar före och efter handling men det var inget som gav stöd åt att 

reflektionen kan ske under handling vilket gör att det som van Manen tar upp bekräftas i vår 

studie. 

I teorikapitlet tas det upp vad, enligt Carlgren och Marton, som definierar en profession där 

författarna problematiserar kring att det saknas ett gemensamt yrkesspråk för lärare.74 Vår 

uppsats tyder på att sett ur ett gemensamt yrkesspråk att reflektion inte tillhör detta eftersom 

lärarna inte har en gemensam definition på begreppet utan att det mer är en produkt av 

lärarens egna slutsatser kring begreppet.  

Inför vår studie visade det sig att det saknades forskning kring behöriga och obehöriga lärares 

reflektioner. I vår genomgång av reflektionsteorier stötte vi på Handal och Lauvås olika 

nivåer av reflekterande, där författarna i deras nivåer blandade två mätbara storheter, närmare 

bestämt tid och innehåll, för att komma åt helheten i reflektionerna.75 Istället skapade vi ett 

instrument för att identifiera respektive storhet för sig och detta gjorde vi för att lättare få fram 

delarna och från delarna sätta ihop det till en helhet.  

                                                
72 Zeichner & Liston Reflective teaching: an introduction, s.59-60 
73 Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, s. 99-109 
74 Carlgren & Marton, Lärare av i morgon, s. 92 
75 Handal & Lauvås, Promoting reflective teaching: supervision practice, s. 26 
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6.3 Politiska implikationer 

Begreppets mångtydighet kan få politiska implikationer eftersom det kan vara en 

inskränkning av det professionella objekt eftersom elevernas möjligheter att nå upp till ett 

högre betyg kan bero på hur läraren definierar reflektion, samt andra begrepp, och hur läraren 

ser på eleven och dennes inlärningsmöjlighet. Detta kan få konsekvenser i lärarnas 

professionsambitioner eftersom elevens lärande sätts i obalans, då lärarna kan ställa olika krav 

på eleverna men använda samma kriterier som bas. I slutsatsen framkommer, i konsensus med 

vad både det som Zeichner och Bengtsson tar upp, att begreppet reflektion är ett mångtydigt 

begrepp och att detta visade sig i att lärare definierar det olika.76 I de didaktiska 

implikationerna diskuterade vi kring hur denna mångtydighet kan finnas i fler av de verb som 

finns i betygskriterierna. En politisk implikation är därför att Skolverket och 

lärarutbildningarna skulle definiera innebörden av begrepp som till exempel framkommer i 

betygskriterier för att därigenom komma åt en del av den problematiken som finns med 

betygsättning i skolan, där en begreppsdefiniering kan bidra till en mer unison betygsättning 

och därigenom höja det professionella objektet hos lärare. 

                                                
76 Bengtsson, Jan, Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke och lärarutbildning, s. 69-70; se även Zeichner, 
Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av reflekterad praktik i undervisning och lärarutbildning, 
s. 54-56 
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Bilaga I – Kontaktbrev 
Hej!  
 
Vi är två lärarkandidater, Johan Claesson och Ted Wiener, som just nu skriver vårt 
examensarbete vid Högskolan i Halmstad. Vårt examensarbete är uppbyggt kring ett 
av styrdokumentens centrala begrepp, reflektion, och syftet med examensarbetet är 
att undersöka hur lärare tänker kring begreppet.  
 
Anledningen till att vi skickar ut detta mejl är att vi behöver få kontakt med 
yrkesverksamma lärare, behöriga såväl som obehöriga, som skulle kunna tänka sig 
att ställa upp på en intervju under v.18. 
 
Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter där vi båda önskar att delta, men om du 
så önskar kan bara en av oss närvara. Ditt deltagande i intervjun är under hela tiden 
frivilligt vilket innebär att du kan avbryta intervjun när du så önskar. Intervjuerna 
kommer att spelas in men kommer enbart att användas för vår undersökning. 
Materialet kommer att bearbetas och intervjupersonerna avidentifieras för att det i 
uppsatsen inte ska gå att identifiera vilka lärare som deltagit eller vem som har sagt 
vad. Det inspelade materialet och utskrifterna kommer att förvaras i en krypterad 
datafil på en lösenordskyddad dator som bara vi har tillgång till. När arbetet är 
färdigställt och godkänt kommer materialet och utskrifterna att raderas och 
makuleras.  
 
Om du har möjlighet att ställa upp eller har frågor kring intervjuerna kan du ringa eller 
mejla antingen Johan eller Ted. Bifoga i svaret gärna vilka ämnen du undervisar i, tid 
i yrket, om du är utbildad lärare eller ej och vilka tider du har möjlighet att bli 
intervjuad på. Svar om intresse senast 29/4. Vi hoppas på ditt deltagande.   
 
Med vänliga hälsningar //                                
 
Johan Claesson, e-post: [e-postadress], telefon: [telefonnummer] 
 
Ted Wiener, e-post: [e-postadress], telefon: [telefonnummer] 
 
 
Handledare:  
 
Monica Eklund, Universitetslektor, e-post: [e-postadress] 
 
Ewa Wictor, Universitetsadjunkt, e-post: [e-postadress] 
 



 

 
 

Bilaga II – Intervjuguide 

Vad tänker du på när du hör ordet reflektion? 

Vad innebär reflektion för dig? 

Har du upplevt att ditt synsätt kring reflektion har förändrats under din tid i yrket?  

På vilket sätt har det förändrats? 

Vad ger reflektion dig?  

När reflekterar du?  

Om vad reflekterar du då? 

Hur reflekterar du då?  

Vad ger reflektionen dig? 

Har du någon speciell metod för att reflektera? 

Om ja, hur reflekterar du? (eg. hur ser verktyget ut) 

Om nej, hur tänker du när du reflekterar? 

Hur använder du dig av dina reflektioner för framtiden?  

Reflekterar du med andra?  

När? 

Hur? 

Vad ger en kollegial reflektion dig? 

Diskuterar du och dina kollegor någonsin kring begreppet reflektion och vad reflektion 

innebär?  

 

 


