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Den ständige nybörjaren
Om reflektion och praktisk kunskap 

EVA SCHWARZ

»Inte heller [Gud] kunde få kunskap om sitt medvetande och 
sitt medvetandeinnehåll annat än genom reflektion» (Hus
serl 2004 [1913], 223).

Jag är forskare och lärare inom ämnet »den praktiska kun
skapens teori». I början av min anställning, för åtta nio år 
sedan, blev jag alltid lite ställd när någon frågade mig vad 
»praktisk kunskap» är. Som filosof är jag egentligen van vid 
denna typ av fråga. Ändå blev jag först osäker. Vanligen sva
rade jag då med hjälp av ett exempel och jag gör det nog fort
farande. Jag berättar om någon av de yrkespraktiker jag har 
träffat som handledare på högskolan eller som forskare på 
fältet och deras berättelser om sin yrkesvardag som sjukskö
terska, barnskötare eller polis. Oftast handlar berättelserna 
om komplexa situationer som kräver ett kunnande i stun
den, en förmåga att svara an till en viss patient eller elev. 
Om kravet att bedöma situationen rätt, här och nu, vanligen 
under tidspress och utan tid att tänka efter ordentligt. Vissa 
exempel är så kraftfulla att det är svårt att släppa dem. Som 
med polisen som ska berätta för föräldrarna att deras barn 
har dött, eller förskolläraren som med hjälp av humor lyck
as vända en stressig situation i förskolans hall med många 
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barn och ytterkläder till en lekfull och lärorik stund. Det är 
exempel som inspirerar mig att tänka vidare, som gör att 
även min läsning av filosofisk litteratur har förändrats. När 
jag nu läser en text av den tyska filosofen Hannah Arendt 
om ansvar ser jag polisen eller förskolläraren framför mig, 
som brottas med ansvaret som formulerats i lagtexter och 
styrdokument och det ansvar de känner för andra och för 
yrkesrollen. Jag kan även se hur tänkande och reflektion 
har en naturlig plats i praktiken. Det är också där, på en för
skolegård eller i ett samtal, som de filosofiska frågor om sub
jektivitet och gemenskap, som jag är intresserad av, ställs 
på sin spets och förhandlas. Samtidigt har mötet med yrkes
praktikerna tydliggjort för mig att ett djupare utforskande 
av vad det egentligen är som ställs på sin spets är inget som 
sker på plats, i stunden, under handlingstvång. Det är något 
som tar tid, som inte nödvändigtvis syftar till att förbättra 
praktiken i första hand, men som synliggör motsättningar i 
den och tillåter ett ifrågasättande av den i sin helhet. 

Att beskriva »praktisk kunskap» och relevansen med att 
utforska den är idag inte längre svårt för mig. Om någon 
däremot frågar mig hur jag (eller vi inom ämnet) forskar 
om praktisk kunskap är svaret inte lika entydigt. Jag skulle 
säga att forskning om praktisk kunskap kräver reflektion, 
bland annat. Jag reflekterar tillsammans med andra prak
tiker eller forskare med eller utan yrkesbakgrund. Det kan 
vara både i samtalsform, över en fallstudie, i en text jag skri
ver som nu eller när jag läser en filosofisk text. Det finns 
något självklart med begreppet. Ändå är det svårt att exakt 
redogöra för vad reflektion betyder och om jag kan kalla 
det för en »metod» i en strikt bemärkelse. En annan fråga är 



Den ständige nybörjaren

115

hur begreppet relaterar till andra begrepp som till exempel 
tänkande, utforskning, beskrivning. Syftet med denna text 
är att få mer klarhet i detta både för mig själv och förhopp
ningsvis för andra inom och utanför fältet. Reflektionens 
roll för praktisk kunskap har diskuterats intensivt, både 
inom kunskapsteori och professions och arbetslivsforsk
ning.1 Reflektion som en metod för att forska om praktisk 
kunskap har däremot inte behandlats lika utförligt. Be
greppet används brett inom fältets forskningslitteratur,  
exempelvis för att beskriva ett sätt att få fram och analysera 
forskningsmaterial,2 eller som viktigt för att problematisera 
forskarens roll i relation till forskningsfältet.3 Reflektions
begreppet används också för att definiera ett mer filosofiskt 
kunskapskritiskt undersökande av centrala fenomen och 
begrepp inom fältet.4 Dessa olika bruk av begreppet formu
lerar vissa anspråk på reflektion som en metod för ett sys
tematiskt utforskande av praktisk kunskap. Men det finns 
kanske en risk att föreställningen om reflektion som en ut
talad och systematisk forskningsmetod bidrar till att förstö
ra eller hämma just det som reflektionen ska åstadkomma 
– en tillgång till den praktiska kunskapen. Är det inte just 
den praktiska kunskapens väsen att realisera sig i stunden 
och därmed i någon mån undanfly reflektionen? Ansprå
ket på reflektion som en metod riskerar att bli en form av 
efterkonstruktion för att legitimera mitt arbete till exempel 
när jag skriver ett metodavsnitt eller när jag ska söka forsk
ningspengar utan att det är uttryck för det jag egentligen gör. 
En relaterad fråga jag brottas med handlar om reflektionens 
kritiska potential. Är inte reflektion en aktivitet som bryter 
med det systematiska och ger möjligheten att söka sig bort 
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från den bestående strukturen för att kunna ifrågasätta den? 
Ryms allt detta i samma begrepp? Ska vi utgå från olika re
flektionsbegrepp eller ska vi tvärtom begränsa oss till en 
viss definition? En huvudfokus i texten kommer att ligga på 
frågan om och på vilket sätt reflektionen som bedrivs inom 
olika praxisfält skiljer sig från den reflektion som bedrivs i 
en vetenskaplig kontext. 

Jag utgår från en bred och vardaglig förståelse av »reflek
tion» som jag sedan fördjupar med hjälp av den framställ
ning av olika former av reflektion som filosofen Edmund 
Husserl utvecklar, bland annat i första boken av Idéer till en 
ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi.5 Fenomeno
login spelar traditionellt en stor roll inom forskningen om 
praktisk kunskap. Inte bara som ett filosofiskt perspektiv på 
kunskap6 men även som grund för kvalitativa forsknings
metoder som till exempel »fenomenologisk livsvärldsforsk
ning»,7 »interpretative phenomenological analysis»8 eller 
»phenomenology of practice»9 som används inom forsk
ningsfältet praktisk kunskap eller närliggande fält. Att se 
på den fenomenologiska metoden som en (empirisk) metod 
bland andra är jag dock tveksam till. Jag begränsar därför 
här min användning av det fenomenologiska perspektivet 
till ett metaperspektiv för att belysa olika former av reflek
tion och deras möjliga funktion i forskningen om praktisk 
kunskap.

De exempel jag använder mig av i texten kommer ute
slutande från så kallade »mellanmänskliga yrken» och hu
vudsakligen från skolans eller förskolans värld. Det sista 
beror helt enkelt på att det är den praktik som jag är mest 
förtrogen med, som forskare, högskolelärare och förälder 
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till förskolebarn. En del exempel är tagna från förskolepeda
gogers egna texter, som har skrivits under den erfarenhets
baserade förskollärarutbildning på Södertörns högskola,10 
en del kommer från mina egna studier där jag inom ramen 
för ett forskningsprojekt observerat både barn och pedago
ger på en förskola i en stad i närheten av Stockholm och 
i Berlin.11 Även om exemplen till en stor del kommer från 
ett praxisfält är mitt syfte med denna text mer generellt: att 
diskutera reflektion som metod för att undersöka praktiskt 
kunskap. Men vad är »praktisk kunskap» som forsknings 
objekt?

reflektion och praktisk kunskap
Praktisk kunskap beskrivs ofta i form av ett omedelbart 
handlande, där den kunniga har förmågan att handla rätt i 
situationen utan att behöva stanna upp och reflektera över 
vad som egentligen ska göras och hur det ska göras.12 Det 
är till skillnad från teoretisk kunskap just ett kunnande 
som realiseras i att veta hur man ska handla i en specifik 
situation och låter sig inte enkelt översättas i propositional 
kunskap i form av ett »veta att».13 Reflektion är här något som 
latent hotar handlandet, som har potential att förstöra den 
omedelbara handlingskunskapen. När man stannar upp i 
handlingen och börjar tänka över den kan flödet brytas och 
handlingens omedelbarhet förstöras. Detta är en erfaren
het jag är ytterst bekant med, till exempel när jag kör bil 
och plötsligen börjar reflektera över hur kroppen förmår 
koordinera de olika rörelserna som krävs för att styra rat
ten, dosera gasen och växla. Själva reflekterandet leder till 
att greppet runt ratten blir ostadigt. Då gäller det att snabbt 
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rikta uppmärksamheten mot något annat, för att kunna fort
sätta körningen på ett säkert sätt. Också i mellanmänskliga 
möten kan en reflekterande hållning vara destruktiv. Vi kan 
exempelvis tänka på en situation där en psykiater istället 
för att lyssna till en patient genast börjar reflektera över en 
möjlig diagnos som passar personen. Detta är inte enbart ett 
yrkesetiskt problem, utan i slutändan också en kunskaps
teoretisk fråga om hur psykiatern i sitt yrkesutövande får 
tillgång till patientens berättelse. Eller för att säga det mer 
pragmatiskt: Att kunna se den enskilda patienten är en för
utsättning för att bedöma dess tillstånd och i längden för att 
sätta rätt diagnos.14 

Å andra sidan framställs en kunnig praktiker inom kun
skapsteorin och professionsforskningen också som någon 
som kan reflektera i situationen och över den, som har en 
förmåga att handla på ett sätt där både ett reflekterande av
vägandet av sina beslut och ett retrospektivt reflekterande 
över praktiken ingår i en professionell handlingsprocess.15 
Om vi tittar på hur en skicklig förskollärare bemästrar en 
situation där ett barn som ska skolas in bara gråter och 
gråter så träffar hen många beslut som bygger på reflek
tion och eftertanke.16 En gång bestämmer hon sig för att ta 
upp barnet, en annan gång närmar hon sig barnet med en 
leksak, en tredje gång gör hon ingenting och låter föräldern 
vara den som torkar tårarna. Det är många små justeringar 
och funderingar som gestaltar handlingsförloppet. Även för 
aktören själv är det nog inte enkelt att avgöra var gränsen 
mellan genomförandet av handlingen och funderandet/ 
reflekterandet går. Reflektionsakten kan vara så kort att den 
som tittar på (och kanske även den som handlar) inte mär
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ker den. Kanske sker den i form av ett kort tvekande i armbå
gen innan hon tar upp barnet eller ett kort blickutbyte med 
föräldern som leder till att hon låter bli att ta upp barnet? 

I många fall visar sig det dock inte i själva situationen 
om det verkligen var ett kunnigt sätt att bemästra den. Även 
om definitionen av den praktiska kunskapen är att den för
verkligar sig i handlingen så är frågan om huruvida just det 
föreliggande handlandet utmärks av kunnighet inte alltid 
enkel att avgöra. Frågan om pedagogen har lyckats i situatio
nen med det gråtande barnet besvaras exempelvis inte bara 
av att hon faktiskt lyckats trösta barnet, att det har slutat 
gråta. Det kan tvärtom vara så att det var viktigt för barnet 
att få gråta. För pedagogen handlar utmaningen i situatio
nen om något annat eller något mer än att trösta barnen. Det 
handlar för henne om att etablera en relation med barnet. 
Om hon har lyckats med det visar sig inte i stunden. Ändå 
vill jag påstå att det är i relation till det gråtande barnet som 
kunskapen »att kunna bygga upp en relation till ett barn» 
realiseras, inte i reflektionen över den.17

Reflektion som praxis och frågan efter utgångspunkten
Reflektion är idag i många mellanmänskliga yrken en ex
plicit del av praktiken. Själva reflekterandet är en praktik 
som tränas och utövas individuellt och kollektivt.18 Som del 
av det så kallade »systematiska kvalitetsarbetet», ska den ge
mensamma reflektionens fokus ligga på att förbättra eller 
effektivisera praktiken.19 Den kollektiva reflektionen är i sin 
form en egen och oftast målstyrd praxis som förutsätter ett 
annat kunnande än det professionella handlandet i relation 
till barn eller patienter. Den ställer krav på att formulera sig, 
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att sätta ord på det som är problematiskt och att lyssna på 
andras tankar. Ändå är den en del av den övergripande verk
samheten. Den tränas redan under utbildningen och är som 
allt kunnande något man kan misslyckas med. Reflektion 
är alltså också en del av den praktiska kunskapens teoris 
forskningsobjekt som del av yrkeskunnande. Ett forsknings
projekt kunde just undersöka vilken roll reflektion spelar i 
en verksamhet, vad den syftar till och hur den genomförs 
mer eller mindre skickligt. 

Frågan som vi ska belysa här är dock en annan, nämligen 
vari skillnaden består mellan reflektionspraktiken inom 
praktiken och ett vetenskapligt reflekterande utforskande 
av praktiken och det egna handlande. Ett första svar är att 
reflektionen inom praktiken har ett annat syfte och sam
manhang än ett vetenskapligt reflekterande, det kan handla 
om att lösa ett problem eller om att förbättra praktiken. Ett 
utforskande reflekterande syftar däremot till en förståelse 
av det som ligger bakom problemet. Detta kan inte ske i 
stunden, ad hoc, eller i en organiserad verksamhet som styrs 
av effektivitet och måluppfyllning. En sådan reflektion kan 
inte stanna inom praktiken, även om det är praktiken som 
fält som är dess utgångspunkt. Men, kan man invända, en 
stor del av forskningen som bedrivs om olika yrkesfält syf
tar också till att förbättra det. Är inte även det åtminstone 
en del av forskningens motiv? En annan möjlig invändning 
handlar om förståelsen av en praktik som ett slutet fält. Även 
under det mest pressade reflektionsmöte på en arbetsplats, 
kunde man argumentera, finns det potential för en typ av 
reflektion som överskrider den pragmatiska dimensionen. 
Detta kan exempelvis vara fallet när den kollektiva reflek
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tionen misslyckas. När man inte kommer fram till en lös
ning. Det kan finnas något just i problematiken som visar 
på behovet av en annan typ av reflektion; när förskolläraren 
till exempel börja ifrågasätta inte bara det sätt på vilket hon 
skolar in ett barn, utan också rutinen och kraven på effek
tivitet i dess helhet. Om hon gör det framstår hon nog som 
besvärlig. Ändå kan det just i misslyckandet finnas en öpp
ning som möjliggör ett vidare undersökande. 

De flesta som börjar undersöka sin eller någon annans 
praktik har redan med sig reflektionsvanor. Det är svårt 
att ändra riktningen på reflektionen, exempelvis från pro
blemlösning till ett mer öppet undersökande. Den »erfarna 
praktikern» som börjar undersöka sin praktik visar sig här 
som nybörjare. Det är en ovan situation. Här är hen oftast 
beroende av andra som ställer frågor, som kräver till ex
empel en mer noggrann beskrivning av en situation för att 
kunna förstå vad det handlar om. Det kan  enligt mina er
farenheter  vara fördelaktigt om de, som frågar, inte kan så 
mycket om praktiken i fråga. Det är de »okunnigas» frågor 
som öppnar nya perspektiv. Samtidigt finns det mycket den 
okunnige inte ens förstår som problematiskt, som kräver ett 
insiderperspektiv. 

En liknande problematik uppstår när en forskare med 
en viss ämnesbakgrund, som jag, ska ta sig an att under
söka en praktik som jag inte är bekant med. Som nybörjare 
inom fältet som observerar en situation, läser en fallbeskriv
ning eller ett intervjuutdrag förstår jag inte nödvändigtvis 
från början vad situationen handlar om och syftar till. För 
mig som är tränad i filosofi och därmed ett sätt att handla 
och tänka, väcker situationen frågor som kanske inte alls 



Eva Schwarz

122

är centrala för praktiken eller som är otroligt basala. Jag 
observerar till exempel en undervisningssituation inom 
ett forskningsprojekt där mina forskningskollegor och jag 
undersöker lärarens praktiska kunskaps kollektiva dimen
sioner. Mitt intresse ligger i samspelet mellan gruppen av 
lärare i en undervisningssituation. Jag ser hur läraren 
pratar med en av de andra lärarna och sedan med en elev, 
hur eleverna bär runt böcker och skriver något. Men jag ser 
ingen »undervisning». Åtminstone inte från början. Situa
tionen är i sin form ovan för mig, jag förstår (ännu) inte vad 
det handlar om. När jag reflekterar över situationen med en 
forskarkollega, som själv har varit lärare, märker jag hur 
olika vi ser på den. Olikheten beror på oss som personer 
och de olika erfarenheter vi har med oss när vi tar oss an 
fallstudien, men den beror också på de skilda blickvanor 
vi har skaffat oss genom vår professionella träning. Den 
största skillnaden mellan perspektiven består inte enbart i 
vad vi ser i situationen utan i det vi inte ser. Det är helt olika 
saker vi saknar i situationen och som blir en anledning till 
att börja reflektera. 

Den som börjar forska om en viss yrkespraktik, kan hitta 
sin utgångspunkt och motiv för reflekterande i en konkret 
situation inom praktiken. Praktiken själv erbjuder dock inte 
sfären för att kunna reflektera över problemet i relation till 
praktiken i sin helhet. Detta inte bara på grund av prakti
kens faktiska restriktioner vad gäller tid och utrymme, utan 
även av epistemologiska skäl: För att kunna få grepp om 
praktiken som sådan, som situation, måste jag överskrida 
den. Detta betyder inte att jag måste lämna den bakom mig 
helt och hållet. Tvärtom: Det är det praktiska livet som ger 
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föda till reflektionen, det är där det finns ett motiv till re
flektionen. Ändå finns det en viss ambivalens i detta. Den 
som reflekterar lämnar sina sysselsättningar för stunden, 
samtidigt är det där reflektionen kan ta sin utgångspunkt. 
Reflektionens sfär är ingen annan värld i en rumsligfysisk 
mening, men i en metafysisk bemärkelse. Jag vill förstå re
flektion här som ett sätt av avlägsna sig och sedan fästa sig i 
något som har varit. Detta förutsätter en aktivitet, som läm
nar det omedelbara bakom sig och vänder sig mot något an
nat, frånvarande, eller som sätter det närvarande i en annan 
kontext, till exempel i en situation som jag minns. I vissa fall 
bestämmer jag mig för det, men det kan också ske spontant, 
vara något jag utsätts för. För vårt sammanhang betyder det 
att det inte är i förväg bestämt var den vetenskapliga reflek
tionen tar sitt avstamp: i yrkespraktiken, på en promenad 
eller i en filosofisk text. 

Den som forskar om en praktik utan att själv ha varit en 
del av den har andra förutsättningar att börja reflektera. Till 
exempel kan hen börja närma sig praktiken genom delta
gande observation eller genom att läsa berättelser eller fall
studier. Kan man även kalla det för reflektion om man inte 
själv har varit med om situationen? Om jag bara läser om 
den eller lyssnar på någon som berättar om den, till exempel 
i en intervjusituation? Som jag skrev inledningsvis i texten 
finns det berättelser från olika personers yrkesvardag som 
jag inte kan släppa, som jag återvänder till. Jag har inte va
rit med i situationen, i en fysisk mening, men jag har läst 
den, och i läsningen har jag erfarit situationen, inte som en 
aktör, utan som en åskådare eller ett vittne. Det samman 
gäller när jag lyssnar på någon som berättar om sin yrkes
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vardag eller läser en fallstudie. Dessa konstituerar mer eller 
mindre förmedlade erfarenheter av en situation. Motivet för 
reflektionen över situationen kommer dock möjligtvis ur ett 
annat sammanhang än praktikens, ett sammanhang jag är 
förtrogen med, till exempel ett begrepp som jag funderar 
över, eller egna erfarenheter och handlingssituationer i mitt 
eget liv, som läsningen leder mig till. Detta gör att andra 
saker framträder i reflektionsprocessen för mig än för en 
annan som själv har varit med om samma eller likande si
tuationer, saker som den före detta yrkespraktikern kanske 
aldrig har tänkt på och inte heller anser vara relevant. Ett 
samarbete mellan forskare med olika bakgrund, där man 
gemensamt reflekterar över en situation, är då inte alltid 
oproblematiskt. En förutsättning för samarbetet handlar om 
att explicitgöra det man redan förutsätter som »givet».20 Inte 
bara för sig själv utan också för och om den andre. »Reflek
tion» är ett sådant begrepp vi oftast tar för givet även om det 
inte alls är självklart vad som egentligen menas med det. 
Det är något vi oftast bara förutsätter, liksom jag gör i denna 
första del av min text. Det gäller att avväga var gränsen för 
det man kan kallar för reflektion går, eller var man själv vill 
dra gränsen. En utgångspunkt för forskningen om praktisk 
kunskap är till en viss del att handskas med det man är för
trogen med. Men detta kan just göras i mötet med det man 
överraskas av, med det man inte alls förstår. Som nybörjaren 
kan man tillåta sig att ställa ovanliga frågor, som kan öppna 
nya perspektiv, som ser det som den så kallade experten inte 
längre ser. 
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Deskription och reflektion
Förskolläraren och forskaren Nina Eriksson beskriver i en 
essä om inskolningen på förskolan svårigheten med att för-
klara för en nybörjare, här en praktikant, hur man skolar in 
ett barn. Hon skriver utifrån sin egen praktik som en erfaren 
pedagog, som har skolat in hundratals barn.21 Hon förstår 
sig själv som kunnig, själva »kunnandet» verkar dock inte 
låta sig extraheras:

Min nya kollega blir frustrerad på mig. »Men du som har 
arbetat så länge och haft så många inskolningar borde väl 
kunna säga hur jag ska göra?» Jag skruvar på mig. »Ja, det 
är klart, men det är så olika från barn till barn. Det beror 
på vilken kontakt du har fått med barnet och föräldrarna. 
Vi har en mall på hur inskolningen på ett ungefär kommer 
att se ut, men utmaningen är att anpassa inskolningen efter 
det nya barnet. Det är situationen som bestämmer hur du 
går vidare.» Jag ser hur min kollega himlar med ögonen åt 
mitt svar. Jag förstår henne. Mitt svar besvarar inte hennes 
frågor. 22

När praktikanten borrar vidare och efterfrågar allmänna 
regler eller begrepp för det hon gör blir hon ställd, som hon 
själv skriver.23 Hon kan dock i sin essä beskriva flera hand
lingssituationer där hon skolar in barn. En stund är barnet 
mottagligt för lek, en annan stund inte. Ett barn gillar ett 
visst leksaksdjur, ett annat barn söker sig till de äldre bar
nen i gruppen. Erikssons beskrivningar av de olika situatio
nerna gör tydligt hur pedagogen i texten, som i hennes fall 
är hon själv, bemöter olika barn och föräldrar på olika sätt. 
Den visar dock också på ett visst risktagande. Pedagogen 
svarar i de olika situationerna an så gott hon kan på barnets 



Eva Schwarz

126

gråt, skratt, blickar, kroppsrörelser, på föräldrarnas när
varo och stämningen i rummet. Hon är inte bara tvungen 
att bemöta det som händer direkt framför henne. Beskriv
ningarna visar även att hon måste förhålla sig med en viss 
öppenhet i relation till situationen. Öppenheten ligger både 
i tiden innan barnet kom till förskolan, som påverkar dess 
möjlighet att finna sig tillrätta på en ny plats, och i barnets 
framtid på förskolan som kan visa sig på olika sätt, bero
ende på hur inskolningen går. Ett barn som aldrig gråter 
vid inskolningen kan, det vet pedagogen i berättelsen genom 
tidigare erfarenheter, markera sin osäkerhet och sorg över 
separationen från föräldrarna veckor senare. Öppenheten 
ligger också i barnets uttryck som inte är lätt att tolka, i fak
tumet att de än så länge är främlingar inför varandra: 

Han tittar på mig och sen upp på mamma. Så glider han ner 
från mammas knä. Han tar kossan och säger »muu, muu». 
Jag svarar: »Ja, så låter kossan muu, muu». Pär tittar på mig, 
ställer ner kossan och tar upp fåret. Vi säger båda »bää, bää». 
Han flyttar sig närmare mig. Vi börjar leka en »tack och 
varsågod lek» med djuren. Han ger mig ett djur, jag tackar 
och lämnar tillbaka djuret med ett varsågod, så håller vi på 
en stund fram och tillbaka. Sen får Pär syn på brandbilen 
som står på golvet en bit bort. Han går mot bilen och låter 
»tut, tut, tut». Därefter sätter han sig på golvet mitt bland de 
andra barnen och leker med brandbilen.24 

Eriksson beskriver pedagogens kunnighet i relation till det
ta. Man måste kunna avläsa situationen i sin enskildhet och 
öppenhet och samtidigt bemästra inskolningen rutinerat 
och på ett effektivt sätt. Inskolningen, som Ericsson beskri
ver den, handlar om att bygga upp mänskliga relationer och 
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om en rutin som måste avklaras i tid, det är nya barn som 
kommer, det är andra barn som måste tas om hand. Detta är 
mycket intressant ur ett pedagogisktdidaktiskt perspektiv 
men det finns även en intressant metodologisk aspekt i det 
hela och det är det jag är intresserad av här. 

Erikssons beskrivningar av pedagogens kunnande är 
resultat av flera minnesakter. Hon återvänder till olika si
tuationer och beskriver dem på ett sätt som gör dem levande 
igen, också för mig som läser berättelsen. Hon förklarar 
inte varför hon gjorde som hon gjorde, men rekonstruerar 
situationen ur hennes dåvarande perspektiv. Själva be
skrivningen förutsätter en vändning mot situationen och 
det innebär redan en reflexiv akt. Även om jag inte skulle 
säga att själva beskrivningen är en form av reflektion,25 så 
utvecklar beskrivningen ett visst perspektiv på världen, där 
vissa saker framträder och andra stannar i bakgrunden, där 
föremål, som leksaksskon, står i ett sammanhang som bara 
den som beskriver är förtrogen med. Där saker och ting får 
sin mening just i detta sammanhang: en leksak framstår 
som ett föremål med tröstande kraft och en blick framstår 
som frågande. Det är ett visst perspektiv på världen som blir 
synligt. Deskriptionen tar sin utgångpunkt i en reflexiv akt, 
men kan som deskription av en situation bli objekt för vidare 
reflexiva akter, vilket Ericsson gör i sin text. Men berättel
sen ger också mig och andra underlag för reflektion, där jag 
kan återvända till situationen och göra min egen läsning 
av den.26
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Reflektionens paradox
Även om den skickliga beskrivningen gör situationen le
vande igen och motiverar till ett vidare utforskande finns 
det ett brott mellan själva beskrivningen av handlingssitua
tionen och ett utforskande av den som ett forskningsobjekt. 
Brottet har inte med författarens förmåga att beskriva att 
göra utan med »praktisk kunskap» som forskningsobjekt. 
Som forskare verkar man hamna i ett något paradoxalt ut
gångsläge: Den praktiska kunskapen realiserar sig just i en 
situation, i handlingen. Den ligger i förmågan att göra något, 
till exempel just nu, när jag knappar in de här raderna i min 
dator eller när pedagogen i Ericssons berättelse sträcker 
fram leksaken. Men jag kan inte ta fast i själva handlingen 
eller beskrivningen som ett kunnande. Här verkar jag vara 
beroende av en ytterligare reflexiv akt som överskrider 
handlingssituationen, som riktar sig mot den. Så fort jag 
dock riktar mitt fokus reflexivt mot det jag gör, eller mot 
situationen via beskrivningen, försvinner det jag precis 
fokuserade på och något annat uppstår. Situationens ome
delbarhet hamnar ur fokus. Handlingen i vilken kunskapen 
potentiellt realiserades ersätts av en annan handling, en 
reflektionshandling som tar den före detta handlingen som 
sitt aktobjekt. Detta är en förutsättning och nödvändighet 
för att kunna beskriva handlingssituationen och därmed för 
att kunna göra den tillgängligt för forskningen. Samtidigt 
försvinner i reflektionsakten just den dimension av hand
lingen som är relevant, nämligen dess öppna och omedel
bara karaktär. Handlingen går från en akt som levs igenom 
till ett (reflektions)objekt. Reflektionen kommer alltid  
»för sent» och missar därmed något väsentligt. På det sättet  
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riskerar beskrivningen av handlingen i efterhand att bli till 
en efterkonstruktion. Detta vill jag kalla för reflektionens 
paradox. 

I relation till beskrivningen har den som beskriver sitt 
eget handlande ingen priviligierad position jämfört med nå
gon som bara har observerat situationen eller läst om den. 
Den har bara ett annat perspektiv på situationen. Det som 
är viktigt här för mig är att »reflektionens paradox» inte bara 
gäller själva det kunnande som ska undersökas, utan också 
kunskapssubjekten. Så fort subjektet lämnar sin handlings
position tappar det den omedelbara tillgången till sitt kun
skapsobjekt, den blir till en representation av situationen. 
Situationen är inte längre närvarande. En representation är 
som en bild, den är något vi kan titta på, men som vi inte 
är med i. Samtidigt gör blicken på bilden, som en blick på 
situationsbeskrivningen att vi ser andra aspekter, aspekter 
som vi inte ser när vi är mitt i. Vi kan även låta blicken vila 
på vissa saker, titta närmare, gå ifrån bilden och återkomma 
till den igen. 

Att det vi reflekterar över är frånvarade kan tyckas vara 
en trivialitet som all empirisk forskning har att kämpa med. 
Låt mig därför kort avsluta avsnittet med att sammanfatta 
vad som är speciellt för vårt sammanhang: Praktisk kun
skap är en kunskap som krävs av och uppstår i en hand
lingssituation, men i den visar sig den inte »som kunskap». 
Följden blir att så fort jag vänder mig reflexivt mot situa
tionen och försöka formulera den som ett kunnande tappar 
jag situationsbundenheten. Den metodologiska »lösningen» 
på problemet är deskription. En (skicklig) beskrivning av 
situationen kan levandegöra situationen och därmed visa på 



Eva Schwarz

130

var behovet av kunnande uppstår. Dock förutsätter även de
skriptionen en reflektionsakt. Perspektivet jag intar när jag 
beskriver är ett annat än det jag intar när jag är i situationen. 
Jag vänder mig mot en situation som har hänt och överskri
der den därmed. På det viset förlorar mitt forskningsobjekt, 
handlingskunskapen, sin aktkaraktär. Den andra poängen 
som jag vill göra här rör relationen mellan deskription och 
kunskap. Själva beskrivningen av en situation ger inte något 
entydigt svar på frågan om situationen verkligen var ett ut
tryck för kunskap, i vårt fall om pedagogen har lyckats med 
inskolningen av barnet i fråga. Det visar sig kanske i en an
nan situation, mycket senare när barnet har en lycklig och 
utvecklande tillvaro på förskolan. Detta leder oss dock vi
dare till frågan efter vad vi menar med en »lycklig tillvaro»? 
För att formulera ett handlande som ett kunnande måste vi 
överskrida situationen reflexivt och koppla den till kriterier 
som gör att situationen kan formuleras som exempel på ett 
kunnande. En inskolning anses i en viss teoretiskt kontext 
som lyckad och därmed som uttryck för ett kunnande till 
exempel när en »trygg anknytning» mellan pedagog och 
barn har etablerats. Men är det då ett teoretiskt perspektiv 
som i slutändan bestämmer det som vi tidigare kallade för 
»praktisk kunskap»? Det verkar som om vi behöver tydlig
göra reflektionsbegreppet som jag nu har använt mig av i en 
mer vardaglig mening: Vari består till exempel skillnaden 
mellan reflektion utifrån ett handlings eller erfarenhets
perspektiv och utifrån ett mer teoretiskt perspektiv? Här 
anser jag att den klassiska fenomenologin och dess analys 
av olika reflektionsformer kan vara till hjälp. 
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mellan erfarenhet och reflektion: ett feno-
menologiskt perspektiv på praktisk kunskap
Enligt fenomenologins förfader Edmund Husserl ska filo
sofin ägna sig åt en »kritisk reflektion» av vetenskapen och 
dess gräns.27 Filosofin står dock inte utanför kravet på ve
tenskaplighet och metodisk stringens. Tvärtom. Som »sträng 
vetenskap» ska filosofin också granska sig själv och sina 
egna metoder »istället för att naivt ge fritt utlopp åt den filo
sofiska driften».28 Med reflektion menas här en självreflek
tion över de egna förutsättningarna. Det finns ett stort patos 
i Husserls anspråk att filosofin ska vara grundläggande för 
vetenskaperna. Men det han egentligen menar med detta är 
att det behövs ett metaperspektiv som granskar relationen 
mellan olika teoretiska perspektiv på världen och dess för
ankring i och relevans för »livsvärlden». Filosofin står då 
inte i en konkurrenssituation med de empiriska vetenska
perna som exempelvis psykologi om den bästa förklaringen 
men formar ett perspektiv utifrån vilket man kan diskutera 
på vilket sätt olika vetenskapliga perspektiv belyser olika 
aspekter av samma fenomen eller inte.

För fenomenologin är frågan om själva början, om hur 
man kommer in i ett filosofiskt tänkande, ett av de stora 
temana. Som filosof, skriver den franske fenomenologen 
Maurice MerleauPonty, är man alltid nybörjare. Det filo
sofiska arbetet är ett experiment som alltid måste förnyas.29 
Om man är intresserad av vad tänkande eller vetandet är ur 
ett filosofiskt perspektiv, kan man inte enbart förlita sig på 
det som redan har tänkts, eller på ett system av tankar eller 
»kunskaper». Dessa förutsätter redan tänkandet eller vetan
det. Utmaningen är att analysera själva fenomenet som det 
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framträder i en akt av tänkande eller vetande. Detta är dock 
inget vi kan göra inom den vardagliga erfarenhetens sfär. I 
den är vi riktad mot de saker och ting vi tänker på och inte 
mot själva tänkandet som sådant. För att synliggöra exem
pelvis »tänkandet som sådant» krävs (och detta är en central 
tes inom fenomenologin) ett radikalt perspektivbyte där det 
som alltid redan förutsätts i våra vardagliga relationer till 
världen, sätts ur spel, eller som Husserl skriver »i paran
tes».30 Det medför ett perspektivbyte som inte riktar sig mot 
saker och ting i världen, utan mot relationen i vilken »värld» 
och »subjekt» framträder, ett perspektiv på perspektiv. Per
spektivbytet, den så kallade »fenomenologiska reduktionen», 
innebär dock inte att kunskap reduceras till de akter genom 
vilka någon vet eller kan något. Att kunskap visar sig i akter 
av kunnande betyder inte att den kan reduceras till dem.31 
Det fenomenologiska perspektivet ställer snarare frågan ef
ter relationen mellan (kunskaps)akten och objektet i vilken 
aktobjektens mening träder fram för ett subjekt, utan att 
det ena skulle kunna reduceras till det andra. Det fenome
nologiska perspektivet tillåter oss exempelvis att fråga vari 
skillnaden består mellan hur ett kunskapsobjekt träder fram 
som kräver ett teoretiskt kunnande, till exempel tolkningen 
av en provtagning, och framträdandet av ett kunskapsobjekt 
som kräver (främst) ett praktisk kunnande, till exempel en 
människa som lider. Ändå kan det vara samma patient som 
ska behandlas mediciniskt, men på olika sätt. På detta vis är 
den fenomenologiska filosofin snarare antireduktionistisk. 
Med »reduktion» menas här själva perspektivbytet från »ob
jekt i världen» till »objekt som det visar sig» i skilda perspek
tiv. Situationer, andra människor, objekt och världen visar 
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sig på många olika sätt, inte bara i omedelbara varseblivelse
akter eller kunskapsakter, utan oftast i varierande grad av 
evidens, förmedlade via begrepp, andras berättelser och 
begränsade av de olika teoretiska och praktiska perspektiv 
som jag och andra möjligtvis kan inta på dem. 

Husserls kända diktum »till sakerna själva» innebär allt
så inte en tillbakagång till »den rena erfarenheten» befriad 
från all begreppslighet eller deskription, som den fenome
nologiska metoden ibland reduceras till.32 Fenomenologin 
är i strikt bemärkelse överhuvudtaget inte intresserad av 
någons specifika subjektiva erfarenheter eller av sakförhål
landen, Tatsachen. Den är snarare en transcendentalfilo
sofisk grundläggning som intresserar sig för bland annat 
erfarenhetens eller subjektivitetens strukturer som sådana. 
Detta är strukturer som vi alltid redan (implicit) förutsätter 
när vi talar om en viss erfarenhet, en viss subjektivitet, ett 
visst fall av objektivitet eller av verklig kunskap. Perspek
tivbytet innebär inte bara ett byte av fokus men också av 
intresse. För detta har Husserl i sina senare verk från 20ta
let myntat begreppet »intresselös åskådare» (»unbeteiligter 
Zuschauer»33) i relation till den vardagliga, eller i Husserls 
terminologi, den naturliga världen. Den ointresserade åskå
daren har befriat sig från den »naturliga inställningen» med 
sin naiva tro på världens objektiva existens och är fri från 
praktiskt engagemang och intressen. Hen är därmed i en 
position som möjliggör en förståelse av den naturliga värl
den som ett »resultat» av det transcendentala egots konsti
tuerande akter. Det »transcendentala egot» är ett (empiriskt) 
subjekt ur ett transcendentaltfenomenologiskt »reducerat» 
perspektiv. Det är så att säga subjektivitetens allmänna 
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form, eller för att säga det mindre kantianskt: Jag tänker 
mig det fenomenologiskt reducerade fenomenet som en rönt
genbild; de transcendentala strukturerna är skelettet som 
behövs för att bygga upp ett perspektiv på världen. Att inta 
ett fenomenologiskt perspektiv beskriver Husserl i sin bok 
Cartesianska meditationer som en transcendental reflektion 
till skillnad från de naturliga reflektioner som vi utför i det 
vardagliga livet, där vi tänker över saker, reflekterar över 
oss själva och andra (§ 15).34 Frågan är dock om ett sådant 
radikalt perspektivbyte överhuvudtaget är möjligt.35 Skulle 
inte detta förutsätta en »blick från ingenstans», ett gudlik
nande perspektiv som kan se allt, även sitt eget seende? 

Detta är svåra filosofiska problem och min text ska inte 
bli en ren introduktion till fenomenologin.36 Frågan om den 
transcendentala och den naturliga reflektionen är dock rele
vant för vårt sammanhang. För det första är den fenomeno
logiska filosofins analys av olika former av reflektion viktig 
för mitt syfte att skilja en mer vardaglig och bred förståelse 
av reflektion från ett mer metodisktsystematiskt reflekte
rande. Här inställer sig nu frågan om den fenomenologiska 
reduktionen är något vi måste utföra för att kunna forska om 
praktisk kunskap? Är det den transcendentala reflektionen i 
Husserls mening vi är ute efter? Mitt svar är nej. Det som den 
fenomenologiska metareflektionen dock gör är att den till
låter oss att ställa frågan efter reflektionens förutsättningar. 
I det första avsnittet av min text argumenterade jag för att 
forskningen i praktisk kunskap förutsätter ett perspektiv 
som överskrider den praktiska sfären. Detta kräver en form 
av reflektion som inte bara syftar till att lösa problem eller 
effektivisera praktiken, utan en reflektionsform som kan 
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sätta delar i relation till praktiken som helhet, enskilda er
farenheter och situationer i relation till idéer och begrepp. 
Här befinner sig den som vill utforska praktisk kunskap 
metodologiskt i ett spänningsfält mellan filosofi, empirisk 
forskning och praktikens villkor. Det fenomenologiska per
spektivet öppnar inte bara för frågan om reflektionens olika 
former och struktur men även för frågan om förutsättningen 
för reflektion och om reflektionens utgångspunkt i erfaren
heten. Det fenomenologiska metaperspektivet kan vara en 
utgångspunkt för att analysera och granska vetenskap
liga sammanhang och begrepp som är grundläggande för 
många professioner. Om vi återgår till vårt exempel med in
skolningen ovan, så används här utvecklingspsykologiska 
eller pedagogiska begrepp som beskriver och kvalificerar 
vuxenbarnrelationer (som t.ex. »anknytning» eller »barn
syn») för att tolka och bedöma pedagogiska handlingar. 
Dessa begrepp kan inom en disciplin eller en profession få 
sitt eget liv. Faran är här att de blir självklarheter, som en 
del av verkligheten och inte längre något med vars hjälp 
man kan analysera den. En fenomenologisk kunskaps kritik 
innebär att fråga sig hur relationen mellan barn och vux
na konstitueras genom olika teoretiska begrepp och vilka 
(praktiska) erfarenheter som ligger till grund för begrep
pen. Skilda teoretiska och praktiska perspektiv formas av 
och formar själva erfarenheter. De definierar vissa och 
osynliggör andra. 

Ett vidare erfarenhetsbegrepp
En av fenomenologins viktigaste teser är att vi har erfaren
heter inte bara av saker och ting utan också av abstrakta 
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former, begrepp och idéer. Idéerna finns inte i en idévärld 
bortom vårt erfarenhetsrum och är inte bara tillgängliga 
genom abstraktion, men de är närvarande i våra liv. För att 
kunna inse detta måste vi bredda vår förståelse av »erfa
renhet». Att erfara världen betyder inte bara att vi ser, hör, 
smakar, luktar men också att vi tänker, minns, önskar eller 
föreställer oss saker. Det är genom våra sinnen (som em
pirismen säger) som vi har kunskap om världen, men det 
är inte bara de sinnliga föremålen vårt medvetande riktar 
sig mot, utan även idéer och former.37 Jag kan tänka på ab
strakta former, som exempelvis en triangel, men också på 
begrepp som »anknytning» eller »rättvisa». Dessa begrepp 
är redan operativa i våra handlingar. När jag talar om »tri
angel» eller »rättvisa», menar jag inte bara just den gula tri
angulära klossen som ligger framför mig, eller den situation 
där jag ska ge klossen tillbaka till barnet som just lekte med 
den, men jag kan även relatera till triangeln som sådan, el
ler rättvisan som sådan. Även de minsta barnen visar en 
förståelse av det begreppsliga när de handskas med former 
och situationer där triangeln eller rättvisan efterfrågas. Be
grepp, idéer, förhoppningar och till och med teorier är en 
del av vårt erfarenhetsliv, liksom kaffekoppar och leksaker. 

Genom våra erfarenheter är vi alltid riktade mot och 
inblandade i världen. Detta kallas inom fenomenologin för 
»intentionalitet».38 Jag hör inte bara, men jag hör något, jag 
ser inte bara men jag ser något. Det betyder att erfarenhe
ten aldrig bara är »subjektiv», om man med detta menar en 
»inre sfär» som tillhör ett subjekt. Det är genom erfarenheter 
ett subjekt tar del av den intersubjektiva världen. I erfaren
heten är subjekt och värld, jag och andra sammanflätade. 
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Erfarenheter är dock inte bara erfarenheter av världen, de 
är också alltid någons erfarenhet, de är upplevda av någon 
utifrån en viss punkt i världen som denne förkroppsligar 
här och nu. Detta gäller även »delade erfarenheter», vi de
lar dem utifrån olika perspektiv. Även om jag här betonar 
erfarenhetens aktkaraktär har den alltid aktiva och pas
siva dimensioner: den passiva dimensionen tar överhand 
till exempel när jag överväldigas av ett fruktansvärt ljud 
och den aktiva när jag anstränger mig för att höra vad som 
sägs i rummet bredvid, när jag riktar min uppmärksamhet 
mot just den dimensionen av världen som man kan höra. 
Jag använder mig här av begreppet »erfarenhet» och inte 
»medvetande» eller »upplevelse» för att betona de intersub
jektiva och kroppsliga dimensioner som ordet medför, men 
också för att det är detta begrepp som oftast använts som 
centralt i kunskapsdiskursen, till exempel när det talas om 
»erfarna praktiker». Det jag menar med »erfarenhet» här är 
dock mer grundläggande. De erfarenheter jag här talar om 
i en fenomenologisk bemärkelse kan man egentligen inte 
»ha» i strikt mening, man lever genom dem. 

Dessa erfarenheter formas av våra tidigare erfarenheter. 
Vårt erfarenhetsliv består inte av distinkta enheter, men är 
ett oavbrutet strömmande av nya erfarenheter som avlöser 
varandra. Det är svårt att säga var det ena erfarenhetsmo
mentet slutar och nästa börjar. I detta strömmande är det 
vissa saker som hamnar i förgrunden, som träder fram el
ler som jag riktar min uppmärksamhet mot, medan andra 
stannar i bakgrunden. När jag sitter här och skriver, är jag 
fokuserad på skärmen, eller egentligen på mitt skrivandes 
flöde. Om det går bra hamnar allt annat i bakgrunden: 
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rummet, ljudet utanför, tvättmaskinen som piper. Det sam
manhang i vilket vissa erfarenheter görs kan vi kalla för 
en erfarenhetshorisont. Den yttre erfarenhetshorisonten för 
mitt skrivande är just rummet och allt runtomkring, medan 
den inre horisonten, som tillhör mitt skrivande, min text, 
består av avsnittet dessförinnan som jag inte är helt nöjd 
med, begreppen som kommer ur en viss tradition, egna tidi
gare tankar och det som andra har skrivit, som jag försöker 
arbeta in i texten. Om vi tittar på en erfarenhetshorisont ur 
ett tidsperspektiv så är den aldrig helt och hållet min egen. 
Jag delar den med andra, med min familj när vi äter mid
dag tillsammans, mina kollegor osv. I samvaro och samtal 
med andra tar jag del av deras erfarenheter, deras sätt att 
prata och resonera. Min erfarenhetshorisont är även alltid 
formad av andras tidigare erfarenheter, exempelvis i form 
av traditioner och begrepp. Om man har levt ett tag, om 
man har arbetat i ett visst fält i många år och gjort vissa 
saker många gånger så gör man även upprepade erfarenhe
ter. Man kan säga att de tidigare erfarenheterna blir en del 
av nutida erfarenhetsakter. Det är som en flod som formas 
genom vattnet som strömmar genom den, som formas av se
dimentationen, av stenar och pinnar som fastnar.39 På detta 
sätt präglas även ens professionella perspektiv, genom ett 
upprepande av liknande erfarenheter, typer av handlingar, 
samtal, teorier man har läst, tankar man har ältat. Genom 
att vistas i ett visst rum, en viss situation, i ett visst kollektiv 
av kollegor upprepande gånger. Det påverkar inte bara vad 
jag gör i framtiden, vad jag i framtiden förväntar mig av en 
situation, men också hur jag ser, hur jag känner och handlar. 

Att se på erfarenheten på detta breda sätt betyder också 
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att vi inte kan tala om »rena» erfarenheter som det ibland 
görs i diskursen om fenomenologi som en möjlig forsknings
metod. Den fenomenologiska analysen av erfarenhet, som 
jag har försökt mig på ovan, erbjuder ingen väg »tillbaka» 
till erfarenheten »bortom all teori», men kan hjälpa oss att 
se på vilket sätt erfarenheter alltid redan är formade och 
förmedlade av tidigare och andras erfarenheter, av teorier, 
begrepp, idéer. 

Naturlig inställning, teoretisk inställning och 
den fenomenologiska inställningen
Det egna perspektivet är inte ostrukturerat, men förverkli
gar sig till en stor del i vanor. Olika subjekt har genom sitt liv 
tillägnat sig vissa »habitualiteter», det vill säga vanemässiga 
sätt att se, handlar och tänka. Det sätt på vilket jag ser på 
världen, som privatperson såväl som i mitt professionella 
liv, är präglat av mitt tidigare liv, av tidigare erfarenheter, 
men också av olika former av kunskap. Jag har till exempel 
lärt mig några främmande språk och det gör att jag har för
mågan att förstå människor runt omkring mig när de talar 
svenska eller engelska. Att ingå i en profession innebär att 
lära sig särskilda vanor, och att därigenom ingå i ett yrkes
kollektiv. Tidigare erfarenheter eller ett studium av andras 
systematiserade erfarenheter gör även att den yrkeskunniga 
ser sammanhang mellan vissa situationer, förväntar sig 
vissa saker och därmed kan reagera på dem innan de in
träffar. Därför kan hen också bli överraskad. En sak som vi 
utgår från i vårt vardagliga liv är att vi delar en gemensam 
värld med de människor vi lever med. Även om vi oftast har 
olika uppfattningar om hur vi bör tolka situationer, är det 
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inte så att jag börjar tvivla på denna fundamentala tro på en 
gemensam värld. Husserl kallar vårt habituella sätt att rikta 
oss mot världen för »inställning». Han formulerar sina teser 
om olika inställningar i paragraferna 27–32 i Idéer I.

Paragraf 27 med titeln »Den naturliga inställningens 
värld: jag och min omvärld», börjar med en meditation i 
jagform, där Husserl beskriver den omedelbara erfarenhe
ten av att sitta vid sitt skrivbord och erfarenhetshorisonten 
runtomkring.40 Man kan säga att det är en beskrivning av en 
manligt nittonhundratalsfilosofs arbetsplats: 

Jag kan låta min uppmärksamhet vandra, från det skriv
bord jag just ser och ger akt på, genom de osedda delarna 
av rummet bakom min rygg, till verandan, vidare ut i träd
gården, till barnen i bersån osv., till alla de objekt om vilka 
jag just nu »vet» att de befinner sig här eller där i den ome
delbara omgivningen jag är medveten om – ett vetande som 
inte rymmer något begreppsligt tänkande och förvandlas 
till ett klart åskådande först genom att uppmärksamheten 
vänds mot det, och även då blott partiellt och för det mesta 
högst ofullkomligt.41 

Den inställning vi befinner oss i när vi lever vårt praktiska 
liv tillsammans med andra kallar Husserl för »den natur
liga inställningen». Den bygger just på tron att vi delar en 
gemensam värld. Den naturliga inställningens »generaltes» 
är att vi har del i samma värld och världen är oberoende av 
mina varseblivningar, den finns där. Det är ett slags naiv 
realism som präglar den praktiska världen. I denna inställ
ning möter vi inte bara saker och ting, utan ting av värde för 
oss, som står i ett meningssammanhang. Husserl skriver: 
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»Världen är hela tiden ’förhanden’ för mig, och jag ingår själv 
i den. Därvid är denna värld inte där för mig som en blott 
sakvärld, utan med samma omedelbarhet är den där som en 
värld av värden och nyttigheter, en praktisk värld».42 

Inom »den naturliga inställningen» kan vi inta andra in
ställningar som leder till en modifikation av världen vi har 
framför oss. Vi kan till exempel inta en »teoretisk inställ
ning». Husserls exempel på en teoretisk inställning är »den 
aritmetiska inställningen». Om jag är aritmetiskt inställd 
öppnas den aritmetiska världen för mig, världen av tal och 
relationer mellan dessa. Skillnaden mellan »den naturliga 
inställningen» och »den teoretiska inställningen» är att »den 
aritmetiska världen» bara är där så länge jag är »aritmetiskt 
inställd».43 Den aritmetiska världen är en ideal värld av arit
metiska objekt. Inte alla människor har en förmåga att inta 
en aritmetisk inställning, ändå är det inget som ett enskilt 
subjekt kan konstituera. En teoretisk inställning är en in
ställning som konstitueras av ett kollektiv av teoretiker och 
olika traditioner som avlöser varandra. Även den teoretiska 
världen är alltså en delad värld och ingår i den naturliga 
inställningen, det är så att säga ett specialperspektiv vi kan 
inta. Inom den allomfattande »naturliga inställningen» kan 
andra inställningar bli tematiska, till exempel när jag ge
nomför ett inställningsbyte från det praktiska livet till det 
teoretiska. Detta sker exempelvis när någon slutar ställa sig 
frågor om hur hen ska lösa ett problem praktiskt och börjar 
ställa frågor om problemets förutsättningar. Det är i själva 
övergången som inställningen blir tematisk eftersom det är 
andra aspekter av verkligheten som visar sig. Det är där
för en nybörjare på ett område har en potential att se saker 
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som experten inte längre ser, och därmed kan synliggöra 
själva perspektivet eller inställningen som sådan. Detta gäl
ler även när experter inom olika teoretiska eller praktiska 
områden träffas. Jag tänker på seminarier på magisterpro
grammet i praktisk kunskap, när olika yrkesutövare disku
terar en situation. I mötet mellan olika perspektiv blir olika 
habitualiserade inställningar tydliga; en psykolog ser något 
annat i en situation än en konstnär eller pedagog.

Om vi återvänder till situationen med förskolläraren så 
kan man prata om en professionell inställning. Det är möjligt 
att jämföra pedagogens professionella blick med aritmeti
kerns inställning. Här ser man både likheter och skillnader: 
Den professionella blicken öppnar – likt den teoretiska – upp 
för en korrelerande värld av varseblivningar, känslor, hand
lingar som bara uppstår om man har tränats i ett visst sätt att 
se och tänka. Den som inte har tränats i och om professionen 
ser inte på samma sätt. Världen som korrelerar den peda
gogiska inställningen är dock, olikt aritmetikens, inte en i 
grunden ideal värld. Visst formar idéer, begrepp och teorier 
om barnens lärande och utveckling det sätt på vilket peda
goger uppfattar barnen, situationer och sitt eget handlande. 
Teoretisk kunskap om neurofysiologi kan till exempel göra 
att ett visst barns beteende kan sättas i ett sammanhang. Det 
teoretiska perspektivet kan leda till konsekvenser för det 
pedagogiska. Det professionella perspektivet får dock inte 
reduceras till ett teoretiskt. Detta skulle innebära en natu
ralistisk feltolkning av det pedagogiska, där det som ska be
mötas eller tolkas förväxlas med det med hjälp av vilket det 
görs: begrepp, metoder, teorier. ADHD är exempelvis inte 
en egenskap ett barn har, men ett diagnosverktyg med hjälp 
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av vilket pedagoger kan få tillgång till handlingsalternativ. 
Detta betyder inte att en teoretisk inställning är irrelevant 
för det professionella perspektivet, men att de måste sättas 
i relation till varandra. Här ser vi även skillnaden mellan 
pedagogik som en praktik och som ett forskningsämne. Att 
handla pedagogiskt betyder då att kunna inta ett perspek
tiv på själva situationen i sin enskildhet och att sätta det i 
relation till begrepp och teorier, det vill säga en förmåga 
att skilja det individuella barnet som är diagnostiserat med 
ADHD från ADHD som en diagnos och verktyg för att möta 
just detta barn. Att kunna byta mellan dessa olika perspek
tiv, det teoretiska och det praktiska, ingår, skulle jag säga, i 
förmågan att inta en professionell inställning. 

Själva perspektiven framträder dock inte i handlingen, i 
utförandet av professionen. När en professionsutövare be
skriver en situation, till exempel i form av en berättelse, blir 
teoretiska och praktiska perspektiv bara implicit tydliga. 
Det är vissa saker som skrivs fram, medan andra utgör bak
grunden. I Nina Ericssons beskrivningar av inskolningen är 
det mycket fokus på föräldrarna, vad de gör, hur det tittar, rör 
sig osv. Detta tycker jag är överraskande, det var inte det jag 
hade förväntat mig att en berättelse om en inskolning skulle 
handla om. Beskrivningen har dock en potential att låta det 
som verkar viktigt eller problematiskt för professionen träda 
fram. Ändå leder beskrivningen av världen som framträder 
för en pedagog oss inte till en beskrivning av själva per
spektivet, eller inställningen som sådan. För att göra olika 
inställningar explicita som distinkta inställningar krävs ett 
ytterligare steg. Detta steg liknar det filosofiska perspektivet 
på världen som Husserl kallar för »fenomenologisk inställ
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ning». Den fenomenologiska inställningen är ett perspek
tiv på perspektiv, och alltså en form av reflektion. Fokusen 
skiftar från världen som en produkt till själva processen där 
världen framträder på olika sätt utifrån olika perspektiv. I 
Idéer I beskriver Husserl denna process utifrån ett indivi
dualistiskt perspektiv, det är subjektets, cogitots, akter som 
ligger till grund för processen som han beskriver den. Vägen 
han väljer här (i andra verk opererade han med delvis skilda 
tillvägagångssätt) förutsätter subjektets byte av inställning 
från vad som visar sig till hur något visar sig. Metaperspek
tivet ska tydliggöra det korrelativa sammanhanget mellan 
hur något visar sig och vad som visar sig. Subjektet är inte 
längre intresserat av saker och ting i den naturliga världen 
men av den »väsensmässiga» relationen mellan perspek
tiv (eller inställning) och sakens framträdande. Det som  
Husserl kallar för den »fenomenologiska inställningen» 
kräver en form av reflektion som gör att korrelationen mel
lan inställning och värld framträder, vilken är mycket mer 
grundläggande än den typen av reflektion som bedrivs när 
man är intresserad av att utforska olika professionella per
spektiv. Att vända sig till själva relationen mellan perspek
tivet och världen och undersöka dess struktur inbegriper 
för Husserl ett radikalt perspektivbyte, en vändning bort 
från den transcendenta (och därmed praktiska) världen. 
Det är här den empiriska sfären slutar (här ingår både det 
praktiska livet och det teoretiska handlande som de em
piriska vetenskaperna utför), och den transcendentalfe
nomenologiska inställningen i form av en kunskapskritik  
börjar. 
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Reflektion över immanenta och transcendenta objekt
Detta förutsätter ett visst sätt att se på subjektivitet. Subjek
tet, som det förstås här, har en förmåga att inta olika inställ
ningar och att genomföra ett perspektivbyte som låter det 
vända sig mot sig själv i form av en reflexiv akt. Förutsätt
ningarna för reflektion beskrivs av Husserl i kap 3.2 i Idéer 
I. Ett subjekt lever genom sina erfarenheter. Vi är dock enligt 
Husserl inte »inlåsta» i erfarenhetsströmmen. Varje erfaren
het kan i princip göras till objekt för reflektion. Reflektionen 
tar alltid sin utgångspunkt i den naturliga inställningen, i 
erfarenheten och är motiverad av den, men har sin grund 
i den mänskliga friheten: »För varje upplevelse som inte 
ligger i blickfånget finns en ideal möjlighet att bli det som 
jaget ’blickar mot’: jaget riktar en reflektion mot upplevel
sen, den blir nu ett objekt för jaget.»44 Varje reflektionsakt 
tar avstamp i erfarenheten och är själv en erfarenhet och 
därför något som levs genom. Reflektionen kan dock i sin 
tur göras till objekt för en högre ordningens reflektion: »Re
flektionerna är i sin tur upplevelser och kan som sådana 
bli underlag för nya reflektioner, och så in infinitum.»45 För 
Husserl är en reflektionsakt en intentional akt av den högre 
ordningen, det vill säga en akt där ett subjekt tar sina egna 
akter som objekt. »Aktbegreppet» måste här förstås i en vid 
mening; det är inte handlingar i mer inskränkt mening som 
avses (Husserl skriver sällan om handlingar) men olika sätt 
på vilket ett subjekt i ett här och nu riktar sig mot världen. 

Husserl betonar reflektionens temporala karaktär. Och 
det är här det jag ovan kallade för »reflektionens paradox» 
uppstår. Erfarenheten vi reflekterar över är inte given »här 
och nu», men i ett annat moment, före reflektionen. Det är 
det som gör reflektionen så svår. Reflektion är en upple
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velse som riktar sig mot förflutna upplevelser. Minnet är en 
form av reflektionsakt. Jag minns det jag själv varseblev. 
Subjektet som minns en varseblivelse och den som hade 
varseblivningen är ett och samma, men utgör olika delar 
av minnesakten. Själva reflektionen genomför på detta sätt 
en självdistinktion, samtidigt som subjektets självidentitet 
upprätthålls genom denna form av minnesakter. Det reflek
terande subjektet riktar sig mot ett delmoment av sig själv. 
Det reflekterande subjektet är själv oreflekterat men inte 
omedvetet. Även om jag inte reflekterar över det, formar 
detta subjekt den »subjektiva polen» av varje akt. Ett reflek
terande tänkande kan bara överskrida sig själv, dvs. rikta sig 
mot sina akter, om det sätter gränser för sitt reflekterande, 
om det begränsar sig själv. I reflektionsakten riktar jag mig 
bara mot vissa aspekter av mitt tidigare medvetna liv. Om 
ett reflekterande subjekt riktar sig mot sina egna tidigare 
akter så kan det ändå inte återskapa en ursprunglig enhet 
mellan det som reflekteras och det subjekt som reflekterar. 
Självet överskrider sig själv i reflektionen och »missar» sig 
själv, dvs. utgångspunkten för reflektionen i varje akt av 
reflektion. Om vi återvänder till vårt exempel med pedago
gen som varseblir ett barn, så är det nu två subjekt vi talar 
om: det som reflekterar, i Husserls terminologi cogitot, och 
det som varseblir, hennes alter ego. Det är dock inte möjligt 
att genom den reflexiva akten skapa en enhet av båda två. 
Reflektionsakten skapar en distinktion som inte går att  
över brygga, men som kan bli objekt för ytterligare en re
flexiv akt. 

För vårt sammanhang är två aspekter centrala i relatio
nen till självdistinktionen: för det första tydliggör den fe
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nomenologiska analysen att »reflektion» inte nödvändigtvis 
betyder »självreflektion». Genom reflektionen överskrider 
ett subjekt sig självt och tar sina egna erfarenhetsakter till 
objekt, dock inte på ett sätt som tydligt avgränsar något som 
skulle kunna kallas för »själv» eller »subjekt». Man kunde 
även säga att reflektionen bara undantagsvis tematiserar 
aktens (implicita) subjekt. Om vi till exempel tänker på en 
klassisk reflektionsakt som tar sina egna akter som objekt, 
en minnesakt, så är den ursprungliga aktens »subjekt» inte 
nödvändigtvis tematiskt i själva minnesakten. Om jag tän
ker på något jag gjorde igår, så riktar sig minnet mot mina 
handlingar i en viss situation med andra människor, till 
exempel ett samtal. Det är inte jag som subjekt som är i 
centrum av mitt minne, utan handlingar som tar plats i ett 
intersubjektivt rum. Ändå är reflektionen, och detta är den 
andra aspekten som är viktig för vårt sammanhang, begrän
sad och formad av mitt subjektiva perspektiv. Min tillgång 
till det som reflekteras över är förmedlad via mina tidigare 
erfarenheter. Den ger mig inte samma evidens, samma när
varo som själva varseblivningen i situationen, men gör att 
jag kan tematisera den. Reflektionen utövar alltid en mo
difikation av själva de erfarenheter eller medvetandeakter 
det reflekteras över. Husserl kallar detta, lite missledande 
tycker jag, för »inre varseblivning».46 Reflektionen lämnar 
alltid en blind fläck. Om vi försöker rikta uppmärksamheten 
på den så skapar vi en ny blind fläck, nämligen den ort från 
vilken vi reflekterar, ad infinitum. Ändå har det skett en 
förskjutning. Genom att inta ett reflekterande perspektiv på 
en situation kan jag göra mitt eget perspektiv tematiskt, jag 
kan sätta det i relation till situationen.
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I paragraf 38 av Idéer gör Husserl en distinktion mellan 
olika ty per av reflektion: reflektion över immanenta objekt 
och reflektion över transcendenta objekt, som är intres
sant för vårt sammanhang. Immanenta objekt introduceras 
som objekt vars betydelser är »subjektiva», som tillhör det 
intentionala cogitots medvetandeström, till exempel käns
lor, tankar, värden, trosföreställningar, drömmar, idéer. Ett  
exempel på ett immanent objekt som man kan reflektera 
över är övertygelse. Immanenta objekt har sitt varande som 
medvetande, medan transcendenta objekt är manifesterade 
i medvetandet, är »världsliga». Reflektion över transcen-
denta objekt, riktar sig mot saker som är en del av den inter
subjektiva värld som subjektet riktar sig mot, t ex föremål 
i tid och rum, handlingar, samtal. »Transcendent» betyder 
att det ingår i objektets betydelse att det »transcenderar»,  
det vill säga överskrider, en individuell, subjektiv akt. För 
vårt sammanhang betyder det att en reflektion som ska 
hjälpa oss att analysera ett kunnande som ett praktiskt  
kunnande kan rikta sig både mot själva handlingen i det 
intersubjektiva rummet, det som har gjorts, de föremål  
som har använts, och mot det som har tänkts, det som hand
lingarna syftade till, de idéer som den handlande riktade  
sig mot, en möjlig inre bild eller en vision som ligger till 
grund för handlingen. 

Om jag ska försöka applicera denna distinktion på en 
möjlig skillnad mellan reflektion som sker inom profes
sionen/praktikens ramar och reflektion som sker inom 
den vetenskapliga praktikens ramar så pekar det mot två 
väldigt olika typer av reflektion. Att reflektera teoretiskt 
över en praktik innebär till exempel att reflexivt explicit
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göra de »immanenta objekt», övertygelser, idéer, ideologier, 
begrepp, som formar professionen och att sätta dem i rela
tion till de »transcendenta objekt», som utgör professionens 
inter subjektiva handlingsfält, patienter i behov av omsorg, 
barnen i behov av kunskap osv. Det som är sammanflätat i 
praktiken kan på detta sättas analyseras och relateras till 
varandra. 

En annan dimension som kännetecknas av en skillnad 
mellan praktisk och teoretisk reflektion och som bygger på 
relationen mellan transcendenta och immanenta objekt är 
den mellan reflektion över delar och över helheter. Helheter 
ges inte som transcendenta objekt i världen, som t ex en viss 
professions övergripande mening, vilken inte är förverkli
gad i den enskilda verksamheten, men som är ett ideal eller 
en utopisk idé om hur det »kunde vara». »Helheter» är im
manenta objekt. Inom praktikens ramar reflekteras det över 
enskildheter, exempelvis över en viss situation, i relation till 
helheter som »verksamheten» eller ett barns »bildningspro
cess». Ändå har vi aldrig helheter framför oss på samma sätt 
som delarna. Vi kan föra ett samtal över »verksamhetens» 
brister och gemensamt reflektera över hur vi kan förbättra 
dem. Genom detta kan vi skapa oss en gemensam förståelse 
för vad vi menar med »verksamheten» i sin helhet. Jag kan 
dock också börja reflektera ensam eller tillsammans med 
någon annan över »helheten» i relation till begrepp som är 
centrala för vår förståelse av helheten. Här ser jag snabbt 
att en reflektion över relationen mellan delar, situationer, 
och helheten (verksamheten) inte räcker till. Beroende på 
vilka begrepp jag fokuserar på uppstår olika relationer. 
I vissa fall är det begreppen som konstituerar »helheter». 
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Man kan till och med säga att en vetenskaplig reflektion över 
enskilda aspekter förutsätter att jag kan sätta enskildheter 
i relation till helheter. Detta kräver ett reflekterande över 
det som Husserl kallar »immanenta objekt», alltså begrepp 
och idéer som formar en praktik eller dess syfte. I många 
fall är det begrepp som strider mot varandra. Om jag nu till 
exempel undrar hur pedagogen i vårt exempel mötte barnen 
under inskolningen på ett sätt som uttrycker ett praktiskt 
kunnande så kan man fråga sig i relation till vilken motsätt
ning detta kunnande står. Ur ett pedagogiskt eller utbild
ningsvetenskapligt perspektiv kan man ställa frågan om 
på vilket sätt hennes handling förverkligar ett pedagogiskt 
handlande, ett handlande som bidrar till barnets bildning 
samtidigt som det introducerar det till utbildningsinstitu
tionens allmänna form. Ur ett psykologiskt perspektiv är det 
begrepp som »utveckling» och »anpassning» som kan rama 
in praktiken. Det är dock möjligt att man upptäcker en verk
samhet som är strukturerad på ett sätt som motarbetar den 
professionella praktikens uttalade syfte. Till exempel om 
inskolningens struktur visar sig formad efter ekonomiska 
snarare än pedagogiska principer. Detta är inte platsen för 
en utläggning av dessa frågor. Det jag vill säga är att ett 
professionellt fält definieras av att den enskildes perspektiv 
alltid står i relation till ett större perspektiv. Vari detta består 
är en del av den teoretiska diskursen som överskrider själva 
professionen och som kräver en form av reflektion som rik
tar sig mot praktiken som sådan. 

En tredje aspekt vad gäller relationen mellan de olika for
mer av reflektion som Husserl skriver fram handlar om rela
tionen mellan teori och praxis som fält. Inom den praktiska 
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kunskapens teori talar vi ofta om »de erfarna praktikerna»; 
det är de som har erfarenheten och handlingskompetensen. 
De är bra på att handla helt enkelt. Detta betyder dock inte 
att praktiken är fri från teorier och begrepp. I själva verket 
är praktiken också »teoriladdad». Dock öppnar inte alla så 
kallade teoretiska perspektiv upp för att »se». Reflektionen 
som jag är ute efter ska inte bara tolkas som ett (teoretiskt) 
distanstagande, men också som ett sätt att medvetandegöra 
de begreppsliga inslag som formar praktiken eller står i kon
trast till den befintliga.

reflektion som forskningsmetod?
Forskningen om praktisk kunskap tar oftast sin utgångs
punkt i någons konkreta erfarenhet, eller i en situation där 
det som ska utforskas till en viss del är transparent för kun
skapssubjektet – i vårt fall yrkeskunskapen. Det finns dock 
olika typer av forskare inom fältet. Jag skulle påstå att de 
olika gruppernas forskningsintressen och deras motiv och 
betingelser för att inta en reflekterande hållning skiljer sig 
från varandra. Alla är redan tränade i ett visst sätt att tänka 
eller forska, har redan vissa reflektionsvanor. Detta skapar 
från början en pluralitet av olika sätt att forska, forsknings
praktiker och metoder som grundar sig i olika teoretiska och 
praktiska perspektiv. 

I detta sista avsnitt vill jag med utgångspunkt i mina ti
digare funderingar införa tre former av reflektion som är 
relevanta för ett utforskande av praktisk kunskap: praktisk 
reflektion, teoretisk reflektion och kunskapskritisk meta
reflektion. Distinktionen sammanfaller dock inte med den 
mellan teori och praktik. Även en stor del av reflektionen 
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som bedrivs inom yrkespraktiker är teoretisk. Jag definie
rar här »praktisk reflektion» som reflektion över praktikens 
innehåll och syfte. Den praktiska reflektionens föremål är 
handlingar och situationer. Syftet med denna form av re
flektion är att komma fram till förändringar/förbättringar 
av praktiken eller situationen. Dessa kan ha formen av ef
fektivisering. De kan också vara kritiska till ett effektivi
seringsfokus. Det kan till exempel handla om frågan om 
huruvida det inte är bättre att låta förskolebarnen ta maten 
själva istället för att dela ut den till dem. Det förstnämnda 
tar mycket längre tid men värderar barnen som (lärande) 
subjekt, och inte som några vars behov ska tillfredsställas.47 
Den praktiska reflektionen når sin gräns när någon exem
pelvis börjar sätta idén om »effektivitet» i relation till idén 
om »självständighet».48 Reflektionsprocessen kan leda till att 
själva förutsättningarna för situationen ifrågasätts. Detta är 
början av ett teoretiskt reflekterande som fortfarande äger 
rum inom praktiken men som överskrider den faktiska fö
religgande praktiken. Reflektionens innehåll är inte själva 
situationen som den har varit. Situationen blir till en »bild» 
för något annat, i detta fall en exemplifiering av två motstri
diga ideal som inte går att uppfylla: effektivitet å ena sidan 
och barnens självständighet å den andra. Problemet kan inte 
lösas inom ramen för situationen. En övergång till en mer 
teoretisk form av reflektion har inletts. 

En annan skillnad mellan teoretisk och praktisk re
flektion ligger i själva den situation i vilken man befinner 
sig, det handlar om kontexten för reflektionen. Med detta  
menar jag här inte nödvändigtvis den fysiska omgivningen, 
till exempel skillnaden mellan att sitta vid matbordet med 
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en grupp barn eller ensam vid ett skrivbord. Jag menar 
också sammanhanget för själva reflektionens form och 
innehåll, som jag har utvecklat i avsnittet om den fenome
nologiska reflektionsteorin. Liksom praktiken konstitueras 
av en mängd traditioner, av en historia och av kulturella 
skillnader, så är även den teoretiska reflektionens sfär inget 
tomt rum. Här syftar jag inte bara på de olika begrepp och 
tolkningsmodeller som präglar praktiken, men också på 
det sätt på vilket man bedriver vetenskap och teoretiskt ar
bete. Det handlar om frågan om vem man reflekterar med, 
i vilket reflektionssammanhang man befinner sig och vilka 
spelregler som råder. En central regel för »vetenskap» el
ler »teori» är rationalitet. I en väldigt basal mening betyder 
det att jag måste kunna visa för andra hur jag egentligen 
har tänkt. Att visa detta förutsätter också ett kunnande, 
som dock är distinkt från det kunnande som professionen 
kräver. Detta fordrar, som jag skrev ovan, en förmåga att 
sätta det enskilda i relation till helheten, att kunna relatera 
begrepp till fenomen och vice versa. Att reflektera teoretiskt 
förutsätter på något sätt även ett val: Nu ska jag sätta mig och 
reflektera. Detta gäller även om mina teoretiska reflektio
ner tar sin utgångspunkt spontant i en viss dysfunktionalitet 
inom praktiken, eller om jag »drabbas» av reflektionen mitt 
under ett görande. 

En utmaning med forskningen i den praktiska kunska
pens teori är att ta utgångspunkten i det konkreta och en
skilda och sätta det inte bara i relation till olika begrepp 
eller förklaringsmodeller som olika teoretiska perspektiv 
har att erbjuda, utan också att explicitgöra på vilket sätt 
den enskilda erfarenheten redan är formad av och befol
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kad av begrepp och teorier. Ett kunskapskritiskt metaper
spektiv kan tydliggöra hur olika teoretiska och praktiska 
inställningar till en situation, t ex en pedagogisk eller en 
psykologisk inställning, konstituerar olika meningssam
manhang. Den kunskapskritiska metareflektionen skiljer 
sig från teoretisk reflektion, som den bedrivs inom olika 
vetenskapliga discipliner som utbildningsvetenskap eller 
utvecklingspsykologi, i det sätt på vilket man reflekterar 
och vad man reflekterar över. (Detta betyder inte att den 
kunskapskritiska reflektionen inte kan vara en del av disci
plinernas forskningspraxis.) Till exempel när vi undersöker 
hur en pedagog bemästrar en situation där ett barn har svårt 
att släppa en förälders hand, är det intressanta inte om det är 
ett exempel på en »ambivalent anknytning», utan hur situa
tionen förändrar sig om vi tittar på den ur detta perspektiv. 
Jag skulle säga att som forskare i den praktiska kunskapens 
teori består utmaningen i att inta ett metaperspektiv inte 
bara genom att genomföra en deskriptiv rekonstruktion av 
situationen, utan också genom att uppmärksamma de möj
liga teoretiska perspektiv som man kan inta på situationen. 
På detta sätt är den praktiska kunskapens teoris perspektiv 
intresserad och beroende av andra teoretiska perspektiv och 
ämnen. Det gäller att fördjupa sig i dem och försöka förstå 
dem. Positivt sagt utmärker sig den praktiska kunskapens 
teori genom en perspektivpluralism. 

Men det är här problematiken med den »ständige nybör
jaren», som jag döpte min text till, uppstår. Att inta ett fors
kande metaperspektiv för att få grepp på sitt eget perspektiv 
betyder att man intar ett nytt perspektiv som man inte alls är 
lika förtrogen med som med själva praktiken. För att få grepp 
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om ett visst perspektiv måste vi bryta upp vårt vanliga sätt 
att se på världen och börja på nytt. Nybörjaren är motiverad 
att reflektera eftersom det vanemässiga handlandet inte säl
lan leder fel, i bästa fall till en erfarenhet av motstånd. Om 
reflektionen är en metod med en viss (oundviklig) struktur 
så måste dock var och en hitta sin ingång till reflektionen. 
Detta kan även betyda att »kasta sig in i en praktik» man 
kanske aldrig har tänkt på, där inte bara en »värld» framträ
der med okända tekniker, föremål och rutiner, men också ett 
visst perspektiv på världen genom vilken tekniker, föremål 
och rutiner får en viss mening. Jag måste lära mig att se 
vilken funktion till exempel en viss leksak, en viss rörelse 
med handen har ur ett visst professionellt perspektiv. Det 
är olika saker som motiverar reflektionen och det är olika 
aspekter som hamnar i reflektionens fokus. En insikt som vi 
kan göra med utgångspunkt i »reflektionens paradox» är att 
vi inte kan stanna i reflektionen. Reflektionen leder inte till 
en nystart men i bästa fall till en förskjutning. 

en slags slutsats
Vad har jag då kommit fram till? I den första delen av tex
ten ställde jag frågan om skillnaden mellan ett praktiskt 
reflekterande som syftar till lösningar på problem som 
uppstår i praktiken och ett vetenskapligt reflekterande. Jag 
har beskrivit reflektionen som något vi vardagligt gör när 
vi försöker minnas något eller som ingång i en beskrivning 
av en situation. När vi forskar om praktisk kunskap börjar 
vi oftast med konkreta situationer i form av en beskrivning 
som vi reflekterar över. Det kan man säga är ett första steg in 
i ett metodiskt arbete med en situation, som ska undersökas. 
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»Situationen» är så att säga »materialet» för vår undersök
ning. Men den är från början ingen »situation». Inom prak
tiken, som ska undersökas, löper allting på, »situationer» 
avlöser varandra, det är inte tydligt när en situation slutar 
och en annan börjar. Det är bara när vi reflexivt överskrider 
situationen som den får sin form. Samtidigt gör reflektionen 
över situationen att den förlorar den öppenhet som just ka
rakteriserar situationen.

Det finns en skillnad i formen och syftet för reflektionen. 
För att kunna få grepp om det professionella perspektivet 
och de olika potentiellt motstridiga teoretiska och prak
tiska perspektiv som ryms i det (eller inte) krävs ett slags 
metaperspektiv. För att se vilka begrepp som är operativa 
och vilken »värld» som korrelerar med den professionella 
inställningen i fråga måste vi överskrida den. Begrepp, teo
rier eller rutiner som konstituerar en del av praktiken sätts 
ur spel. Detta kan även betyda att man ställer en fråga om 
själva praktikens mening, det jag ovan kallade för »helhe
ten». På detta sätt har forskningen en kritisk potential.

I textens andra del introducerade jag ett Husserlianskt 
perspektiv på erfarenhet och reflektion. Husserl förstår re
flektion som en högre »mental akt». Det är genom reflexiva 
akter som vi kan vända oss mot erfarenheten, mot världen, 
rikta en blick mot den. Detta låter kanske motsägelsefullt. 
Hur kan vi genom att distansera oss reflekterande från 
erfarenheten fånga den? Som jag inledningsvis skrev, så 
anser jag inte att fenomenologin själv är en metod för att 
utforska praktisk kunskap, men snarare ett perspektiv som 
kan hjälpa oss att se förutsättningar för den praktiska kun
skapens teori. Fenomenologin tas oftast som en av de cen
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trala filosofiska traditionerna inom fältet som kan fungera 
som underbyggnad för forskningen om praktisk kunskap. 
I forskningen om praktisk kunskap används det fenome
nologiska »erfarenhetsbegreppet» och idén om en delad 
»livsvärld» eller »levande kropp» både för ett utforskande av 
barnens perspektiv på den pedagogiska verksamheten49 och 
som verktyg för att utveckla den. Den så kallade »reflexiva 
livsvärdsanalysen» används till exempel för att undersöka 
olika »livsvärldar» i skolan och av lärare som strävar efter 
en förbättring av sitt didaktiska handlande.50 Här behövs ett 
mer grundläggande problematiserande av de olika använd
ningar av den fenomenologiska transcendentalfilosofin. En 
viktig punkt är att den fenomenologiska reflektionen skiljer 
sig från en empirisk utforskning av olika »livsvärldar» eller 
praktiker i sin radikalitet.51 Det är skilda projekt och jag är 
därför tveksam till om det går att använda den fenomeno
logiska metoden som en empirisk metod. Ibland används 
fenomenologin för att begrunda utvecklingen av en viss in
tervjuteknik eller hur man ska tolka material, men detta är 
inte samma sak som att bedriva fenomenologi. Att intervjua 
någon är omöjligt i en fenomenologisk inställning, det för
utsätter den naturliga världen, samtidigt kan de frågor som 
ställs vara utvecklade ur ett perspektiv som är informerat 
av fenomenologin. 

Det vi kan lära oss av det fenomenologiska perspektivet 
är att reflektion alltid är begränsad av det förreflekterade, 
det genomlevda. Utifrån detta perspektiv är det inte möjligt 
att upphäva »reflektionens paradox». Ändå är det utifrån 
Husserls position det centralt att reflektionen inte bara re
producerar den levda erfarenheten. Det betyder att vi inte 
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kan förstå reflektionen enbart som en process som uppenba
rar, explicerar eller artikulerar de delar och strukturer som 
är implicita i den prereflekterade erfarenheten. Tvärtom 
är reflektionens mest grundläggande insikt just dess otill
räcklighet. 
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 33 Edmund Husserl, »Zur Phänomenologischen Reduktionen. Tex
te aus dem Nachlass (1926–1935)», Husserliana XXXIV, Sebastian 
Luft red., Dordrecht: Kluwer, 2002, s. 5.

 34 Edmund Husserl, Cartesianska meditationer: en inledning till 
fenomenologin, Stockholm: Daidalos, 1992, § 15.

 35 Husserls elev Eugen Fink har ifrågasatt den intresselösa åskå
darens och den transcendentala reflektionens ontologiska status 
i sin text Sixth Cartesiansk Meditation och framförde den med 
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figurerna i Platons grottliknelsen som lämnar grottan, ser sol
ljuset och återvänder till grottan där de förstår vad som är fallet. 
Se Eugen Fink, Sixth Cartesian Meditation: The Idea of a Trans-
cendental Theory of Method, Bloomington: Indiana University 
Press, 1995.

 36 Se till exempel Robert Sokolowski, som har skrivit en utmärkt 
introduktion till fenomenologin, nästan utan att använda de 
»svåra orden». Robert Sokolowski, Introduction to Phenomeno-
logy, New York: Cambridge University Press, 1997. 

 37 Se ibid., s. 35–36.
 38 Det är ett begrepp som inte ska förväxlas med »intention», som 

avsikt. 
 39 För en utförligare framställning av detta se min artikel »Habi

tualisierung und Sedimentierung» (Habitualisering och sedi
mentering), Filozofický asopis, 2010:10, 2010.

 40 Husserl, Idéer, s. 107.
 41 Ibid., s. 107f.
 42 Ibid., s. 109; författarens kursivering.
 43 Ibid., s. 110.
 44 Ibid., s. 211.
 45 Ibid.
 46 Se ibid., s. 127; Något som han själv anmärker självkritiskt på 

lite längre fram i paragraf 38 om reflektion: »Vi anknyter här 
till distinktionen mellan transcendent och immanent varsebliv
ning. Talet om yttre och inre varseblivning, som är förenat med 
stora betänkligheter, skall vi undvika».

 47 Om man även förstår det vetenskapliga arbetet som en praktik, 
så finns också där behov av reflektioner av praktisk natur: Hur 
många situationer ska jag beskriva för att kunna undersöka pro
blematiken? Ska jag intervjua kollegor? Hur många teoretiska 
positioner ska jag använda mig av? Det är dock viktigt att inte re
ducera forskningen i den praktiska kunskapens teori till en ren 
»praxisforskning». Det vetenskapliga arbetet är också en prak
tik, där människor gör något tillsammans, skriver texter, gör in
tervjuer. Skillnaden är att den har ett explicit sanningsanspråk. 
Elisabeth A. Kinsella föreslår till exempel ett »kontinuum av re
flektion», hon skiljer mellan olika reflektionsformer som är rele
vanta för praktisk kunskap (Elisabeth A. Kinsella, »Practitioner 
reflection and judgment as phronesis», Phronesis as Professional 
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Knowledge, red. Elizabeth Ann Kinsella och Allans Pitman, Rot
terdam: Sense, 2012. Nackdelen med den typen av distinktioner 
är att gränsen mellan det teoretiska och det praktiska blir sud
dig.

 48 Se Svetlana Zandi, »Den stora matfesten», Kvalitetsjakten: Om 
professionalitet i välfärden, red. Lotta Viktor Tillberg, Stock
holm: Arena 2014.

 49 Tex Eva Johansson, Etik i små barns värld: Om värden och nor-
mer bland de yngsta barnen i förskolan, Göteborg: Acta Univer
sitatis Gothoburgensis, 1999.

 50 T ex Bengtson Med livsvärlden som grund.
 51 Hanne Jacobs argumenterar för att den fenomenologiska re

flektionen är så omvälvande att den omöjliggör ett återvän
dande till sitt ursprungliga sätt att se på världen (Hanne Jacobs, 
»Phenomenology as a way of life? Husserl on phenomenological 
reflection and selftransformation», Continental Philosophical 
Review 46:3, 2016). Se även Hans Reiner Sepps avhandling Praxis 
und Theoria. Husserls transzendental-phänomenologise Rekon-
struktion des Lebens, München: Alber, 1992. 

Att göra tänkandet synligt med topisk analys
maria wolrath söderberg

 1 Se Hjertström Lappalainens bidrag i denna antologi.
 2 För en mer djupgående diskussion av reflektionsbegreppet se 

Schwarz bidrag i denna antologi.
 3 Jag använder en försvenskad terminologi. På grekiska heter det 

ett topos, flera topoi. Jag har i samråd med expertis från svenska 
språknämnden valt att försvenska pluralformen till topos, dvs 
ett topos flera topos. En samling topos eller en toposlära kallas 
en topik.

 4 För en genomgång av toposbegreppet och topslärans historia se 
Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare: retori-
kens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom argu-
mentation, Ödåkra: Retorikförlaget, 2012, 27–55.

 5 Maria Wolrath Söderberg, Aristoteles retoriska toposlära – en 
verktygsrepertoar för fronesis, Huddinge: Södertörn Rhetorical 
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