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ABSTRAKT  

Syftet med denna magisteruppsats är att bidra med kunskap om vad reflektion innebär i 

lärares arbete. Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre 

undervisning och som metod i det systematiska kvalitetsarbetet och jag undersöker hur detta 

går till i praktiken, genom att ta reda på hur lärarna definierar reflektion, när och hur de 

reflekterar, vilken funktion och vilket meningsskapande lärarna upplever att reflektionen ger. 

Intervjuer med sex stycken lärare som använt sig av reflektion i sin yrkespraktik har gjorts. 

Undersökningen visar att lärarna har en gemensam förståelse av reflektion och att de 

reflekterar i tanke, text och dialog. Ju mer ofta lärarna reflekterar desto större nytta har de av 

reflektionen i sin praktik. Alla lärare i undersökningen är eniga om att reflektionen har en 

viktig funktion och skapar mening i deras praktik. Resultatet visar också att lärare reflekterar 

över det som ska bli bättre, vilket resulterar i att lärare sällan reflekterar och lyfter det som 

redan är bra. Detta får också konsekvenser för vad som vetenskapliggörs i lärares arbete. 

Reflektionen som en förutsättning för utveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

i skolan diskuteras vidare i uppsatsen och vilka konsekvenser de kan ha för lärares praktik.  
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Inledning 
I skollagen (SOU2010:800) står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (1 kap. 5§ tredje stycket 2010:800). 2011 inkluderades detta i läroplanen. 

Men vad betyder dessa två begrepp, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Enligt 

Skolverket (2010) innebär vetenskaplig grund att man kritiskt granskar, prövar och sätter 

enskilda faktakunskaper i ett sammanhang samt söker efter förklaringar och orsakssamband i 

tillgänglig relevant forskning. Skolverket menar vidare att en erfarenhet är beprövad om den är 

prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. Enligt 

Skolverket kan det gå till på följande sätt: en idé prövas av en person, denna idé prövas sedan 

av fler kollegor, en grupp, genom gemensam reflektion och dokumentation. Slutligen prövas 

samma idé av flera grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna föras vidare. 

På detta sätt utvecklas en erfarenhet till att bli en prövad erfarenhet och till sist också en 

beprövad erfarenhet. I denna process blir reflektionen ett viktigt redskap. Myndigheter som 

Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre undervisning och som 

metod i det systematiska kvalitetsarbetet. På detta sätt, menar man att skolan och dess lärare 

kan hitta vägar och sätt att förankra undervisningen i vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Detta är en av anledningarna till mitt intresse för reflektion, nämligen myndigheters 

rekommendation att använda reflektionen som en metod för att följa skollagen om att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag är specifikt 

intresserad av hur går reflektionen till i praktiken. Vad innebär reflektion för lärarna? När 

används den och på vilket sätt?  Dessa frågor blir intressanta att ställa eftersom lärarnas vardag 

är innehållsrik. I lärares arbete ingår allt från prestation, dokumentation, kommunikation och 

det är mycket som ska hinnas med. Sedan skollagen trätt i kraft har förutsättningarna förändras 

och en större vikt läggs på att vetenskapliggöra lärares praktik. Detta innebär att den 

pedagogiska praktiken påverkas, vilket med Bernsteins (2000) terminologi kan beskrivas som 

att både koderna och klassifikationen förändras. Koder, som reglerar vad som är meningsfullt 

och hur detta ska komma till uttryck, klassifikationer som kategoriserar och håller isär. Arbetet 

med att ändra skolans koder och klassifikationer har inletts i och med den nya skollagen, om 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (1 kap. 5§ tredje stycket 2010:800). Det här får 

mig att inse vikten och värdet av reflektion i skolans värld och min undran är hur lärare hanterar 

detta. Ytterligare en anledning till mitt intresse för reflektion är att det är en metod för den 

enskilda läraren att utveckla sin profession och förstärka sin yrkesidentitet (Skolverket 2010, 

Brusling (1996). I sin avhandling om skolutveckling, diskuterar Olin (2009) att det krävs tid för 

att lärare ska hinna reflektera över direktiv utifrån och tolka dem utifrån sitt eget sammanhang. 

Vi vet också att många lärare ofta inte hinner eller har möjlighet att låta saker sjunka in, utan 

istället kastas de in i nya uppgifter och behöver handla utifrån de kunskaper de redan har. 

Därmed blir det intressant att studera reflektionens betydelse för lärare i deras arbete.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att skapa kunskap om lärares förståelse, betydelse och nyttan av reflektion 

i sin praktik. För att svara på syftet och förstå vad reflektion innebär i lärares arbete har studien 

fyra frågeställningar:  

• Hur definierar lärare reflektion? 

• När och i vilka sammanhang reflekterar lärare?  

• Vilken funktion har reflektionen för lärare? 

• Vad skapar lärare för mening med hjälp av reflektion? 
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Tidigare forskning  
 

Dagens definition av reflektion presenterar svenska akademiens ordlista så här: återkastning, 

återspegling, eftersinnande tanke respektive tyst anmärkning (SAOL, 1998). Inom filosofin 

betecknas reflektion som tankens riktning på en viss sak, eftertanke, betraktelse, eftersinnande 

och i tysthet gjord anmärkning. 

Men redan i början av 1900-talet diskuterade Dewey (1933) om reflektionens betydelse för 

pedagogiken och sedan dess har det funnits, mer eller mindre, inom skolans värld. I Sverige 

uppmärksammades reflektionen på allvar, på 1990-talet, när politikerna omfördelade makt och 

ansvar inom skolan, genom att ge lärarna möjligheten att själv utveckla det egna vetandet och 

kunnandet. Reflektion blev ett centralt inslag inom lärarutbildningen och lärarprofessionen. 

Rodgers (2002) menar att det är fortfarande är oklart hur Dewey definierade reflektion. Det som 

går att urskilja är att data och idéer är två centrala delar i reflektionen, som drivs av 

observationen och slutsatser. Genom de fakta man har och de observationer man gjort kan en 

situation tolkas. Ett nytt förslag uppstår som kan kontrolleras genom återkoppling till 

situationen och sedan prövas förslaget i verkligheten. Det nya förslaget kan då verifieras, ändras 

eller avvisas. Vidare betonar Rodgers (2002) nyfikenheten, för utan den kan man inte reflektera. 

Det är just nyfikenheten som är den drivande faktorn t ex om du upplever något du inte riktigt 

förstår i en undervisningssituation, som gör att du vill undersöka saken vidare. 

Reflektionsbegreppet kan enligt Bengtsson (2007) delas upp i tre olika delar:  självreflektion, 

tänkande och självförståelse. I den första definitionen upptäcker man sig själv, i den andra görs 

en djupare eftertanke och i den sista får man en insikt i sin upptäckt. 

Hatton och Smith (1995) tar begreppet ett steg längre när de beskriver fyra olika nivåer av 

reflektion. Den första nivån är de vardagliga tankarna, ett beskrivande av rutinmässiga 

handlingar. På den andra nivån blir beskrivningen reflekterande. Här reflekterar man över 

varför man tänker eller gör som man gör. Man försöker också förklara orsakerna bakom 

tankarna och agerandet. På den tredje nivån blir reflektionen mer systematiskt och ett 

resonemang kring alternativa lösningar och dess konsekvenser uppstår. På den sista, fjärde 

nivån, sker en reflektion över det egna medvetandet genom att uppmärksamma vad och hur du 

reflekterat över. En kritisk reflektion som intar ett bredare perspektiv – du lyfter blicken och 

funderar på den aktuella frågeställningen i ett större sammanhang. Du går från ett 

individperspektiv till ett större perspektiv ex grupp- eller ett samhällsperspektiv.  

Reflektion som metod för att ena teori och praktik är viktig menar Maltén (1995) för det är först 

då som en djupare inlärning kan ske. Själva syftet med reflektion är att hitta nya sätt att tänka 

och handla, annars har reflektionen ingen betydelse. Ett exempel där reflektion enar teori och 

praktik ger Ekeberg (2001) i sin avhandling där hon analyserar lärandet av vårdvetenskap och 

reflektionens betydelse i att sammanbinda vårdvetenskaplig kunskap med vårdpraxis, då 

studenter reflekterar i vårdsituationer. Även äldreomsorgen använder reflektion som metod för 

att utveckla sin värdegrund. Det visar Aronssons och Lindströms (2015) studie som handlar om 

den reflekterande arbetsmetoden som ger ett gemensamt lärande där medarbetarna kan utveckla 

såväl omsorgsarbetet som de gemensamma värderingarna för att kunna stärka och utveckla 

kvalitén av vård och omsorg. Fler och fler branscher använder sig av reflektion i det dagliga 

arbetet, utvärderingar, värdegrundsarbetet och utvecklingsfrågor. 
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Begreppet ”det professionella reflekterandet” reds ut av Schön (Bjurwill, 1998, s 256), i och 

med att han delar upp det i två delar: reflektion i handling och reflektion i praktik, där den 

senare innebär att man tänker både före och efter praktiken. Det är just denna andra del som 

Schön anser vara den professionella praktiken, där man försöker höja sin kompetens. Detta 

ledde till att begreppet ”reflekterande praktiker” utvecklades och läraren förväntades nyskapa 

och omskapa sin verksamhet, sitt tänkande och sin kunskap. Schön (2007:46) definierar den 

reflekterande praktikern så här: ”att reflektera som praktiker innebär att man kan ta intuitiva 

beslut baserat på en kunskapsbas grundad i både teori och praktik”, en specialist som möter 

vissa situationer gång på gång och utvecklar en repertoar av förväntningar, uppfattningar och 

tekniker för att hantera dessa situationer.  Ytterligare ett tredje begrepp förknippas med Schön 

nämligen ”praktisk kunskap”, som handlar om att hålla fokus på situationen och att ha den som 

utgångspunkt. Just själva situationen kan ge svar på de frågor man reflekterat över, det är inte 

bara i tankarna man kan prova olika lösningar. Det krävs arbete med erfarenheter, inte bara att 

göra erfarenheter. Schön menar att reflektionen sker i olika faser; över kunskap-i-handling, 

reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. Det är på detta sätt som den reflekterande 

praktikern kan realisera sitt arbete 

 

Gemensamt för den tidigare forskningens definitioner är att reflektion kan ses som ett sätt att 

förstå oss själva, vårt handlande och våra upplevelser. 

 

Ny svensk forskning som undersöker hur lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

ska bli verklighet i den svenska skolan, har resulterat i en artikel om forskande lärare och lärares 

uppfattning av begreppet vetenskaplig grund. I den studien visar Kroksmark och Åman (2018) 

att läraryrket saknar vetenskapliga traditioner och har inga behov av att grunda yrket i forskning 

eftersom det inte finns modeller för vetenskapligt tänk. Om läraryrkets fortsatta professionella 

utveckling och lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska bli verklighet måste 

en vetenskaplig kultur skapas och erbjuda lärare vetenskaplig skolning.  Det finns ett tydligt 

samband mellan lärarprofession och vetenskap. Bengtsson (1993) föreslår reflektion som en 

metod att skapa en vetenskaplig distans hos lärare. Reflektionen kan användas i dialog i den 

kollegiala kommunikationen, i dokumentation t ex i loggbok och observationer och i forskning 

när man reflekterar över litteratur och vetenskapliga teorier. På detta sätt skapas ett systematiskt 

avstånd i praktiken och det bidrar till ett nytt perspektiv, som i sin tur leder till att praktiken 

omvandlas, studeras och granskas kritiskt. Nya insikter uppnås och lärare producerar sin egen 

kunskap och blir styrande i sin egen verksamhet. 

 

Även Handal (1996) menar att ett kännetecken på professionalitet är att det finns en 

reflekterande yrkesverksamhet för att utveckla en yrkesmässig kunskap och handling och att 

reflektionen ska ske tillsammans med andra yrkesutövare för att utvecklingen ska omfatta andra 

som ingår i yrkesgemenskapen. 

Skolverket utfärdar legitimationer, sedan 2011, för lärare för att professionalisera läraryrket och 

i och med det ökade kraven på goda förutsättningar för en professionell yrkesutövning. Handal 

(1996) menar att en reflekterande praktik är en förutsättning just för detta. Kännetecken för en 

professionell yrkesutövning är att man har ett gemensamt språk så att kan anknyta till teorier 
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som rör yrkesutövningen, att yrkesutövarna kan beskriva det egna yrkesutövandet med hjälp av 

en gemensam terminologi samtidigt som de kopplar till bakomliggande teorier, att den enskilda 

yrkesutövaren i sina handlingar i viss utsträckning underkastar sig normer som är gemensamma 

för hela gruppens yrkesutövande. I beskrivningen av det fjärde kännetecknet poängterar Handal 

hur viktig reflektionen över yrkesverksamheten är, för utan den sker ingen gemensam 

utveckling av kunskap och handling som utvecklar yrkesverksamheten systematiskt av 

kollektiv och inte enbart individuell karaktär. Med detta som grund drar Handal slutsatsen att 

läraryrket är en arena för potentiell professionell yrkesutövning men också att allt lärararbete 

tillfredsställer inte de professionella kraven. Handals lösning är att handledningen ska få större 

plats i utvecklingen av en reflekterande praktik. Villkoren för en sådan handledning är tid, 

kompetens, struktur och kultur. Reflektion skapar distans från det som undersöks och ger en 

överblick, men samtidigt ger den egna upplevelsen och erfarenheten en mening. Vårt 

medvetande blir större av våra erfarenheter och utgör vår förförståelse tack vare att vi tolkar 

våra intryck. Denna förmåga att tolka, strukturera och sortera erfarenhet hjälper oss att fungera 

i en verklighet. Det finns en risk att vi i vårt sorterande missar sådant som skulle kunna vara av 

vikt eller ge oss nya perspektiv. Genom ett reflekterande förhållningssätt skapar vi distans till 

oss själva och kan då öppna upp för nya perspektiv och bredda den egna upplevelsen. 

Reflektionen är därför ett viktigt redskap i lärares yrkespraktik. Carlgren (2015) ser en 

progression i läraryrket när det professionella uppdraget förändras till att mer och mer omfatta 

uppgifter som kräver ett proffsigt omdöme som vilar på teori och forskning. Reflektionen kan 

då handla om att sätta ord på den tysta kunskapen och på så sätt utveckla ny kunskap – ett 

exempel på hur läraren kan vetenskapliggöra sitt arbete.  

 

Reflekterande forskning har brutit nya vägar inom den kvalitativa samhällsforskningen. Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2017) kännetecknas den reflekterande forskningen av tolkning och 

reflektion. Tolkningen är tolkningsresultaten av alla referenser till empirin och detta kräver 

noggrann medvetenhet om t ex teoriers, språkets och förförståelsens betydelse. Reflektionen 

vänder blickarna inåt, man tar ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, 

perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som forskare i en självkritisk 

belysning. Genom denna systematiska reflektion på flera nivåer kan tolkandet uppnå en kvalitet, 

som i sin tur ger empirisk forskning ett värde. Tolkningen av det empiriska materialet är 

fortfarande viktigt men forskaren måste gå försiktigt och reflektivt fram. Fundera över vad det 

empiriska materialet betyder och varför man gör vissa tolkningar, innan man uttalar sig. 

Forskaren kan också behöva hjälp med att analysera materialet tillsammans med andra forskare, 

kollegor t ex i form av en forskningscirkel. Målet är att bidra till lösningar på människors 

praktiska problem i en verklig situation. 

 

Olin (2019) presenterar en process där den genomlevda erfarenheten utvecklas till beprövad 

genom reflektion i en didaktisk utvecklingsdialog. Processen startar med att läraren/skolledaren 

presenterar ett didaktiskt dilemma som sedan tre forskare/docent/professor ger sitt perspektiv 

på. Därefter sammanfattar en docent/forskare/professor och slutligen knyter läraren/skolledaren 

ihop det hela. I denna process självreflekterar läraren/skolledaren i två steg: först när hen skriver 

fram själva dilemmat och sedan när hen bearbetar de kommentarer som dilemmat gett upphov 
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till. Genom didaktisk utvecklingsdialog genomförs skolutveckling och gemensamt 

kunskapande på didaktisk grund. Didaktik handlar både om undervisningspraktik och 

vetenskapen om undervisningen. I en undersökande och kunskapsbyggande cykel för lärare 

visar Timperley (2019) att reflektionen är en förutsättning i varje etapp för att professionellt 

lärande ska ske. Genom att använda Timperleys kunskapsbildande cykel kan ett 

kunskapsskapande ske. Bie (2019) menar att reflektionen är en metod att utveckla teoretisk och 

praktisk kunskap och även yrkesidentitet. Därför använder hon reflektion vid vägledning av 

studenter så att de kan utveckla en yrkesmässig medvetenhet. Reflektionen är ett närmande till 

ett professionellt sätt att tänka och handla på menar Travalbee (2007). Han menar också att det 

är ett professionellt sätt att analysera och sammanfatta det som sker i olika situationer. 

Reflektion har använts och används som en metod inom aktionsforskning och stärker lärares 

produktion av ny kunskap och därmed deras makt över vad som sker i den egna praktiken. 

Aktionsforskning startade i USA på 1940-talet av Kurt Lewin, socialpsykolog, när han bjöd in 

aktörer som skulle förändra en verksamhet att tillsammans med forskare planera, pröva och 

genomföra förändringen, samt därefter reflektera över vad som skett.  Inom utbildning blev det 

kollegiala lärandet centralt i aktionsforskningen. Lärares möte i dialog och reflektion, fick en 

given plats. Rönnerman (2012) menar att i aktionsforskning görs erfarenheter beprövade och 

en kritisk och reflekterande hållning utvecklas. Kritisk självreflektion blir basen för 

professionell utveckling. Den gemensamma reflektionen är viktig inom aktionsforskning, som 

är ett återkommande begrepp när man talar om att utveckla verksamheter inom skola, förskola 

och näringsliv. Rönnerman (2012) menar att reflektionen är ett verktyg i aktionsforskningen, 

ett verktyg som ger distans, nya perspektiv och ny kunskap. Det kan vara genom 

dagboksskrivande, observationer av vardagen och dokumentation som skapar en relation 

mellan handlande och förståelse. Processen fortsätter i reflektion, dialog och kommunikation. 

Reflektionen blir således ett viktigt redskap för att utveckla och förändra förståelsen av sin 

praktik. När lärare möts, i professionella lärandegemenskaper, och diskuterar och reflekterar 

över sin praktik, leder det till andra och riktade handlingar som utvecklar praktiken, t ex ett ökat 

resultat bland elever och en ökad måluppfyllelse. 

 

 

Sammanfattningsvis säger den tidigare forskningen, om reflektion, är att den används som ett 

verktyg eller metod för att utveckla det egna vetandet och kunnandet, som leder till en ökad 

professionalism. Reflektionen enar teori och praktik t ex genom aktionsforskning, som leder till 

en utveckling av verksamheten.  I och med kravet på att skolan ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet så har reflektionen fått större betydelse och därför rekommenderar 

myndigheter, som Skolverket och Skolinspektionen, reflektion. Det finns olika delar i 

reflektionen (självreflektion, tänkande och självförståelse) men också olika nivåer, från 

vardagliga tankar till reflektion över det egna medvetandet. Nyfikenheten är själva startskottet 

för reflektionen.  

 

 



 

7 
 

 

 

Teori 
Jag har valt fenomenologi som teoretisk ansats. Fenomenologi handlar om läran om fenomen 

och väsen och målet med fenomenologi är att fånga individens förståelse av sina egna 

erfarenheter och upplevelser. Genom ett fenomenologiskt perspektiv kan jag få fatt på lärarnas 

upplevelser och deras personliga synpunkter om reflektionens betydelse.  

Den fenomenologiska forskningsmetoden fokuserar på en viss typ av kunskapsintresse och det 

finns två grundläggande kriterier för att kunna utreda det valda kunskapsintresset. Det första 

kriteriet handlar om att kunskapsintresset måste gälla ett fenomen och det andra kriteriet handlar 

om att kunskapsintresset ska inrikta sig på upplevelsen kring kunskapsintresset. Metoden kan 

undersöka en stor variation av kunskapsintressen och därför används den inom pedagogisk, 

psykologisk och vårdvetenskap. 

Enligt Szklarski (2015), så lyfter man i fenomenologin fram en essens, själva kärnan i 

människors upplevelser. Syftet med denna essens är att finna en gemensam nämnare. “Essensen 

omfattar ett fåtal av upplevelsernas alla beståndsdelar, det är en kärna som fenomenet inte kan 

mista utan att upphöra som just denna upplevelse (Szklarski, 2015. s.132).  

Fenomenologin har två avsikter; den första är att förstå och närma sig det fenomen som ska 

studeras och det andra att utforma tillvägagångssättet för att fånga fenomenet. Upplevelsen av 

ett fenomen är själva målet med en fenomenologisk studie. Fenomenologi är en teori skapad av 

Edmond Husselr. Den är filosofisk och handlar om ett intentionalt medvetande, som innebär att 

det både är riktat och meningsskapande. Medvetandet är riktat i den mening att det alltid finns 

något objekt som medvetandet betraktar” (Szklarski, 2015. s.132) 

Ett fenomen kan beskrivas som ett observerbart skeende, hur saker och ting ter sig för oss 

människor. Inom metakognition så menar man att det är individens förhållningssätt till sin egen 

utveckling av t ex intellektet. Metakognition handlar om tankeprocesser om det egna tänkandet 

och handlandet, det som är bredvid själva vetandet, som syftar på medvetenheten om de 

kognitiva färdigheterna, där är reflektionen en komplex del. Bengtsson (1998) menar att ett sätt 

att nå fördjupad kunskap är att begränsa sin forskning till en viss miljö eller ett visst fenomen. 

En fenomenologisk forskare utgår från att söka efter förståelsen och den betydelsen fenomenet 

har för individen, inte fenomenet i sig (Bengtsson, 1998).  

Bjurwill (1995) menar att om man använder den fenomenologiska teorin så möter man sitt 

material förutsättningslöst och direkt. Genom teorin försöker man hitta olika sätt att förstå och 

uppleva vår värld och genom ett reflekterande förhållningssätt finna svar till de 

ställningstaganden som görs. 

Centrala begrepp inom fenomenologin är fenomen, livsvärld, essens och meningsskapande. 

Fenomen betyder ”det som visar sig” och beskrivs alltid som något som visar sig, Bengtsson 

(2005) menar att inom fenomenologin står subjekt och objekt alltid i en ömsesidig relation till 

varandra. Livsvärlden, det andra centrala begreppet inom fenomenologi, är den vardagliga och 

föränderliga värld vi lever i, som vi ständigt formar och omformar. Fenomenologins uppgift är 

att beskriva denna livsvärld, vad den innehåller och hur allt hänger ihop med varandra. Dahlberg 

(2019) ”Fenomenologi i praktiken” medverkande författare) utvecklar det ännu mer genom att 
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säga att livsvärlden handlar om vårt förhållningssätt till den verklighet som vi talar om som vår 

värld, hur den framstår för oss och vad den betyder för oss. Bengtsson (1998) menar att 

livsvärlden är både historisk och framtidsinriktad. Den utgår alltid från den enskilda individen 

samt utifrån det perspektiv och den tid som råder här och nu. Livsvärlden är din upplevelse av 

eller dina tankar om din egen värld, din förståelse och dina erfarenheter, som utför grunden för 

lärande och förändring. Tredje begreppet, essensen, menar Szklarski (2015) att det är kärnan av 

ett fenomen, det som gör fenomenet till det den är. Den kan även beskrivas som “det 

oföränderliga”, själva kärnan i fenomenet. Det sista begreppet, meningsskapande, är vad som 

upplevs som meningsfullt för varje individ i relation med omvärlden. Meningsskapandet är 

föränderligt utefter människors erfarenheter och upplevelser (Szklarski, (2015).      

I uppsatsen förstår jag reflektionen som ett fenomen som upplevs och erfars av lärare och i 

denna magisteruppsats ska jag undersöka hur lärare upplever och använder reflektion i sin 

yrkespraktik. Fenomenet reflektion har erfarits av lärarna och dessa erfarenheter ska jag försöka 

beskriva. 

Teorin och de fyra centrala begreppen inom fenomenologin har varit vägledande i 

formulerandet av mina frågor.  

Begrepp Frågeställning 

Fenomen Hur definierar lärare reflektion? 

Livsvärld När och i vilka sammanhang reflekterar 

lärare? 

Essens Vilken funktion har reflektionen för lärare? 

Meningsskapande Vad skapar lärare för mening med hjälp av 

reflektion? 
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Metod  

Intervju  
Jag valde kvalitativ metod (Patel 1991, s. 119) eftersom jag ville gå på djupet och få insikt om 

lärares upplevelser av reflektion i deras yrkespraktik. Patel menar att genom en kvalitativ 

undersökning får man fram en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade som ofta blir 

resultatet av kvantitativa undersökningar. Genom att välja kvalitativ metod så kommer det som 

ska studeras att framträda på sina egna villkor så långt det är möjligt. I detta fall ska jag närma 

mig reflektionen som ett fenomen. Som datainsamlingsmetod väljer jag intervjuer med öppen 

intervju som arbetsmetod (Kvale 2014) eftersom då förminskas intervjuarens inflytande över 

svaren och genom samtalet lär jag känna de intervjuade lärarna, jag får kunskap om deras 

erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. I intervjuerna ges lärarna en möjlighet 

att utveckla och fördjupa sina synpunkter och tankar kring frågeställningarna. Att fritt få prata 

kring de frågor som ställs kommer att resultera i en fördjupad analys i undersökningen. 

Intervjufrågorna är preciserade utifrån den övergripande frågeställningen: Vad innebär 

reflektion i lärares arbete? 

Denna intervjuguide användes vid intervjuerna: 

TEMA ANALYSFRÅGA ÖPPNA FRÅGOR FÖLJDFRÅGOR 

Definition  

Förståelse 

Användning  

Vad betyder… 

Vilken förståelse… 

Hur används… 

Hur upplever du 

reflektion? 

Vad innebär 

reflektion för dig? 

Kan du ge exempel 

på vad reflektion kan 

vara? 

I klassrummet, 

arbetsrummet, 

ensam, kollegialt, 

med eleverna… 

Process – allt det 

som läraren gör och 

lär sig/eller upplever 

som knöligt under 

tiden 

Produkt – text och 

det som sluttexten 

ger 

Hur ser din process 

ut när det gäller 

reflektion? 

  

  

  

Vilken blev din 

produkt (efter 

reflektionen)? 

Berätta hur du 

reflekterar! 

  

Ramfaktorer? 

  

  

Har reflektionen 

givit dig något?  

Bättre/sämre 

metoder? 

  

Något som 

styrt/begränsat? 

  

Vad har reflektionen 

gett dig? 

Kunskapsproduktion  Relationen mellan 

teori och praktik 

Vad blir det 

vetenskapliga i 

reflektionsarbetet? 

Erfarenheterna av att 

reflektera, vad 

innebär det för dig? 

Har du fått några nya 

kunskaper/insikter?  

Vilka? 

Vilken sorts 

kunskap? 
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Respondenterna 
Intervjuerna har genomförts på olika skolor i en norrländsk kommun med legitimerade lärare 

som undervisar i olika ämnen och i olika stadier (se nedan). Ett subjektivt urval gjordes när jag 

valde ut undersökningsgruppen eftersom jag visste att dessa lärare använt sig av reflektion i sin 

yrkespraktik och tros därför ha mest relevans för undersökningen (Denscombe, 2009, s. 37). De 

intervjuade tilldelades fiktiva namn för att garantera anonymiteten. Genom detta så kan man se 

att det inte bara är en person som sagt allt som citeras (Patel och Davidson, 2003). All data 

kodades för att skapa en överblick över materialet. Kodningen kräver kodningsanteckningar 

och kommer att vara begreppsstyrd av de redan utvecklade koderna, som kommer att finns i 

delar av materialet.  

Översikt av urvalsgrupp 

Bakgrundsinformation om respondenterna i studien. 

Nr Kod Namn Kön Ålder Utbildning Arbetar i 

skolår 

Antal 

verk- 

samma 

år 

1 Annika  kvinna 52 1-7-lärare Åk 1-3 25 

2 Anne  kvinna 59 1-7-lärare, 

specialpedagog 

F-3 15 

3 Nettan  kvinna 50 1-7-lärare, 

sv/so 

Åk 1-3 15 

4 Astrid  kvinna 41 1-7-lärare Åk 1 18 

5 Athena  kvinna 42 Musiklärare, 

instrumental 

ensamble 

Åk 2-gy 19 

6 Nicole  kvinna 49 Musiklärare, 

gr-gy, 

instrumental 

Åk 2- gy 

åk 3 

25 

 

Etiska frågeställningar 
I min studie tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper. Informationskravet 

efterlevs genom att deltagarna informeras om studiens syfte och deras roll i den. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att de samtycker och att de har rätt att avbryta deltagandet. 

Konfidentialitetskravet efterlevs genom att deltagarna oidentifierats och att forskaren har 

tystnadsplikt. Sista kravet, om nyttjande, kommer att uppfyllas genom att uppgifter bara 

kommer att användas i denna studie. Jag har varit mån om att respondenterna ska känna sig 

bekväma under intervjuerna och försökt skapa en trygg miljö för ett avslappnat samtal om 

reflektion med hjälp av frågeställningarna. Därför har intervjuerna skett på respondenternas 

skolor. 
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Genomförande 
Studien ägde rum under läsåret 19/20 i olika etapper: 

• September 2019: Information om studien och förfrågan om deltagande skickas ut, med 

post. 

• Oktober-december 2019: Genomförandet av intervjuer med berörda lärare. 

• Våren 2020: Transkribering och analys av empirin. Färdigställande av magisteruppsats. 

 

Intervjuerna gjordes i respondenternas skolor, i rum där vi kunde sitta ostört och prata. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades sedan för att underlätta 

hanteringen av det insamlade materialet. Transkriberingarna skedde så fort det var möjligt efter 

intervjuerna medan de ännu var i färskt minne. 

 

Databearbetning 
Det var ett tidsomfattande arbete att transkribera intervjuer men samtidigt oerhört givande. 

Under transkriberingarna gjordes fortlöpande analyser. Patel och Davidson (2003) menar att 

det är bra att börja analysera så fort som möjligt eftersom intervjuerna ännu är i färskt minne. 

Det insamlade materialet blir således mer levande. När alla intervjuer transkriberats började 

analysarbetet genom att koda det empiriska materialet och söka svar på de frågor som ställts till 

respondenterna. Svaren markerades med överstrykningspennor i olika färger, dvs svaren på en 

fråga hade samma färg i alla intervjuerna. Detta underlättade analysarbetet genom att man 

snabbt kunde få en helhetsbild. I nästa steg skrevs samtliga frågeställningar på ett papper var, 

varvid pappret sedan fylldes med de markerade svaren i de transkriberade intervjuerna. Dessa 

sammanfattningar lästes sedan om och om igen för att hitta kategorier att sortera all information 

under (Patel och Davidson 2003). Lämpliga citat plockades ut för att styrka texten och visa på 

olika svar. 

 

Forskningscirkel 
I magisterkursen ingick att skapa ett deltagarorienterat forskningssammanhang, en 

forskningscirkel, vid sin skolenhet. Lauvås (2016) menar att i en personalgrupp finns 

kompetenser som kompletterar varandra och som kan nyttjas och vidareutvecklas. Han har 

tillsammans med Hofgaard Lycke och Handal utvecklat en kompetensutvecklingsform de 

kallar för kollegahandledning med kritiska vänner. Själva syftet med en sådan grupp är att 

främja personlig och professionell kompetensutveckling samt organisationsutveckling. Med 

den som inspiration och källa, bjöd jag in sex stycken kollegor och Ulrika Bergmark, forskare 

till en forskningscirkel. Vid första träffen presenterade jag och Ulrika forskningscirkelns  

funktion,  min forskningsplan och sedan diskuterades begreppet reflektion och litteratur, 

“Kollega - handledning med kritiska vänner”,  som skulle läsas inför nästa träff. Vid träff två 

diskuterades litteraturen och jag presenterade mitt första resultat. Deltagarna bekräftade och 

kände igen sig i mitt resultat. Deras samlade erfarenheter bidrog till en slags kvalitetssäkring 

av empirin. Forskningscirkeln blev ett forum för gemensam diskussion kring reflektion som 

jag haft nytta av när jag fortsatte att analysera och tolka mina forskningsresultat.  
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Resultat 
Syftet med denna studie har varit att skapa kunskap om lärares förståelse, betydelse och nyttan 

av reflektion i sin praktik. Genom de kvalitativa intervjuerna fick jag fram olika teman i de 

olika frågeställningarna. Detta kapitel innehåller en sammanställning av de resultat som svarar 

på studiens övergripande frågeställning Vad innebär reflektion i lärares arbete? För att förstå 

och analysera lärares arbete med reflektion har analysen utgått ifrån fenomenologins fyra 

centrala begrepp: fenomen, livsvärld, essens och meningsskapande. I första delen Fenomen 

presenterar jag hur lärarna upplever reflektion och definierar den.  Andra delen handlar om 

Livsvärlden och då redogör jag för reflektionens tid och rum. I tredje delen presenterar jag den 

upplevda essensen genom att visa exempel på reflektionens funktion.  I sista delen 

Meningsskapande redogör jag för själva meningen och slutresultatet av reflektionen.  

 

Fenomenet reflektion 
Reflektionen är ett fenomen som alla intervjuade lärare har upplevt och har erfarenheter av. 

Resultatet visar att det finns en gemensam förståelse av vad reflektion är. Lärarna beskriver den 

som en djupare tanke, en slags återspegling av något som hänt. Men det framkommer också i 

min empiri att reflektion kan innebära olika saker. Precis detta sammanfattar läraren Annika, 

som jobbat 25 år med barn i de lägre åldrarna:   

”man kan ju både reflektera i sitt huvud, med andra muntligt och skriftligt med sig själv 

också och skriftligt med andra.” (intervju 1) 

Vad Annika påpekar är att fenomenet reflektion kan förstås både som tankereflektion, i dialog 

med andra och därmed blir det en dialogreflektion och till sist också en textreflektion. Jag 

kommer nedan beskriva ytterligare lärarnas erfarenheter av fenomenet reflektion utifrån dessa 

tre teman.  

 

Tankar 

I empirin framkommer det att lärarna beskriver reflektionen som en djupare och mer grundlig 

tanke över något man gör och gjort i sin praktik. Detta beskriver specialläraren Anne, tydligt 

när hon kopplar ihop sina tankar med det hon gör: 

”Tankar om ens egna tankar och ens egna görande…” (intervju 2) 

Tankarna är inte bara vilka tankar som helst, utan Anne beskriver att det är ett större tankearbete 

om sina egna reflektioner och över hennes agerande. Fenomenet reflektion erfars med andra 

ord som en stunds eftertanke då hon kan ta ett steg tillbaka och försöka förstå sin verklighet. 

Detta tankearbete kan även ske i själva handlingen, t ex när hon hjälper en elev genom att sätta 

in rätt åtgärd. Nettan, som jobbar som klasslärare åk 1-3, beskriver det så här:  

”När jag sitter och lyssnar på när elever läser sin läsläxa, då tänker jag ju på hur de 

läser och hur jag liksom ska hjälpa dom att ta nästa steg, vilken bok som ska bli nästa…” 

(intervju 3) 
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Vad som framkommer från citatet är att tankereflektionen sker automatiskt och är en pågående 

process som sker parallellt i verksamheten. Fenomenet tankereflektion kan utifrån lärarnas 

utsagor sammanfattas som ett slags riktat tankearbete över sitt och andras görande för att 

komma vidare, för att kunna ta nästa steg.  

 

Text 

Det andra temat som framkommer när lärarna beskriver fenomenet reflektion, är att reflektion 

kan vara text. Alla intervjuade lärare sammanfattar valda reflektioner i skrift, med hjälp av 

penna eller dator. De använder sig av koder och flytande text när reflektioner noggrant skrivs 

ner i loggböcker, med eller utan mallar eller i dokument för enskilda elever, i kalendrar och t o 

m i noter. Genom att formulera och skriva ner reflektioner sker en första bearbetning och ett 

slags förtydligande. Många av lärarna använder de nedskrivna reflektionerna när de sedan 

samtalar med kollegor. Några av lärarna har deltagit i aktionsforskning och då har de haft krav 

på sig att reflektera skriftligt och att sedan lämna in den skriftliga reflektionen. De strukturerade 

reflektionerna används i pedagogiska underlag, reflektionsscheman och i enskilda dokument 

för elever. Några av lärarna uttrycker vikten av att hitta sitt sätt att reflektera skriftligt och det 

kräver att man provar på olika sätt. Specialläraren Anne kände att hon blev styrd när hon 

använde sig av reflektionsschema med spalter. Hon ville hellre skriva fritt. 

Citat Anne: 

’’för mig är det bättre att anteckna, alltså jag tycker att det är lite svårt med 

reflektionsschema med spalter, där det liksom är bestämt vad jag ska reflektera över. 

Jag tycker att det är lättare med en löpande anteckning i en bok eller på datorn” 

(intervju 2) 

På samma sätt uppskattar musikläraren Athena friheten när hon skriver. Skulle hon inte ha frihet 

att välja form kanske reflektionen inte blivit av. Athena visar att det finns ett värde i att få prova 

sig fram till den form av skriftlig reflektion som passar en själv. När hon hittar sitt sätt ökar 

både reflektionens kvantitet och kvalité. Genom att göra formen till sin egen blir henne 

reflektion också mer hanterbar. 

 

Citat Athena: 

”Jag försöker skriva mycket, det händer ju saker så klart men jag försöker skriva 

löpande text och inte censurera mig själv, utan jag skriver ner det jag känner eller bara 

tänker. Jag upplever att det är större chans att det blir gjort då, än om jag ska lägga 

band på mig och skriva fint och tänka ut saker.” (intervju 5) 
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Dialog 

Enligt de intervjuade lärarna kan reflektion också vara i form av dialog. De intervjuade lärarna 

reflekterar med sina kollegor, med en eller flera kollegor och det förekommer också att någon 

lärare reflekterar med elever och handledare. De spontana och fördjupade samtalen som sker 

kollegor emellan är exempel på just kollegiala reflektioner. Klassläraren Astrid beskriver att 

det inte är så komplicerat, utan tvärtom väldigt enkelt: 

Citat Astrid: 

”…det kan ju vara med en kollega efter… vi träffas ju ofta en stund, efter eleverna har 

gått och pratar med varann” (intervju 4) 

Astrid visar med sitt citat att reflektion i dialog med någon annan sker väldigt ofta och 

regelbundet. 

Andra exempel på reflektioner i dialog är de kollegiala reflektionerna som kan ske i 

forskningscirklar och kollegiesamtal där varje lärare har t ex 2-3 min på sig att presentera sina 

reflektioner. Dessa dialoger är kräver lite mer av de deltagande lärarna i form av någon 

förberedelse. Ofta har de i förväg bestämt ett tema, ett vetenskapligt beprövat sätt eller ett 

teoretiskt perspektiv, för den kollegiala reflektionen. Det innebär att lärarna redan gjort en första 

reflektion innan de möts. Efter en kollegial reflektion kan ibland en grupp kollegor sammanfatta 

de muntliga reflektionerna skriftligt och då sker en tredje reflektion. 

Citat Nicole: 

”Vi hade avsatt 1½ h i veckan till aktionsforskning och la upp ett typ rullande schema, 

när vi var med handledare, var själva och hade forskningscirklar och individuell 

reflektion. Tid fick vi avsatt...sen märkte vi, vi höll ju på ett år, det börjar vara mer på 

vårterminen, då var vi många som sa ”kan vi strunta i den där individuella”. Vi träffas 

allihop istället. Så den individuella tiden tog vi bort, till förmån för att få reflektera 

tillsammans.” (intervju 6) 

Nicole och hennes kollegor, som alla jobbar som musiklärare, deltog i ett 

aktionsforskningsprojekt. De lyckades hitta stunder när de kunde skriva ner sina egna 

reflektioner, så att de till slut inte behövde den där avsatta tiden för individuell reflektion. De 

ville hellre använda den tiden till att träffas för att reflektera tillsammans, men med hjälp av 

sina individuella reflektioner de redan hade gjort. Nicole menar också att reflektionen kan 

användas, på liknande sätt som de gjort i aktionsforskningsprojektet, även i hela organisationen 

på skolan.  

 

”möjligtvis kan reflektionen vara på många olika nivåer, den kan vara min egen och så 

kan det vare i en grupp. Det kan ju också vara i en hel organisation eller på en 

arbetsplats” (intervju 6) 
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Sammanfattningsvis så har de intervjuade lärarna erfarenheter av reflektion och de har en 

gemensam förståelse för vad reflektion är, dvs hur de upplever fenomenet i sin praktik. Samtliga 

lärare tycker att reflektionen är en djupare tanke för att förstå praktiken bättre. Men de utvecklar 

också sin definition genom att beskriva olika slags reflektioner, vilket jag ovan beskrivit i 

termer av hur det används: reflektion i tanken, reflektion i text och reflektion i dialog. I dessa 

olika termer så blir det tydligt att reflektionen sker på olika nivåer t ex när tanken blir en 

reflektion, som skrivs ner och sedan när den skrivna reflektionen används i en dialog. Detta 

resultat av förståelsen av fenomenet reflektion svarar upp mot min första forskningsfråga: Hur 

definierar lärare fenomenet reflektion?  

                                

Reflektionens tid och rum 
Tid 

De intervjuade lärarna reflekterar väldigt ofta, t ex efter varje lektion som en rutin, i görandet, 

på fasta tider som t ex en gång/v, var 3:e vecka, 1 g/månad osv. Anne, som jobbar som 

speciallärare och träffat många elever och lärare, tycker att det är viktigt att reflektera ofta för 

annars kommer man att glömma bort så mycket. Här visar hon hur viktigt hon tycker det är att 

reflektion bör ske som en rutin. 

”…jag tycker det är viktigt att avsätta tid för att skriva ner sina reflektioner varje dag. 

Det går inte att komma ihåg om man väntar till fredag.” (intervju 2) 

Det Anne poängterar här är vikten av att skapa vardagsrutiner där reflektionen ingår. Rent 

konkret kan det handla om att värdera reflektionen på ett nytt sätt och inte ha dåligt samvete för 

att man prioriterar at reflektera. Hon beskriver det så här:   

Citat Anne: 

”jag bara tycker att det är oerhört viktigt med reflektion. Jag tycker att vi måste ta oss 

tid. Jag tycker inte att vi ska känna att ”ojoj, nu sitter jag här och gör ingenting, bara 

tänker”. Det är superviktigt för att vi ska kunna utvecklas.” (intervju 2) 

Här beskriver Anne att hon tycker det är tillåtet att ge reflektionen tid och tillåta sig att känna 

att den är lika viktig och nyttig som att rätta den där högen med matte-böcker. Tid är en 

ramfaktor som nästan samtliga lärare nämner. De finner det svårt att hitta tiden för reflektion 

under sin arbetsdag. Två av lärarna ger konkreta exempel när det plötsligt uppstår tid. T ex när 

en elev plötsligt är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till sin gitarrlektion, 

uppstår en lucka för musik-läraren, som då kan ta tillfället i akt att reflektera. En annan lärare 

nämner att vid några enstaka tillfällen har de varit två lärare i klassrummet och då har den ena 

kunnat reflektera. 

Lärarna är väldigt anpassningsbara, när det gäller tiden, så när de märker att de inte riktigt har 

tid att reflektera så består de skriftliga reflektionerna kanske bara av koder och stödord, som de 

snabbt skrivit ner. Dessa anteckningar kan de sedan bearbeta, förfina och vidareutveckla när tid 

finns. Musikläraren Athena beskriver att när hon har tid kan hon sortera bland sina lösa 

anteckningar, koder och stödord. Efter sorteringen blir det ordning och reda i de skriftliga 

reflektionerna. 
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”har jag tid skriver jag i datorn, i ett dokument, där det är ordning och reda. Har jag 

dåligt om tid, som när jag har klass, så kanske man känner att man behöver skriva ner 

något medan det händer, då kladdar jag ner där jag får chans, i noterna eller där jag 

får… så får man föra över det i efterhand.” (intervju 5) 

 

Några av lärarna upplevde lättnad när tiden för reflektion begränsades. Några exempel på 

begränsningar som lärarna nämner är att man kan titta på någon detalj i undervisningen, en 

grupp, en elev, tre lektioner, välja ett särskilt perspektiv…osv. och på det sättet begränsa.  

Citat Nicole: 

”Vi valde att bara först och främst reflektera över tre lektioner och det blev en ramfaktor 

som gjorde att det blev befriande. Förstår du hur jag tänker? Då kändes det som att 

”det här klarar jag av, det här kan jag hantera” (intervju 6) 

Nicole, som jobbat 25 år som musiklärare, menar att genom att begränsa tiden för reflektion, så 

blir den mer hanterbar och lättare att göra.  

I materialet framträder också att organisation och struktur är en viktig förutsättning för 

reflektion. Lärarna menar att om det skapas tid för reflektionen i organisationen så ökar 

sannolikheten att den blir av.  

  

Rum 

De intervjuade lärarna berättar att deras reflektion sker på olika platser t ex i klassrum, 

personalrum, korridorer etc. Oftast sker reflektionen när lärarna är ensamma, t ex i bilen, på 

väg hem efter en arbetsdag, efter lektionen då de kan avsluta dagen med en återblick. 

Klassläraren Nettan beskriver det så här:  

”… i bilen på väg hem, när det liksom är lugnt och man hinner tänka klart.” 

”när lektionen är slut kan jag sätta mig ner och skriva ner…” (intervju 3) 

För att en reflektion, en djupare eftertanke, kan ske behöver lärarna tid och ett lugn. Det är först 

då som de har förutsättningarna för att samla tankarna för en stunds begrundande.  

Jag ser i min empiri att reflektionen ofta sker i rörelse, då läraren är på väg från något till något 

annat, t ex på väg hem, på väg från lektionen…  

Sammanfattningsvis kan jag se att reflektionen sker på ett flertal ställen och vid olika 

tidpunkter, oftast när lärarna upplever en stund av lugn och ro. Utmaningarna för lärarna är att 

prioritera reflektionen och skapa tid för den i praktiken. Några av lärarna påpekar att om det 

finns plats för reflektion i organisationen så ökar chansen att den blir av. En intressant detalj 

som framkom när det gäller tid, var att om reflektionen begränsas på något sätt, så blir den mer 

hanterbar och då också lättare att få gjord. Som svar på min andra frågeställning “När och i 

vilka sammanhang reflekterar lärare?”, säger lärarna att ju mer ofta de reflekterar desto lättare 

är det att komma ihåg vad som hänt och att reflektionen kräver ett lugn, gärna i avskildhet, så 

att tankarna kan tänkas klart.  
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Reflektionens essens  
I det här stycket ska jag presentera essensen av reflektionen genom att visa på de olika 

funktionerna av reflektion som framkommit i empirin. De intervjuade lärarna menar att 

reflektionen är en slags metod för att komma vidare i sitt arbete. Jag ser två faser, när lärarna 

beskriver reflektionen som metod. Den första fasen handlar om att sortera och strukturera och 

den andra handlar om att utvärdera och utveckla.  

Sortera och strukturera 

De intervjuade lärarna sorterar och strukturerar i sin vardag för att överhuvudtaget få sina 

arbetsuppgifter genomförda. I den processen använder lärarna reflektion som metod, för att 

kvalitén på undervisningen ska bli så bra som möjligt, lärandet ska bli så stort som möjligt för 

eleverna och även att arbetsmiljön, för både lärare och elev ska bli gynnsam. I denna, första fas, 

så skapas rutiner som underlättar lärarens arbete. Lärare individualiserar sin undervisning 

genom att sortera bort det som är för enkelt eller för svårt, anpassar material, stöd och tid efter 

elev. Lärarna menar att struktur i undervisningen underlättar lärandet och att den ser olika ut 

för elever, klasser, ämnen, pedagogiska insatser och för lärares eget lärande.  

 

Utvärdera och utveckla 

Efter att lärarna sorterat och strukturerat tar de nästa steg, där de utvärderar och utvecklar. Här 

visar lärarna tydligt att reflektionen tar ett steg ytterligare, när de t ex utvärderar en metod som 

de använt genom att titta på resultatet och verkligen kritiskt granska om metoden givit det 

förväntade resultatet. Om inte, så utvecklar man metoden eller byter metod. I den här fasen får 

lärarna synliggöra den tysta kunskapen och bepröva sina erfarenheter. Musikläraren Nicole, 

som jobbat i 25 år, beskriver känslan av nyttan med sina reflektioner:  

”Det är skönt att gå tillbaka till sina reflektioner och luta sig mot dem, för annars har 

jag ju en känsla av att jag kan ju ingenting.” (intervju 6) 

Reflektionen som metod i utvärderingarna ger lärarna syn på vad som händer i lärandet, oftast 

hos eleverna, men också hos lärarna själva. Lärarna synliggör och sätter ord på det som sker 

och det upplevs som en förutsättning för själva lärandet. Genom att få syn på elevernas och sitt 

eget lärande får lärarna en bekräftelse på sin kompetens. Flera lärare menar att utan reflektionen 

skulle inte utvecklingen gå lika snabbt.  

Citat Nicole: 

…det kan också vara att utveckla min undervisning, utveckla mitt förhållningssätt, att få 

syn på saker skulle jag vilja säga, få verktyg att få syn på det jag inte trodde att jag 

tänkte på… (intervju 6) 

Med hjälp av reflektion i utvärderingen kan Nicole utveckla sig som lärare och senare sin 

undervisning. Att kunna gå tillbaka i sina reflektioner innebar för lärarna att de fick syn på nya 

saker, förstod på ett annat sätt eller ur ett annat perspektiv. Både Annika och Nicole beskriver 

att de kan se sin praktik ur ett nytt teoretiskt perspektiv eller att de redan har svaret på det som 

de reflekterat över. 
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Citat Annika: 

”jag upplever att när jag har skrivit ner mina reflektioner, så kan jag se det med andra 

ögon efter ett tag. Mina tankar förändras.” (intervju 1) 

 

Citat Nicole: 

”Reflektion för mig är nog ganska mycket skriftligt, för det är när jag skriver ner det 

som reflektionen kan studsa tillbaka och jag kan upptäcka ”…ja, men vänta nu, det var 

ju det här...” Det blir som synligt, mer tydligt för mig när jag börjar skriva och så efter 

ett tag märker jag att jag kanske skriver svaret eller vad jag borde göra…” (intervju 6) 

 

Nettan beskriver tydligt hur värdefullt det har varit för henne att kunna gå tillbaka i sina 

anteckningar om elever för att kunna få syn på deras utveckling. 

Citat Nettan:  

”För 10 år sen hade jag mer tid för reflektion, jag kunde sätta mig ner efter lektionens 

slut och skriva ner hur det hade gått för varje elev och vem som hade förstått och inte 

förstått… då hann jag sitta och skriva. Det hinner jag ju aldrig nu. Då hade jag ju mera 

på papper. För tankarna man har, dom försvinner ju, dom är ju inte alltid kvar. det är 

ju som det mest akuta man löser här och nu. Men då… då hade jag ju kvar dom 

anteckningarna och kunde gå tillbaka, se på utvecklingen hos varje elev. Dom 

reflektionsanteckningarna var ju till nytta för mig då. ” (intervju 3) 

 

Sammanfattningsvis beskriver de intervjuade lärarna att reflektionens funktion är stor och att 

den sker i två olika faser: den första fasen handlar om att sortera och strukturera, den hjälper 

lärarna att skapa rutiner och underlätta lärandet. I den andra fasen, där lärarna utvärderar och 

utvecklar, så jobbar de mer kritiskt, försöker synliggöra lärandet och beprövar sina erfarenheter. 

Tiden är en avgörande faktor och påverkar storleken av reflektionens funktion. Om lärarna 

upplever att tid finns går de flesta vidare till fas två och på så vis kan lärarna sätta ord på sin 

egen kunskap och synliggöra den. Detta blir svaret till min tredje frågeställning “Vilken funktion 

har reflektion för lärare?” 
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Reflektionens meningsskapande 
Relationer 

Musikläraren Athena, som jobbat i nästan 20 år, berättar att med hjälp av sina skriftliga 

reflektioner så kan hon vara mer närvarande och bygga på tilliten i mötet med eleven/eleverna. 

Specialläraren Anne berättar att hon och hennes kollega sparar mycket tid eftersom de läser 

varandras reflektioner om gemensamma elever och kan därför ta vid där den andra slutade och 

att de vet vad den andra gjort och då behöver man själv inte prova just det, om det inte 

fungerade. På det sättet kan tid sparas och användas till att höja kvalitén på mötet med 

eleven/eleverna. De enskilda reflektionerna som lärarna gör kan bli en slags bearbetning av en 

svår situation eller uppgift. När reflektionen är gjord har läraren noggrant funderat över nästa 

steg i mötet med eleven/eleverna. Detta leder till djupare relationer med elever och kollegor. 

Den enskilda reflektionen gör så att läraren håller sig uppdaterad och skapar en större närvaro 

som leder till tillit och större lärande. Tillsammans med eleven/eleverna utvecklas relationerna 

och en gemensam värdegrund skapas. Musikläraren Athena beskriver denna process så här:  

”reflektionen leder till att du är mer närvarande eftersom du, med hjälp av reflektionen, 

kan knyta an från en vecka till en annan. Du behöver inte använda energin till att komma 

ihåg utan istället vara närvarande i situationen” (intervju 5) 

Med hjälp av reflektionen känner Athena att hon kan vara mer i nuet när hon träffar sina elever 

och kommer dem lite närmare varje gång. Sen Athena börjat reflektera känner hon att hon 

jobbar mer med själva människan. Förr var det mer med den musikaliska utbildningen. Tack 

vare reflektionen blir relationen mer personlig. 

 

Ny kunskap 

Men hjälp av reflektionen upplever några av lärarna att de får en överblick av sin pedagogiska 

vardag och det gör det lättare att prioritera och att anpassa sin undervisning. De intervjuade 

lärarna skapar ny kunskap med hjälp av sina reflektioner och det leder till nya konkreta åtgärder 

som förbättrar undervisningen, en förfining av pedagogik och didaktik. Synliggjorda 

erfarenheter som stötts och blötts i skriftliga och muntliga reflektioner utvecklar verksamheter, 

t o m effektiviserar den eftersom metoder förfinats. Högre måluppfyllelse är också ett 

slutresultat som visar sig i projekt t ex om textsamtalen, där lärarna använt reflektion som en 

metod.  

Nyfikenhet är också ett resultat av reflektionen, vilket Nettan framhåller, och att den kan i sin 

tur leda till nya projekt, stora som små, framtida forskningscirklar och kollegahandledning 

genom skuggningar. Allt det nya som kommer att upplevas kommer efter reflektion att visa på 

ny kunskap. Nyfikenheten och de nya kunskaperna leder till ökad lust och inspiration hos 

lärarna. Detta i sin tur leder detta till en högre måluppfyllelse hos eleverna. När jag frågar 

läraren Nettan vad reflektionen ger henne svarar hon så här: 

”Jag får syn på processen hos eleven, jag kan gå tillbaka och se utvecklingen hos eleven. 

Jag kan även gå tillbaka och se min egen utveckling. Jag kan lära mig av innehållet i 

mina reflektioner och därigenom få fler verktyg att nyttja när jag sedan ska jobba med 
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mina elever. Jag känner att om jag får tid att fundera på vad som funkar för varje elev, 

så får jag syn på fler möjligheter.” (intervju 3) 

På liknande sätt beskriver musikläraren Nicole att hon utvecklas: 

”ja, reflektionen blir ju, hjälper till, skulle jag säga, till någon typ av förfining eller 

utveckling hos mig. Det låter kanske stort, men om man smalnar av det, då kanske man 

istället förfinar ett arbetsmoment eller ett sätt att undervisa. Det är väl en typ av 

förfining, en kvalitétshöjning, att man blir bättre och bättre pedagog.” (intervju 6) 

Båda Nettan och Nicole har med reflektionens hjälp fått ny kunskap som de har stor användning 

av i praktiken. På detta sätt sker en utveckling av verksamheten. 

 

Yrkesidentitet  

I min empiri ser jag att lärarna i min studie skapar och utvecklar sin yrkesidentitet med hjälp av 

reflektionen, som skett individuellt eller med kollegor. I reflektionen har lärarna satt ord på det 

som sker i deras pedagogiska vardag. När jag intervjua specialläraren Anne så håller hon med 

när jag sammanfattar det hon tidigare sagt i intervjun:  

”ja, vad skapar reflektionen egentligen… det låter ju som att det är väldigt mycket. Dels 

att den synliggör ditt görande, den där tysta kunskapen du har, ett slags 

erfarenhetsutbyte som du och din kollega har, ett sätt att samla kunskap för att sedan 

kunna använda den som en källa.” (intervju 2) 

Yrkesrelaterade begrepp och kunskap om lärande teorier blir naturliga inslag i lärarnas 

reflektioner och ökar lärarens kunskaper. De intervjuade lärarna utrycker också att en trygghet 

i lärarrollen skapas och stärks med hjälp av reflektionen, där de får syn på sina kunskaper. När 

lärare reflekterar är det oftast över didaktisk kompetens och vilka förbättringar de kan göra.  

 

Vetenskaplig grund 

Anne, en av lärarna, berättar att i det kollegiala lärandet reflekteras det över erfarenheter och 

då blir de beprövade och lärarna kan ta ett steg närmare skollagen om att skolan ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Efter kollegial reflektion kan lärare återvända till 

sina egna reflektioner med ny kunskap och nya perspektiv. Läraren Annika upplever att hon 

kan se sina reflektioner och erfarenheter med andra ögon. Så här beskriver hon när jag frågar 

vad som händer med det som hon skrivit ner: 

”Mitt mål är att det alltid ska leda till en förändring eller att jag ska ta itu med 

någonting. Det kan liga gärna bli som ett litet kom-i-håg. Fast ibland kan jag ju ändra 

mina åsikter…ibland när jag går tillbaka och läser mina reflektioner kan jag se det med 

andra ögon. Jag tror att med tiden kan mina tankar förändras, min reflektion över det 

inträffade kan förändras” (intervju 2) 

Jag tror att Annika försöker beskriva hur hon kan se sina reflektionen ur olika perspektiv och 

de i sin tur kan förändra hennes slutsatser och analyser som hon gjorde när hon skrev ner 

reflektionen.  
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Några av lärarna som varit med i olika aktionsforskningsprojekt och använt sig av reflektion 

som metod, de har förankrat sin undervisning på vetenskaplig grund genom att spegla sin 

praktik genom aktionsforskningen. Med hjälp av sina reflektioner har de fått syn på, 

dokumenterat och lärt av sina egna kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt sätt.  

 

Distans 

Reflektionen kan även skapa en viss distans mellan de lärare som använder sig av reflektion 

och deras kollegor som inte gör det, eftersom de inte längre befinner sig i samma kontext. De 

reflekterande lärarna upplever att deras professionella språk utvecklats och erfarenheter blivit 

beprövade.  

Citat Nicole: 

”i vårt aktionsforskningsprojekt, där vi använde oss av reflektion, var glädjen i hur vi 

gör, i olika pedagogiska situationer, att berätta så befriande, för vi avsätter ju inte tid 

till att prata om vår egen undervisning på det viset, utan det är väldigt mycket och 

underbara människor, men när jag kommer med mina nya insikter, då kanske det inte 

landar. Det har ingenstans att landa utanför gruppen, för vi har inte reflekterat 

tillsammans.” (intervju 6) 

Det musikläraren Nicole försöker sätta ord på är att om några lärare på en skola jobbar med ett 

gemensamt projekt så skapas en gemenskap i den gruppen som upplevs befriande och 

avslappnande. Det skapas en kultur, en egen värdegrund och gemensamma erfarenheter som 

inte de andra lärarna delar. Detta skapar en distans som hon och hennes kollegor i 

aktionsforskningsprojektet är väl medvetna om. De upplevde att gruppens gemensamma 

erfarenheter krockade med de utanför gruppen, därför lyfte dom valda frågor i hela kollegiet. 

Först genom presentation frågor de arbetet med och sedan fick kollegiet diskutera detta i mindre 

grupper. I varje liten grupp fanns det med en lärare som var med i aktionsforskningsprojektet. 

Nicole presenterar ett väldigt konkret exempel på hur de gjorde för att minska distansen.   

Svaret på den fjärde och sista frågeställningen “Vad skapar lärare för mening med hjälp av 

reflektionen?” kan sammanfattas med lärare som reflekterar skapar relationer med sina elever 

och det i sin tur ger en närhet till eleverna. Lärarna skapar ny didaktisk kompetens kring vad 

som fungerar och inte och det hjälper lärarna att förbättra undervisningen och därigenom nå en 

högre måluppfyllelse. Lärarna utvecklar sin yrkesidentitet med hjälp av yrkesrelaterade begrepp 

och ny kunskap. Med reflektionen som metod kan t ex lärarnas erfarenheter bli beprövade och 

på det viset närma sig skollagen om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Tyvärr kan också reflektionen skapa en viss distans mellan lärare som medvetet 

använt sig av reflektion som metod och lärare som inte gjort det. Denna distans beror på att de 

reflekterande lärarna skapat en egen värdegrund och gemensamma erfarenheter.  
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Diskussion 
Syftet med studien har varit att skapa kunskap om lärares förståelse, betydelse och nyttan av 

reflektion i sin praktik. I de genomförda intervjuerna framkom att lärare har god kännedom om 

reflektion. Studien visar att lärarna definierar reflektionen som något mer än bara en tanke och 

att den sker ofta, antingen enskilt eller tillsammans med kollegor. Vidare menar lärarna att 

reflektionen fyller många och viktiga funktioner, t ex som en metod för att sortera och 

strukturera innan de kan utvärdera och utveckla sin verksamhet. Reflektionens betydelse och 

funktion upplevs stor och de intervjuade lärarna poängterar sambandet mellan reflektion och 

utveckling. Därför finns en stark önskan om mer tid för reflektion. Frågan om vad reflektionen 

skapar utmanade lärarna eftersom de tvingades fundera grundligt och sedan försöka sätta ord, 

använda vetenskapliga begrepp, i sina svar. Studien visar att lärare sätter ord på sin tysta 

kunskap och skapar ny. Följderna blir att yrkesidentiteten stärks. Tyvärr visade studien också 

att reflektion kan skapa distans mellan lärare. 

Fenomenet reflektion 
De intervjuade lärarna i studien var eniga när det gällde definitionen av fenomenet reflektion. 

Alla beskriver det som en slags eftertanke, helt i enlighet med SAOL (1998). I min studie har 

jag försökt dissekera begreppet reflektion utifrån fenomenologins centrala begrepp och 

resultatet visar att reflektionen är oerhört komplext (stort) och innehåller så mycket. 

Hatton och Smith (1995) fyra nivåer av reflektion beskriver reflektionens stora och komplexa 

innehåll. Dessa nivåer samspelar väl med fenomenologins centrala begrepp: fenomen, livsvärld, 

essens och meningsskapande.  I den första nivån finns de vardagliga tankarna som en slags 

eftertanke, ett fenomen de upplever. i den andra nivån berättar lärarna varför man tänker eller 

gör som man gör, försöker förklara orsaker bakom tankarna och agerandet. Allt detta handlar 

om lärarnas upplevelse om sin egen värld, deras förståelse och deras erfarenheter dvs lärarnas 

livsvärld. När lärarna kommer till den tredje nivån blir reflektionen mer systematisk och de 

funderar kring alternativa lösningar med dess konsekvenser, då tydliggörs funktionen i de två 

faserna jag såg i resultatet: strukturer & organisation och utvärdering & utveckling. På denna 

nivå finns själva essensen av fenomenet reflektionen. I den fjärde fasen sker en kritisk reflektion 

med ett bredare perspektiv och på detta sätt skapar reflektionen ny kunskap. Detta samspelar 

väl med sista begreppet meningsskapande som enligt Szklarski (2015) menar att 

meningsskapande är vad som upplevs som meningsfullt för varje individ i relation med 

omvärlden. Med alla dessa perspektiv kunde jag se reflektionens olika nyanser och urskilja de 

olika nivåernas konkreta innebörd i lärarnas praktik. Jag har fått kvalitativa svar på samtliga 

frågeställningar jag ställde innan jag började min studie. 

När lärarna definierade fenomenet reflektion blev det tydligt att reflektionen alltid är en djupare 

tanke för att komma vidare. Jag tyckte att det var intressant att höra hur ofta lärarna reflekterade 

”in-action” inte bara med ett objekt i fokus, utan väldigt många situationer där många är 

inblandade. Det kan vara en förklaring till att lärarna är trötta efter en arbetsdag. När lärarna 

skriver ner sina reflektioner så framkom det ju tydligt hur viktigt det är att hitta sitt sätt att skriva 

t ex genom att använda mallar eller skriva fritt. Här är det viktigt att lärarna provar olika sätt 

och har tålamod, eftersom det är en process dels att uttrycka sig i skrift, välja passande begrepp 

och sedan gå tillbaka för en slags analys. Detta kräver träning och allteftersom man blir varm i 

kläderna blir de skriftliga reflektionerna tydligare och man inser vilken otrolig nytta man har 

av de nedskrivna reflektionerna t ex i reflekterande dialog med kollegor. 
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Tid och rum 
Jag kände igen mig i lärarnas svar när det gäller att hitta tiden för reflektion. Det är svårt att 

prioritera reflektion, i en värld som skolan, där det alltid finns många andra saker att göra som 

är mer konkreta och synliga. Många av lärarna beskriver att de ofta väljer att få undan ”den där 

rättningshögen” istället för att reflektera. Att få arbeta med sådant som syns och går att mäta, 

ger en viss tillfredsställelse och mindre stress. Detta blir ett dilemma för lärarna eftersom de får 

jobba med sitt dåliga samvete när de prioriterat reflektionen. Trots att jag i många år reflekterar 

kontinuerligt i min praktik som lärare, så känner jag också det där dåliga samvetet över allt 

annat jobb som inte blir gjort. Flera av lärarna beskriver också att det är svårt att hitta en lugn 

plats att reflektera i, ofta sker reflektionen i klassrummet när eleverna går på rast eller som i 

bilen på väg hem. Lärarnas arbetsmiljö innebär inte att de har egna arbetsrum med en dörr att 

stänga kring sig, vilket skulle kunna behövas ibland. Samtidigt visar de intervjuade lärarna stor 

flexibilitet när de skapar ett inre lugn,  i rörelsen, när du går genom korridoren, är på rastvakt 

eller går till bilen, för att kunna reflektera. Så rummet har inte lika stor betydelse som själva 

lugnet, det inre lugnet. 

 

Reflektionens essens 
Jag ser tydligt i min studie hur reflektionen hjälper lärarna att komma vidare med det dom för 

tillfället fokuserat på. De två essenser som framkom i studien var sortera &strukturera och 

utvärdera och utveckla, beskriver hur de kan gå vidare. Jag tolkar det som att lärarna lägger 

grunden för rutiner och kvalité i den första fasen där de sorterar och strukturerar. Desto större 

kontroll desto större chans till högre måluppfyllelse. Rutinerna hjälper lärarna att inte missa 

någon elev. Den andra fasen, som handlade om att utveckla och utvärdera, är så beroende av 

orken hos lärarna. Ibland orkar de inte dit, kanske bara i vissa prioriterade områden orkar man 

till fas 2. Det kanske behöver vara så, för att lärarna ska orka. Genom att lära sig att begränsa, 

välja ut en del, så kanske orken räcker längre och att man på det sättet kan utvecklas delvis. Jag 

tyckte att det var intressant att reflektionens essens bestod av två faser där den ena mer handlade 

om att få en slags överblick genom att sortera och strukturera för att sedan gå vidare till nästa 

fas, där själva steget utkristalliseras genom att de utvärderat och utvecklat det aktuella objektet. 

Innan min studie så var jag inte medveten om de två faserna, utan jag kände som om allt skedde 

i samma fas. Nu, då jag har denna insikt, kan jag ta tillvara de olika faserna på ett annat sätt, t 

o m tillåta mig att vila i dom. 

 

Reflektionens meningsskapande  
Den svåraste frågan för lärarna i studien att svara på var vad dom skapade med hjälp av 

reflektionen. De hade svårigheter att hålla isär essensen och vad de i själva verket skapar. Det 

jag kan se och urskilja i deras svar visar en mångfald av produkter och det som överraskade 

mig mest var skapandet av relationer och distansen. Dessa två är för mig motpoler eftersom 

objektet inte är samma. Några av de intervjuade lärarna poängterade att med hjälp av 

reflektionen ökade deras närvaro i mötet med eleverna och det gladde mig. Jag inspireras att 

reflektera mer om elever som jag inte riktigt förstår och därför inte alltid lyckas komma nära. 

När det gäller skapandet av distansen som handlade om att de reflekterande lärarna utvecklade 



 

24 
 

sitt professionella språk och hade en annan kontext gjorde mig ledsen, men samtidigt kunde jag 

känna igen mig lite grann. Jag är en reflekterande lärare som har ett stort behov av att ha en 

pedagogisk dialog med likasinnade och upplever att idag finns inte riktigt tid och ibland intresse 

för detta i min vardag. Detta är en utmaning för arbetsgivaren att skapa en organisation, en skola 

där även den pedagogiska dialogen, med reflektion som metod, kan utvecklas. Detta är en 

nödvändighet för att yrkesidentiteten ska stärkas, så starkt upplevde några av de intervjuade 

lärarna. De anser att med hjälp av reflektion, individuell och kollegial, kan lärarna berika sitt 

professionella språk och därmed känna de sig tryggare i sin yrkesroll.  I intervjuerna kunde 

lärarna konstatera att de skapat ny kunskap och med hjälp av den kunnat förbättra sin 

undervisning. De såg tydligt sambandet mellan reflektionen och deras nya kunskap. Nedskrivna 

reflektioner kan användas flera gånger och en av lärarna berättade att hon kunde se dem ur olika 

perspektiv och komma på olika lösningar eftersom. Hon beskriver reflektionerna som en källa 

av kunskap. Just detta stärker lärarnas självförtroende och visar ett enkelt sätt att bli 

professionell. Rodgers (2002) menar att utan nyfikenheten, som driver på reflektionen, blir det 

inget reflekterande och den vetskapen har stärkts efter denna studie. Jag inser hur otroligt viktigt 

det är att vara nyfiken och ha en lust att lära som lärare, eftersom det är första steget till 

reflektion. Det är viktigt att varje lärare försöker hitta inspiration och lust genom att vara 

nyfiken, kanske tillsammans med sina kollegor och kanske tillsammans med sina elever. 

Sambandet är tydligt mellan nyfikenhet, reflektion och utveckling. Om man inte längre är 

nyfiken så reflekterar man inte lika mycket och då sker det ju inte så mycket utveckling… Om 

goda förutsättningar ges, t ex en organisation, där det finns tid för reflektion. Eller att lärare 

testar olika metoder att reflektera på, då ökar sannolikheten att reflektionen blir av. Andra 

exempel på förutsättningar är olika slags forum där lärare har möjlighet till kollegial reflektion, 

allt från forskningscirklar till facebook-grupper som fokuserar på skolfrågor. När det gäller de 

nya kunskaperna som lärarna skapar med hjälp av reflektionen så såg jag att lärarna är 

fokuserade på att förbättra sin didaktiska kompetens. Att reflektera över sådant som redan 

fungerar är ytterst ovanligt och det får mig att fundera på vad det skulle innebära om lärarna, 

åtminstone ibland reflekterar kring vad är det som fungerar bra och varför det gör det. På det 

sättet kan de hitta guldkorn och framgångsfaktorer som ökar lärarnas kunskap. 

 

Metodval 
Kvalitativa och öppna intervjuer visade sig vara rätt metod för min studie eftersom det gav de 

intervjuade lärarna tid och stort inflytande över sina svar. Validitet i en sådan här kvalitativ 

undersökning är lättare att uppnå än i en kvantitativ undersökning menar Holme och Solvang 

(1997). Detta beror på att intervjuaren har en större närhet till de som blir intervjuade. Jag kunde 

ställa följdfrågor vid behov, t ex när jag inte förstod eller när jag blev extra nyfiken. Faktorer 

som att få prata fritt, ostört och i en trygg miljö gav de intervjuade lärarna möjlighet att stanna 

upp en stund, beskriva och sätta ord på en viktig del av sin yrkespraktik. Detta resulterade senare 

i en fördjupad analys, både hos de intervjuade och hos mig som intervjuade. En annan viktig 

faktor var att jag och de intervjuade lärarna inte var kollegor. På så vis blev det lättare att hålla 

fast vid ämnet. Sammantaget så blev dessa intervjuer kvalitativa samtal två lärare emellan. 

Otroligt värdefulla för mig, inte bara som intervjuare utan även som lärare. Jag upplever att det 

är så sällan lärare hinner och prioriterar samtal av denna karaktär. 
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Brister med intervju som metod är att jag som intervjuar kanske misstolkar de intervjuade 

lärarnas signaler. Jag kan ha missat något tecken på att någon av lärarna ville utveckla vissa 

frågor. Jag kan också omedvetet styrt mina frågor till ett svar jag är ute efter.  

Vid transkriberingarna och vid min första analys märkte jag rätt snabbt att lärarna kände sig 

mer bekväma med att berätta om när, hur och i vilka sammanhang de reflekterar. Jag tror att de 

kände sig bekväma med dessa frågor eftersom de visste svaret och det öppnade också upp 

intervjuerna. Lärarna visade ett självförtroende när de visste vad de pratade om. När det gällde 

frågorna om definition av reflektion och dess meningsskapande, då upplevde jag att lärarna inte 

hade lika lätt att svara. Jag tror att de inte är vana att diskutera den typen av frågor och att man 

därför inte heller har hittat de rätta begreppen för att beskriva. Svaren jag fick blev väldigt 

personliga, men i min analys så såg jag senare att de var inne på samma teman, fast de använt 

olika begrepp när de svarade. 

När det gäller urvalet så var det viktigt för undersökningens syfte att intervjua lärare som använt 

sig av reflektion som metod i sin yrkespraktik, för att skapa kunskap om lärares förståelse, 

betydelse och nytta av reflektion i sin praktik. Efter sex stycken intervjuer kunde jag konstatera 

att det inte fanns några större skillnader och olikheter i de transkriberade intervjuerna. Jag hade 

fått svar på mina frågor och stärkt av Kvale (2014) som säger att ”Intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” kunde jag, med den knappa tid jag hade till 

förfogande, gå vidare med att göra noggranna tolkningar av empirin. Det finns inget som säger 

att ju fler intervjuer du gör, desto mer vetenskapligt blir resultatet. 

Min forskningscirkel bidrog till intressant och värdefull analys och tolkning av materialet.  I en 

sådan konstellation, som en forskningscirkel, skapas en miljö där deltagarna känner sig 

delaktiga på olika sätt. Lärarna blir sedda och kan bepröva sina erfarenheter med hjälp av 

forskaren som knyter ihop teori och praktik. Jag, som magistrand, fick min analys och tolkning 

bekräftad genom att de kände igen sig i empirin. Lauvås (2016) menar att kompetens kan 

byggas upp inifrån, genom en kollektiv insats och utifrån den kunskap och de erfarenheter som 

redan finns. Detta blev väldigt tydligt när deltagarna i forskningscirkeln ställde frågor som jag 

kunde använda mig av för att förtydliga mitt vidare arbete av denna rapport. Forskarens 

deltagande gjorde så att forskningscirkeln blev en verklig mötesplats för teori och praktik.  

 

Slutsatser  

När jag kommit in i arbetet med min studie förstod jag verkligen nyttan av den teori jag valde. 

Fenomenologin hjälpte mig att verkligen förstå fenomenet reflektion och att strukturera min 

uppsats. De centrala begreppen fenomen, livsvärld, essens och meningsskapande blev mina 

ledord och mina perspektiv. Jag använde dem på flera ställen i min studie, som underrubriker 

för att hjälpa både mig och läsaren att öppna upp fenomenet reflektion och titta på det från olika 

perspektiv.  

I intervjuerna framkom att lärarnas reflektioner sällan handlar om det som fungerar i 

verksamheten och det som lärarna är nöjda över. Vad beror det på, att lärare inte väljer att 

reflektera över det som är positivt i deras praktik? Kan inte det som är bra bli ännu bättre? Är 

det inte viktigt att få syn på framgångsfaktorerna? Lärarnas reflektioner handlar för det mesta 

om elever och åtgärder som utvecklar undervisningen. Mindre ofta händer det att lärarna 

försöker koppla praktik med teori och överbrygga gapet mellan dessa två. Vad kan detta bero 
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på? Kan det vara så att lärare är ovana och så upptagna med görandet? Är det lättare att mäta 

det jobb som syns? Eller kan det vara så att det vetenskapliga skrämmer lärare? Jag menar att 

lärare har ingen vana och tradition av att jobba vetenskapligt och inte heller har de några 

naturliga samrörespunkter. Med detta i åtanke är det spännande att följa denna norrländska 

kommun, där de intervjuade lärarna jobbar, och deras satsning på forskning och utveckling i 

skolan och de åtgärder som är gjorda t ex samverkan mellan kommun, universitet och FoU. Den 

magisterkurs jag går är en del av kommunens erbjudande om kompetensutveckling på 

avancerad nivå för lärare. Det ska även bli intressant att följa andra kommuners sätt att följa 

skollagen om att förskola och skola ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 

för jag tror att kommuner har mycket att lära av varandra när det gäller att skapa möjligheter 

och nya vägar för att ena praktik och teori. 

De frågeställningar jag lyft visar på att reflektionen har relevans för lärares yrkesverksamhet 

och lärarprofession och därför måste den synliggöras, på många sätt, så att lärare provar olika 

sätt att reflektera på. Endast på det sättet kan den verkligen bli ett redskap för lärande och 

utveckling. 
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Intervjufrågor 

Den övergripande frågeställningen:  Vad innebär reflektion i lärares arbete? 

Preciserade frågeställningar: 

• Hur definierar du reflektion? 

• När, hur och i vilka sammanhang reflekterar du?  

• Vilken funktion har reflektionen för dig? 

• Vad skapar du med hjälp av reflektion?  
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