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ABSTRAKT 
 
Syftet med min examensuppsats är att få inblick i några lärares relation till reflektion i 
det egna yrket. Reflektion har idag blivit ett brett begrepp med många tolkningar och i 
min undersökning tolkas begreppet bland annat på så vis att man efter gamla 
erfarenheter skapar nya som man sedan går ut och testar, allt för att utvecklas och 
komma ett steg längre i sitt läraryrke. Undersökningens fokus ligger i att ta reda på 
några lärares kännedom om begreppet, hur de ser på att använda det i sitt yrke, hur de 
ser på kollektiv reflektion samt hur de reflekterar över sin egen verksamhet. I 
undersökningen intervjuades totalt sex lärare. 
 
Undersökningen visar att lärare reflekterar över sitt arbete och trots att de inte säger sig 
ha fått någon förklaring av begreppet har de ändå en definition av det. Samtliga lärare i 
undersökningen är positivt inställda till reflektion och vill använda det som en metod att 
utvecklas men det som hindrar dem är tiden. Brist på tid visade sig vara en stor faktor till 
att lärarna inte reflekterade mer.  
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1 INTRODUKTION 
 
Intresset för mitt uppsatsämne väcktes under förberedelserna till ett seminarium vi hade 
ht 2007 under första delkursen, ”Samverkan och verksamhetsutveckling”. Vi diskuterade 
kring den didaktiska analysen och om att reflektera över sitt arbete och vad man kunde 
lära sig av det. Detta fastnade jag för med en gång och såg bara positiva effekter med 
reflektion. Under den verksamhetsförlagda praktiken började jag diskutera med lärarna 
på skolan om de reflekterade och fick varierande svar. 
 

Bra med kandidater för då tänker man mer på sig själv, vad man gör och hur man 
agerar i klassen. 

 
Man reflekterar över sitt arbete i huvudet. Vad var det nu som inte gick bra? Varför 
funkade inte detta som gick så bra förra gången. Blir aldrig att man sätter sig ner och 
skriver. 

 
Efter ett arbetsområde ser man vad man ska ta bort eller lägga till till nästa gång man 
arbetar med det. 

 
Svaren gjorde att jag ville undersöka ämnet vidare och gå till djupet med att undersöka 
relationen mellan lärare och reflektion. Att själv kunna vara med och påverka sin egen 
utveckling vore det ultimata för varje lärare. Att kunna växa i läraryrket tillsammans 
med andra kollegor kan göra att hela skolan växer och utvecklas. Samtidigt får man inte 
glömma bort att det inte bara är en uppgift för lärarna utan även ledningen på skolan. 
 
Reflektion har blivit ett populärt begrepp inom läraryrket och lärarutbildningen. Men 
fenomenet är inte nytt. Dewey pratade redan på början av 1900-talet1 om reflektion och 
flera filosofer efter honom har forskat kring begreppet (Rodgers, 2002). I Sverige fick 
reflektion genombrott efter de nya läroplanerna som kom på 1990-talet. Lärarna fick då 
möjligheten att själva utveckla den egna kunskapen och det egna vetandet 
(Alexandersson, 2007a).  
 
Lärare skulle vinna mycket genom att använda det reflektiva tänkandet i sin vardag 
enligt Rodgers (2002). Bengtsson (2007) och Rodgers (2002) menar att reflektera är att 
tänka på ett särskilt sätt. Det reflekterande tänkandet leder till lärande. Genom reflektion 
utvecklas vår kunskap ”om hur vi skall tänka, undervisa och lära”(Rodgers, 2002, s 79). 
Nya kunskaper och undervisningsmetoder behövs ständigt för att kunna utvecklas i 
läraryrket, dels för sig egen skull som lärare men också för att utveckla förhållandet till 
eleverna. Det är när vi reflekterar över erfarenheter från skolan och omprövar handlingar 
som lärande uppstår (Alexandersson, 2007b).  
 
 

 
 
  
                                                 
1 Deweys första utgåva av How we think kom ut 1910. 
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2 BAKGRUND 
 
I kapitlet nedan kommer ett antal aspekter av begreppet reflektion att diskuteras. 
Avsnittet Vad är reflektion? visar att reflektion inte är något nytt utan att det har 
diskuterats under många år där John Dewey och Donald A Schön har haft ett visst 
inflytande. Vidare innehåller avsnittet en genomgång av begreppet reflektion, hur det 
kan användas i yrket samt en genomgång av kollektiv reflektion. Därefter följer Ett 

exempel på forskningsprojekt, där ett projekt där skolor och socialtjänst har arbetat med 
reflektion i yrket presenteras. Journalskrivande är ett stycke som handlar om hur 
skrivandet kan vara till hjälp vid reflektion. I Reflektion i lärarutbildningen presenteras 
hur reflektion kan vara till hjälp för att utveckla lärarkompetensen. Nästa avsnitt har 
namnet Tid och här presenteras lärarnas kanske största fiende. Det sista stycket heter 
Reflektionens gränser och där visas att reflektion även kan ses som ett problemfält. 

2.1 Vad är reflektion? 

2.1.1 Reflektionens vagga 
 
Att reflektera är inget nytt. John Dewey poängterade redan för 100 år sedan vikten av att 
reflektera (Rodgers, 2002). Trots att det har gått 100 år så menar Rodgers att begreppet 
fortfarande är relativt okänt. Dewey citeras ofta i olika sammanhang, där 
lärarutbildningen är ett, men Rodgers menar att det ofta ”saknas en inträngande analys 
av vad Dewey menade med reflektionsprocessen” (a.a., s 53). 
 
”Data (fakta) och idéer (förslag, tänkbara lösningar)…” (Dewey, 1933 s 15), är de två 
centrala bitarna i reflektion. Dessa två faktorer drivs framåt av observationer och 
slutsatser. En situation tolkas genom de fakta man har och genom observationer man har 
gjort. Sedan kontrolleras det nya förslaget genom återkopplingar till situationen och efter 
detta prövas förslaget i verkligheten. Det nya förslaget kommer antingen att verifieras, 
ändras om igen eller avvisas. (a.a.) 
 
I det reflektiva tänkandet finns två stadier (Dewey, 1933). Det första heter pre-reflektivt 
och här tas de problem som ska lösas upp och med hjälp av reflektivt tänkande ska 
problemet kunna lösas. Det andra stadiet kallas post-reflektivt och då är problemet löst 
och man upplever tillfredställelse. Inom dessa två stadier äger alltså reflektion rum. Men 
inom dessa stadier finns det enligt Dewey (a.a.) fem faser som det reflektiva tänkande 
går igenom.   
 

1. Förslag 
Vi människor är vana vid att utföra handlingar med en gång men en situation 
som är störande gör att vi inte utför handlingen med en gång. Viljan att handla 
avtar och övergår till ett förslag. Har vi bara ett förslag tar vi det med en gång 
men finns det flera uppstår det en dispyt mellan de olika förslagen och frågor 
uppstår. Genom tänkande försöker vi hitta en tänkbar lösning. 
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2. Intellektualisering 
Här definieras problemet och blir ett äkta problem. Problemet har gått från 
förvirring till ett konkret problem som ska lösas. Det har blivit en fråga som 
behöver ett svar. 
 

3. Den vägledande idén, hypotesen 
Kunskap och erfarenhet är grundande för hur man utgår från en första tanke eller 
idé kring ett problem. Personen med kunskap och erfarenhet kring det uppkomna 
problemet agerar mer rationellt och undersökande och ser även eventuella 
alternativa lösningar. Den oerfarne famlar och testar sig fram utan att egentligen 
ha ett mål eller en plan för hur problemet ska lösas. 
 

4. Resonemang 
Man resonerar sig fram till en idé som man kan testa genom tidigare 
observationer och erfarenheter. Det krävs ett intellekt för att koppla samman en 
upplevd situation och kunskap till en tänkbar lösning. 
 

5. Att pröva hypotesen genom handlingar 
I den sista fasen utför man tester för att få en bekräftelse på idén. Men även om 
idén inte bekräftas så kan det ändå bli ett lärtillfälle. Man kan lära sig lika 
mycket på sina misstag som på sina framgångar. (Dewey, 1933) 
 

Varje fas hjälper till att finslipa ett förslag så att det kan bekräftas men det är inget som 
säger att man måste ta det i den presenterade ordningen. Dewey (1933) menar att det 
inte finns någon lag för hur denna process går till. Faser kan gå ihop med varandra eller 
hoppas över men han menar att när något har gått fel är det klokt att sätta sig ner och se 
över vad det var som gick fel (a.a.). 

2.1.2 Professionell reflektion 
 
Schön pratar om ”det professionella reflekterandet” (Bjurwill, 1998, s 256) och delar in 
det i två delar, reflektion i handling och reflektion i praktik. Dessa två delar är något 
utöver det vanliga automatiska tänkandet som Schön kallar ”knowing”. Ibland krävs det 
något mera än ”… det automatiska tänkandet, det oreflekterade och ogenomtänkta och 
oplanerade”. (a.a.) 

 
2.1.2.1 Reflektion i handling 
 
Med reflektion i handling menas att man tänker samtidigt som man handlar. I en 
situation kan ett problem dyka upp och då måste man både tänka och handla samtidigt 
(Bjurwill, 1998). Schön (1983) tar som exempel en baseballkastare som under matchens 
gång reflekterar över sitt kastande. Baseballkastaren märker när han kastar till 
slagmannen om han kastat bra eller inte, utifrån det börjar han reflekterar om hur han 
kan förändra kastet för att slagmannen ska missa. Med hjälp av gamla erfarenheter 
bygger han nya under handlingen (a.a.). Det är en svår handling som kräver att det 
reflektiva tänkandet är utvecklat. ”Kombinationen av professionellt kunnande och 
tänkande är idealet” (Bjurwill, 1998, s 257). 



 4 

 
Schön (1983) menar att reflektion i handling ofta beror på överraskningar. När vi får det 
resultatet vi vill ha så tänker vi inte på det men när det blir överraskningar så kan vi 
börja reflektera i handling. Vi börjar då tänka på till exempel varför lektionen gick som 
den gjorde eller varför eleverna reagerade som de gjorde (a.a.). Vidare tar han upp att 
reflektion i handling kan ske på både kort och lång tid. Det kan variera från sekunder till 
år beroende på om situationen måste lösas här och nu eller inte (Bjurwill, 1998). 
 
Schön har fått kritik för att det i pressade situationer inte finns tid för att tänka och 
handla samtidigt och att man då hellre väljer ett av alternativen. Men Schön håller inte 
med om detta då det enligt hans mening beror på hur skicklig man är för att det ska 
lyckas eller inte. Denna dubbleringsförmåga, som Schön kallar det, går att träna upp. 
(Bjurwill, 1998) 
 
2.1.2.2 Reflektion i praktik 
 
Med reflektion i praktik menas att man tänker efter både före och efter en situation. Att 
tänka på detta sätt är lättare då man inte har någon press på sig. Som exempel på detta 
tar Schön upp tränares sätt att lägga upp taktiken på innan matchen och efter matchen 
det han behöver ändra på till nästa match (Bjurwill, 1998). Detta sätt att tänka på kan 
man relatera till läraren och hennes planeringar av lektioner.  
 
När Schön (1983) pratar om reflektion i praktik avser han den professionella praktiken, 
yrkesspecialiseringen. En av hans definitioner på praktik är ”att någon praktiserar för att 
höja sin kompetens eller skicklighet” (a.a., s 39). Då en specialist specialiserar sig på en 
viss sorts fall gör det att den kan höja sin kompetens inom det området. Han blir stabil i 
yrket och då tenderar specialistens kunskaper att bli tysta då han inte möter några 
överraskningar i yrket utan då allt går på rutin. Detta kan vara positivt då en person till 
exempel efterfrågar en specialist, som då vet hur han ska gå till väga, men det har även 
negativa effekter då yrkesspecialiseringen gör specialisten inskränkt. Han ser inte till 
helheten utan fokuserar bara på det han är specialist på. Genom reflektion i praktik kan 
han kritisera och analysera den tysta kunskap som kommit i och med specialiseringen. 
Reflektionerna kan ”ge en ny innebörd åt unika och osäkra situationer, som han kan 
tillåta sig att uppleva” (a.a., s 40). Specialister kan reflektera över sin praktik på olika 
sätt.  Han kan använda sig av reflektion i handling och reflekterar då medan han befinner 
sig mitt i den men han kan också reflektera ”över sin kunskap-i-praktik” (a.a., s 40). Då 
sitter han och tänker på arbeten de har utfört eller situationer han varit med om. Detta 
kan leda till förberedelse för kommande fall. (a.a.) 

2.1.3 Reflektion idag 
 
Begreppet reflektion har många förklaringar om vad det egentligen är och hur det ska 
användas (Bengtsson, 2007). Svenska akademiens ordlistas förklaring till begreppet 
reflektion är återkastning, återspegling, eftersinnande tanke respektive tyst anmärkning 
(SAOL, 1998).  
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Bengtsson (2007) ger tre olika definitioner av begreppet reflektion, reflektion som 

självreflektion, reflektion som tänkande och reflektion som självförståelse. Reflektion 
som självreflektion ger en förklaring till hur begreppet användes från början. Reflektion 
heter ”reflectere” på latin och är ett verb. ”Flectere” betyder vända eller böja och ”re” 
betyder åter, bakåt eller tillbaka. Begreppet användes ursprungligen inom optiken för att 
förklara ljusets reflektion vid kontakt med vatten eller en spegel. I mänskliga 
sammanhang har begreppets betydelse bevarats men det har aldrig använts i den 
bokstavliga betydelsen att fysiskt titta sig själv i spegeln utan det har använts mer 
metaforiskt. Bengtsson (a.a.) tar upp tre skäl till detta:  
 

1. Människan speglar sig inte passivt i spegeln utan är den som aktivt ser sig själv i 
spegeln. 

 
2. Människan behöver inte en spegel utan upptäcker sig själv i reflektion utan hjälp 

av något föremål. 
 

3. Det som återspeglas är inte bara fysiskt utan människan upptäcker sig själv som 
person. 

 
I den andra definitionen, reflektion som tänkande, tar Bengtsson (2007) upp att 
reflektion även används i andra mänskliga kontexter.  Med reflektion menas funderande, 
begrundan, tänkande och meditation. Reflektion innebär alltså här att ”någon företeelse 
görs till föremål för ingående eftertanke eller att tanken uppehåller sig längre tid vid ett 
föremål för att få en bättre och djupare förståelse av det” (a.a., s 88). Här kan föremålen 
man reflektera över vara av två typer; det kan vara den egna verksamheten till exempel 
planering av lektioner men även vilket ämne som helst, till exempel Big Bang. Men 
Bengtsson menar även att det finns ett tredje ämne att reflektera över och det är det egna 
yrket. Det får inte blandas ihop med yrkesområdet då det är mer omfattande. Att 
reflektera över sitt eget yrke är en individuell aktivitet. (a.a.) 
 
Den tredje definitionen som Bengtsson (2007) tar upp är reflektion som självförståelse. 
För att nå självförståelse har de två tidigare definitionerna en viss betydelse. I den första 
definitionen upptäcker man sig själv och i den andra definitionen görs en djupare 
eftertanke för att i denna sista definition få insikt i sin upptäckt (a.a.). Detta instämmer 
Rodgers (2002) i. Hon tar upp att reflektion utgår från erfarenheter. Utifrån Dewey har 
hon tagit fram egna definitioner av begreppet reflektion, nämligen att det är en process 
som utvecklar den gamla erfarenheten till en ny erfarenhet genom ökad förståelse av 
andra erfarenheter och idéer. Det är detta som får människan att göra framsteg i sin 
utveckling. På detta sätt försöker läraren hitta en teori som fungerar både för lärarens 
samt elevens utveckling (a.a.). Fungerar inte teorin längre kan den ”genom fortsatta 
reflektioner, antingen revideras, förfinas eller förkastas och en ny teori växer fram” (a.a., 
s 59). Bengtsson (2007) och Rodgers (2002) menar att reflektera är att tänka på ett 
särskilt sätt. Det reflekterande tänkandet leder till lärande. Vid reflektion måste tidigare 
erfarenheter förankras i tänkandet. Rodgers (2002) betonar nyfikenhet, utan nyfikenhet 
kan man inte reflektera. Nyfikenheten om varför man upplever förvirring till exempel i 
undervisningen gör att du vill undersöka saken. De inställningar som läraren går in med i 
den reflekterande verksamheten kan antingen vara positiva eller negativa för lärandet. 
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Inställningar som hängivenhet, nyfikenhet, rättframhet, vidsynthet och ansvar är faktorer 
som är viktiga för reflektion (a.a.). Reflektion är inte ett tillstånd som förekommer 
normalt hos människan. Tänkandet ses inte som en återkommande aktivitet hos 
människan, livet är mer än bara tänkande. Men i läraryrket menar Bengtsson (2007) är 
tänkandet en aktivitet som återkommer hela tiden. Människan ser framåt och har fokus 
på det som händer runt omkring och har en inbyggd distans till detta men till oss själva 
har vi inte denna distans. Bengtsson menar att lärare kan ”med hjälp av reflektion… 
införa distans till sig själv och sina aktiviteter och därigenom får syn på sig själv” (a.a., s 
90).  
 
Även Maltén (1995) tar upp reflektion. Han menar att syftet med reflektion är att hitta 
nya sätt att tänka och handla på och att man på så sätt skapar sig nya erfarenheter, precis 
som Bengtsson (2007), Dewey (1933) och Rodgers (2002) tar upp. Det viktigaste är 
sedan att sätta de nya idéerna i handling annars har det ingen betydelse att man 
reflekterar över sin undervisning (Maltén, 1995). ”Med hjälp av begreppet reflektion kan 
man förklara hur erfarenhet leder till lärande” (a.a., s 184). 
 
Maltén (1995) använder en figur som härstammar från Boud, Keogh och Walker har 
gjort för att exemplifiera det reflektiva förloppet, se Figur 1.  
 

 

 
Erfarenheter Reflektiva förloppet Resultat 
Figur 1. Det reflektiva förloppet efter Malténs (1995) tolkning av Boud, Keogh och Walker. 

2.1.4 Reflektiv utvärdering 
 
I reflektiv utvärdering är det lärarens lärande som är i fokus. Reflektiv utvärdering är en 
annan slags utvärdering än den som lärarna är vana vid, det vill säga det är något annat 
än att bara undersöka vad som är bra eller dåligt eller hur beslutade mål har uppfyllts. 
Syftet som Alexandersson (2007b) har med reflektiv utvärdering är ”främst att diskutera 
och pröva möjligheten att finna en bättre balans mellan utvärdering som medel för 
kontroll och utvärdering som medel för lärande” (a.a., s 147). Han tar vidare upp att 

 
Om utvärdering skall kunna upplevas som meningsfull måste skolan komma bort 
från bedömningar, som främst syftar till att lärarna skall utreda grad av 
måluppfyllelse/mäta kvaliteten för att sedan söka kortsiktiga praktiska lösningar på 
komplicerade pedagogiska problem. Snarare måste lärarens eget kunskapssökande 
utgöra navet i utvärderingen. (Alexandersson, 2007b, s 154) 

 
Alexandersson (2007b) menar inte att man måste förena de båda utvärderingarna utan 
snarare att man måste separera dem eftersom de ha olika innehåll vad det gäller kunskap. 

Handlingar 
Idéer 
Känslor 

Återvända till upplevd erfarenhet 
Uppmärksamma känslor 

• utnyttja positiva känslor 
• undanröja blockerande känslor 

Omvärdera upplevd erfarenhet 

Nya perspektiv på erfarenheten 
Förändringar i agerandet 
Beredskap för tillämpning 
Engagemang för handling 
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Reflektiv utvärdering innebär som tagits upp tidigare att lärarens lärande är i fokus. Då 
en lärare börjar reflektera över sina erfarenheter och kunskap kan det innebära 
förändringar i tankesättet. En förutsättning för att reflektiv utvärdering ska fungera är att 
läraren måste vilja utvecklas, han eller hon måste vilja utveckla mål för att komma 
vidare i sin yrkesroll. Det handlar om ett medvetet handlande, menar Alexandersson 
(2007b). Erfarenheter och nya kunskaper är sådant som varje lärare med självinsikt inser 
att han måste utveckla för att komma vidare i undervisningen och för att själv utvecklas 
(a.a.). Detta är det som Bengtsson (2007) skriver om i sin tredje definition av begreppet 
reflektion. Reflektiv utvärdering kan fungera som en morot för läraren att förnya sig 
(Alexandersson, 2007b). ”Utan reflektion kring vad som sker och varför, förändras 
knappt det pedagogiska handlandet” (a.a., s 157).  
 
Man får inte glömma bort att elevernas lärande också har betydelse för lärarens 
reflektion. För att se om eleverna lär sig måste man hela tiden reflektera över de mål och 
medel man använder och att det ger någonting, som lärare är det annars lätt att göra allt 
på rutin och tro att det fungerar. I den reflektiva utvärderingen kan lärare då ställa sig 
frågor som: ”… Hur bör undervisningen organiseras? … Vilka arbetssätt och 
arbetsformer är t.ex. mest ändamålsenliga för att den enskilde eleven ska utvecklas?” 
(Alexandersson, 2007b, s 159) 

2.1.5 Kollektiv reflektion 
 
En lärare behöver inte bara reflektera själv utan kan även göra det tillsammans med 
andra lärare. Andersson (2007) skriver om en modell för kollektiv reflektion som 
Altrichter, Feldman, Posch & Somekh har presenterat. När en lärare har en punkt som 
han vill ha hjälp med att analysera ger han en kort information om problemet, därefter 
får lärarkollegorna fritt ställa frågor. Frågor som innehåller kritik är inte tillåtna, det ska 
leda till reflektion, inte till att läraren ska inta försvarsställning. Lärarkollegorna får inte 
heller ge några lösningar på problemet utan man ska hela tiden söka efter en ökad 
förståelse. (Andersson, 2007)   
 
Rodgers (2002) har sammanfattat tre punkter där hon tar upp fördelarna med att 
reflektera i grupp. Den första punkten handlar om att ens erfarenheter blir bekräftade och 
att gruppen tittar på helheten – reflekterar man själv kan man lätt se förbi saker som är 
viktiga. Den andra punkten handlar om att gruppen hjälper till att se saken på andra sätt 
som kan öka förståelsen. Alla tänker inte lika och gruppen kan bidra med olika 
tolkningar. Den tredje och sista punkten handlar om att i gruppen får man som enskild 
lärare stöd i processen. Det är inte alltid lätt att reflektera själv och då kan gruppen 
hjälpa till för att skapa en djupare förståelse. När man arbetar i en grupp menar Rodgers 
att man känner ett större ansvar mot de andra i gruppen, är man själv är det lätt att hitta 
andra saker som är viktigare. Gruppen fungerar som ett bollplank där idén prövas i det 
offentliga. (a.a.) 
 
I samspel med andra blir lärarens egen reflektion grunden för lärandet menar 
Alexandersson (2007b): 
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Om lärare tillsammans utvecklar förmågan att omformulera praktiska problem, kan 
de egna kunskaperna om undervisning fördjupas: från ett sökande efter praktiska 
lösningar av givna pedagogiska problem till att mera medvetet orientera sig i ett fält 
av motstridiga krav (Alexandersson, 2007b, s 158). 

 
I kollektiva reflektioner blir samtalet en viktig punkt. Samtalet hjälper till att öka 
lärandet både individuellt och gemensamt. Deltagarna i ett samtal måste kunna relatera 
det som diskuteras till sig själva om till exempel skolans uppgifter diskuteras. Samtalet 
blir också viktigt då en lärare ska delge sina tankar för andra lärare. Alla som är med i 
samtalet måste behandlas med respekt och det är även ett plus att alla som är med i 
samtalet har gemensamma intressen om hur och vad elever behöver lära sig. 
(Alexandersson, 2007b) 

2.2 Ett exempel på forskningsprojekt 
 
Sedan 1994 har Karlstad kommun arbetat med att föra in reflektion i yrket när det gäller 
socialarbetare (Tilander, Fackel & Tiller, 2005). Det positiva resultatet gjorde att 
grannkommuner till Karlstad blev intresserade av projektet och två kommuner, Grums 
och Forshaga, tillsammans med Karlstad inledde ett samarbete där lärare och 
socialarbetare skulle reflektera tillsammans. Projektet höll på i två och ett halvt år men 
undersökningen tog ungefär ett halvår att genomföra. Projektet hade både individuella 
mål samt organisationsmål. De individuella målen gick ut på att man skulle förebygga 
utmattning som var relaterat till arbetet, öka yrkeskompetensen samt den personliga 
kompetensen och att fånga upp intresset för att utvärdera sitt arbete. Organisationsmålen 
gick bland annat ut på att skapa ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan samt att 
se om chefers medverkan i projektet påverkade möjligheterna att införa reflektion i den 
egna verksamheten. I undersökningen deltog sex chefer, fjorton reflektionsledare, arton 
lärare och arton socialarbetare. Reflektionsledarna kom ifrån respektive kommun och 
fick utbildning till denna position och deras funktion var att handleda lärarna i 
reflektionsprocessen. (a.a.) 
 
Reflektionsprocessen var indelat så att fyra dagar utgjorde förberedelsedagar där 
deltagarna skulle känna sig välkomna och bli presenterade inför sina reflektionsledare. 
De fyra dagarna var uppdelade på en dag i veckan i fyra veckor mellan klockan 9 och 
15. Sedan var det arbetsfri tid som skiljde sig mellan två veckor och fyra veckor, där 
man träffade sin reflektionsledare två halvdagar i veckan. Cheferna fick fyra veckor 
arbetsfri tid medan övriga deltagare fick två veckor. Fyra veckor efter det att deltagarna 
återgått till arbetet samlades man igen för att ha en uppföljning. Under hela tiden hade 
deltagarna fått skriva dagbok, träffat sin reflektionsledare, intervjuat en före detta elev 
eller klient samt skrivit en avslutande rapport. (Tilander m.fl., 2005) 
 
Deltagarna i undersökningen säger efter undersökningens slut; 
 

Att man haft gott om tid har varit betydelsefullt för deltagarna. Men berättar om hur 
ovanligt det är att få tid att tänka och prata färdigt, och att få göra det tillsammans 
med någon som lyssnar utan att avbryta. Tiden har använts bl.a till att sortera i tankar 
och känslor och många nämner att man fått tid att se sig själv på ett nytt sätt, man har 
fått insikt i den situation man befinner sig i… (Tilander m.fl., 2005, s 42) 
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Gemensamt för deltagarna är att man ser reflektion som något som kan används för att 
utveckla sig själv i det egna arbetet och för att må bra. ”… man lär sig känna igen sig 
själv och sina egna signaler, man litar mer på sig själv” (Tilander m.fl., 2005, s 43). En 
annan fördel som deltagarna ser med att använda reflektion i arbetet är att man blir mer 
uppmärksam på sin egna samt andras hälsa och att man ser en skillnad mellan arbete och 
fritid. Det deltagarna har lärt sig under detta projekt har de även kunnat dra nytta av i 
yrket efteråt. En deltagare nämner att arbetslaget har tagit sig mera tid till kollektiv 
reflektion och det har lett till att de känner sig ha mer tid över till annat. Cheferna fick 
bland annat ut genom reflektionsprocessen att man skulle lyssna på sina medarbetare 
tills de hade pratat klart och att det då var lättare att hitta en gemensam lösning. Likaså 
blev man trygg med att säga ja och nej utan att behöva oroa sig för resultatet. (a.a.) 
 
Efter det genomförda projektet har alla tre kommuner fortsatt med att reflektera. Alla 
deltagare menar att projektet har ”haft stor eller ganska stor betydelse för dem” (Tilander 
m.fl., 2005, s 75). Projektet har även hjälpt till att skapa en bro mellan chefer och 
anställda där de känner förståelse och tillit till varandra. Tilander med flera menar att 
reflektion hjälper människor att känna framtidstro, arbetsglädje och självkänsla. (a.a.) 

2.3 Journalskrivande 
 
En av de viktigaste metoderna för att undersöka sin egen praktik är att föra journal 
menar Altrichter, Feldman, Posch & Somekh (2008). Journalerna ska skrivas med 
regelbundenhet och ska handla om det som läraren vill undersöka i sin verksamhet, till 
exempel hur läraren möter elever med inlärningssvårigheter. En del lärare föredrar att 
det finns tid inlagt på schemat för journalskrivning – annars kan det lätt glömmas bort. I 
journalen ska allt skrivas ner som kan vara till hjälp för att reflektera över sin 
verksamhet. (a.a.)  
 
Även Strömqvist (2007) är inne på detta. Han skriver om en kompetensjournal som är en 
form av dagbok där den verksamma läraren för anteckningar om sitt arbete och om sig 
själv. Kompetensjournalen ska sedan leda till utveckling i yrket. I kompetensjournalen 
skriver man ned  
 

… erfarenheter, hur man arbetar, hur man känner sig, arbetssituationer, utmaningar 
och problem, framgångar man möter och annat man har behov av att tänka på och 
reflektera över (Strömqvist, 2007, s 197). 

 
I journalen måste man alltså ha ett mål med det man vill undersöka, det ska leda till att 
man utvecklas på något sätt. Att undersöka alla moment som Strömqvist (2007) tar upp 
ovan i citatet kan bli rörigt och det kan vara bäst att koncentrera sig på något moment. 
Att skriva journal tar tid men Strömqvist menar att när man väl ser vilka positiva 
effekter det har tar man sig den tiden. Han poängterar också att man ska akta sig för att 
göra skrivandet för krångligt. I sin journal skriver man det man vill och det kan både 
vara privat och inte. (a.a.) 
 
Strömqvist (2007) tar upp tre olika typer av kompetensjournaler: 
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1. Dialogjournal. En sådan här journal använder till exempel lärarstudenter för att 

skriva ner sina synpunkter om praktiken och läraryrket. Den här journalen 
används i samarbete med handledaren som kan kommentera och tänka över 
lärarstudentens synpunkter. 

 
2. Privatjournal, en journal som man skriver för sin egen skull. Man väljer sedan 

det man vill ta upp med sin handledare eller annan lärarkollega för att samtala 
vidare om. 

 
3. Essayjournal används då begrepp som rör läraryrket behöver klargöras. Även här 

kan man diskutera vidare med sin handledare eller lärarkollega.  
 
Även om dessa tre typer av kompetensjournaler i Strömqvists avsnitt har som 
utgångspunkt att vara till hjälp för lärarstuderande så kan man använda sig av dem som 
verksam lärare också. Det centrala med reflektion menar Strömqvist är att man lär sig av 
erfarenheterna och att man använder de gamla erfarenheterna när man bildar nya. Att då 
ha allt nedskrivet i en bok gör det lättare att gå tillbaka och titta på hur man har 
utvecklats. (Strömqvist, 2007) 
 
Hammarén (2005) har många års erfarenheter med skrivgrupper. Hon anser att 
skrivandet blir för många människor ett möte med sina egna erfarenheter. I och med 
detta kan skrivandet bli en reflektion över erfarenheter. Genom skrivande kan man ta 
fram material ur sitt egna förråd för att sedan undersöka det. Att skriva gör oss bättre på 
att se problem och det gör oss bättre på att se mönster. Skrivandet hjälper oss att bli 
bättre på att reflektera. (a.a.) 
 
Strömqvist (2007) tar upp att journalskrivande är till stor hjälp för lärarstudenten och det 
är där som fröet sås för fortsatt journalskrivande i det kommande yrket. Han tar upp två 
lärarstudenter som har använt sig av att föra journal. Båda började med detta under sin 
utbildning. Per, som en av studenterna heter, började föra journal 1991 och 2006 ger han 
följande kommentar: 
 

Idag handlar mitt journalskrivande fortfarande mycket om att föra en inre dialog om 
lärarroll, kunskapsfrågor och metodiska aspekter kring undervisning. Jag har stor 
nytta av mina anteckningar och går ofta tillbaka till dem för att ”rätta till” begångna 
misstag och hämta styrka från det som gått bra. Kompetensjournalen är idag 
fortfarande mycket användbar rent praktiskt pedagogiskt i min planering av 
undervisningen. (Strömqvist, 2007, s 216) 

2.4 Reflektion i lärarutbildningen 
 
Strömqvist (2007) tar upp att lärarstudenter i början inte är så intresserade av att 
reflektera kring sin egen verksamhet – han menar att de inte ser betydelsen av det och 
hur det kan leda till utveckling av lärarkompetensen. Att reflektera över erfarenheter, 
upplevelser och känslor har mycket stor betydelse för lärarkompetensen, en utvecklad 
lärarkompetens leder i sin tur till ökad professionalitet. Viktigt är också att se helheten 
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med reflektionen; det vill säga hur allt hänger ihop i undervisningen, ”…man själv, 
eleverna, kollegorna, föräldrarna, skolan, samhället och det stoff och de metoder man 
väljer” (a.a., s 199). 
 
De bästa tillfällena för lärarstudenterna att börja reflektera över sitt kommande yrke är 
vid praktiktillfällena. ”Om inte praktikerfarenheterna förbinds med `personliga tankar, 
känslor och reflektioner´, så lär den studerande alltför litet av sina erfarenheter” 
(Strömqvist, 2007, s. 199). Strömqvist menar vidare att lärarstudenterna ute på praktik 
ofta reflekterar om eleverna, undervisningen och handledaren men man relaterar det inte 
till det egna jaget och då är det ingen äkta reflektion. En äkta reflektion och dess tankar 
måste relateras till det egna jaget. (a.a.) 
 
Strömqvist (2007) refererar till Posner som menar att lärarstudenten måste vara aktiv 
med att bearbeta sina erfarenheter medan de är färska annars har man gått miste om ett 
utvecklingstillfälle. Här kommer journalskrivande in som en bra metod. (a.a.) 

2.5 Tid 
 
Hargreaves (1998) inleder ett kapitel i sin bok på följande sätt: 
 

Tid är frihetens fiende. I alla fall känns det så för lärare. Tiden hindrar dem att 
genomföra det som de vill. Den hindrar dem att förverkliga sina önskemål. Tiden 
försvårar införandet av innovationer och genomförandet av förändringar. Tiden är en 
central dimension i lärarens arbete. (Hargreaves, 1998, s 107) 
 

Nya metoder eller idéer möts ofta av lärarna med att de inte har tid, tidsbrist är en viktig 
faktor till att lärare idag inte känner att de har tid över för att testa något nytt. Hargreaves 
(1998) menar att tid inte bara är något tungt hinder för många lärare utan det är också en 
öppning för begränsningar och möjligheter. Genom att titta på tiden kan vi se lärares 
strukturering av arbetet samtidigt som vi kan se hur tiden begränsar dem i yrket. Det är 
tiden som formar lärarens arbete som i sin tur formar tiden. (a.a.) 
 
Hargreaves (1998) lyfter fram fyra olika dimensioner hos tid i samband med lärarens 
arbete. Jag tar upp två av dem, nämligen teknisk-rationell tid och mikropolitisk tid. I 
teknisk-rationell tid ses tid som ett medel eller en resurs som kan organiseras, 
manipuleras, ökas, minskas eller styras för att nå en del pedagogiska målsättningar. 
Hargreaves hänvisar till en studie som Bird och Little gjorde 1984, där de kom fram till 
att tiden är viktig för förbättringar i läraryrket. De tar upp att tiden är viktig särskilt då 
det gället att arbeta tillsammans med andra kollegor och att lärare får tid att tänka och 
analysera över sin egen praktik. För att utveckla en bättre skola måste man skaffa sig 
mer tid och Hargreaves menar att mer undervisningsfri tid är ett sätt att utveckla skolan 
på. Men han tar även upp att om man skulle ge lärare mer tid så är det inte säkert att det 
skulle leda till förändringar i skolan. Tiden måste användas på ett bra sätt. (a.a.) 
 
Med mikropolitisk tid menas hur tidfördelningen speglar ”rådande makt- och 
statuskonstellationerna på skolor…” (Hargreaves, 1998, s 111). Ämnen med hög status 
får mer undervisningstimmar och bättre placeringar på schemat menar Hargreaves. 
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Genom att få mer timmar tilldelade till sitt ämne kan de få mer tid över till annat. Lärare 
på gymnasiet får mer tid till planering och förberedelse än vad lärare får som jobbar i 
grundskolan. Att ge grundskolelärare mer tid till planering och förberedelser är något 
som de behöver menar Hargreaves (1998). 
 
Lärare har idag krav på sig när det gäller till exempel resultat. Ledningen på skolan 
försöker kontrollera lärarnas arbetstid genom att dela upp den i individuell tid, 
planeringstid, grupptid och förberedelsetid. Förändrings- och utvecklingsprocessen kan 
med alltför stor kontroll av ledningen stanna upp. Hargreaves (1998) menar att det har 
blivit ett för stort gap mellan ledningen och lärarna när det gäller att bestämma hur tiden 
ska användas. En mer nutida lösning menar Hargreaves är att ge lärarna mer ansvar för 
att planera sin egen tid och hur de vill använda den. Detta skulle vara ett erkännande att 
”…personalutveckling och läroplansutveckling är intimt förbundna med varandra.” (a.a., 
s 129) 
 
Lindqvist (2002) talar om tid i sin studie. Han nämner att tid för egen utveckling ingår i 
förtroendetiden, det vill säga den del av arbetstiden som överstiger 1360 timmar. På 
förtroendetiden, som i genomsnitt är 407 timmar, väljer arbetstagaren själv hur den ska 
fördela tiden, på skolan eller någon annanstans och det ska även handla om för- och 
efterarbete. I Lindqvists studie tittade han på arbetet under förtroendetiden. Det visar sig 
bland annat att lärarna har många aktiviteter samtidigt och arbetsuppgifterna bara ökar. 
Hur läraren ska få tiden att räcka till är ett stort problem. (a.a.) 
 
Aili (2007) menar att den tid som lärare behöver för reflektion förstörs då den hela tiden 
störs. I ett projekt som hon har varit med i visar det sig att lärare har svårt att planera 
tiden utanför undervisningen just på grund av att de störs i arbetet av elever, kollegor 
eller annat. Genomsnittet bland projektets lärare undervisar 16 timmar per vecka och 
arbetar med annat under 18 timmar per vecka.2 Hälften av timmarna från ”annat arbete” 
har inte kunnat förutses i förväg. Detta visar att nästan två timmar per dag går åt till 
något slags avbrott. En annan tidstjuv som Aili tar upp är att lärararbetet hela tiden 
måste förhandlas. Lärarna måste prata samman, vem som ska göra vad och hur det ska 
göras. Detta görs i matsalen, korridoren och på raster och kan gälla elevers 
inlärningsproblem eller vem som ska köpa fika till mötet. (a.a.) 
 

Det finns forskning som tyder på att ju fler formella möten man har, desto fler blir de 
informella mötena. Översatt till skolans värld innebär det att ju fler arbetslagsmöten 
och andra möten man har, desto mer tid läggs på koordinering kollegor emellan före 
och efter mötena. (Aili, 2007, s 54) 

 
Aili (2007) vill att lärarens tid delas in i olika karaktärer, då skulle reflektion kunna bli 
en del av det vardagliga arbetet. 
 
 

                                                 
2 En lärare har 1360 timmar reglerad arbetstid som ska fördelas på högst 194 dagar. Vilket blir ca 
37h/veckan, i detta är inte förtroendetiden inräknad. (lärarförbundet) 
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2.6 Reflektionens gränser 
 
Även om reflektion kan hjälpa till att utveckla lärare är det inte säkert att lärare kan få 
reda på allt om sig själva och sitt yrke genom reflektion. Det är inte heller säkert att 
reflektion är den enda tänkbara lösningen utan forskning och samtal med kollegor kan 
vara andra instrument för lärarens utveckling. Om självreflektion skulle vara lärarens 
enda möjlighet till utveckling begränsas densamma. Reflektion bör användas som ett av 
många olika instrument för utveckling (Bengtsson, 2007). 
 
Erlandsson (2005) menar att begreppet reflektion och hur det ska användas har väldigt 
stor variation. Detta gör att begreppet inte har en ”fixerad innebörd”, (a.a., s 7) utan ses 
som ett problemområde. Reflektion har utnyttjats till fullo i den pedagogiska debatten 
och nu kan det vara problematiskt att använda den då det finns åtskilliga 
reflektionsteorier. Erlandsson menar att fortsatt användning av reflektion kan vara att 
använda den i ett mer vardagligt perspektiv. Att reflektera kan vara så enkelt som att jag 
begrundar något utan att det ska finnas någon teoretiskt innebörd. På detta sätt använder 
man begreppet ”icke-analytiskt” (a.a., s 71) och det är det så begreppet fungerar menar 
Erlandsson. 
 
Ixer (1999) är en annan forskare som menar att reflektion är problematiskt. Trots att det 
finns många studier gjorda och mycket litteratur om reflektion så finns det ändå väldigt 
lite om vad reflektion egentligen är. Det som finns menar Ixer är motsägande och 
förvirrande. Liksom Erlandsson (2005) menar Ixer (1999) att Schöns teorier är 
problematiska, och att Schöns teorier lämnar fler frågor än svar.  
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3 PROBLEM 
 
Syftet med min examensuppsats är att få en inblick i några lärares relation till reflektion 
i det egna yrket. Jag kommer att undersöka detta genom att använda mig utav följande 
frågeställningar: 
 

• Vilken kännedom har lärarna om reflektion? 
• Hur ser lärarna på att använda reflektion i sitt yrke? 
• Hur ser lärarna på kollektiv reflektion? 
• Hur reflekterar lärarna över den egna verksamheten? 
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4 METOD 
 
I avsnittet Intervju redogörs inledningsvis för vilken metod som valdes för 
undersökningen. Därefter följer avsnittet Urval i vilket det beskrivs hur 
undersökningsgruppen valdes ut. I Etiska frågeställningar diskuteras olika etiska frågor 
som man ska tänka på vid undersökningen. Sedan kommer ett avsnitt som heter 
Genomförande där det beskrivs hur undersökningen genomfördes och till sist, i 
Databearbetning, diskuteras hur data bearbetats.  

4.1 Intervju 
 
Metoden som valdes i denna undersökning var intervjuer med öppen intervju som 
arbetsform. I öppna intervjuer får intervjupersonerna fritt beskriva deras sätt att uppfatta 
ett fenomen samt ge beskrivningar av fenomenet som de anser är betydelsefulla. Jag 
anser att detta är viktigt i den undersökning jag har gjort. Att fritt få prata kring de frågor 
som ställdes gör att jag kan komma så nära deras reflektionssätt som möjligt (Lantz, 
2007). 
 
I en öppen intervju analyseras innehållet och de slutsatser som kommer fram räknas som 
kvalitativa. Kvalitativa analyser gör det möjligt att få ökad förståelse av reflektion samt 
att beskriva reflektion på olika sätt (Lantz, 2007). I intervjuer kan standardiseringen vara 
låg eller hög. För denna undersökning valdes låg standardisering och med det menas att 
intervjupersonerna får svara med egna ord. Frågorna (se bilaga 1) var formulerade innan 
intervjuerna ägde rum och då intervjun sågs som ett samtal mellan två parter kunde 
frågorna komma att ställas i en annan ordning än den de är uppställda i. Genom att ställa 
frågorna på detta sätt blir det en låg grad av strukturering (Patel och Davidson, 2003). 
Vid låg grad av strukturering kan följdfrågor komma att ställas beroende på vilka svar 
intervjupersonen ger; detta ansågs som viktigt i denna undersökning för att få så 
uttömmande svar som möjligt (Trost, 2005).  
 
Båda parter i intervjusamtalet har ett ansvar för att det blir ett samtal. Patel och 
Davidson (2003) tar upp att intervjupersonerna kanske ställer upp utan att ha någon 
vinning av det, men jag hoppades kunna öppna tankar hos mina intervjupersoner. 
Frågorna formulerades med avsikten att ge tydliga svar – i de fall där svaren var otydliga 
ombads intervjupersonerna att utveckla svaret. Men som Patel och Davidson (2003) 
poängterar är det bra om intervjuaren hjälper intervjupersonerna i samtalet så att det blir 
en relevant och sammanhängande diskussion om ämnet. Det var det subjektiva som 
undersökningen var ute efter, dvs ”vilken mening och innebörd en individ ger ett 
fenomen som intervjuaren intresserar sig för” (Lantz, 2007, s 30). 
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4.2 Urval  
 
Intervjuerna genomfördes på Stjärnskolan samt med en lärare som jobbade på 
Tegnérskolan3. Undersökningsgruppen valdes ut för att jag vet vilka de är och att man på 
det sättet kan känna en trygghet och lättare kunna få ett bra samtal. Då jag inte var 
intresserad av att göra någon jämförelsestudie mellan kvinnor och män drog jag lott om 
vilka som skulle bli intervjuade. Arbetslaget hade sedan tidigare gett sitt godkännande 
till intervjuerna. Provintervjun genomfördes på en lärare som arbetar på samma skola 
men i ett annat arbetslag och den intervjun används också i resultatet. Under arbetets 
gång fick jag möjligheten att intervjua en lärare som jobbar på en annan skola än 
undersökningsgruppen, och då syftet med arbetet är att titta på lärares relation till 
reflektion i allmänhet ansågs även denna intervju kunde användas i mitt resultat.   

4.2.1 Respondenter 
 
Personerna i intervjuerna tilldelades fiktiva namn för att på så sätt garantera 
anonymiteten. Genom att göra detta kan man också se att det inte bara är en person som 
har sagt allt som citerats (Patel och Davidson, 2003). Fredrik, Anne, Ellen, och Eva 
jobbar på Stjärnskolan och ingår i samma arbetslag. Sara jobbar på samma skola men 
ingår i ett annat arbetslag. Louise jobbar på Tegnérskolan. Stjärnskolan ligger i en 
kommun i Sydsverige och Tegnérskolan ligger på västkusten. Samtliga lärare arbetar på 
grundskolans senare år. 
 

• Fredrik är i 30-årsåldern och har naturorienterade ämnen, matematik samt idrott. 
Han har jobbat som lärare i 5 år. 

• Anne är i 40-årsåldern och har naturorienterade ämnen och matematik. Hon har 
jobbat som lärare i 10 år. 

• Ellen är i 40-årsåldern och har samhällsorienterade ämnen. Hon har jobbat som 
lärare i 5 år. 

• Eva är i 50-årsåldern och har specialundervisning. Hon har jobbat som lärare i 6 
år. 

• Sara är i 30-årsåldern och har engelska, svenska, franska och spanska. Hon har 
jobbat som lärare i 5 år. 

• Louise är i 20-30-årsåldern och har svenska och svenska två samt 
specialundervisning. Hon har jobbat som lärare i 2½ år. 

4.3 Etiska frågeställningar 
 
Etikfrågan är viktig då man ska göra intervjuer. Jag har tänkt mycket på hur jag ska få 
fram det jag vill få fram utan att intervjupersonerna ska känna sig obekväma. Patel och 
Davidson (2003) tar upp att intervjuaren ska hjälpa till ”… att underlätta samtalet” (Patel 
och Davidson, 2003, s 78) så att den intervjuade inte känner sig obekväm. Intervjuaren 
bör tänka på gester, språk och kroppsspråk (a.a.). Detta har beaktats då jag inte ville att 
det ska förstöra intervjuerna.  

                                                 
3 Båda skolorna är fiktiva namn. 
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Intervjuerna kommer att vara helt anonyma, jag var inte intresserad av att peka ut någon 
individ som inte reflekterade eller inte utan jag ville få fram vilken relation lärare kan ha 
reflektion. I enlighet med Lantz (2007) berättade jag i inledningen av intervjun att 
intervjun var anonym och att den inte kommer att spelas upp för någon annan, vilket 
klargjordes innan intervjun. Vidare menar Lantz (2007) att man ska informera om vad 
man tänker göra med materialet och det klargjordes att det kommer att förstöras efter att 
arbetet är godkänt. I uppsatsen kommer personerna ha fiktiva namn och skolorna de 
arbetar på kommer inte att avslöjas. Jag tog även upp med intervjupersonerna att de när 
som helst under intervjuns gång fick lämna intervjun, jag ville inte få fram svar på grund 
utav tvång. 

4.4 Genomförande 
 
Provintervjun genomfördes två dagar innan undersökningsgruppen intervjuades för att se 
om det var något jag behövde ändra på eller om mina frågor kunde tolkas på andra sätt 
än vad som vad meningen. Lantz (2007) menar att man ska uppmuntra testpersonen att 
lägga fram synpunkter på uppläggningen och innehållet. Det framkom inget från den 
provintervjuade som föranledde att något behövdes ändras så beslutet togs att intervjun 
skulle se ut som den gjorde vid provintervjutillfället. Beslut togs även att innesluta 
provintervjun i undersökningsgruppen. Två dagar efter provintervjun åkte jag till 
Stjärnskolan där lärarna i min undersökningsgrupp intervjuades. Intervjuerna gjordes i 
ett rum där vi kunde sitta ostört och prata. Efter att intervjuerna var gjorda började jag 
skriva ned dem med en gång medan alla intervjuer fortfarande var färska i minnet. 
Samma vecka fast på helgen fick jag möjlighet att intervjua en annan lärare som inte 
ingick i undersökningsgruppen, efter intervjun togs beslutet att även denna lärare skulle 
ingå i undersökningsgruppen. Även där hittades ett rum där intervjun kunde genomföras 
ostört. 
 
Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ned för att lättare kunna hantera materialet. 
Trost (2005) menar att man ska strukturera om intervjun så den passar den struktur man 
har i intervjuguiden, på detta sätt blir det lättare att analysera materialet. Fördelen med 
detta är att man tar bort det som är ointressant och det som inte har med studien att göra. 
(a.a.) 

4.5 Databearbetning 
 
Att bearbeta sina intervjuer är ett tidsomfattande arbete. Precis som Patel och Davidson 
(2003) skriver kan textmaterialet bli stort även då man endast ha utfört ett fåtal antal 
intervjuer. I denna undersökning har jag utfört löpande analyser av intervjumaterialet. 
En fördel med detta menar Patel och Davidson (2003) är att man kan få idéer om hur 
man ska gå vidare. Analysen ska påbörjas så fort som möjligt medan intervjuerna är i 
färskt minne, på detta sätt blir materialet mer levande.  
 
När bearbetningen av intervjuerna började märktes ganska snart att de sex intervjuerna 
skulle räcka för att få fram ett resultat. I materialet kunde jag skönja mönster som gjorde 
det lättare att bearbeta intervjutexterna.   
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4.5.1 Bearbetning av intervjuerna 
 
Efter att alla intervjuer skrivits ned på datorn började informationen tas ut som var svar 
på frågorna som ställts. Dessa meningar markerades med olika färger, samma frågor 
hade samma färger genom alla intervjuer för att på detta sätt lätt kunna se att det var 
samma fråga då man tittade övergripande på intervjuerna. Sedan skrevs de markerade 
styckena ned för hand på löspapper, ett papper för varje fråga. Efter detta lästes allt 
igenom igen flera gånger för att, som Patel och Davidson (2003) skriver, finna 
kategorier som informationen kunde sorteras in under. En del information kunde skrivas 
in under samma kategori och en del information behövde en egen kategori då det fanns 
något särskilt som behövdes påpekas. Den slutgiltiga texten varvades med citat och egna 
kommentarer. Patel och Davidsson (2003) tar upp ett mål man måste ha med citat och 
kommentarer, nämligen att finna en balans mellan citat och egna kommentarer. Det får 
inte bli för många citat då det kan bli tråkigt för läsaren. (a.a)  

4.6 Felkällor 
 
Syftet med intervjuerna var att få inblick i lärarnas relation till reflektion, syftet 
klargjordes för intervjupersonerna innan intervjun startade. Detta menar Lantz (2007) är 
avgörande för tillförlitligheten i intervjun. Men Trost (2005) menar att trovärdigheten i 
kvalitativa undersökningar är ett stort problem. Som forskare måste kunna visa att min 
data och mina analyser är trovärdiga och detta kan man göra genom att visa att mitt 
insamlade material är seriöst och relevant för min undersökning. Om man inte funderar 
kring de etiska synvinklarna vid intervjuerna och i analysen menar Trost (2005) att 
trovärdigheten kan ifrågasättas. 
 
Holme och Solvang (1997) menar att det är lättare att uppnå validitet i kvalitativa 
undersökningar än i kvantitativa. Detta beror på att man har större närhet till den eller 
det som ska studeras. Men det är inte problemfritt. Som intervjuare kan man ha svårt 
med att förstå respondentens motiv eller signaler. Under intervjuerna kan respondenterna 
ha uttryckt signaler kring frågorna om att vilja utveckla det vidare men detta kan ha 
missats av mig då jag inte är en van intervjuare. Ett annat problem som intervjuaren har 
när den ställer frågorna är att se till att den information som kommer från respondenten 
ska vara så giltig som möjligt. Vid intervjuerna försökte jag att se till att respondenterna 
svarade på frågan och att jag fick information som tillhörde frågan. Trots detta märktes 
vid transkriptionen att viss information inte var giltig. Respondenterna valdes på grund 
av att jag kände mig trygg med dem då jag kände dem sedan tidigare. Även detta kan 
vara ett problem menar Holme och Solvang då jag kan ha bestämda förväntningar på 
vad intervjuerna ska ge. (a.a.) 
 
Resultatet i min undersökning kan ha påverkats av mitt val av metod. Genom att göra en 
intervju kan frågorna omedvetet styras till det svar man är ute efter. Följdfrågor och 
förklaringar av frågor som respondenterna inte har förstått kan har förklarats på ett 
sådant sätt att ett visst svar förväntades. Det kan vara svårt att vara opartiskt som 
intervjuare då man vill få fram ett resultat som är svar på problemställningen.  
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5 RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av den information som framkommit vid 
intervjutillfällena. För att visa mitt resultat använder jag mig av underrubriker under 
vilka lärarnas resonemang kring de frågor som ställts redovisas. I avsnittet Kännedom 

om reflektion visas hur lärarna beskriver sin tolkning av reflektion samt om de har fått 
någon förklaring av begreppet. I Användning av reflektion tas upp hur lärarna använder 
reflektion i sin verksamhet samt vilka positiva och negativa effekter som finns. I 
Kollektiv reflektion visas hur lärarna arbetar kollektivt med reflektion samt hur de 
känner för att visa sina tankar inför andra. Sist kommer det en sammanfattning av 
resultatet. 

5.1 Kännedom om reflektion 

5.1.1 Definition av begreppet 
 
Alla lärare i undersökningen har en likartad definition på reflektion. Reflektion är för 
alla intervjuade ett sätt tänka efter vad det är man har gjort. Det som är i fokus vid 
reflektion är lektionerna, om de var bra eller dåliga eller om lektionen uppnått det som 
läraren vill att den skulle uppnå. Att använda reflektion på sig själv var det ingen som 
nämnde utan det var lektionen som lärarna reflekterade över. 
 

(…) tänka efter vad man har gjort och hur man har gjort det och om man hade kunnat 
göra det på något annorlunda sätt. (Louise) 

 
Återblick (…) titta tillbaka på det som man har gjort och tänka tillbaka på vad man 
har gjort. (Ellen) 

 
(…) tänka igenom vad man precis har uppnått eller inte uppnått och hur min 
planering gick egentligen och varför den gick som den gick, vad kan jag göra bättre 
alltså ja (…) eller inte bara lektion det kan vara ett möte med eleven eller vem som 
helst egentligen. (Anne) 

5.1.2 Lärarnas kontakt med reflektion 
 
Alla lärare tar upp att de har varit i kontakt med begreppet inom lärarutbildningen men 
det är ingen som har fått någon förklaring på vad begreppet innebär. Några av de 
intervjuade nämner även att begreppet inte har förklarats på jobbet av någon men att det 
tas för givet att lärarna ska reflektera.  
 

(…) Under utbildningen var det ju en massa snack om reflektion på utbildningen, 
men det kändes som att där gjorde man det bara för att göra det, det kändes inte som 
någonting djupare (…) varför gör man det här egentligen. (Fredrik) 

 
Inte vad jag minns, ordet reflektion har ju dykt upp väldigt mycket, att man hela 
tiden ska reflektera men aldrig begreppet egentligen vad det betyder det har nog varit 
lite så här ”amen det är klart att det är så här”. Men nej, det har jag nog inte. (Louise) 
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Jag kan inte komma ihåg att vi diskuterade eller fördjupade oss i det här med 
reflektion. Vi konstaterade att det var viktigt. (Eva) 
 

En av de intervjuade nämner att hon har fått förklaring på begreppet och att de har 
diskuterat det mycket men det var inte inom någon utbildning som tillhör skolans värld. 
 

Inte under lärarutbildningen (…) men om man säger inom till exempel Friskis och 
Svettis under den utbildningen att vi pratade mycket om reflektion (…)  (Ellen) 

5.2 Användning av reflektion 

5.2.1 Lektioner i fokus 
 
Lärarna uttrycker i intervjuerna att de använder sig av reflektion i sitt yrke. När de 
reflekterar så tänker de tillbaka på hur lektionerna har gått. Ingen av de intervjuade 
använder sig av någon särskild metod när de reflekterar. De reflekterar inte efter varje 
lektion och de för heller inte några anteckningar som kan vara till hjälp när de 
reflekterar. 

 
(…) reflekterar nog ganska mycket, man tänker tillbaka men följer inget särskilt 
mönster och oftast blir det att jag reflekterar över sånt som har gått mindre bra, tyvärr 
reflekterar jag inte så mycket över det som går bra för det tar man för givet. (Ellen) 

 
(…) tänker igenom vad jag ska göra och hur jag ska göra och sen genomförandet 
(…) så tänker jag igenom vad gick bra och vad gick inte bra och hur ska jag göra 
nästa gång. (Anne) 

 
Dock utgör en av de intervjuade ett undantag. Hon brukar anteckna efter sina lektioner 
särskilt då hon undervisar särskoleelever där det är mycket kontakter med andra lärare 
och föräldrar. 
 

Antecknar inte varje lektion (…) men i vissa grupper, undervisar särskoleelever och 
då gör jag alltid det (…) (Louise) 

5.2.2 När och var reflektion sker 
 
Det kom fram i intervjuerna att lärarna använder sig av reflektion men att de inte 
reflekterar så mycket under skoltid. Lärarna kände att de inte hann med att reflektera 
under skoldagen då det var andra saker som prioriterades. Eftersom lärarna inte kände 
att de hann med att göra det under dagen så blev det oftast att de reflekterade när de kom 
hem. Men det framkommer även att en del lärare kan reflektera under pågående lektion 
och att det kan ske omedvetet. 
 

När man åker hem och sen på kvällningen (…) under lektionen, det tror jag att jag 
gör automatiskt (…) Tiden är minimal, det är ju svårt att göra det, man gör det när 
man ska gå och lägga sig. (Fredrik) 
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(…) oftast på kvällar, eller när man ska sova eller asså när det blir dötid av nåt slag 
så. När jag cyklar hem sen kan jag tänka på saker, så på jobbet. (Ellen) 

 
Det framkommer dock i en intervju att det finns tillfällen då man reflekterar lite extra 
och det är om man har kandidater och har fått besök från högskolan. 
 

Idag är det ju lite särskilt eftersom man har haft besök från högskolan då blir man ju 
ännu mer medveten om vad man gör på dom lektionerna man går in i och gör efter 
att hon har varit här (…) (Ellen) 

5.2.3 Tiden som avgörande faktor 
 
Tiden är lärarnas största fiende eftersom det finns så mycket som de vill göra och då 
nämns det att reflektion blir det man försakar. Någon lärare nämner att det borde finns 
avsatt tid för det, att man får in det på sitt schema. Tiden kommer även upp när lärarna 
pratar om reflektionens negativa delar, att det inte finns tid till det och att man borde 
göra det då det är färskt i minnet. 
 

Sätter mig inte efter lektionen hitintills, har jag inte haft tid med och gå igenom en 
lektion. (Ellen) 

 
(…) egentligen borde det ju vara så att det fanns avsatt tid. Det borde vara meningen 
att man har lite längre hål emellan så att man sätter sig och tänker igenom. Det borde 
vara mer avsatt tid för det. (Anne) 

 
(…) vi måste få tid till det också, det finns så mycket vi vill ha tid till så det känns 
som att man försakar det lite, man skulle lära sig ännu mer på det om man fick tid till 
att reflektera (…) (Fredrik) 

 
Vid frågan om reflektion skulle ta tid från något annat som känns viktigare nämner 
lärarna att det skulle vara planeringen som rubbas om man skulle reflektera mer. Även 
privatlivet nämns som en faktor eftersom att de flesta lärarna reflekterar när de är 
hemma. 

5.2.4 Hur reflektion kan vara viktigt för både yrket och eleverna 
 
Alla intervjuade anser att det är viktigt att använda sig av reflektion i yrket. Man nämner 
reflektion som viktigt för läraryrket för att undvika att yrket blir slentrianmässigt. Det 
nämns också att reflektion är nyttigt att använda ensamt och gemensamt. 
 

Att det är jättevikigt, blir nog lätt slentrian av det, att det är vikigt å tänka tillbaka, 
både då vad som har gott bra och mindre bra och även att man medvetengör 
eleverna. (Ellen) 

 
Livsviktigt. Tror, jag, just för om man inte reflekterar så tror jag inte att man har 
gjort ett bra jobb, tror jag inte. För då är det ju som man inte, nej jag tror att det är 
jätteviktigt för annars är det ju som att man inte bryr sig om vad man gör.(Louise) 
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Att reflektera i mitt yrke ser jag som en absolut nödvändighet. Dels för min egen 
personliga utveckling, min ämnesmässiga utveckling och för elevernas utveckling 
och att de får det de har rätt till. (Eva) 

 
Alla lärare nämner att om de reflekterar så kan det bli bättre för eleverna. Sådant som 
lärarna tror kan bli bättre är lektionerna genom att man kan göra det individualiserat och 
mer genomtänkta uppgifter. Andra fördelar för eleverna kan vara att de får bättre lärare 
som kan förklara bättre, få en bättre relation till läraren och att man kan ta elever på ett 
bättre sätt. 
 

Att jag förhoppningsvis gör genomtänka uppgifter och att jag har genomtänkta 
samtal med dom som ger dom någonting och att jag hela tiden gör att, det jag gör blir 
bättre, om man bara tänker att det var bra så så då utvecklas inte jag, om jag inte 
utvecklas så kanske inte dom fortsätter att utvecklas heller. (Louise) 

 
(…) bättre lektioner både innehållsmässigt och prestationsmässigt om man kan säga 
så (…) en bättre lärare med (…) (Sara) 

5.2.5 Ett sätt att utvecklas på 
 
Andra fördelar som lärarna nämner med reflektion är att det är en utvecklingsprocess för 
dem och att de kan få upp ögonen för sig själva och att man stannar upp och tänker efter 
vad det är man håller på med egentligen. Man tror också att det kan ha positiva effekter 
på arbetssituationen och yrkesutveckling. Genom att reflektera så kan det betyda att 
undervisningen blir tryggare, att lärarna blir säkrare på sig själva och de känner att de 
utvecklas inom sitt yrke. 
 

Ja, jag känner mig duktigare liksom, att jag känner mig liksom ja, men bättre koll att 
man ja men nu det här har jag faktiskt tänkt igenom så antagligen är det lite bättre än 
förra gången eller förra lektionen. (Louise) 

 
(…) att kunna vidareutveckla sig i sitt yrke för alla vill vi ju bli så bra som möjligt 
och vi blir ju aldrig fullärda men att utav reflektion så kan man nog lära sig saker och 
ting och påverka sitt yrke (…) (Ellen) 

 
En lärare tar upp i intervjun att det gäller inte bara för lärare att reflektera för att det ska 
få positiv inverkan på yrkesutveckling utan: 
 

Det gäller ju alla inte bara vi lärare utan ledning och allihopa å reflektera på olika sätt 
och å diskutera och så där, så det tror jag är viktigt för att gå vidare. (Fredrik) 

 
Om det fanns något negativt med reflektion förutom att tiden inte fanns tog lärarna upp 
att de tror att det inte är bra med för mycket reflekterande och att man inte ska göra det 
bara för att man ska, det får inte bli ett tvång. 
 

Ja, det kan ju vara att det blir för mycket grubbleri. Att man reflekterar allt för 
mycket, då glömmer man ju att man ska framåt också och att man hamnar i det 
träsket att det bara blir det negativa som man tänker på då. (Ellen) 
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Det negativa kan väl vara då om man reflekterar för mycket att man inte känner sig 
riktigt nöjd att man aldrig upplever som man har gjort en bra lektion utan att man 
hela tiden ”jag kan göra bättre och blir bättre” så det är väl det som är negativt att 
man aldrig kan landa och känna att ”där är jag trygg och jag är bra” liksom. (Lousie) 

5.3 Kollektiv reflektion 

5.3.1 Mer gemensam reflektion 
 
Under samtliga intervjuer med lärarna återkom efterfrågan om att reflektera mera i 
grupp. De tycker inte att reflektion bara måste vara ett ensamjobb utan de är väldigt 
positivt inställda till att reflektera i grupp. Nästan alla lärare tar upp att det skulle vara 
bra om man fick gå på varandras lektioner och att man på så sätt kunde få nya saker att 
reflektera över. Diskussion och reflektion i grupp är något som i stort sett alla 
intervjuade efterfrågade. Men när de fick frågan om de reflekterar i grupp så är svaren 
skiftande. 
 

Man sitter ju på våra arbetslagsmöten med det är ju så man hinner inte reflektera över 
något speciellt, så kan jag känna det, det är ju också mycket annat som prioriteras 
viktigare som elevvård. (Fredrik) 

 
Nej, det är ju det som vore det bästa, i arbetslaget gör vi det ibland men det är ju inte 
över lektioner eftersom vi har olika ämnen. Det skulle vara mer i ämnena tycker jag. 
(Anne) 

 
Ja, i arbetslaget jättemycket. Vi går igenom hur vi arbetade och vad som fungerade 
bra och vad som inte fungerade och hur vi skulle lägga upp det nästa gång. 
Intervjuaren: och det tar ni er tid till? Ja, det gör vi. (Lousie) 

 
Vi hade en biträdande rektor som gick på våra lektioner och det var jättebra tyckte 
jag, då fick man både positiv och negativ asså input så på saker som att det här kan 
du tänka på (…) vad var din tanke med det här (…) vart ska det här leda och så. 
(Sara) 

5.3.2 Att ge uttryck för tankar 
 
Vid kollektiv reflektion handlar det om att visa sina tankar inför andra. De intervjuade 
hade inga problem med det utan såg det som något positivt. Någon lärare tog även upp 
att man kan prata med eleverna också och får lite diskussion om det är något som de 
känner att de vill förändra. 
 

Det bekommer mig inte (…) (Ellen) 
 

Det har jag inga problem med, nej. (Sara) 
 

Det tror jag är positivt, det har jag nog inget svårt för å visa vad jag tycker å tänker å 
vill förändra. (Fredrik) 
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En lärare nämner att trots att det går bra för henne att visa sina tankar inför andra så 
beror mycket på gruppen också. 
 

Det fungerar bra när jag känner mig trygg med dom jag arbetar med. Tidigare 
jobbade jag i ett arbetslag där alla hade jobbat jättemånga år och var jätteerfarna och 
då hade jag inte så lätt att komma å säga att ehh, att det inte fungerade eller att jag 
borde ha gjort det bättre, så det beror mycket på vem man jobbar med. (Louise) 

5.4 Sammanfattning av resultat 
 
Undersökningen visar att lärare använder sig av reflektion i sitt yrke trots att de 
egentligen inte har fått någon förklaring på vad det egentligen innebär utan att det är 
efter deras egen förståelse av begreppet de använder det. Undersökningen visar också att 
tiden är den största anledningen till att lärarna inte reflekterar oftare och att de inte gör 
det i skolan under arbetstid. Alla lärare är dock överens om att reflektion är viktigt för att 
kunna utvecklas i sitt yrke. 
 
I min undersökning har jag fått fram att det lärarna mest reflekterar över är lektionerna 
inte så mycket över sin egen roll. Kollektiv reflektion är det som efterfrågas 
genomgående under intervjuerna, lärarna ser bara fördelar med detta och önskar att de 
kunde göra det oftare och det är här man ser att det kan vara utvecklande för den egna 
lärarrollen. 
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6 DISKUSSION 
 
I avsnittet Reflektion - ett brett begrepp diskuteras problematiken med begreppet och 
lärarnas bild av reflektion tas upp. I Lärarnas fiende poängteras det som alla lärare i 
intervjun tyckte var anledningen till att de inte reflekterade mer och i nästa stycke 
Reflektion – en del i det dagliga arbetet? diskuteras hur lärarna använder sig av 
reflektion och vad de fokuserar på. I det sista stycket Kollektiv reflektion efterfrågas 
diskuteras att reflektion inte ses enbart som ett ensamarbete. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och diskussion kring fortsatt forskning. 

6.1 Reflektion - ett brett begrepp 
 
För att få en inblick i lärares relation till reflektion i det egna yrket var jag tvungen att 
först undersöka hur bekanta de var med begreppet reflektion. Erlandsson (2005) och Ixer 
(1999) har båda påpekat att begreppet används med väldigt stor variation och ett 
problem var att begreppet inte har någon sluten innebörd. De intervjuade i min 
undersökning säger sig inte ha fått någon förklaring av begreppet under sin 
lärarutbildning men det visar sig ändå att lärarna hade sin egen definition av begreppet. 
Däremot hade en av de intervjuade hade under övrig utbildning haft många diskussioner 
kring reflektion och menade att det var givande men poängterade samtidigt att det inte 
var under lärarutbildningen. Intervjupersonerna menar att de har varit i kontakt med 
begreppet under sin utbildning och att de förväntades att reflektera men någon djupare 
förståelse för begreppet har de inte fått. Trots detta visade lärarna att deras bild av 
reflektion stämde överens med den förklaring av begreppet som jag har redovisat i 
bakgrunden. Reflektera innebär för lärarna precis som Dewey (1933) en gång 
poängterade att man utifrån gamla erfarenheter skapar sig nya erfarenheter.  
 
Då reflektion idag har blivit ett stort begrepp som används mycket inom 
lärarutbildningen anser jag att det är aktuellt att begreppet konkretiseras och att 
lärarstudenter och verksamma lärare får en förklaring på begreppet så som det kan 
användas inom läraryrket. Jag anser vidare att det är av stor vikt att blivande lärare får 
kunskap om denna metod i det kommande yrket. Får inte blivande lärare inblick i 
reflektionens värld är det förståeligt att de inte lägger ner så mycket tid till det när de 
senare går ut i arbetslivet. Strömqvist (2007) tar upp detta att lärarstudenter inte är 
intresserade av att använda reflektion i yrket då de inte ser hur det kan leda till 
utveckling av lärarkompetensen, alltså kan de enligt min mening inte ha fått någon 
förankring av begreppet i sin utbildning. Eftersom reflektion anses vara en sådan viktigt 
del i läraryrket måste den komma mer markant in i lärarutbildningen och ett exempel på 
det kan vara att skriva kompetensjournal under alla verksamhetsförlagda utbildningar 
inom det allmänna utbildningsområdet. Strömqvist har visat med exempel på vilka olika 
sorters journaler man kan skriva och det är där man kan upptäcka hur man har utvecklats 
över tid och hur lärarkompetensen ökar. Hans exempel med Peter visar att 
journalskrivande kan ha stor inverkan på läraryrket. Efter 15 års erfarenheter använder 
Peter fortfarande kompetensjournalen aktivt vid planeringar av lektioner. Även resultatet 
från forskningsprojektet som Tilander m.fl. (2005) utförde visar att skriva journal är 
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positivt i samband med att använda reflektion. Då de flesta lärarna i min undersökning 
inte skrev ned sina reflektioner borde detta vara ett bra sätt att introducera det i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

6.2 Lärarnas fiende 
 
Resultatet visar att tiden är en av lärarnas största fiende. Under alla intervjuer är det två 
saker som återkommer och det är bristen på tid och efterfrågan på kollektiv reflektion, 
(kollektiv reflektion behandlas nedan). Hargreaves (1998) tar upp att det är tiden som 
hejdar lärare att utföra det de vill utföra. Tiden är den faktor som är avgörande för om 
lärare hinner testa något nytt eller inte. Alla lärare i studien anser att reflektion är väldigt 
viktigt i läraryrket men att det är reflektionen som försakas när tiden inte räcker till. Aili 
(2007) menar att lärarna ägnar 18 timmar per vecka åt annat arbete och att hälften av 
dessa timmar, alltså nästan 2 timmar per dag går åt till avbrott av något slag. Elever som 
kommer in och frågar efter saker, telefonsamtal eller samtal med kollegor är en tidstjuv 
för lärarna. Detta kan vara en del till att lärare finner det svårt att få tid till att reflektera. 
Det här har jag även sett vid praktiktillfällena att läraren alltid ska vara tillgänglig för 
eleverna, de kommer ofta in i arbetslagsrummet.  
 
Hargreaves (1998) nämner att behovet av mer tid till planering och förberedelser är 
något som man måste ge grundskolelärare och det är även det som några lärare 
efterfrågar i undersökningen. Att få in reflektion i schemat mellan lektionerna skulle 
förmodligen leda till att lärare reflekterade mer över sin egen verksamhet. Reflektionen 
anser jag kan vara till stor hjälp vid planering av lektionerna och det är då man kan 
märka att man utvecklas. Jag håller med Hargreaves (1998) om att en postmodern 
lösning på problemet vore att ge lärare mer ansvar för att planera sin egen tid och hur de 
vill använda den. Samtidigt måste man göra ledningen på skolan medveten om att 
reflektion är viktigt och att utsatt tid till det gynnar hela skolan i det långa loppet. 
 
Lärarna efterfrågade även mer tid för gemensam reflektion. Hargreaves (1998) nämner 
en studie som Bird och Little har gjort där de poängterar att tid är en viktig faktor vid 
förbättringar i läraryrket. Särskilt viktigt var det för lärare att få mer tid tillsammans med 
andra kollegor. Detta visar min undersökning att lärarna vill ha. 

6.3 Reflektion – en del i det dagliga arbetet? 
 
Undersökningen visar att lärarna på Stjärnskolan och Tegnérskolan använder sig av 
reflektion i sitt yrke. Man använder det på så sätt att man tänker igenom sina lektioner, 
vad man har gjort, vad som gick bra och vad som inte gick bra. Utifrån detta märker 
lärarna om de behöver ändra på någonting. Det som lärarna reflekterade över var sina 
lektioner, det var inte någon som nämnde att de reflekterade över sig själv men de 
uteslöt dock inte att det även kunde vara utvecklande för lärarrollen. I undersökningen 
kan man se att lärarna använder sig av den modell som Maltén (1995) hänvisar till som 
förklarar det reflektiva förloppet. Dock så anser jag att de följer den väldigt ytligt och 
inte fördjupar sig i sina reflektioner då de flesta inte skriver ned sina tankar utan bara 
ändrar materialet så att det ska bli bättre nästa gång. Lärarna i undersökningen säger sig 
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inte använda någon särskild metod när de reflekterar men frågorna vad, hur och varför 
återspeglas i deras sätt att beskriva hur de gör. Den nyfikenhet som Rodgers (2002) 
nämner är viktig vid reflektion är inget som utmärker sig hos lärarna när de pratar om 
hur de använder sig av reflektion. Man mer konstaterar att saker och ting går bra eller 
dåligt och att det behöver ändras inte för att man är nyfiken över varför det gick som det 
gick.  
 
Några lärare i undersökningen nämner även att de ibland reflekterar under lektionens 
gång. Schöns (1983) reflektion i handling går ut på att man bygger nya erfarenheter 
utifrån de man gick in med under lektionens gång och sedan testar de nya med en gång. 
När lärarna i undersökningen pratar om att de reflekterar under lektionen är det inte i 
samma definition som Schöns. Lärarna kollar mest av läget hur det som de har sagt eller 
gjort togs emot av eleverna och efteråt gör de en eventuell ändring men inte under 
pågående lektion. 
 
Lärarna i undersökningen poängterar själva att reflektion är bra för att det inte ska bli 
slentrian och rutiner i arbetet men eftersom de även nämner att de inte hinner reflektera 
så mycket måste det mesta gå på rutin. 

6.4 Kollektiv reflektion efterfrågas 
 
Under alla intervjuer med lärarna på Stjärnskolan återkom ämnet kollektiv reflektion. 
Lärarna var alla inne på att det inte alltid är bra att reflektera ensam utan att man har 
mycket att lära sig av varandra. Att reflektera och diskutera i grupp var något alla lärare 
ville ha. Rodgers (2002) menar att om man bara reflekterar själv kan man lätt se förbi 
saker och detta håller lärarna i min undersökning med om. Att besöka varandras 
lektioner skulle vara bra för att få reda på hur det egentligen är, får man inte hjälp kan 
det vara lätt att man fortsätter som det är trots att något behöver utvecklas.  
 
Verkligheten såg dock annorlunda ut. Bara en utav lärarna i undersökningen berättade 
att de brukar reflektera i grupp. På deras arbetslagsträffar brukar de gå igenom hur de 
arbetar och hur de ska lägga upp det till nästa gång. Detta är något som de tar sig tid till. 
På detta sätt kan gruppen hjälpa till att se saker på olika sätt och ge exempel på olika 
tolkningar som kan vara till hjälp för den enskilde läraren precis som Rodgers (2002) 
menar. Gruppen kan fungera som ett bollplank. Ingen av de andra lärarna ansåg att de 
ägnade sig åt kollektiv reflektion i den utsträckning som de ville. Ibland gjorde de det i 
större grupper men då var utgången så pass styrd att det var ett givet svar man ville ha. 
Att man inte reflekterade mer i grupp var, som tagits upp tidigare, att de inte hade tid till 
det och att det till exempel var viktigare med elevvård på arbetslagsträffarna. En av 
intervjupersonerna nämnde dock att de hade en biträdande rektor som var ute och 
kollade på varje lärare under en lektion och detta tyckte intervjupersonen var bra då det 
kom nya infallsvinklar på ens egen undervisning från någon annan. Detta bidrog till att 
läraren reflekterade mer över det som kom fram från den biträdande rektorn. 
 
När jag frågade lärarna om kollektiv reflektion så frågade jag även hur de kände för att 
visa sina tankar inför andra. Inga av lärarna i undersökningen hade problem med detta 
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men en lärare nämner att det beror på gruppen och hur pass trygg man känner sig i 
gruppen. Altrichters modell som Andersson (2007) visar poängterar detta att när man 
reflekterar i grupp får gruppens frågor inte innehålla kritik. Läraren ska inte behöva inta 
försvarsställning utan ska kunna lita på gruppen och att alla som är med i samtalet ska 
behandlas med respekt som Alexandersson (2007b) skriver. 

6.5 Sammanfattning av diskussionen 
 
De förväntningar om att lärare ska reflektera i sitt arbete som både högskolan och 
skolledning har visade sig i min undersökning stämma överens till viss del. Att 
reflektera gjorde alla lärare men det var inget som de tog sig tid till utan det kunde ske 
när som och oftast när arbetsdagen var slut. Alla lärare i min undersökning betonade 
vikten av att reflektera för att utvecklas men ändå var det inget som prioriterades. Tiden 
var det största skälet till att lärarna inte reflekterade. Det fanns så mycket som de ville 
göra och då kom reflektion i skymundan. Att få in tid till det på schemat var ett exempel 
som en lärare tog upp för att man kanske skulle reflektera mera, men samtidigt nämner 
lärarna att det inte får bli ett tvång att reflektera. Lärarna i min undersökning efterfrågar 
mer reflektion och särskilt då mer kollektiv reflektion då de anser att det inte bara är ett 
ensamjobb.  

6.6 Fortsatta studier 
 
Efter att ha skrivit denna uppsats väcks nya ämnen som kan ses som komplement till 
denna undersökning. Ett viktigt ämne som kommit upp i min undersökning var lärarnas 
brist på tid. Jag skulle vilja se en fortsatt forskning kring lärarnas tid, hur de utnyttjar 
den och vad de förväntas av ledningen att hinna med under sin arbetsdag. Det handlar 
hela tiden om att prioritera, men vad är det lärarna ska prioritera med sin tid? En annan 
vinkel som man kan forska om är att undersöka skolledningens inställning till reflektion 
och om det går som lärarna i min undersökning efterfrågade att få in det på sitt schema. 
Skolledningens inställning till reflektion tror jag speglar mycket om lärarna använder sig 
aktivt av reflektion eller inte. 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
Vad är reflektion för dig? 
 
Har du under din lärarutbildning eller övrig utbildning fått förklaring på reflektivt 
tänkande? 
 
Berätta hur du reflekterar. Har du någon metod som du använder? 
 
Hur reflekterar du över de lektionerna du har haft idag? 
 
När reflekterar du? 
 
Hur ser du på att använda reflektion i ditt yrke? 
 
Vad kan eleverna få ut genom att du reflekterar? 
 
Finns det något positivt med att reflektera?  
 
Hur tror du att reflektion kan ha positiv inverkan på 

a) undervisning? 
b) arbetssituation? 
c) yrkesutveckling? 
d) skolutveckling? 

 
 
Finns det enligt din mening något negativt med att reflektera? 
 
Upplever du att reflektion tar tid från något annat som känns viktigare? 
 
Hur ser du på att reflektion kan vara gratis kompetensutveckling? 
 
Brukar ni reflektera kollektiv? Hur gör ni? 
 
Hur ser du på att visa dina tankar för andra? 
 
Har du något du vill tillägga som du känner att du inte har fått sagt? 


