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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är söka få en bild av hur lärare i år 1-6 reflekterar kring sin verksamhet, vad reflektionen leder till och 
dess betydelse för utveckling av lärandet.  Studien utgår från en kvalitativ ansats, där synsättet är induktivt. Studien bygger på 
en fokusgrupp och enskilda intervjuer med nio lärare. 
Resultatet visar att: 
 

- reflektion är en process. 
- lärare gör en självanalys, där de ifrågasätter sig själva. 
- lärare anser att pedagogiska diskussioner är betydelsefulla för att reflektera på  

bästa möjliga sätt.           
- lärare efterlyser tid och strategier för sin reflektion. 
- reflektion mynnar ut i en utveckling av lärandet. 

 
De slutsatser som framkommer är att lärares reflektion kan ses utifrån fyra perspektiv med fokus på reflektion-grubblerier, 
utveckling, självanalys och utvärdering. 
 
Under perspektivet reflektion-grubblerier har jag funnit att lärare verkar reflektera oavbrutet och har ofta svårt att släppa 
tankarna. Detta upplevs som ett dilemma. 
 
Med fokus på utveckling har följande områden lyfts fram som betydelsefulla: lärares reflektion tillsammans med andra 
kollegor, lärares engagemang och att de saknar strategier och tid för reflektion. 
 
När det gäller självanalys ser jag att det handlar om att kunna spegla sig i någon annan, se sig själv utifrån och sedan revidera 
det som gjorts. 
 
I frågan om utvärdering finner jag att lärares och elevers reflektion gagnar elevers lärande. 
 
 

Nyckelord  process, självanalys, pedagogiska diskussioner, tidsaspekt, utveckling, engagemang, utvärdering, kvalité, 
lärande 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är söka få en bild av hur lärare i år 1-6 reflekterar kring sin 
verksamhet, vad reflektionen leder till och dess betydelse för utveckling av lärandet.  
Studien utgår från en kvalitativ ansats, där synsättet är induktivt. Studien bygger på en 
fokusgrupp och enskilda intervjuer med nio lärare. 
Resultatet visar att: 
 

- reflektion är en process. 
- lärare gör en självanalys, där de ifrågasätter sig själva. 
- lärare anser att pedagogiska diskussioner är betydelsefulla för att reflektera på  

bästa möjliga sätt.           
- lärare efterlyser tid och strategier för sin reflektion. 
- reflektion mynnar ut i en utveckling av lärandet. 

 
De slutsatser som framkommer är att lärares reflektion kan ses utifrån fyra perspektiv 
med fokus på reflektion-grubblerier, utveckling, självanalys och utvärdering. 
 
Under perspektivet reflektion-grubblerier har jag funnit att lärare verkar reflektera 
oavbrutet och har ofta svårt att släppa tankarna. Detta upplevs som ett dilemma. 
 
Med fokus på utveckling har följande områden lyfts fram som betydelsefulla: lärares 
reflektion tillsammans med andra kollegor, lärares engagemang och att de saknar stra-
tegier och tid för reflektion. 
 
När det gäller självanalys ser jag att det handlar om att kunna spegla sig i någon annan, 
se sig själv utifrån och sedan revidera det som gjorts. 
 
I frågan om utvärdering finner jag att lärares och elevers reflektion gagnar elevers lä-
rande. 
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1. Inledning 
 
Bakgrund 
 
I mitt arbete som lärare i åk 4-6 funderar jag mycket över vad eleverna har fått med sig 
hem. Varje dag funderar jag över hur dagen har varit. Gav planeringen det jag ville, 
gick det fram till eleverna? Var jag tillräckligt konkret? Sedan gör jag ändringar och 
lägger till nya infallsvinklar, så att eleven utvecklas framåt. 
 
Jag arbetar med elever som har svenska som andraspråk och med elever med läs- och 
skrivsvårigheter. För att underlätta lärandet behöver jag belysa det som ska undervisas 
från olika håll, använda olika metoder vid flera tillfällen av samma övning. Jag behö-
ver tänka ur deras perspektiv. Det är extra viktigt att de förstår och ser sammanhang 
om det ska ske en kunskapsutveckling. 
 
Reflektion har blivit ett populärt begrepp som används för att kunna utvärdera  kun-
skap, man ska ständigt reflektera. Ofta är reflektion svar på hur det har gått i olika un-
dervisningssammanhang. Många lärare säger också att det är viktigt men finns det tid 
för reflektion? Eller är det så att lärare inte tar sig tid att reflektera? 
 
Jag ser det som ett problem, när elever kommer till mig som jag inte undervisar just då 
och säger att de inte förstår uppgiften de har. De har även frågat ”sin” lärare men vill 
att jag ska hjälpa dem. Eleverna verkar att sakna verktygen för att lösa uppgiften. Be-
tyder det att vi lärare verkligen inte reflekterar över vår undervisning i så särskilt hög 
grad? Eller reflekterar lärare men ändrar ingenting ändå? Går vi i våra gamla spår och 
gör som vi brukar göra? 
 
Om vi nu reflekterar; på vilket sätt gör vi det? I mitt arbetslag har vi reflektion som en 
stående punkt på  dagordningen när vi träffas en gång per vecka. Då går vi laget runt 
och undrar hur andra har det, det blir att ventilerar det vi har på hjärtat, men är det re-
flektion? Leder detta till någon förändring eller utveckling? Tar vi tillvara det som 
kommer fram? Behöver vi mer tid eller är det annat som hindrar oss att reflektera? Vi 
kan ställa oss frågan: Om vi reflekterar och är beredda att förändra våra olika arbetssätt 
skulle detta då kunna leda till en bättre undervisning och en utveckling av lärandet? 
 
Om, hur och när lärare reflekterar är en undran som jag i magisterprogrammet har möj-
lighet att studera närmare och utveckla. 
 
Flera forskare har funderat över reflektion, en av dem är Bengtsson (1994). Bengtsson  
påpekar att det finns pedagogiska värden för lärare med självreflektion: att man får mer 
kunskap om sin yrkespraxis. Det finns också en möjlighet att ta ställning till sin lärar-
praktik och kunna undervisa om den. Självreflektionen bör fungera som en av flera ut-
vecklingsmöjligheter framhåller Bengtsson. Självreflektionen kan kanske vara ett me-
del att utveckla praktiken? 
 
En annan forskare är Alexandersson ( 1992) som i artikeln ”Reflekterande utvärde-
ring” menar att det finns få empiriska studier där lärarna tillfrågats om hur de själva 
behandlar utvärderingen. ”Vad är det för typ av kunskap som erhållits och vilka för-
ändringar har utvärderingar vanligtvis lett till?” frågar Alexandersson. Ett exempel han 
tar upp är att ett problem som upplevs som ett elevproblem kan vara en annat typ av 
problem. Reflektion är att vilja utveckla praktiken.  
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2. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med det här arbetet är att söka få en bild av hur lärare reflekterar kring sin verk-
samhet och vad reflektionen leder till. Jag har för avsikt att undersöka reflektionens 
vara och betydelse för utveckling bland lärare år 1-6. 
Det är också intressant att söka svar på när lärare reflekterar. Jag önskar även undersö-
ka  om det är så att det leder till förändring i undervisningen, ett annat kunskapstän-
kande, en utveckling av lärandet? Jag vill med andra ord undersöka hur lärare tänker 
om reflektion och hur det påverkar lärandet. 
 
Frågeställning 
 
Med utgångspunkt från bakgrund och mitt syfte utgår jag från följande frågeställningar 
för att få en bild av reflektionen i skolan. 
 

1. Vad menar lärare att reflektion är – vad står den för? 
2. När reflekterar lärare? 
3. Hur tänker lärare när de reflekterar? 
4. Vad betyder reflektionen för undervisningen? 
5. Uppfattar lärare att reflektionen är ett led i utvecklingen av lärandet? 
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3. Litteraturöversikt 
 
I detta kapitel redovisas vad styrdokumenten säger om reflektion i skolan. Med ut-
gångspunkt från studiens frågeställningar beskrivs tidigare forskning inom området. 
Inledningsvis försöker jag förklara vad reflektion kan betyda. 
 
3. 1 Vad betyder reflektion 
 
I Svenska Akademins Ordlista definieras reflektion att det betyder återspegling, åter-
kastning; eftertanke; tyst anmärkning. Nationalencyklopedin, NE, förklarar att reflexi-
on kommer av refle´xio; tillbakaböjning – av latin refle´cto; böja bakåt, vrida på, kröka 
sig, omvända. Vidare skriver NE att reflektion är en process som innebär att ljus sprids 
bakåt vid ett gränsskikt. 
 
Ordet reflektion är sammansatt av re som betyder åter, tillbaka och flectere som bety-
der böja, vända. Alexandersson (1999) förklarar att filosoferna menar att reflektionen 
hjälper oss att få distans till situationer så vi förstår våra erfarenheter. Att reflektera 
över sina erfarenheter innebär att ge mening och betydelse åt erfarenheten. I filosofisk 
mening säger Alexandersson att då reflektera över sin undervisning medför att förstå 
vad olika handlingar har för innebörd och hur dessa handlingar leder till elevers läran-
de. Då skapas ett kunskapsförråd. 
 
Bengtsson (1994) analyserar begreppet reflektion och identifierar tre olika betydelser: 

1. Självreflektion. 
2. Reflektionen kan ses som intellektuell aktivitet i form av tänkande, begrundan, 

vad finns utanför oss själva som personer. Det innebär att tanken uppehåller sig 
längre tid vid ett föremål för att få djupare förståelse. Föremålet kan gälla den 
egna verksamheten 

3. Reflektion som självförståelse i syfte att genom begrundan över det som visar 
sig, till exempel spegla det egna yrket i sig själv. 

 
Emsheimer i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt (2005) presenterar en allmän bestäm-
ning av begreppet: 
 

Reflektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är påtagligt mål-
inriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera 
sig från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar (s.5). 
 

Den bestämningen borde kunna vara allmängiltig oberoende vilken syn man har i dju-
pare mening på reflektionens karaktär och syfte. Han har en öppen fråga hur och vad 
som skiljer reflektion från vardagligt funderande. En skillnad mellan reflektion och ”att 
fundera” är att reflektionen bör leda till nya strukturer. Då krävs någon form av metod 
och någon form av medel för att distansera sig från gamla strukturer. Reflektionskon-
ceptet menar Emsheimer i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt (2005) bygger på anta-
gandet att nyskapande är att centralt mål i mänsklig verksamhet. 
 
 
 
3. 2 Skolans styrdokument 

 
Reflektion  tas upp i styrdokumenten, det gäller både lärare och elever. 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 
- 94 står  under ett av målen att sträva mot att:  
Skolan skall sträva efter att varje elev 
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* lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att – reflek-         
tera över erfarenheter (s. 10). 

 
Kursplaner för grundskolan 2000. Skolverket.  
 
Kursplaner för Grundskolan (2000) är bindande föreskrifter som uttrycker de krav sta-
ten ställer på utbildningen i olika ämnen. I kursplaner för grundskolan förekommer re-
flektion och reflektera frekvent. Här tas upp exempel från våra kärnämnen engelska, 
matematik och svenska. 
Begreppet reflektion  ges olika betydelser inom de olika ämnena. Här följer några ex-
empel på olika typer av reflektion ur kursplanerna. I kursplanen för engelska står bland 
annat att: 
 
       Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 

•  utvecklar sin förmågan att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och 
gör jämförelser med egna erfarenheter ( s.14) 

• utvecklar sin förmåga att reflektera och ta ansvar för sin egen språkinlärning ( s. 14) 
 

        Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
• Eleven skall kunna reflektera över hur den egna inlärningen av till exempel ord och fraser går 

till (  s. 15) 
 
I kursplanen för matematik lyfts bland annat fram: 

 
         Bedömning 

• Elevens förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv ( s. 30) 
 
För svenska språket pekar kursplanen bland annat på: 

 
     Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven  

• förvärvar insikt i hur lärandet går till och reflekterar över sin egen utveckling ( s.97 ) 
 

        Ämnets karaktär och uppbyggnad: 
• Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elevernas behov att ut-

trycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser att reflektera över och tala 
om ( s. 98) 

• Elevens förmåga att reflektera och förstå omvärlden växer ( s.98) 
 

        Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret 
• Eleven skall reflektera över texter ( s.99) 

 
Det konstateras att reflektionen kan vändas inåt den egna personen eller inåt ämnet och 
utåt mot sin omvärld. 
 
SOU 1992:94 
 
I Skola för bildning - SOU (1992:94), huvudbetänkande av Läroplanskommittén inför 
Lpo –94, skrivs att när det nu är en omvandling av skolväsendet till ett mer målstyrt 
system, blir diskussionen om de kunskaps- och inlärningsteoretiska grunderna än vik-
tigare, eftersom de pedagogiska professionella har ansvar för utvecklingen av skolans 
verksamhet. En professionell lärarverksamhet, där kunskap, lärande och undervisning 
och hur dessa ska omsättas i verksamheten innebär ett ställningstagande. Det kan inte 
styras genom föreskrifter om dess utformning. 
  

Istället är det samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska 
utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterande praktik.  ( s. 62 ) 

                 
Läroplanskommittén skriver vidare att själva kunskapsprocessen bör ges utrymme. 
Skolan måste ge: 
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Eleverna praktiska erfarenheter av teoretiskt kunskapande arbete och de praktiska ämnena måste 
bli mer teoretiskt reflekterande. Genom att eleverna i skolan vänjer sig vid att teoretiskt reflektera 
över sina praktiska erfarenheter får de en beredskap att såväl bidra som anpassa sig till föränd-
ringar i t.ex. arbetslivet. (s. 68) 

Därmed utvecklas också förmågan till tänkande och reflektion och då läggs en första 
grund till ett vetenskapligt förhållningssätt enligt SOU (1992:94). 
 
3. 2. 1 Det nya uppdraget  
. 
Det är staten som utformar skolans uppdrag, ett uppdrag som förändras och utvecklas 
över tid. Den senaste förändringen är att: Skolan görs om till ett mål- och resultatstyrt 
system. Man går från regel- till målstyrning. Detta innebär att det sker en förändring 
från en ganska direkt styrning till en indirekt styrning. I stället för att ange hur verk-
samheten ska utformas anger staten nu vad målen för verksamheten är och vilka resul-
tat som förväntas i verksamheten. Den utvecklingen är i överensstämmelse med vad 
som sker i andra delar av samhället. Tron på centralt framtagna generella och standar-
diserade lösningar är svagare nu enligt Carlgren & Marton (2004). Man försöker i stäl-
let skapa system som möjliggör situationsanpassade lösningar. Den nya styrningen kan 
ses som ett sätt att försöka få ett skolsystem som är mer anpassningsbart och flexibelt i 
en föränderlig och varierad värld. 
 
Decentraliseringen av utbildningssystemet medför konsekvenser för innehållet i lära-
rens uppdrag, enligt SOU (1999:63). Läraryrket omfattar nu också områden som lokal 
måltolkning, lokalt kursplanearbete, lokal utvärdering och förmåga att organisera egna 
lärprocesser. Lärarna får större möjligheter att styra kunskapsprocessen och detta med-
för ett ökat ansvar för elevens kunskapsutveckling. 
 
Läroplanerna (Lpo-94) och kursplanerna för grundskolan (2000) skulle leda till föränd-
rade villkor för arbetet som lärare. Det var ett viktigt motiv för beställning av en re-
formering av lärarutbildningen. I betänkandet förekommer begreppet reflektera / re-
flektion frekvent. Kunskap är något som individen tillägnar sig och lärarens uppgift är 
att stimulera till detta men SOU kommittén fastslår att det är genom reflektion hos in-
dividerna / eleverna som kunskap bildas (s.53). Eleverna ska också reflektera. SOU 
kommittén säger: 
 

Barn och ungdomar måste i ökad utsträckning få möjlighet att reflektera, analysera, redovisa och 
gestalta sitt vetande på skilda sätt genom olika ”språkformer” (s. 56).  

 
Kommittén sammanfattar att blivande lärare skall: 
 

- kunna tolka och precisera läroplansmål, utforma lokala lokala arbetsplaner, utvärdera, doku-
mentera och reflektera över sitt arbete med barnen/eleverna, enskilt eller tillsammans med kolle-
gor (s.62). 

 
SOU (1999:63) säger vidare att ett reflekterande arbetssätt är en grund för det nya upp-
draget: 
 

Det övergripande målet för lärarutbildningen är att studenterna skall lägga grunden till en yrkes-
kompetens. Denna kompetens är komplex och byggs upp av olika kunskaper. Den blivande lära-
ren skall bland annat utbildas till att bli en reflekterande – och kritisk – praktiker (s.63). 

 
Att vara kritisk betyder att man intar ett vetenskapligt förhållningssätt till yrket och yr-
keskunskapen menar SOU kommittén. Utbildningen ska lägga grunden till ett reflekte-
rat handlande. Det skapar förutsättningar för förståelse för undervisningsstoffet, elever 
tänkande och olika lärandemiljöer, dessutom förståelse för vad som begränsar elevers 
lärande och sociala utveckling. Reflektion medför också ökad självkännedom och per-



 

                                                                                                                                      9  

sonlig utveckling. Krav på analytisk förmåga, kommunikativ kompetens och ett reflek-
terande arbetssätt ställs på den nya lärarrollen. 
I olika sammanhang beskrivs den professionelle läraren som en reflekterande praktiker 
menar SOU kommittén. Det innebär att det vetenskapliga förhållningssättet är knutet 
till det arbete som sker i praktiken, det vill säga till det vardagliga arbetet. Studenterna 
får i sin utbildning pröva forskarens arbetsmetoder, där de bland annat får avgränsa 
problem med relevans för pedagogisk yrkesverksamhet och analysera och därefter be-
handla dem vetenskapligt. Detta medför krav på utvecklat kritisk tänkande. 
För den reflekterande praktikern blir ordet varför ett sätt att stanna upp och tänka till. 
Varför-frågan är grund för ett kritiskt och vetenskapligt tänkande. Grundprincipen för 
vetenskapligt tänkande är att man utgår från att man kan ha fel. Den kritiska hållning-
en kan stödjas genom att man  kontinuerlig reflekterar över det egna arbetet. 
Reflektion är idag en strategi för utveckling av pedagogisk yrkesverksamhet enligt 
SOU kommittén (1999:63). 
 

 I en utvecklad form av ”reflekterande arbetssätt” tar lärarna själva utgångspunkt i egna kunska-
per och erfarenheter, analyserar och värderar olika alternativ i förhållande till läroplanens mål 
och väljer sedan dem som säkrast leder till att såväl den enskilde individen lär och utvecklas som 
att verksamheten som helhet utvecklas (SOU 1999:63 s.65). 

 
SOU kommittén framhåller att forskningen visar att lärare handlar utifrån en cyklisk 
modell, forskning som tar sin utgångspunkt i lärarens tänkande och i den praktiska si-
tuationen. Detta gäller även planeringstänkandet vilket sällan sker linjärt utan oftare 
cyklist. Den cykliska modellen är en pågående process mellan planering, undervisning 
och reflektion och där gränserna är otydliga dem emellan. I bästa fall leder detta till 
framåtskridande. Genom att ställa sig vid sidan om och distansera sig, skapas ett per-
spektiv på avstånd och förståelsen för skolans verksamhet fördjupas. Detta kallas själv-
reflektion. Detta gör att man kommer till insikt om sina egna tolkningar det vill säga: 
 

Bli medveten om varför man tänker som man tänker och varför man handlar som man gör. Ett re-
flekterat arbetssätt innebär att lärare tillsammans på ett mer systematiskt och kritiskt sätt ställer 
frågor om olika företeelser eller situationer i den egna verksamheten (SOU1999:63 s.65). 

 
Ett öppet klimat är avgörande för lärares förmåga att hantera kritik från kollegor. Detta 
kan skapa kunskapsutveckling. En slutsats som återkommer enligt SOU betänkandet 
från forskningen av lärares arbete är att den professionelle lärarens kunskapsutveckling 
sker först när kunskap tydliggörs av läraren själv. 
I betänkandet menas vidare att filosofiskt har reflektion med meningssökande att göra. 
När vi söker efter mening, reflekterar vi över vad som kan ligga till grund för hur vi 
handlar. Syftet med reflektion blir att komma fram till ett mera självreflekterande an-
greppssätt för att förstå hur kunskap fungerar i praktiken. Genom reflektion över egna 
erfarenheter bildas en form av kunskap så egna arbete kan förstås. 
 
3. 3 Tidigare forskning 
 
Alexandersson (1999) framhåller att den centrala styrningen innefattar en mängd pro-
blem. Det handlar till exempel om att förstå vilken styrning som faktiskt finns och vad 
som egentligen åsyftas. Han granskar vad som ligger till grund för uttryck som en ”re-
flekterande praktik” och ”målstyrd skola”. Benämningen ”reflekterande praktiker” 
finns nu i offentliga texter, när regeringen genomförde en översyn över lärarutbild-
ningen återkom denna benämning. Om en ”reflekterande praktik” sammanfaller med 
målstyrningens avsikter blir den optimal, det vill säga att statens och kommunens in-
tressen svarar mot den lokala skolans. Reflekterande praktik blir en förutsättning för 
målstyrningens effektivitet och förväntas bidra till skolans egen självförståelse, efter-
som styrningen av skolan kompletteras med styrning i skolan. Med självförståelse ska-
pas förutsättningar för att målen ska omvandlas till handlingar som är medvetna. I och 
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med detta tilldelas skolans personal större handlingsfrihet för att utforma skolans verk-
samhet. Då fodras ”reflekterande praktiker” för att det ska ske. Med detta kan vi förstå 
det ökade intresset för lärares reflektion som då kan vara ett sätt att göra styrningen 
mer effektiv. 
Alexandersson säger vidare att reflektionen definieras olika och användningen av be-
greppet sker oftast oreflekterat. Hur det än uppfattas så är det ett centralt inslag i såväl 
lärarutbildningen som lärares professionalisering. Alexandersson (1999) påpekar att 
det finns en kritik som berör forskare inom området reflektion. Forskare ska inte bara 
forska om praktiker, de måste ta ett större ansvar för uppföljning av reflektion bland 
lärare. Det innebär bland annat att ta reda på vad för slags reflektion lärare engagerar 
sig i, vad det är som lärare reflekterar över och hur de går tillväga när de reflekterar. 
 
Carlgren & Marton (2004) visar att Lortie har pekat på avsaknad av återkoppling av 
lärarens arbete. Lärare får sällan chans att få direkt respons på det man gör eftersom 
det tar flera år innan det ”faller ut” och blir synligt. Genom att uppdraget nu spetsats 
till är det lättare att föra diskussioner om vad man åstadkommer. Det kräver en kun-
skapsutveckling. De förändringar som genomförts i läro- och kursplaner, prov och be-
dömningar förutsätter en professionell tolkningsbas. Lärarna ska göra tolkningar av 
målen och utforma en verksamhet som möjliggör en utveckling i enlighet med målen. 
 
I den Svårfångade Reflektionen summerar Hansson (i Emsheimer, Hansson & Kopp-
feldt, 2005) styrdokumentens begrepp: begreppet reflektion förekommer frekvent för 
att markera något gott. Samtidigt är betydelsen ofta – både i skolans styrdokument och 
lärarutbildningen - något oklar menar Hansson. Kanske är den oklar för att ge tolk-
ningsutrymme på lokal nivå. Den kan också vara oklar för att begreppet inte har stude-
rats tillräckligt och fått en bestämd innebörd såsom markera något gott. Vad det än är 
som gör att betydelsen är oklar så blir det ett problem för såväl lärare i skolan och lä-
rarutbildare eftersom den vägledning de behöver för reflektion är sparsam. 
I styrdokumenten står att eleverna ska få ökad möjlighet till reflektion. Läraryrket 
handlar om att skapa förutsättningar för att olika förmågor utvecklas. 
 
 
3. 3. 1 Centralgestalter inom reflektionsområdet. 
 
Vid genomgång av litteraturen återkommer att antal forskare inom reflektionsområdet 
regelbundet och jag vill lyfta fram dessa. 
Alexandersson (1999) uppmärksammar två centralgestalter  som utvecklat begreppet 
reflektion; Donald Schön och John Dewey. De utgör en brygga mellan reflektion och 
filosofi å ena sidan och reflektion och pedagogisk verksamhet å andra sidan, detta ge-
nom sin filosofiska förankring. Båda är pragmatiker. Alexandersson hänvisar till De-
wey som såg reflektionen som en ständigt återkommande aktiv kunskapsprocess. De-
wey menar att reflektion kännetecknas av dynamik, av kritiskt ifrågasättande, av krea-
tivitet, av nyskapande och att tidigare föreställningar omtolkas. Den kommer ur en di-
rekt erfaren situation som överraskar oss. Behovet att hantera situationen är den dri-
vande kraften i reflektionsprocessen. Schön utvecklade Deweys inriktning på reflek-
tion på 1980-talet. En central tes hos Schön är att praktiker sysslar med problemlösning 
men problemen framstår inte alltid som givna. Den kunnige praktikern skapar problem 
genom att reflektera, experimentera och improvisera och får då mening och samman-
hang i ett samspel med situationen. 
 
3. 3. 2 Reflektion som process 
 
Reflektion beskrivs av Schön (2006) som en spiralliknande process: man omprövar 
ständigt situationen, lyfter fram tidigare erfarenheter för att förklara situationen, däref-
ter bestäms problemet, situationen ramas in och en problemsökande handling skapas. 
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Denna handling leder till oförutsedda förändringar som ger situationen en ny betydelse. 
När situationen svarar tillbaka ”lyssnar” praktikern, får förståelse och problemet omde-
finieras igen. Praktikern gör nya upptäckter och får en helt ny idé som leder till ny re-
flektion och så vidare. Man får en förståelse genom denna reflektionskonversation. 
Detta blir då en spiralpocess, genom förståelse – över handling – till ny förståelse. Man 
kommer till en förståelse av den oklara unika situationen genom att ändra den och då 
ändras den genom att man försöker förstå. Denna problembestämning och omformule-
ring av situationen är en av de mest centrala utgångspunkter i Schöns teoribildning om 
reflektion i handling. 
 
Emsheimer (i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005), lyfter fram Moon som tar upp 
att reflektionen kan liknas vid pusselläggande, då som en metafor att se lärande och re-
flektion som ett pussel (lite hårt dragen säger hon själv). Hon gör en analys av reflek-
tionens karaktär och dess förhållande till inlärning. Hennes resonemang kring reflek-
tionsprocessen kan sammanfattas som att reflektionen är en process från något slags 
varseblivning, något man upplevt till en bearbetning i olika steg. Första steget är vad 
hon kallar ”noticing”, det vill säga man har lagt märke till en företeelse. Därefter för-
söker man förstå detta i en enklare mening. Man går vidare och skapar mening, arbetar 
med denna mening och transformerar utfallet i ett lärande. Man assimilerar det man 
lärt sig och arbetet går över i en ackommodationsprocess då man reviderar de gamla 
strukturerna och kommer fram till nya sätt att förstå företeelsen. I hela processen arbe-
tar man med representationer av det ”lärda”. Processen går från enklare memorering 
till meningsfull, reflekterande eller kreativ representation. Reflektionsprocessen är ett 
växelspel mellan det lärda och dess representationer enligt Moon. 
 
Om pusselmetaforens innebörd ska ses som reflektion måste det finnas flera delar än 
en enligt Emsheimer (i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005). Pussel har bara en 
lösning men i situationer i livet finns flera tänkbara lösningar. Reflektion kan vara en 
process där vi pendlar mellan handling, iakttagelse och tankar på flera nivåer och man 
relaterar dem med varandra. Vidare är reflektion som lärprocess ett sätt att föra sam-
man element som inte omedelbart visar sig höra samman. 
 
Forumspel tas upp av Emsheimer (i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005) och lik-
nas också vid ett pusselläggande likt Moons metafor. I forumspelet sker det genom en 
dramatisering av olika situationer. Den sociala situationen kan ses som pusselbitar som 
ligger huller om buller och att spela alternativa roller läggs pusselbitarna på andra och 
nya sätt. Poängen är att pröva olika sätt. Spelets poäng är inte att hitta den ideala lös-
ningen, det finns inte rätt eller fel. Forumspelet representerar reflektionen i den me-
ningen att det handlar om att se, tänka, relatera och till sist resonera. 
 
En enkel struktur som ger en uppfattning om reflektionsprocessen är se–förstå-handla 
eller fenomen–förståelse-slutsats/handling tas upp av Emsheimer (i Emsheimer, Hans-
son & Koppfeldt, 2005). Det sistnämnda inrymmer forskningens element: insamling av 
data; bearbetning och analys samt slutsatser. Genom att se reflektionen i praktiken som 
en forskningsprocess synliggör vi reflektionens element och framåtsyftande karaktär. 
 
Med hjälp av reflektion kan läraren få en distans till sig själv och sina aktiviteter och 
därmed få syn på sig själv genom begrundan över det som visar sig. Människan vänder 
sig mot sig själv och upptäcker sig själv i reflektionen, är aktiv och ser sig själv som 
person skriver Bengtsson (1994). 
Bengtsson framhåller även tre pedagogiska värden med självreflektion: 
Att a. läraren får kunskap om sin egen yrkespraxis 
      b. läraren får möjlighet att ta ställning till sin egen praxis 
      c. läraren kommer kunna undervisa om sin egen undervisning 
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Självreflektionen bör fungera som en av flera utvecklingsmöjligheter framhåller 
Bengtsson. 
 
3. 3. 3 Situationen - Kärnan för reflektion 
 
Många forskare talar om att det är situationen som man reflekterar om. Grimmett och 
Dewey( i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005), menar att situationen är kärnan för 
reflektion. De säger: 
 

Vi kan inte tänka oss en reflekterande verksamhet som saknar anknytning i situationen. Den ska 
bringa klarhet i något oklart. En ”klarhet” som i förlängningen ska användas till att utveckla ett 
annat handlande som förhoppningsvis är mer ändamålsenligt. 

 
Denna bestämning av reflektion vilar på pragmatisk tradition som bland annat har röt-
ter hos Dewey. Grimmets reflektionskoncept utgår från erfarenhet. Erfarenheten ligger 
i en upplevd situation. 
 
Situationen är viktig även enligt Schön (2006). Men han säger att reflektionen är en del 
av ett ” brottande” med en situation. Man ser om situationen talar tillbaka, vilket tagits 
upp tidigare under reflektion som en process. Han är också pragmatiker. Med en prag-
matisk utgångspunkt är reflektionens syfte i utbildningssammanhang att i någon me-
ning få en förbättring av lärarkompetensen. Reflektionen med detta syfte måste då ha 
sin utgångspunkt i situationen i klassrummet. 
 
Zeichner, (i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005) är en reflektionsteoretiker och 
hans tankar kan ses som representativa för ett fokus för reflektion som distanserar sig 
från situationer i undervisning med elever. Zeichner har tre reflektionsnivåer, vilka är 
ur ett elevperspektiv; teknisk- praktisk- och kritisk reflektion. 
I teknisk reflektion är man medveten om den verkan och effektivitet  som hjälpmedel 
kan ha i arbetet för att nå sina mål. Många elever är duktiga på att avläsa olika situatio-
ner och vilka krav, både dolda och synliga, som läraren har på dem. 
I praktisk reflektion är man angelägen att klargöra antaganden och förutsättningar för 
undervisningen, Detta gäller utbildningsmål och lokala mål och hur väl de uppnås av 
studenterna. Eleverna är angelägna om att komma underfund med dessa antaganden 
och förutsättningar och var det kan vara lämpligt att få utrymme för den egna perso-
nen. 
I kritisk reflektion beaktar man moral och etikfrågor i praktiskt arbete. Eleverna upp-
märksammar ärlighet, rättvisa och uppriktighet i lärar- och kamratrelationer. 
 
I Den svårfångade reflektionen påpekar Koppfeldt (i Emsheimer, Hansson & Kopp-
feldt, 2005) att ibland missar lärare som han och hans kollegor mött i sitt arbete att 
”se” viktiga pusselbitar i ett skeende och att man kan helt enkelt inte kan se allt. Därför 
bör vi synliggöra situationen vi är i och  Dewey säger att ”få syn på” sådant som för-
vånar. I  Koppfeldts och hans kollegors perspektiv kännetecknas reflektionen av  ”syn-
liggörande” i kamp att förstå det komplexa. Ett tanke- och arbetssätt som ger den möj-
ligheten är att använda bilden och då hitta reflektionsformer. 
 
Hansson, hänvisar till Dewey i (Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005) och menar 
att vi tvingas att ompröva och reflektera på djupet, när något tar en plötslig vändning, 
förbluffar och förvånar. Man ska försöka vända tanken. Att berätta på olika sätt. Att 
vrida och vända, att böja och bända (från ordet flectére), att ”reflektera om” eller re-
flektera. För att reflektionen ska bli det vi syftar till måste den röra sig i riktning bort 
från vaneseende. 
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Säljö (2000) pekar också på situationen eller företeelsen som viktig. Han påpekar att 
kunskaper är något man använder i vardagen i sitt handlande och en resurs som man 
använder när man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på 
ett ändamålsenligt sätt. Kunskaper hjälper individen att se ett problem eller en företeel-
se som något hon har tidigare erfarenhet av. Individen bör kunna hitta en definition av 
en situation som gör det möjligt att hantera problemet och komma vidare. Detta är ur 
ett sociokulturellt perspektiv.  
 
3. 3. 4 Redskap för att reflektera 
 
Lärarstudenters upplevelse av vad de ska göra när de ska bearbeta och reflektera har 
Emsheimer (i Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005) tagit upp. Han har gjort en 
studie bland lärarstudenter. Studenternas stora fråga när det gäller reflektion är ”vad 
ska man egentligen göra”? De menar att de saknar metoder för detta i sin utbildning. I 
utbildningen anser de att de har fått tre nivåer rörande bearbetning av reflektion. Första 
steget är att rapportera vad de varit med om och det är vad studenterna uttrycker att  
”de går laget runt och berättar om sina erfarenheter”, oftast stannar deras bearbetning 
där. På andra steget ska de göra vissa jämförelser och på tredje steget ska de försöka 
förstå skillnader och likheter. Emsheimer frågar sig om deras diskussioner på steg ett 
är reflektion? Eftersom de bearbetningen oftast inte kommer längre än så. 
Han säger vidare att den som reflekterar bygger sin förståelse utifrån situationen och 
för detta behöver hon redskap med vars hjälp hon kan strukturera tankarna  och pröva 
olika sätt att förstå situationen. Emsheimer, Hansson & Koppefeldt (2005), efterlyser 
metoder för reflektion och har kommit fram till flera olika. Jag redovisar några meto-
der som följer. 
 
På Dramatiska Institutet genomförde studenterna en övning som kallades för ”gör mig 
till bild” i en kurs. Den övningen kan ses som reflekterande praktik. En deltagare ville 
förstå något genom att se sig själv utanför sig själv. Detta arbetssätt övar automatiskt 
att se saker på olika sätt. I bildsamtalet ska gruppen snäva in och fokusera när man be-
skriver bilden. I nästa fas reflekterar deltagarna öppet eller tolkar, då vidgar man synen 
och tänker ”vad handlar det om” på en kvalitativt annan nivå som kvalificerar bilden 
som bearbetnings- och reflektionsform. I beskrivningen kan man förstå varandras ut-
gångspunkt, se skillnader och avstånd mellan synsätten och i basta fall öppna upp för 
en kritisk reflektion. Detta leder till en ny förståelse och därmed ny kunskap.  
 
Berättandet är en annan metod: man bearbetar ett ämne för orientering, inblick och för-
ståelse. Vad händer i berättandet? Vi får syn på det förut oklara och oordnade i en ny 
form och ser det klarare. Det är en narrativ form och reflektionen sker inte i berättandet 
utan i relation mellan berättandet och livet självt. 
 
Perspektivbyte är ett tredje redskap. Perspektivbyte är en svår uppgift att stå inför. I 
mänskliga processer deltar flera människor. I en situation är flera människor inblanda-
de, då krävs att man kan betrakta fenomenet ur olika perspektiv för att förstå situatio-
nen helt. Detta kräver att vi lämnar den sida vi står på och föreställer oss det från andra 
hållet 
 
Forumspelet är en fjärde metod, vilket tagits upp under rubrik Reflektion som process. 
Emsheimer, Hansson & Koppfeldt pekar på behovet av reflektion som bottnar i situa-
tioner och som syftar till bättre lärande. Lärare och blivande lärare behöver redskap för 
ett bättre seende för att åstadkomma ett handlande som är mer ändamålsenligt.  
 
Uljens (1997) presenterar en didaktisk position där intresset är att utveckla kunskap om 
skolans pedagogiska verksamhet med utgångspunkt i den konkreta verksamheten och 
då erbjuda läraren ett redskap för självreflektion. Han menar vidare att den konkreta 
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verksamheten föregås av planering i någon form men den bör också utvärderas för utan 
utvärdering är planering ointressant, den bör vara avsiktlig om den ska betecknas som 
pedagogisk. Undervisning och fostran kan då ses som ett specialfall av mänskligt 
handlande som följer stegen; avsikt-handling-reflektion. Dessa pedagogiska aktiviteter 
kan förverkligas på olika nivåer menar Uljens. 
 
Modellen som presenteras av Uljens (1997) intar en reflektiv hållning. Den kan använ-
das som en referensram för empirisk forskning och den kan också användas som in-
strument för reflektion för både lärarstuderande och lärare så att de kan utveckla sin 
egen didaktiska modell. Den kan därigenom ge en självförståelse för läraren. I model-
len finns ett nav som uttrycker det pedagogiska mötet; här möts lärarens avsikt, hand-
ling och utvärdering med elevens aktiviteter och avsikter. Processen innebär att läraren 
får upplevelser och dessa upplevelser kommer han att utvärdera i förhållande till sina 
avsikter. Läraren får då möjligheter till reflektion över sina upplevelser som han / hon 
fått under handlingen och i förhållandet till sina avsikter. Resultatet av processen kallas 
den situationsrelaterade didaktiska erfarenheten. 
Det ska också vara tydligt att den reflektiva skoldidaktiken tar upp problemen kring 
urvalet av innehåll på flera nivåer. Lärarens reflektion är normativ, preskriptiv och ana-
lytisk, vilket säger att läraren reflekterar på olika nivåer i olika faser av sitt handlande i 
den faktiska processen skriver Uljens vidare. Han beskriver tre nivåer där nivå ett är 
reflektion över erfarenheter, nivå två är att använda en didaktisk teori för att refektera 
över erfarenheter, nivå tre där utvecklas en didaktisk teori. I den första nivån kan en lä-
rare vara en timme eller flera decennier men någon gång kommer behovet att inta en 
”problematiserande attityd” och då kommer läraren in i de två andra nivåerna. I de se-
naste nivåerna gör att man intar en kritisk hållning menar Uljens. 
 
Med hjälp av språket kan yrkesutövarna klargöra syfte och tillvägagångssätt med arbe-
tet, för både sig själv och andra. Språket blir då ett redskap för att kommunicera och 
diskutera praktiken på ett distanserat och förklarande sätt menar Colnerud & Gran-
ström( 2002). 
    

Reflektioner behöver verktyg, till exempel språkliga, som gör det möjligt att analysera olika ar-
gument och konsekvenser. (s.176) 

 
Colnerud & Granström tror att det är möjligt att utveckla ett professionellt språk som 
kan vara till hjälp i svåra situationer. Med hjälp av språket och språkliga representatio-
ner kan man lyfta den egna praktiken till en metanivå och kunna göra någon slags 
kartbild av verkligheten. Att lyfta till en metanivå innebär att lärare kan representera 
sin vardag i mentala modeller eller teoretiska konstruktioner Genom att ha större inslag 
av metaspråk bör det ge större möjligheter till att problematisera och utveckla prakti-
ken. Språket som redskap kan vara mer markerat i en utvecklad lärarroll. Tillgången 
till ett metaspråk som är kommunicerbart är en viktigt faktor för att göra det möjligt att 
föra meningsfulla pedagogiska dialoger mellan lärare och forskare respektive skolled-
ning. Därigenom ökar möjligheterna att utveckla praktiken.  
 
I artikeln ”Reflekterande utvärdering”(1992) påpekar Alexandersson att utbildning 
inom utvärderingsområdet bör uppmärksamma pedagogiska frågor  och ge skolans 
personal tillfälle att vidga sina referensramar. Inriktningen på denna typ av kunskaper 
blir då att ”lära sig lära” för att bättre beskriva, tolka bearbeta och analysera erfarenhe-
ter genom att kunna tänka mer i abstrakta termer. Syftet blir utveckla sin förmåga att 
kunna distansera sig; ”att gå utanför sig för att se sig själv från sidan”. När man reflek-
terar över erfarenheter, kan det innebära att läraren förändrar sina egna tolkningsramar. 
Förändringar sker när man söker kunskap om det som är meningsfullt för den egna un-
dervisningspraktiken. 
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I det utvecklingsarbete som Rönnerman (1998) beskriver är dagboken ett redskap, där 
lärarna får en bekräftelse på de iakttagelser de gör i sin vardag. Genom att läsa dessa 
hittar de mönster. De fick diskutera utifrån dagböckerna med forskaren som bidrog 
med sina erfarenheter och ställde frågor och kunde lyfta problemen de hade in i ett 
större sammanhang. Då kunde lärarna få distans till sin vardag och därmed ett verktyg 
att förstå och utveckla sin verksamhet. Rönnerman har fungerat som en handledare där 
samtalet ska vara ett stöd och en stimulans att reflektera över sin yrkespraxis. 
  
3. 3. 5 Lärares uppdrag är i förändring 
 
Innebörden av att vara lärare är inte detsamma från en tid till en annan enligt Carlgren 
& Marton (2004). Lärarnas uppdrag och betingelserna att utöva yrket förändras. En 
framträdande aspekt av lärares arbete är förändring. Om man i planeringen tar med re-
flektionen över hur ramarna för verksamheten kan användas och ändå mer om reflek-
tionen omfattar hur ramarna kan förändras blir designaspekten framträdande. Den ut-
vecklingen stämmer med skolans och lärarnas uppdrag. 
Carlgren & Marton lyfter fram att i folkskoleseminarierna grundlades en tradition att 
studera ämnesinnehållet så som det förmedlas i skolan, det innehållet har tagits för gi-
vet. Traditionen har dröjt kvar och studenterna har en inriktning på att lära sig hur ar-
betet ska läggas upp i stället för att problematisera och reflektera över det de studerar. 
Det leder till kunskaper om hur man ska göra mer än hur man ska förstå. Lärarna har 
kunskap om metoder att få barn att lära. Det pedagogiska tänkandet har dominerats av 
”hur” frågor: hur ska vi göra och hur ska vi undervisa så att eleverna lär och utvecklas. 
Vad de ska lära och utvecklas till har tagits för givna. Vad menas med det? Att när man 
lär eleven till exempel de fyra räknesätten så reflekterar man inte så mycket på vad det 
innebär att behärska och förstå dem. 
Carlgren & Marton menar att vi behöver problematisera det som tagits för givet: Vad 
det är att lära sig olika saker, ett sätt att förena vad och hur frågorna. Att flytta fokus 
och tala om det professionella objektet (eleven), skulle föra samman lärarens två sidor; 
det intentionella och det betingade. I förgrunden skulle då det för givet tagna stå. Bland 
annat genom att analysera det lärare gör, i relation till de lärande (undervisningsobjek-
tet), kan det bli föremål för reflektion. 
 
3. 3. 6 Reflektion som kommunikation 
 
Säljö (2000) tar upp om hur människor lär och under vilka omständigheter de utvecklar 
kompetenser. Hans huvudsyfte är att betrakta vår förmåga att lära som en del av ett 
större sammanhang. Det är viktigt att granska skola och utbildning utifrån en mer di-
stanserad förståelse av vad lärande är och när och hur människor lär. Han fortsätter: 
Det som vi uppfattar som inlärningssvårigheter som vi förlägger till individen, kan lät-
tare förstås om vi analyserar  de regler och traditioner för kommunikation som vuxit 
fram inom skola och utbildning  och de svårigheter barn kan ha att identifiera sig till 
dem. Lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Man lär i skolan och många 
andra miljöer. 
Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och det är kommu-
nikationen som för den vidare. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande intresserar man sig för hur individer och grupper tillägnar sig fysiska och 
kognitiva resurser och hur de utnyttjar dem. Det är samspelet mellan individen och 
gruppen som står i fokus i det perspektivet. Säljö menar att i sociokulturellt perspektiv 
är kommunikativa processer helt centrala. Att kunna något till exempel läsa och skriva, 
innebär att man behärskar en kommunikativ praktik. Han tar upp bland annat en 
gruppdiskussion som visar att tänkandet äger rum inom och mellan individer. Tänkan-
det kan knappast vara bara den reflekterande individen med egna tankar. Tänkandet 
sker genom att man får en gemensam förståelse av vad man håller på med och man ut-
vecklar förståelsen genom kommunikation. 
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Kommunikation - och då särskilt språklig sådan - är ett sätt att re-presentera världen för oss själva 
och andra, ett sätt att göra den tillgänglig för diskussion och att lyfta fram de aspekter och per-
spektiv på händelser som är intressanta i en given situation. (Säljö s. 114) 
 

Det är också genom att delta i  kommunikation som individen kan ta till sig nya sätt att 
tänka, resonera och handla. Det som sker när vi lär är att vi skaffar oss förmågan att 
handla med nya intellektuella och fysiska redskap så vi blir mer kompetenta att agera i 
en ny verksamhet. 
Elevernas förmåga att hantera relationen mellan text och verklighet är avgörande för 
hur hon tillgodogör sig det som sker i skolan. När det blev kollektiv kunskapsbildning 
skapades texten som medierande redskap. För att få framgång i skola och utbildning 
gäller det att identifiera kommunikationens spelregler. Säljö skriver: 
  

Och det är också just i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv ( 
s.250) 

 
Möjligtvis är det den enda tesen som håller oavsett vilka redskap människan utvecklar 
enligt Säljö. 
 
Kunskap konstrueras i samspel mellan sinnesintryck och förnuft menar Wyndhamn (i 
Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000) och talar om ett ”lärande” där processen är 
handling och erfarenhet. Sedan reflektion som mynnar ut i lärande och kunskap. En di-
rekt konfrontation av elever som har olika uppfattning – kan vara en metod att få ele-
ver att reflektera. 
 
Kommunikationen betonas även i  Respekt för läraryrket (2002). Från år 2000 ingår de 
flesta lärare i arbetslag av någon form. Colnerud & Granström tar man fram att det 
finns erfarenheter som visar att arbetslag kan bidraga till att göra arbetet meningsfullt 
genom att arbetslaget har utvecklats till ett forum för planering, problemlösning och 
gemensam reflektion. Detta tyder på att lärandet kan underlättas genom att utnyttja till-
fällen till gemensam reflektion och ta del av erfarenheterna från varandra. 
 

Genom att yrkesutövarna  klargör för sig själva (och andra) sina utgångspunkter, sina syften och 
sina planerade åtgärder blir den genomförda praktiken mer synlig och begriplig för dem själva 

            ( kompetens är att veta vad man gör). (s. 46) 
 
Störningar i praktiken såsom ”besvärliga elever” behöver då inte leda till handlingsför-
lamning eller uppgivenhet menar Colnerud & Granström (2002). De har undersökt 
elevärenden som visar att det är svårt att formulera handlingsprogram i ord och skrift. 
Den svårigheten ökar risken för oreflekterat lärande i och av praktiken i stället för ett 
reflekterat. Tillgång till ett gemensamt yrkesspråk skulle vid en formulering av åtgärd 
ha en viktig funktion. 
 
I  artikeln ”Reflekterande utvärdering”(1992) tar Alexandersson upp tre komponenter i 
reflekterande utvärdering:  
Reflekterande utvärdering kan ge läraren kunskaper att bättre förstå, förklara och där-
med förändra den egna undervisningen, det vill säga praktiken. Enligt  artikeln finns 
det ett motstånd till djupare reflektion, man ser hellre att komma fram till praktiska 
lösningar på problemen. Alexandersson menar vidare att ett ökat medvetande och ett 
aktivt förhållningssätt innebär för den reflekterande människan ett nytt risktagande i 
livet. Om man sitter tillsammans och omformulerar problem kan den egna kunskapen 
fördjupas. Från att söka efter praktiska lösningar av pedagogiska problem till att defi-
niera frågor  om den egna praktiken mer medvetet. Därefter omformulera dessa och ut-
ifrån dem förändra undervisningen. Han ger ett exempel; att ett upplevt elevproblem 
kan vara ett metodproblem som i sin tur kan vara ett inlärningsproblem men kan be-
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skrivas som ett lärarkunskapsproblem som kan vara ett politiskt problem. Reflektionen 
är att vilja utveckla praktiken.  
 
 
3. 3. 7 Reflektionstid 
 
I Respekt för läraryrket (Colnerud & Granström, 2002) betonas tid för reflektion: 
    

För ett lärande av praktiken, som ett led i den professionella utvecklingen, skall komma till stånd 
krävs att lärare återkommande ges tid och möjlighet att tillsammans med kollegor analysera, 
granska och bearbeta erfarenheter och iakttagelser av praktiken, dvs. att ges tillfälle att lära ge-
nom reflektion. ( s. 126) 

 
I Rönnerman (1998) uttrycker lärarna att tiden inte räcker till. De framhåller att bristen 
på tid är en orsak till varför det är svårt att realisera pedagogiska diskussioner. Troligen 
är det därför som många av lärarna som var med i Rönnermans studie välkomnar den 
del av läraravtalet som handlar om arbetsplatsförlagd tid. De ser då möjligheter att 
kunna träffas för att ha meningsfulla diskussioner, men de är skeptiska att tiden kan 
fyllas av andra möten. Rönnerman tror att det är viktigt för lärarna att ta ansvar själva 
och agera så tid avsätts för sådana möten. Vidare tas tiden som ett dilemma upp, ”ti-
den” tycks vara mellan undervisning och forskning. De upplevde att det lades på dem 
fler och fler uppgifter och att de inte hann med det de skulle göra, nämligen att under-
visa. Är det så att mycket av tiden i skolan går åt till möten som lärarna inte ser som 
givande bör lärarna kanske upplösa dessa former och upprätta nya hävdar Rönnerman. 
 
I Alexanderssons artikel ”Reflekterande utvärdering”(1992) säger han att det finns få 
empiriska studier där lärarna tillfrågats om hur de själva behandlar utvärderingen, det 
vill säga hur de tolkar, värderar och integrerar utvärderingsinformation i sin praktik. 
Han säger vidare att på grund av tidsbrist förekommer inte utvärdering i någon större 
utsträckning enligt en mindre studie. 
 
3. 3. 8 Lärares tankar 
 
I en avhandling  tar Lindqvist (2002) upp lärares förtroendearbetstid. Lärares handling-
ar sker i ett socialt sammanhang till en stor del av arbetstiden. Sambandet mellan un-
dervisning och inlärning är oklart, kontexten i klassrummet är omedelbar och präglas 
av oförutsägbarhet. Lärares arbetsdag förtätas mer och mer av att lärare blir mer till-
gängliga för andra människor och för fler uppgifter. Det lärare har tänkt sig göra hinns 
inte med, intentionerna blockeras. Lärares arbete sker också i en komplex kontext med 
osäker elevrespons. Det är sällan lärare ser ett avslut på arbetet.  
Det oavslutade lärararbetet ger upphov till en oavsiktlig tankeverksamheten kring arbe-
tet. I en sådan mental beredskap kan lärare uppfatta tankarna som positiva och progres-
siva, dessa kallar Lindqvist för tankar som färdkamrat. Tankarna kan också uppfattas 
som negativa, tankar som fotboja.  
Lärares uppmärksamhet på hur elevrespons hanteras kan delas in i två typer, fram-
gångsinriktad och handlingsinriktad. Den handlingsinriktade uppmärksamheten riktas 
mot utförandet av lärares handlingar. Då tas det med i beräkningen att den förväntade 
elevresponsen kan dröja om utsikterna är dåliga. Planeringen och de egna handlingarna 
är centrum. Då kan upplevelsen av tankar som färdkamrat lättare upplevas. 
Den framgångsinriktade uppmärksamheten riktas mot resultatet av arbetet. Då diagnos-
tiserar lärarna de egna handlingarnas effekter på elevernas inlärning, arbete för inlär-
ning och trivsel. Då är risken att tankar som fotboja uppträder, eftersom lärarna har inte 
kontroll på alla faktorer som kan påverka elevers lärande.  
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De oavsiktliga tankarna upplevs som problem. Dessa tankar har karaktären av ältande 
tankar, detta begrepp karakteriseras av att tankarna är återkommande, har ett gemen-
samt tema och de uppstår utan att någon fodrar det. Ältande tankar är generellt sett ett 
uttryck för den mänskliga tendensen att hålla fast vid målinriktade tankar, tills målet är 
uppfyllt. Målet kan då ligga utom räckhåll och om målet inte nås som förväntat då 
tvingas personen till grubblerier. 
I Lindqvist studie har lärare tankar på arbetet stor del av dygnet. De avsiktliga tankarna 
handlar om planering av undervisning, för- och efterarbete, de upplevs inte som pro-
blem. Där är problemet att hinna med det som ska göras. 
Lärare verkar nästan oavbrutet ha tankar som är relaterade till arbetet menar Lindqvist. 
Det är som en ström av tankar som oavbrutet pågår. Även när de håller på med andra 
aktiviteter på sin fritid. Lärares tankar kan handla om kommande arbetsdag, speciella 
elevers problem, kommande utvecklingssamtal, om tiden ska räcka till till alla arbets-
uppgifter, i panik kan de komma på att de har glömt något, de har mycket i huvudet, de 
har tankar om att det alltid kan göras mer. De ovälkomna tankarna som dyker upp vill 
de koppla bort men förmår inte. En del känner att det finns en oro om de ska vikariera 
nästa dag så att de inte hinner med sin planering. 
Genom att lärare ska vara den reflekterande praktikern hävdas vikten av att lärare ska 
reflektera mer kring sitt arbete, vilket Lindqvist uttrycker att det verkar närmaste löje-
väckande. Det verkar som att det är just detta som nästan samtliga lärare oavbrutet gör. 
Han hävdar att lärararbetets oavslutade karaktär är en grogrund för reflektion. De 
tvingas därför till reflektion antingen de vill eller inte. Utveckling genom reflektion 
ligger inbyggt i själva yrkesutövningen menar Lindqvist. Reflektion är en självklar och 
nödvändig del av läraryrket. Förmågan finns hos alla men behöver utvecklas hos en 
del. För att göra reflektion till ett redskap för professionell utveckling bör forskningen 
identifiera vad det är som hindrar lärares möjligheter till reflektion. Han menar att man 
bör ändra på arbetssituationen för att reflektion ska bli ett verktyg för utveckling. 
 
På lärares raster är läraren tillgänglig och rastens innehåll kan vara att fortsätta under-
visa, samtala med eleverna informellt, planera, förbereda fortsatt arbete (Nordänger, 
2002). Lärare har också ett resonemang om vad som gått bra respektive mindre bra 
med sig själv och ett fåtal tillfällen resonemang med andra. De lärarstuderande som 
genomförde observationerna i Nordängers studie upplevde att lärarnas omsorg och 
tankar kring eleverna upptar all tid även på lärares mellanrum. Mellanrummen är fyllda 
av arbete, interaktion och stressade situationer. Lärarna själva saknar tid tillsammans 
som inte är styrda utifrån, tid som styrs av dem själva, där de kan samarbeta mer 
”spontant” och få tid till reflektion över ”vad de håller på med”. En följd av att organi-
sationen har förändrats till både att premiera och kräva mer samarbete har behovet av 
interaktion ökat. Eftersom ingen ny tid har skapats så har lärarna blivit tvungna att ta 
alla tillfällen att utöva den viktiga interaktionen. Nordänger menar att enligt hennes 
studie krävs att lärare har tillgång till en icke-offentlig sfär så att verklig reflektion, di-
stansering och kritik av lärares framträdande ska kunna utföras. Om dessa aktiviteter 
görs offentliga så riskeras de att utarmas. Hon påpekar att ”reflektion och utveckling är 
– och måste vara – obetingade delar av lärares relation till sitt yrkesinnehåll”. 
 
3. 3. 9 Sammanfattning 
 
Reflektion betyder återspegling; eftertanke; omvända och tillbakaböjning enligt Svens-
ka akademins ordlista och Nationalencyklopedin. I filosofisk mening menar Alexan-
dersson att reflektera över sin undervisning medför att förstå vad olika handlingar har 
för innebörd och hur dessa leder till elevers lärande. Då skapas ett kunskapsförråd. Re-
flektion skiljer sig från vanligt ”tänkande” eller ”grubblande” genom att den är målin-
riktad enligt Emsheimer. Syftet är att distansera sig från gamla tankemönster och ut-
veckla nya. En skillnad mellan reflektion och ”att fundera” är att reflektion bör leda till 
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nya strukturer. Någon form av metod och någon form av medel krävs för att distansera 
sig från gamla tankemönster. 
 
Skolans styrdokument föreskriver att skolan skall sträva efter att eleverna lär sig  och 
utvecklar att reflektera över sina erfarenheter på olika sätt och i olika ämnen. I Skola 
för bildning – SOU 1992:94 framkommer att lärarnas teoretiska föreställningar och 
praktiken bör vara en grund för en alltmer reflekterande praktik. SOU slår också fast 
att det är genom reflektion hos individerna / eleverna som kunskap bildas. De måste få 
ökad möjlighet att reflektera och analysera. Lärare ska kunna dokumentera och reflek-
tera över sitt arbete med barnen, enskilt och tillsammans med kollegor. Den blivande 
läraren skall utbildas till att bli en reflekterande och kritisk praktiker. Att vara kritisk 
intar ett vetenskapligt förhållningssätt till yrket och yrkeskunskapen. För den reflekte-
rande praktikern blir ordet varför ett sätt att stanna upp och tänka efter. SOU framhäl-
ler också att lärare handlar utifrån en cyklisk modell - en pågående process mellan pla-
nering, undervisning och reflektion, där gränserna är otydliga. Genom att ställa sig vid 
sidan om och distansera sig skapas ett perspektiv på avstånd och förståelsen för verk-
samheten fördjupas, en slags självreflektion. 
 
Reflektion definieras olika och användandet av begreppet sker ofta oreflekterat, men 
hur det än uppfattas är reflektion ett centralt inslag i lärarutbildningen enligt Alexan-
dersson. Vi har en ”målstyrd” skola och för det behövs en reflekterande praktiker där-
för har intresset ökat för lärares reflektion som kanske kan vara ett sätt för att få styr-
ningen mer effektiv. 
En avsaknad av återkoppling av lärares arbete tas upp hos Carlgren & Marton. Lärare 
får sällan chansen att få direkt respons. Genom det att uppdraget för lärare är i föränd-
ring blir det lättare föra diskussioner och få en återkoppling till arbetet. 
 
Begreppet reflektion har ofta en oklar betydelse både i skolans styrdokument och lä-
rarutbildningen även om reflektion förekommer frekvent för att markera något gott. 
Vad det än är som gör att betydelsen är något oklar så  blir det ett problem för såväl lä-
rare som lärarutbildningen för den vägledning som behövs för reflektion är sparsam 
enligt Hansson. 
 
Schön är en av centralgestalterna inom reflektionsområdet och beskriver reflektionen 
som en spiralliknande process, där man omprövar situationen, lyfter fram erfarenheten, 
bestämmer sedan problemet som leder till en problemlösande handling.   
Man kan även se reflektionen som ett pusselläggande, där reflektionen är en process 
från något man upplevt till en bearbetning i olika steg. Forumspelet är också ett slags 
pussel där det sker genom dramatisering av olika situationer. 
Situationen är kärnan för reflektion. Fokus ligger på att man distanserar sig från situa-
tionen enligt Schön. Reflektionen är en del av ett ”brottande” med en situation. Man 
ska försöka vända tanken, att vända och vrida. 
  
Den som reflekterar behöver redskap som kan vara till hjälp att strukturera tankarna. 
Några redskap är enligt Emsheimer, Hansson & Koppefeldt att använda bilden som 
bearbetnings- och reflektionsform, berättande, perspektivbyte och forumspel. 
I ett didaktisk modell kan reflektionen delas in i tre nivåer menar Uljens. Lärare befin-
ner sig oftast på nivå ett men i nivå två och tre intar läraren en kritisk hållning. Model-
len ska ge en självförståelse. Den kan användas som instrument för lärare så de kan ut-
veckla sin egen didaktiska modell. 
Språket är också ett redskap för att göra det möjligt att analysera argument och konse-
kvenser. Pedagogiska frågor ska få utrymme i skolan så man kan reflektera över erfa-
renheten och ”gå utanför sig själv för att se sig själv från sidan” påpekar Alexanders-
son. En språklig kommunikation är reflektion, samspelet mellan individen och gruppen 
menar Säljö. När det blir en kollektiv kunskap som bildas skapar texten ett medierande 
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redskap. I lärararbetslag kan gemensam reflektion ske som bland annat kan göra arbe-
tet mer meningsfullt och göra den egna praktiken mer synlig.  
Tid att reflektera betonas. Det är viktigt att lärare ges tid att reflektera menar Colnerud 
& Granstöm. Lärare uttrycker att tiden inte räcker till för att reflektera. 
Det oavslutade arbetet ger upphov till oavsiktliga tankeverksamhet kring arbetet. Dessa 
tankar  kan upplevas positiva eller negativa. De positiva kallas för tankar som färd-
kamrat och de negativa, tankar som fotboja . Lärares uppmärksamhet på elevrespons 
delas in i framgångsinriktad och handlingsinriktad. Handlingsinriktad uppmärksamhet 
upplevs oftast som tankar som färdkamrat medan framgångsinriktad uppmärksamhet 
leder till tankar som fotboja. De senare är de oavsiktliga tankarna som upplevs som ett 
problem, det är ältande tankar.  
Lärare verkar reflektera ständigt menar Lindqvist vare sig de vill eller inte. Det oavslu-
tade arbeten är en grogrund för reflektion. Reflektionen är inbyggd i själva yrkesutöv-
ningen. Forskningen bör identifiera vad det är som hindrar lärare att reflektera. 
Nordänger påpekar att reflektion och utveckling är - och måste vara - obetingade delar 
av lärares förhållande till sitt yrkesinnehåll. 
 
4. Metod 
Forskning börjar alltid med en frågeställning och utifrån den måste forskaren göra ett 
val av metod. Forskaren måste ta ställning till vilken eller vilka metoder som är mest 
lämpliga för att forskarens frågeställning ska kunna besvaras menar Einarsson & 
Hammar Chiriac (2002).  
 

Det är således  frågeställningen som styr vilken eller vilka metoder som är mest lämpliga att an-
vända i det specifika fallet ( Einarsson &Hammar Chiriac s.15) 
 

Jag har valt att använda kvalitativ metod för att söka svar på mina frågor. Den kvalita-
tiva forskningen lägger tonvikten vid förståelse av verkligheten utifrån hur de männi-
skor som befinner sig i en viss miljö tolkar densamma menar Bryman (2002). Han be-
skriver vidare den kvalitativa ansatsen som en forskningsstrategi som är mer inriktad 
på ord än på siffror för insamling och analys av data. Den kvalitativa metoden är in-
duktiv och tolkande. Induktivt synsätt innebär att man utifrån forskningsresultatet ska-
par en teori, synsättet betonar i huvudsak att tyngden läggs på generering av teorier. 
Det induktiva synsättet är inte helt entydigt; många kvalitativa studier genererar inte 
någon teori och teorin används ofta som bakgrund till kvalitativa undersökningar. Den 
kvalitativa ansatsens ontologiska ståndpunkt som beskrivs som konstruktionistisk in-
nebär att sociala egenskaper konstrueras i ett samspel mellan individer. 
 
Bryman (2002) tar också fram jämförelser mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, 
där man i kvantitativ forskning lägger fokus på kvantifiering och deduktion. En deduk-
tiv ansats innebär att man prövar teorier, alltså motsatt den kvalitativa forskningen. Ut-
ifrån det man vet inom ett område härleder forskaren en eller flera hypoteser som se-
dan ska undersökas empiriskt. Hypoteserna styr datainsamlingen, resultatet bekräftar 
eller förkastar teorin och därefter omformulerar forskaren den. Vid en jämförelse mel-
lan siffror kontra ord så använder kvalitativa forskare ofta en ”kvasi-kvantifiering” då 
användes termer som ”ofta”, ”någon” och ”de flesta”. En annan aspekt Bryman tar upp 
är att båda metoderna tar upp vad människor gör och tänker men de går tillväga på oli-
ka sätt. Den kvantitativa forskningen använder sig av attitydfrågor i enkäter och sur-
veyundersökningar, vilket tyder på att kvantitativa forskarna är intresserade av mening 
i någon form. De kvalitativa forskare menar då att kvantitativa forskare inte lyckas 
fånga den mening som respondenterna menar med det som sker. Kvalitativa forskare 
kan då också invända att med surveyfrågor, en strukturerad intervju, får man egentli-
gen inte fram faktorer som rör mening eftersom frågorna är standardiserade. Uppfatt-
ningen är att kvalitativa metoder passar bättre än kvantitativa, för att få en bild av hur 
människor upplever sin verklighet.   
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Min utgångspunkt har varit att se hur reflektionen ser ut i verksamheten och har sin 
grund i hur lärare ser och tolkar sin egen verklighet. 
 
I början av min studie tänkte jag först göra en enkätundersökning och senare kvalitati-
va intervjuer. Jag började med att genomföra observationer för att få ett underlag till 
bra frågeställningar. När jag genomförde observationerna upptäckte jag att en enkät 
inte var rätt metod, jag skulle inte få några uttömmande svar på mina frågeställningar. 
Detta ledde in mig på att använda mig av en fokusgrupp för att få ytterligare underlag 
till mina frågor till intervjuundersökning. Allt detta mynnade ut i de intervjuer som jag 
senare genomförde. 
 
4. 1 Kvalitativ forskningsmetod  
. 
Bryman (2002) menar att i en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som är det 
viktigaste redskapet. Det som han väljer att inrikta sig på är till stor del beroende av 
forskarens egna intressen eftersom kvalitativ metod är något ostrukturerad. De syn-
punkter som framförs mot kvalitativa studier, menar Bryman är resultatet av att dessa 
studier ofta startar på ett förhållandevis öppet sätt och först efterhand preciseras fråge-
ställningarna. Då får de som läser forskningsrapporten lite information om varför man 
valt ett område. Forskaren har en vilja att få en nära relation till de personer som stude-
ras så att hon eller han ska kunna uppfatta världen på samma sätt som deltagarna. Då 
kan forskaren identifiera sig med personerna som studeras och då kan det medföra att 
syftet med undersökningen kan tappas bort. Det finns också en risk att forskaren intar 
vissa personers perspektiv och inte andras. Tolkningen av insamlingen av data kan på-
verkas av forskarens subjektiva bedömningar.  
Undersökningspersonerna i en kvalitativ studie kan också påverkas av forskarens egen-
skaper såsom kön, ålder och personlighet. På grund av detta kan det vara svårt, kanske 
omöjligt att replikera, kvalitativa forskningsresultat. Kritiker menar att kvalitativa 
forskningsresultat är svåra att generalisera på andra situationer än den där resultatet har 
producerats. Resultat från kvalitativ forskning ska generaliseras till en teori inte till en 
population. 
I min studie är det viktigt att tänka på att inte låta mina intressen styra det jag kanske 
vill se eller ser. Det är också viktigt att jag inte identifierar mig med deltagarna så att 
mitt syfte tappas bort. Jag bör vidare tänka på inta alla deltagares perspektiv och vara 
objektiv. Eftersom forskaren själv är redskapet så är det viktigt att jag är uppmärksam 
på deras uppfattningar och ställer viktiga följdfrågor. 
 
4. 2 Observation som metod 
 
Observationer med låg grad av struktur används ofta i utforskande syfte för att man ska 
kunna inhämta så mycket information som möjligt inom ett område menar Einarsson & 
Hammar Chiriac (2002). De beskriver vidare att då används inget på förhand utarbetat 
observationsschema. Ett sätt att få så mycket information som möjligt är att anteckna 
allt som händer under observationens gång. Forskaren kan då ha med sig en avgränsad 
frågeställning som styr vad observatören fokuserar på. Forskaren försöker då samla ut-
tömmande information som kan besvara eller belysa forskningsfrågan. Observationer 
kan vara en hypotesprövande studie, där man prövar ett teoretiskt antagande mot verk-
ligheten. Det kan också vara teorigenererande, där man ser intressanta mönster och kan 
då lyfta fram nya aspekter ur verkligheten eller generera ny kunskap om det okända. 
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4. 3 Fokusgrupp som metod 
 
Fokusgrupper är en datainsamlingsmetod som kan användas på alla stadier i en forsk-
ningsprocess, som enda metod eller som komplement till andra metoder skriver Hylan-
der (1998). Fokusgrupper kan ingå i många olika forskningsstrategier bland annat som 
en förstudie inför en större intervjuundersökning. Fokusgrupper är en metod som är ett 
mellanting mellan observationsstudier och intervjuer med öppna svar. Syftet med fo-
kusgrupper är att samla in kvalitativa data och utgångspunkten är alltid ett gemensamt 
fokus skriver Hylander(1998) vidare. 
 
Fokusgruppmetoden innebär enligt Bryman (2002) att forskaren intervjuar flera perso-
ner grupp om en viss frågeställning. På senare år är det ett vanligt sätt för forskare som 
vill veta hur människor i grupp uppfattar och diskuterar kring frågeställningar inom ett 
förhållandevis avgränsat område som forskaren är intresserad av. Forskaren utformar 
en förhållandevis ostrukturerad situation så att deltagarnas åsikter ska kunna komma 
fram. Bryman förklarar  vidare att tekniken gör det möjligt för forskaren att få en för-
ståelse för varför deltagarna tycker som de gör. En individ kan svara på en fråga, men 
när han eller hon hör andras åsikter kan han eller hon hålla med om något som indivi-
den inte tänkt på. Därför är fokusgruppmetoden ett bra redskap att få fram många olika 
åsikter. I fokusgrupper ges möjlighet för forskaren att se hur individer skapar mening i 
en händelse. Gruppens storlek  bör vara på sex till tio deltagare enligt Bryman men det 
kan vara färre om deltagarna har mycket att säga om frågeställningen. Hylander (1998) 
instämmer men säger också att gruppstorleken ska anpassas efter frågeställningen. Hon 
förklarar att då kan  vara allt från tre till femton deltagare. Det bästa för gruppledaren 
säger Bryman (2002) är att ge fria tyglar för då finns det bättre möjligheter att få fram 
det som är viktigt. Ledarens uppgift är också att leda samtalet på rätt spår och han eller 
hon bör också tänka på att allas åsikter är viktiga. Hylander (1998) menar att grupple-
daren inte ska vara känd för gruppdeltagarna eftersom deltagarna då kan påverkas om 
de associerar honom eller henne med någon specifik åsikt. 
 
 
4. 4 Kvalitativa intervjuer 
 
Jag valde att använda en kvalitativ intervjuundersökning i min slutliga undersökning 
för att få svar på mina forskningsfrågor. Det var framförallt för att metoden är flexibel 
och det Bryman (2002) skriver som gjorde att den var intressant för mitt syfte: 
 

Tonvikten måste också ligga på hur intervjupersonen uppfattar och förstår frågor och skeenden, 
det vill säga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av 
händelser, mönster och beteenden. (Bryman, 2002 s.301) 

 
Jag valde att använda mig av det Bryman (2002) kallar semistrukturerad  intervju, vil-
ket är lämpligt när man har ett tydligt fokus. Det är en kvalitativ metod, där forskaren 
erhåller beskrivningar av den intervjuades livsvärld och ska tolka dess mening skriver 
Kvale (1997). Intervjumetoden innebär att intervjuaren ska vara väl förberedd och 
noggrant utarbeta en intervjuguide. Den behöver inte följa den ordning som frågorna 
står utan den som intervjuar ska vara flexibel, intervjupersonens svar kan ändra inbör-
des ordning. Vid utformningen av en intervjuguide finns det grundläggande råd som 
forskaren helst ska följa enligt Bryman. Till exempel att skapa ett visst mått av ordning 
i de teman som är aktuella, formulera intervjufrågor på ett sätt som underlättar svar på 
de frågeställningar forskaren har, använda ett begripligt språk och komma ihåg att no-
tera bakgrundsfakta som kan ha betydelse för att kunna sätta sig in i den intervjuades 
svar. 
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Intervjun har både en tematisk och dynamisk funktion resonerar Kvale (1997). Tema-
tiskt är att utgå från det tema som täcker forskarens frågor och till de teoretiska före-
ställningarna som ligger till grund för undersökningen. Dynamiskt är det positiva sam-
spelet som skapas under själva intervjun mellan intervjuaren och intervjupersonen. 
Kvale anser vidare att forskaren kan förbereda intervjun med två guider, en tematisk 
och en dynamisk. Intervjuguiden ska täcka de ämnen forskaren tar upp. Det är också 
viktigt att varför- och vad-frågor kommer före hur-frågor. Guiden ska heller inte ha för 
många ”varför” frågor. Intervjufrågorna ska vara korta och enkla. Kvale ger tydliga 
exempel på vilka typer av frågor som ska användas vid en kvalitativ intervju. Det av-
görande är att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur intervju-
personerna upplever sin värld menar Bryman (2002). 
 
Kvale beskriver kvalitetskriterier för intervjuaren. Intervjuaren ska bland annat vara in-
satt i ämnet, strukturerad, tydlig, empatisk, öppen, styrande kritisk, tolkande och ha ett 
gott minne. Det finns inga absoluta normer för vad som är en kvalificerad intervjuare. 
Det är erfarenheten som gör intervjuaren mer kvalificerad, alltså att praktisera intervju-
andet. Efter intervjun kan det vara av värde att göra vissa noteringar och reflektera 
över vad hon fått veta. Kvale (1997) beskriver ett upplägg där han delar in intervjuun-
dersökningen i sju stadier: Tematisering; planering; intervju; utskrift; analys; verifie-
ring; rapportering. Jag har använt den modellen till min undersökning. 
 
 
5. Genomförandet 
 
5. 1 Förundersökning – observationer 
 
Jag genomförde korta observationer under december 2006. Urvalet var lärare i år tre 
till sex på min skola. Det var de lärare som hade lektioner enligt ordinarie schema (i 
december har lärare och elever många andra aktiviteter) så att jag kunde göra observa-
tioner. Jag frågade lärarna om det gick bra att jag kom in under undervisningen och ob-
serverade lärare och elev. Jag talade om att observationerna skulle utgöra ett underlag 
för frågor till mina frågeställningar i min undersökning. I de klasser där jag är känd 
lade jag märke till allt jag kunde vid alla tillfällen, även när jag inte var där av direkta 
studier. Jag skrev ner allt som kunde röra min frågeställning. Jag fick många uppslag 
till frågor. 
 
5. 2 Förundersökning – Fokusgrupper 
 
Jag frågade lärare på min skola som hade olika tjänster såsom år 1-3, 4-6 och speciallä-
rare för att få en bredd på gruppen. Då det var svårigheter att mötas en tidpunkt som 
passade alla, så genomförde jag fokusgruppen vid det tillfälle som flest lärare hade 
möjlighet att deltaga. Urvalet byggde på frivillighet och att kunna delta vid samma till-
fälle. Hälften var kvinnor och hälften var män. Jag informerade om att jag ville ha en 
fokusgrupp som skulle leda mig till ett frågeunderlag i mina senare intervjuer. Jag tala-
de om att det skulle handla om undervisning och lärande. Tiden det skulle ta att 
genomföra fokusgruppen informerade jag om innan. Jag talade också om att deras 
namn inte skulle finnas med någonstans. Syftet med fokusgruppen var att få en diskus-
sion om reflektion. Det blev fyra deltagare det tillfälle som jag valde, en deltagare 
hoppade av samma dag för att han fick andra uppgifter vid den tidpunkten. Detta var i 
januari 2007. 
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5. 3 Intervjuerna 
 
Vid utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) utgick jag från Kvales (1997) reso-
nemang om att frågorna ska ha en tematisk och dynamisk funktion. Dynamisk är det 
positiva samspelet som forskaren skapar under intervjun, vilket har varit till god hjälp 
att ha i åtanke. Intervjuguiden utformades med hjälp av Kvales beskrivning av olika 
typer av frågor som kan vara användbara i en semistrukturerad form som han beskriver 
i sin bok ” Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997). Innan frågorna utformades 
skrev jag den tematiska intervjuguiden, eftersom Kvale påpekar att det är bra att ha två 
intervjuguider. Råden han ger hur man ska gå tillväga före, efter och under intervjun 
har jag använt mig av under mitt genomförande av undersökningen. Råden han ger är 
att ge en ram åt intervjun. Den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun genom en 
orientering både före och efter intervjun. Orienteringen före innebär att forskaren be-
rättar om syftet med intervjun,  undrar om intervjupersonen har några frågor och så vi-
dare innan intervjun. De första minuterna av intervjun är avgörande menar Kvale. Den 
intervjuade vill bilda sig en uppfattning om intervjuaren. Intervjuaren skapar god kon-
takt genom att visa intresse, lyssna uppmärksamt och visa förståelse för vad intervju-
personen berättar. Orienteringen efteråt bör vara en uppföljning av intervjun. Intervjun 
rundas av med att intervjuaren tar upp några lärdomar från intervjun och sedan talar 
om att han inte har flera frågor att ställa och undrar om den intervjuade har något mer 
som denne vill ta upp innan intervjun avslutas. 
 
5. 3. 1 Urval  
 
Intervjuer ska helst inte genomföras på den egna skolan, därför genomförde jag studien 
i närområdet. Jag ville att intervjuerna skulle ske i det område där jag själv arbetade. 
Därför gjorde jag en förfrågan till grannskolans rektor i februari 2007, där jag frågade 
om hon trodde att det fanns någon möjlighet att lärarna där skulle vilja vara med i min 
undersökning. Jag ville också att hon skulle fråga kollegiet om några hade möjlighet att 
delta. Därefter skickade jag en förfrågan per brev ( se bilaga 2) till varje enskild lärare i 
mars 2007 där det framgick att jag studerar Magisterprogrammet i pedagogisk arbete 
vid Linköpings universitet och att jag behövde deras hjälp för min undersökning till 
min C-D uppsats. Jag skrev: 
     

Min uppsats är tänkt att handla om hur man tänker om sin undervisning, elevers kunskaper och 
vad man gör med sina tankar. 

 
I brevet klargjordes att informationen som de skulle ge skulle behandlas konfidentiellt. 
Jag skrev också att de skulle spelas in på band, jag talade även om att intervjun skulle 
ta 30 – 40 minuter. 
Jag kontaktade teamledarna om mitt brev och frågade om jag kunde få komma på ett 
teammöte där lärarna kunde ställa frågor om mitt brev. Några dagar senare träffade jag 
arbetslagen och jag informerade kort igen om vad min undersökning gick ut på och vad 
som skulle ske. Sex lärare anmälde sitt deltagande direkt vid det tillfället. Några dagar 
senare tog jag kontakt med informanterna via mejl och bestämde tid och plats för in-
tervjun. 
Omständigheterna gjorde att jag fick färre representanter från år 4–6 än 1-3 så jag in-
tervjuade även en lärare från 4-6 på den skola där jag arbetar. Snöbollseffekten gav 
mig ännu en lärare som arbetar i år 4 – 6 på ytterligare en skola. Detta för att få ett 
större intervjuunderlag. Provintervjun genomfördes på den skola där jag arbetar. Sam-
manlagt har jag intervjuat nio lärare, vilka arbetar på tre olika skolor. De tre senare lä-
rarna fick även min förfrågan per brev enligt ovan. Intervjupersonerna var alla kvinnor 
utom en. Lärarna har arbetat mellan fem och fyrtio år i yrket. Några hade arbetat med 
andra yrken innan de utbildade sig till lärare. 
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5. 3. 2 Beskrivning av skolorna 
 
Jag redovisar här en kort beskrivning av de tre skolorna, för att få en bild av skolorna 
där lärarna i mina intervjuer arbetar.  
 
De tre skolorna ligger i socialt tunga områden, med en blandning av många arbetslösa 
och ensamstående föräldrar. De tre områdena är invandrartäta i varierad grad från 30 
procent – 60 procent. 
På första skolan beskriver personalen att de är hårt engagerade därför att det är det 
enda personalen kan göra för att klara sitt uppdrag. Det är en blandning av elevunder-
laget och ett socialt tungt område som kräver detta enligt lärarna. 
Men samtidigt påpekar lärarna att det en god stämning på skolan och personalen är 
omhändertagande för ny personal och vikarier. Det är en bra sammanhållning kring 
eleverna. 
 
På den andra skolan beskriver personalen skolan och miljön som en plats där de möter 
stora utmaningar och detta kräver ett stort engagemang. Det är ett socialt  tufft område 
och ganska tungt. Skolan har ett brett spektra, en slags blandning av olika socialgrup-
per. Lärarna tycker att det är stimulerande att vara på en sådan skola, där de gör ett 
jobb som är så viktigt för de här elevernas sociala situation eftersom de kommer från 
socialt eftersatta hemmiljöer. Det blir en bra sammanhållning på skolan, det krävs att 
personalen arbetar mot samma mål. Lärarna påtalar att vikarier upplever ett ”öppet 
klimat” på skolan. 
 
På tredje skolan beskrivs miljön som ett socioekonomiskt ganska tungt område. Det är 
dessutom skillnad på elevunderlag mellan de upptagningsområden som skolan har. 
Skolans upptagningsområde har flera olika nivåer i socialgrupper. Många elever väljer 
i stället friskolor, framför den aktuella skolan. 
 
5. 3. 3 Intervjuundersökningen 
 
Intervjuundersökningen inleddes med en provintervju. Den genomfördes med en nära 
kollega på min skola. Den intervjun genomfördes hemma hos läraren. Det kändes lite 
konstigt att vara intervjuare och att inte kunna diskutera som vi gör annars. Intervjun 
var mycket positiv. Jag kände att frågorna var rätt valda för mitt syfte. Jag ändrade lite 
i ordningen på intervjufrågorna inför de övriga intervjuerna och kände sedan att jag 
kunde gå vidare med mina intervjuer. Jag har tagit med provintervjun i mitt resultat. 
 
De övriga intervjuerna utom en genomfördes under mars och april 2007 på informan-
ternas skolor. Varje individ fick själv bestämma i vilket lokal vi skulle genomföra in-
tervjun så att det skulle kännas bra för dem. Lokalerna varierade från att vara ett klass-
rum till konferensrum på skolorna. 
 
Intervjusituationen ställde höga krav när det gällde min närvaro och min koncentration. 
Det kändes också viktigt att det var en avslappnad stämning. Lärarna möttes av mig 
vid personalrummet och vi småpratade som en inledning. Formerna för intervjun gicks 
igenom igen och jag talade om mitt syfte och vad mitt fokus för intervjun var. De gavs 
tillfälle att ställa frågor innan bandspelaren  sattes igång. Intervjuerna tog 25 – 40 mi-
nuter. När bandet stängdes av blev det lite småprat och jag kunde visa mer förståelse 
för vissa frågor som kom upp vid intervjun. Efter varje tillfälle skrev jag ner mina in-
tryck av intervjupersonen och intervjutillfället. 
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Vid den första intervjun var jag mer låst vid min intervjuguide än jag var vid de senare. 
Jag hade svårare med att ställa en del följdfrågor. Det gick lättare ju fler intervjuer jag 
genomförde. Kvale (1997) skriver: 
 

 Intervjuaren är själv forsningsverktyget. En god intervjuare är expert både på ämnet för intervjun 
och på mänskligt samspel. Intervjuaren bör hela tiden fatta snabba beslut om vad som ska frågas 
och hur det ska frågas./…/Att lära sig att bli intervjuare sker genom att intervjua. (sid 136) 

Att det blir lättare att intervjua genom att genomföra fler intervjuer stämmer.  
 
I slutet av varje intervju sammanfattade jag intervjun kort, det visade sig att det gav 
mig en god bild av intervjun och informanten fick höra vad de sagt i korthet. Kvale 
(1997) menar att den ideala intervjun skall valideras under själva intervjun genom att 
forskaren ställer kontrollfrågor för att se att man uppfattat rätt. Jag försökte att göra 
detta under varje intervjutillfälle. 
 
Intervjuerna transkriberades så snart  som möjligt efter intervjutillfället, men intervju-
erna var tätt efter varandra i tid så jag  kunde inte alltid transkribera alla innan nästa in-
tervju.  
 
5. 3. 4 Analys av intervjuerna  
 
Kvalitativ metod kan enligt Kvale (1997) analyseras i sex steg där de tre första är un-
der själva intervjun – beskrivning, upptäckt och tolkning. Det fjärde steget är analys av 
den utskrivna intervjun, där tolkas intervjun antingen av en ensam forskare eller till-
sammans med andra forskare. Tre delar kan urskiljas i denna analys. Först struktureras 
det ofta stora intervjumaterialet inför analysen. Nästa fas består av en klarläggning av 
materialet så att det blir mer tillgängligt för analys; till exempel genom att eliminera 
överflödigt material, skilja på väsentligt och oväsentligt; detta i sin tur beror på under-
sökningens syfte och teoretiska antaganden. Under själva analysarbetet klarläggs inter-
vjuarens egna uppfattningar, nya innebörder utvecklas och ger forskaren nya perspek-
tiv på de fenomen som kommit fram. Min analys följer den process som  Kvale beskri-
ver i sitt fjärde steg. 
I min analys av den utskrivna intervjun har processen sett ut som följer nedan: 
 

1. Jag började med att läsa igenom intervjumaterialet för att ”känna” in materialet 
och minnas. 

 
2. Genomläsning med kommentarer, en slags ”summering”, som skrevs vid sidan 

av intervjutexten och eventuella citat markerades. 
 

3. Sammanfattning av intervjuerna med det viktigaste utifrån mina forsknings- 
frågor. 

 
4. Grupperingar gjordes av sammanfattningarna och kommentarerna för att  ur-

skilja mönster eller teman. Vid det tillfället framträdde sju teman som jag ansåg 
var preliminära. 

 
5. Ett mönster växer fram. 

 
6. Testar teman och börjar känna att det stämmer. 

 
7. Sorterar in citat under de teman som framkommit. 
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8. Beskrivning av teman och urval av citat för att tydliggöra de teman jag beskri-
ver.  

 
Analysarbetet var den svåraste delen av mitt arbete men väldigt intressant. När det var 
klart kändes det som att jag hittat rätt i hur jag skulle presentera mina resultat. När jag 
sedan skulle skriva resultatpresentationen dök det upp nya svårigheter. Hur skulle jag 
uttrycka mig för att det inte skulle bli för allmänt och ändå få fram mina informanters 
uppfattningar så att temat blev tydligt? I resultatredovisningen har jag valt att använda 
mig av  kvasikvantifiering, när det gäller uppfattningarna och använt begrepp som någ-
ra, flera  och de flesta. 
 
6. Metoddiskussion 
 
Jag inledde min undersökning med att observera för att få en bild av hur jag skulle få 
underlag till mina frågor. Jag insåg då att en enkät förmodligen skulle ge för lite under-
lag till utvecklandet av mina frågor. Jag skulle  dessutom inte kunna ställa några följd-
frågor. 
 
Jag insåg att jag behövde höra lärares uppfattningar, därför genomförde jag en fokus-
grupp som gav mig synpunkter från flera personer samtidigt. Fokusgruppsintervjun 
kan ses som en förstudie till de enskilda intervjuer jag sedan genomförde. Fördelarna 
med fokusgrupp som metod var att de diskuterade tillsammans och då jag fick fylliga 
svar eftersom deltagarna ifrågasätter varandras åsikter och fyller på och sedan utveck-
lar tankarna. Därför var fokusgruppen ett bra redskap för att få fram olika åsikter och 
därmed kunde jag få fram ett bra underlag i utformandet av intervjuguiden till de en-
skilda intervjuerna. 
Jag känner så här i efterhand att jag kunde ha genomfört en fokusgrupp till för att få yt-
terligare intressanta infallsvinklar. 
 
Jag valde att göra intervjuer som min huvudsakliga metod för att få  enskilda individers 
uppfattningar och mer djup. Eftersom att jag skulle undersöka reflektionens betydelse 
och vad man gör med den så tror jag att intervjupersonerna går mer på djupet om inter-
vjuerna görs individuella så de kan tala friare. De krävs trygghet för att intervjuperso-
nen ska berätta om sina tankar. Jag upplever flera fördelar med intervjuer. Jag kan stäl-
la följdfrågor direkt och få ett större djup. Jag var ute efter att få både bredd och djup 
när jag beslutade mig för att göra intervjuer i stället för en enkätundersökning. Jag är 
ute efter hur lärare tolkar sin miljö, alltså lärares uppfattningar om densamma. Forska-
ren själv är det viktigaste redskapet  menar Bryman (2002) därför är intervjusituationen 
viktig och att man använder olika följdfrågor. Jag använde Kvales (1997) beskrivning 
av olika typer av intervjufrågor. De olika typerna är inledande frågor, uppföljningsfrå-
gor, sonderandefrågor (”Kan du säga något mer om det”), specificerande frågor, direk-
ta- och indirekta frågor, strukturerande frågor (intervjuaren bör markera när ett ämne är 
uttömt) och tolkande frågor. Därutöver kan intervjuaren utnyttja tystnaden och bevilja 
pauser. Det är av betydelse att vara inläst på de olika typerna av intervjufrågor. Dessa 
bör stimulera till ett positivt samspel mellan mig som forskare och intervjupersonen, 
vilket jag kände var väsentligt under intervjun. Det är ett samtal mellan två parter om 
ett tema av gemensamt intresse och där kunskapen utvecklas genom dialog menar Kva-
le (1997). Jag småpratade lite innan för att få en bra kontakt och för att bygga upp en 
trygg atmosfär inför intervjun. Jag kände att det var en god stämning under intervjun. 
Att jag själv är väl insatt i ämnet var en förutsättning för att ställa följdfrågor, att förstå 
och att utveckla ämnet, vilket Kvale (1997) påpekar att forskaren ska vara. Jag har för-
sökt att undvika att ställa ledande följdfrågor.  
 



 

                                                                                                                                      28  

7. Reliabilitet och validitet 
 
Det är viktigt att kunna fastställa trovärdigheten i resultaten i en vetenskaplig under-
sökning: Är det som forskaren avsåg att undersöka verkligen undersökt och är studien 
genomförd på ett tillförlitligt sätt; har man följt de regler som finns. 
Till de viktiga kriterierna för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar hör 
reliabilitet och validitet enligt Bryman (2002). 
 
Med validitet avses huruvida en eller flera indikatorer som utformas för att mäta ett 
begrepp verkligen gör det. Validiteten går ut på en bedömning om de slutsatser som 
forskaren kommer fram till hänger ihop eller inte, Bryman (2002). Man kan ställa sig 
frågan: Har forskaren verkligen undersökt det som var tänkt att undersökas?  
 
Reliabiliteten eller tillförlitligheten handlar om frågor som rör måtten och mätningar-
nas pålitlighet och följdriktighet. Det handlar om resultaten från undersökningen blir 
densamma om undersökningen genomförs på nytt eller om de påverkas av slumpmäs-
siga eller tillfälliga betingelser Bryman (2002). Hur säkert är det att man mäter det man 
avser att mäta?  
 
Inom kvalitativ forskning har det diskuterats om hur pass relevanta begreppen validitet 
och reliabilitet är vid kvalitativa undersökningar eller om de mer hör hemma i den 
kvantitativa forskningen. Begreppets innebörd bör ändras något om en anpassning ska 
ske eftersom att validitet verkar endast röra mätningar. Inom kvalitativ forskning är 
inte det främsta intresset mätningar. En ståndpunkt är att man sammanför begreppen 
utan att i grunden ändra begreppens betydelse men att lägga mindre vikt vid frågor som 
rör mätningar menar Bryman. Validitet skulle således handla om huruvida man obser-
verar, identifierar och ”mäter” det man säger att man ska mäta. 
 
7. 1 Validitet och reliabilitet i mitt arbete 
 
Kvale (1997) menar att den ideala intervjun ska valideras under intervjuns gång genom 
att forskaren ställer kontrollfrågor för att se om man uppfattat ”svaret” rätt. Jag försök-
te göra detta bättre efter pilotintervjun. Eftersom jag är väl insatt i ämnet så kände jag 
att jag kontrollerade svaren regelbundet under intervjuerna. Kvale menar att validering 
berör alla stadier i undersökningen. Datainsamlingsmetoden känner jag var helt rätt, 
vilket är ett kriterium. Jag fick uttömmande svar. Jag tycker att slutsatserna i under-
sökningen hänger ihop med det som avsågs att undersökas. Jag har fått svar på mina 
forskningsfrågor. Detta har tillsammans förhoppningsvis medfört att jag forskat om det 
jag ville och i och med det kan mitt arbete sägas ha validitet. 
 
Reliabiliteten; mätningarnas tillförlitlighet kommer i min studie att bli ungefär den-
samma om undersökningen genomförs på nytt. Det resultat som jag fått fram kan till 
dels vara generaliserbart. Även om det är en liten undersökning kan en viss generali-
serbarhet finnas. Jag har varit ute efter de åsikter som lärare har om reflektion i det om-
råde jag arbetar i eller i områden med liknande struktur. Jag tror inte att undersökning-
en påverkas av tillfälliga betingelser. De flesta hade arbetat länge i området och över 
tid varit med om det som undersökningen utmynnade i. 
 
8. Etiska frågeställningar 
 
Etiska frågor blir aktuella vid olika tillfällen under en vetenskaplig undersökning. Hu-
manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1996) har formulerat etiska 
regler för hur forskning ska bedrivas. Forskaren bör alltid ha med i åtanke att det finns 
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en risk för eventuella negativa konsekvenser för de personer som är med i studien. In-
divider får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada ej heller kränkning eller föröd-
mjukelse. 
 
HSFR har utarbetat fyra allmänna huvudkrav när det gäller forskningsetiska principer; 
Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om den aktu-
ella undersökningens syfte. Försökspersonerna ska få veta att deltagandet är frivilligt 
och att de kan avbryta om de önskar. De ska vidare få veta vilka delmoment som ingår 
i studien. Det innebär att de ska informeras om vilka krav som ställs, hur lång tid det 
tar och om hur forskningsresultatet ska publiceras. 
 
Samtyckeskravet säger att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 
Deltagaren ska ge sitt samtycke och finns det någon minderårig, kan föräldrars eller 
vårdnadshavares godkännande krävas. 
 
Konfidentialitetskravet kräver att uppgifter om de personer som ingår i undersökningen 
ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska förvaras på 
ett sätt så att obehöriga ej kan komma åt uppgifterna och enskilda personer ska inte 
kunna identifieras, uppgifterna ska lagras och rapporteras på sådant sätt att detta inte är 
möjligt. 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda individer får en-
dast användas till forskningsändamål. 
 
8. 1 Svårigheter kring etiska frågor  
 
Ett problem som ofta uppstår är hur mycket  och hur detaljerat man kan informera utan 
att studien påverkas negativt (Einarsson & Hammar Chiriac 2002). De skriver vidare 
att forskaren bör vara medveten om att det finns en risk att enskilda personer kan iden-
tifieras även om de inte nämns vid namn. Detta kan ske om data presenteras för detal-
jerat. 
 
Bryman (2002) påpekar att kvalitativa undersökningar, där man är ute efter till exem-
pel åsikter, ofta är av ett öppet slag och som en följd därav kan frågeställningen vara 
ospecificerad. På grund av detta kan det vara svårt för forskaren att informera indivi-
derna på ett riktigt sätt om sin studie. Det anses oacceptabelt  för de flesta forskare om 
en forskning kan innebära ”men” eller ”skada” för deltagarna. Även om deltagarna  har 
givit sitt samtycke kan en del intervjupersoner uppleva att några av frågorna är obehag-
liga, speciellt om de säger mer än vad de tänkt säga. 
 
8. 2 Etik i mitt arbete  
 
I min undersökning har jag försökt uppfylla de fyra allmänna etiska huvudkraven ge-
nom att jag muntligen och i mitt brev till tilltänkta deltagare informerade om vad jag 
var intresserad av i min forskning. Jag berättade om att jag gick Magisterprogrammet i 
pedagogiskt arbete och om min uppsats. Jag förklarade att jag behövde deras medver-
kan och att den var frivillig. Vidare beskrev jag hur resultaten skulle användas; att de 
endast skulle presenteras i min uppsats. Jag informerade vidare om hur materialet skul-
le hanteras. Presentationen av resultatet skulle ske på ett sådant sätt så att det inte skul-
le gå att identifiera någon av personerna, dessutom tog jag upp hur långt tid det skulle 
ta. 
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Vid  fokusgruppintervjun informerade jag kort muntligt återigen om hur uppgifterna 
skulle användas och att bara jag hade tillgång till bandet. Vidare informerade jag om 
att deras medverkan var en inledande undersökning. Jag berättade också om syftet med 
undersökningen.  
 
När jag senare träffade arbetslagen på skolan, där jag skulle göra intervjuer, informera-
de jag kort om informationen som stod i brevet, dessutom berättade jag att intresserade 
deltagarna givetvis kan läsa materialet när det ska publiceras. 
 
Vid varje intervju redogjorde jag muntligt om mitt syfte och vad mitt fokus var. Jag 
kunde inte informera i detalj innan intervjutillfället för då kunde det påverka intervju-
svaren. Jag berättade återigen hur resultaten skulle redovisas och att det enbart var jag 
som hade tillgång till materialet. Deltagarna hade i förväg informerats om att det skulle 
ske en inspelning av intervjun. Vidare förklarade jag att uppgifterna de lämnade skulle 
hanteras konfidentiellt.  
 
Jag fick intrycket av att intervjupersonerna inte upplevde frågorna som så känsliga att 
situationen blev obehaglig. Däremot upplevde jag en stor öppenhet och en vilja att 
samtala om ämnet, kanske att finns det ett behov att ventilera dessa frågor. 
Jag anser härmed att jag uppfyllt de etiska kraven i mitt arbete. 
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9. Resultatredovisning 
 
Först presenterar jag kort resultatet från min fokusgruppintervju. Efter detta redovisar 
jag det som framkom i mina intervjuer. 
9. 1 Fokusgrupp 
 
Under diskussionen i fokusgruppen framkom många intressanta synpunkter som jag 
tog med till min intervjuguide. I diskussionen i fokusgruppen framkom att samtal lära-
re och elev, en mot en är viktigt, lärarna uttalade att elever ger inte gärna uttryck för 
sina åsikter i stor grupp. Lärarna insåg att de bör titta på sig själva och revidera sina 
metoder och ställa sig frågan: Hur lär vi eleverna? Lärarna påpekade att det handlar 
mer om färdigheter än och fördjupad ämneskunskap. De reflekterade inte så mycket 
över om eleverna har lärt sig något, mer än att de hoppades att det sker. Det framkom 
att om de använder mer konkret material förstår elever bättre. Reflektionen över om 
elever förstår eller inte gjordes av alla i fokusgruppen. De beskriver hur de ändrar ar-
betssätt vid behov. Lärarna uttryckte att de var otillräckliga när det gäller att utvärdera 
arbetet och tog där upp tidsaspekten. De angav bristen på tid som orsak och att  upp-
draget är för ”mångfasetterat”. De menade att uppdraget är för stort och innehåller för 
många uppgifter. Fokusgruppens deltagare frågade sig om inte kvalitén eller målupp-
fyllelsen skulle öka om man utvärderade och reflekterade över de nationella proven på 
hela skolan. Det framkom önskemål om att det skulle avsättas tid till sådan reflektion 
för att kunna se orsakerna till att det går bättre vissa år än andra att uppfylla målen. Re-
sultatet av diskussionerna i fokusgruppen gav en bra grund för att utveckla mina frågor 
i intervjuguiden. 
 
9. 2 Intervjuerna 
 
Här följer en presentation av resultaten av mina intervjuer. Nedan har jag valt att redo-
visa intervjupersonernas uppfattningar om reflektionens betydelse för läraruppdraget 
utifrån de frågeställningar som jag utgått ifrån i min studie. Jag har sammanställt dem i 
fem teman. De teman jag valt har funnits med i mina frågeställningar. Dessa teman är 
inte helt åtskilda från varandra. För varje område har jag tagit upp de olika tankar som 
lärare haft om reflektion. Ibland har flera lärare uttryckt samma sak, ibland har en en-
skild lärare lyft fram en aspekt om reflektion. Först redovisar jag vad lärare lägger in i 
ordet reflektion, därefter de teman som framkommit och jag avslutar med en samman-
fattning. 
 
9. 2. 1 Vad är reflektion för lärare 
 
I resultatet av intervjuerna ser jag tydligt fyra perspektiv på reflektion när jag ställer 
frågan vad lärare lägger in i begreppet reflektion. Perspektiven är utveckling, utvärde-
ring, självanalys och grubblerier. 
Det framkommer i intervjuerna att reflektion är att fundera respektive tänka efter och 
tänka till om vad hon gör, vad hon ska göra och hur det gick. Det är att tänka på vad 
som har hänt och reflektera  till exempel över dagen som varit. En lärare säger att hon  
försöker se framåt utifrån, genom att se situationen utanför sig själv. De uttrycker att 
reflektera är att hinna sätta sig ner och tänka på vad de gjort och vad som kan bli bätt-
re. 
 
Flera lärare talar om hur de reflekterar när de har lärarstuderande. De påpekar att det är 
vinster med att ha lärarstudenter, att de inte går i samma hjulspår och att de får impul-
ser av studenterna så att de själva tänker efter vad de håller på med. De får en distans 
till de gamla tankemönstren och utvecklar nya lösningar. En av lärarna säger: 
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Reflektion är när man…jag tänker mycket när jag har lärarstudenter, att man får impulser av dem 
att tänka efter…måste reflektera över vad jag gör och argumenterar varför jag gör si eller varför 
jag gör så – att man inte bara maler på år ut och år in i samma hjulspår. 

 
En lärare uttrycker reflektionen som en cirkelrörelse när hon reflekterar, att läraren 
tänker efter och funderar och tänker igen över  vad som kan bli bättre. Läraren ser an-
ledningar till att det blir på ett visst sätt och hur man ska gå vidare. Det sker en process. 
 
En annan lärare talar om olika nivåer av reflektion; reflektion och analys som lätt går 
över till grubblerier. Hon säger: 
 

….Jag har lätt att  tappa från reflektion till analys. Det går för långt ner .Jag tänker för mycket så 
det blir för mycket analyserande tankar….reflektion är ju det där ytliga. Det är det lätta som man 
släpper iväg ifrån sig så man inte går och tänker hela tiden…….jag pratar mer om olika  nivåer. 

 
En annan lärare framhöll att reflektion är en form av självanalys av sitt agerande och 
hur den påverkar bland annat undervisningen. Läraren beskriver en kurs hon gått, där 
deltagarna skulle beskriva sin egen undervisning. De skulle reflektera den lite utifrån 
och därmed vara självkritiska. Läraren beskriver att bilden av hennes undervisning fick 
revideras efteråt, bilden var inte färdigtänkt. Hon uttrycker: 
 

Egentligen är reflektion en form av självanalys man gör av sitt eget agerande…hur det påverkar. 
Det finns ett antal sådana punkter som man upptäckt har haft stor betydelse för att  medvetande-
göra sig själv…det har blivit mer strukturerat genom åren. Man analyserar det som har hänt. 
 

En lärare menade att reflektion är en form av utvärdering och därmed en värdering, där 
de har nytta av sin erfarenhet. Läraren beskriver det så här: 
 

 … att tänka till en gång till och verkligen dra nytta av erfarenheten……allt man gör ska utvärde-
ras och också värderas – springer man för fort så blir det ingen reflektion. Tid och utvärdering 
behövs för reflektion tänker jag. 

 
9. 2. 2 Tidpunkter för reflektion 
 
Flertalet lärare uttryckte att de tänker på eleverna och undervisningen större delen av 
det vakna dygnet. Lärare tänker väldigt mycket på vad som händer i skolan, hur de ska 
få lugn och ro och kunna undervisa.  
 
Inom frågan när reflektionen sker framkom att gemensamt för alla lärare var att de re-
flekterar före, under och efter lektionerna. Några lärare säger att ”det gör man hela ti-
den”. Några reflekterar med andra kollegor, i arbetslag som bara rör årskursen eller 
tillfällen som ges. 
 
Reflektion före lektionerna uttryckte de flesta att det ligger i planeringen. En lärare 
menar att hon gör en slags föreflektion, där läraren reflekterar över vad som kan hända 
om hon planerar från ett perspektiv eller från ett annat. Läraren säger: 
 

Jag reflekterar när jag sitter och funderar igenom eller jag skriver ner så här tänker jag lägga upp 
det hela, så tänker jag naturligtvis om jag gör så där då blir så och så men jag kan inte göra så för 
då kommer det och hända och det….så det är föreflektion – är lite gammaldags sådär kanske, jag 
vill tänka igenom pedagogiskt vad jag vill med mina lektioner. 

 
Före lektionen kan vara på morgonen eller när de sitter hemma vardag som helgdag 
och förbereder, då uttrycker de att de har eleverna i tankarna hela tiden. 
 
Någon tar upp att lärarens uppdrag är att nå målen och då hamnar lärare i reflektion. 
När ett nytt område planeras reflekterar hon, det gör läraren ensam, men om kvalitén 
ska öka bör lärare reflektera med andra. Läraren beskriver: 
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Mitt uppdrag är ju också att komma upp till målen och där hamnar den, reflektionen, när man 
planerar ett område…den finns ju där men jag gör den inte ihop med andra… utan den gör jag 
själv, men den sociala talangen gör jag med andra.. så att den är kvalitativt högre.. 
 

Reflektion under tiden, om den direkta reflektionen uttryckte någon spontant ”Det hin-
ner jag inte med” men hon insåg sedan under intervjuns gång att hon gör det ändå ef-
tersom hon vidimerar det med att  ställa vissa frågor direkt, till exempel varför vissa 
saker händer: Hur kan vi göra i stället? 
 
Lärare reflekterar över om elever får för svåra uppgifter under lektionen. De undrar 
över orsaken. Lärare försöker testa andra saker som en modell. Med det kommer erfa-
renheten in påpekar läraren. En lärare uttrycker det så här: 
 

Gör man förstås en reflektion vad det kan bero på och kanske har man någon modell som man 
testar i stället men den gick inte heller, gör en ny reflektion och testar någonting annat om man 
känner att det är ett område som man behärskar……man testar på annat sätt… jag tror att det är 
väldigt viktigt att man inte….”jag vet inget annat? Vad ska jag göra nu? Det finns inget mer och 
den får man genom åren – erfarenheten! 

 
Att vara flexibel är ett måste när lärare har en klass med störande elever och inte vet 
från lektion till lektion hur stämningen kommer att vara. Då behöver det finnas en be-
redskap och vara väl förberedd. Ser läraren att det inte går att tala länge så måste det 
finnas förberedda alternativ. En lärare hävdar: 
 

Men beroende på hur läget är i klassrummet, hur mycket jag kan prata…för jag har inte hur långt 
talutrymme som helst här…sedan får man sätta fart och jobba man får ha papper framme att job-
ba med eller deras böcker…det måste jag ha beredskap för, ja, ser jag att det inte funkar så är det 
ingen idé att jag fortsätter och står här och pratar. 
 

Någon lärare talar om att hon har en huvudstrategi för vart man vill nå med undervis-
ningen, vad alla elever behöver lära sig och att alla ska nå det målet. Men det finns all-
tid elever som inte köper det och då gäller det att vara  flexibel och reflektera över att 
undervisa på ett annat sätt: 
 

Då får man vara flexibel och hitta en annan strategi och så länge jag når målet så struntar jag full-
ständigt i hur dom nådde den i det läget…lyckas jag inte med den ena metoden så får jag väl upp-
finna en ny …och lyckas det inte andra gången får jag finna en tredje……det är väldigt mycket 
under tiden och kan jag hitta den på stående fot, då gör jag det med gott samvete. 
 

Alla lärare ändrar arbetssätt när de reflekterar under en lektion. Lärarna har olika stra-
tegier. Här gäller snabba beslut efter den reflektion som sker under lektionerna, några 
tar fram laborationsmaterial, ritar och så vidare. Om att byta inriktning under en lek-
tion beskriver en lärare så här: 
 

Då sker en reflektion och en omedelbar slutsats förstås, den sker med automatik, den märks ju 
inte….att ha många olika alternativ och sedan  känner man av i stunden, nu passar det att…och 
ändra inriktning.  

 
Efter lektionens slut är det vanligast att reflektera. Deras tankar och funderingar kom-
mer efter ett arbetspass. Då ställer lärarna frågor till sig själv. De frågar sig hur det 
gick. De resonerar med sig själva, så skulle jag inte gjort, genomgången var kanske för 
lång. De funderar mycket på vad det berodde på vad som gick bra och att på det som 
inte blev bra. De tänker på hur de har planerat, om det inte var intressant och varför. 
De flesta tänker vidare mycket på om de var oengagerade. Engagemang är en betydel-
sefull del av undervisningen. 
Det är också vanligt att man reflekterar när man är på väg hem eller är hemma. En lära-
re sa: 
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Ja, lade jag upp det fel…jag kanske skulle ha börjat i andra änden i stället…ja det är mycket såna 
saker som man går igenom…olika saker i strukturen…om jag lät oengagerad när vi startade 
upp….varför jag inte kunde få med mig dem…Vad var det som brast i strukturen?…vad var det 
som inte var intressant? 

 
Läraren ställer öppna frågor till eleven för att se hur eleven har tänkt när ett problem 
uppstått gör att dessa frågor sedan är en grund för reflektion efter lektionen, där läraren 
sedan kan fundera på orsaken till problemet och göra något åt det. 
 
9. 2. 3 Hur reflekterar lärare? 
  
I intervjuerna framkom att lärare funderar mycket över sin undervisning och över ele-
verna. Gemensamt för samtliga lärare är att de ställer frågor till sig själva om vad som 
hände? Vad var annorlunda och om hur förberedda hade de varit? De tyckte att det var 
viktigt att gå till sig själva. Så här uttrycker sig en lärare: 

 
Vad var det för något som hände idag? Det brukar fungera. Funderar då vad var det för någonting 
jag gjorde annorlunda? Var jag inte tillräckligt förberedd? Det är viktigt att se till mig själv och 
inte bara till eleven. 
 

Flera andra lärare framhåller också vikten av att gå till sig själv. De vänder och vrider 
på de problem de ställs inför och belyser problemet från olika håll. De funderar på om 
det finns andra saker som kan göras i skolan. De undrar även över om de hittat rätt. 
 
En annan lärare talar om när en lektion inte fungerat som det var tänkt och hur hon re-
sonerar då för att kunna göra annorlunda nästa gång: 
 

Den här lektionen var inte bra, så skulle jag inte gjort. Det blev för lång genomgång, de var för 
lite aktiva. För mycket pratande från min sida….Då gör man om det till nästa gång och då ser 
man till att ungarna är mer engagerade och jobbar själva.  

 
Hur det går hävdar hon att det beror på många faktorer men läraren tror att det nog 
mest är den åldersgrupp av de barn läraren har framför sig som har betydelse. Barnen 
är så olika och har olika behov. Elevernas mognad och även undervisningsämnet spelar 
in. 
 
Några lärare ställer frågor till eleverna eller diskuterar med dem så att de blir delaktiga 
och därmed också tar ansvar. Eleverna får reflektera över situationen. Lärarna frågar 
hur eleverna tänkte, varför de gjorde som de gjorde och hur eleven kom fram till resul-
tatet: 
 

Då kan jag samla ungarna och säga ”så här tycker jag , vad tycker ni? Vad tror ni? Det här gick 
inte alls bra känner jag och jag vet att ni  är så och så egentligen….ta en diskussion med eleverna. 
Då tycker jag att de tar mer ansvar på ett annat sätt. 

 
Efter att lärarna har resonerat kring frågorna runt undervisningen men behöver ventile-
ra problemet mer, pratar de med andra lärare på skolan. Alla framhåller att tala med 
andra är ett bra sätt att reflektera, att spegla sig i någon annan. De kan då se problemet 
på annat sätt och de får nya impulser. Informanterna talar med andra om och när de får 
tillfälle. De flesta tycker att det finns få tillfällen att tillgå för att träffas. De tycker ändå 
att de tar de tillfällen som finns. De ”haffar någon på vägen” säger de, dessutom tror de 
att det sker oftare än på de bokade möten de har. De går till någon ”i huset” som man 
samarbetar med hellre än att läsa någon forskning först. 
 
En lärare känner att tala med andra kollegor är som ett bollplank, vilket är mycket vik-
tigt för henne. Att bolla med någon annan ger väldigt mycket. Då får hon veta hur nå-
gon annan har tänkt. Då reflekterar läraren över att hon kan se problemet från en annan 
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synvinkel. Att sitta ensam med problemen går inte anser läraren och beskriver bollan-
det: 
 

Jag menar att det kan vara grejer som jag vet någon annan varit med om, man kan ju prata med 
andra människor också i huset då och det bollandet kan jag känna ger mig enormt mycket. 
...jag kan inte gå här inom mina fyra väggar…nej! Det är ett jättestort behov hos mig, jag måste 
få bolla med någon….jaha, hon tänker så, ja så kan man också göra och ibland får man göra en 
kovändning nästan för man tror att man tyckt något jättebra…nej, just det ..ja, just det.. 

 
Några lärare skriver ner när de reflekterar. De kallar det för dagbok eller loggbok. En 
del skriver bara ner speciella händelser. Några skulle vilja skriva för att de tror att det 
blir bättre då av olika anledningar. När de skriver känner de att de sedan kan gå tillba-
ka och se vad som egentligen hände och hur det var. De framhåller att det är bra att 
skriva. En lärare säger att det är en form av självreflektion: 
 

Jag har skrivit dagbok varje dag om vad som händer i skolan, varje dag  med barnen, alla föräld-
rakontakter, alla händelser,  diskussioner med kollegor, funderingar över saker och ting. 

 
Läraren skriver ibland för att bilda sig en uppfattning om ett barns utveckling. Lärare 
är så upptagna med att diskutera det senaste så att man inte kan se mönster, då är det 
bra att skriva ner menar läraren och uttrycker: 
 

…därför att man är så oerhört upptagen av att diskutera det senaste, fundera över det senaste så 
man inte kan se ett mönster i vissa barns utveckling…läser jag igenom allting så träder det fram 
en bild som jag inte var helt klar på förrän jag läste det. 

 
En lärare hävdar att det är bra att föra loggbok om man står inför en stor utmaning, en 
utmanande klass eller elev, då är det väldigt bra att skriva ner tankar, att skriva i perio-
der. Då kan de gå tillbaka till det och se hur det var förra gången, om det var en lik-
nande händelse. Läraren känner att det är bra att ha perspektiv bakåt för lärare blir gär-
na låsta i här och nu. 
 
Att reflektera med andra ger mest. En lärare, liksom flera andra, uttrycker att det går 
inte att reflektera själv, den bästa reflektionen är att spegla sig i någon annan och då 
skulle kvalitén öka menar läraren.    
 
 
9. 2. 4  Lärarens inställning till reflektion 
 
De flesta lärare såg fördelar med att reflektera. Det kommer fram i alla intervjuer. 
Alla lärare hade uppfattningen att det är fördelar med att reflektera. Flera framhöll att 
det bara finns fördelar. Det framkommer att det är en förutsättning för det mesta som 
sker i skolan. En lärare uttrycker att det är ett enda reflekterande och planerande hela 
tiden. 
 
Det finns bara fördelar menar läraren men om lärare inte kan använda reflektionen be-
ror det troligtvis på andra saker; kanske på personen själv. Läraren säger: 
 

Bara fördelar om man inte förmår att använda den praktiskt så beror det inte på reflektionen , då 
beror det på något annat….det beror på personen…men det är kanske så att det genom en bra or-
ganisation så kan man underlätta för dem som har svårt och få det uträttat….med en bra organisa-
tion kan man se till att fler reflekterar tillsammans och själva. 

 
En annan lärare säger: 

 
Att det skulle vara en nackdel med reflektion…..jag tror att det bara finns fördelar faktiskt. Man 
ska också ha tanken att jag gör ingenting nu som jag inte kan göra bättre. 
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Flera lärare talar om att när de reflekterar sker en utveckling, om de inte reflekterade 
skulle de inte gå framåt. I reflekterandet sker en ny tankegång.    
         
En lärare uttrycker att det skulle vara en nackdel om man inte reflekterade för att då vet 
de inte vad de håller på med. Läraren menar att det är a och o för egentligen all under-
visning att reflektera. 
 
Flera uttrycker att de skulle inte kunna arbeta som lärare om de inte reflekterade. De 
uttrycker att det skulle inte fungera. Det är till för att tänka till vad de ska göra, annars 
skulle de köra sitt eget ”race”. Det är då de funderar på vad de håller på med. En lärare 
beskriver detta: 
 

 Jag skulle inte klara det här jobbet om jag inte funderade på vad jag höll på med….Jag skulle bli 
en gräslig lärare……det känner jag. Nu gör vi som jag vill! Nej! 

 
De flesta lärare är av den uppfattningen att det blir bättre lärande om de reflekterar och 
då blir lärandet allra bäst om reflektionen sker med andra; en gemensam eller en kol-
lektiv reflektion. De talar då om att använda sig av varandra för att driva arbetet vidare. 
Medveten reflektionen är en viktig del för att det ska ske en utveckling. En lärare be-
skriver detta: 

 
Använda sig av varandra för att driva arbetet vidare…för att driva lärandet vidare. Ska saker och 
ting utvecklas så tror jag att reflektion är en viktig del – men en medveten sådan…en utveckling 
till ett bättre lärande. 

 
De talar också om att öka kvalitén på undervisningen om de reflekterade med andra. 
De beskriver att det är i diskussionen med andra det händer någonting. 
 
I frågan om lärare upplever någon nackdel med reflektion framhåller de flesta att det 
inte finns någon. De undrar över vad det skulle vara. De tänker kritiskt då och då kan 
det bara vara en fördel inte en nackdel. Det kanske är en nackdel för läraren själv, men 
knappast inte för eleverna. En lärare menar att ”man kanske får skämmas ibland att 
man inte gjort det man borde gjort” 
 
Flera lärare påpekar att det finns nackdelar med reflektion även om den behövs. Den 
sliter på personen. De beskriver att i lärarjobbet stänger lärare inte av när de går hem. 
En del av lärararbetstiden ligger i hemmet. Även om den tiden är slut slutar inte lärare 
att reflektera. Flera har svårt att hitta ett bra förhållande till det. En lärare uttrycker: 

 
Det här jobbet är inte som andra; man stänger, lämnar och går. En del av arbetstiden ligger hem-
ma, förtroendearbetstiden. Den tycker jag går mycket tid åt till reflektion, funderande, läsande 
och dokumenterande…det sväller ut…även om arbetstiden tar slut är ju inte reflekterandet slut 
utan för min del kan det även fortsätta på kvällar, helger och nätter….Det här är inte bra jag har 
inte hittat något bra sätt att förhålla mig till det för det sliter på… 

 
De här lärarna uttrycker att de måste släppa det annars är det inte bra. De tycker till och 
med att det kan vara farligt att inte släppa det. Någon talar om reflektionen som ett far-
ligt dilemma, att de inte kopplar av i perioder beroende på vissa händelser som inträf-
far på arbetet.      
En annan lärare uttrycker att det är farligt med reflektion om man inte håller det på en 
lagom nivå. Hon beskriver reflektionen som att man ältar och slår sönder allt som sagts 
och gjorts. Det är då reflektionen inte är av godo. Läraren säger: 
 

Ja, du kan ju gå in i dig själv och leta sönder allting. Det blir ett ältande och då blir det inte av 
godo, men då har man drivit det för långt när det blir en nackdel. 

 
Den här läraren har fått rådet att ”Det man gör är good enough” för allt kan göras an-
norlunda och någonstans behöver lärare sätta stopp. Flera andra talar om en gräns, att 
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det skulle finnas en gräns på något sätt, att nu är det bra eller något liknande så att de 
inte går och bär på reflektionens konsekvenser. 
 
De framhåller alltså att de inte kan släppa reflektionen på arbetet eller sina funderingar 
kring arbetet och det kan vara ett stort dilemma. De vet inte riktigt hur de ska förhålla 
sig till problemet, detta att inte kunna koppla av händelserna på arbetet. 
 
 
9. 2. 5 Brist på tid 
 
Det framkommer tydligt att kunna ta sig tid för att reflektera är ett stort bekymmer för 
lärarna. Samtliga lärare anser att det inte finns tid att reflektera. När lärare talar med 
varandra är det ofta för att lätta sitt hjärta och berätta det som tynger dem, det blir bara 
ett befästande och bekräftande, men det leder sällan någonstans. En lärare uttrycker det 
så här:  
 

För min egen del är det svårt att få till reflektion, man pratar då kanske igenom på vårt möte, 
team-möte som vi har. Då känner jag mer att man öser ur sig allt elände….men det blir ju ingen 
reflektion av det.  Man öser ur sig, när man pratar för att må lite bättre….Ja, jag har haft det och 
det eländet och du har haft…å så förskräckligt och så går man vidare för man har en hel rad med 
frågor.… vi har ju skrivit reflektion på vår dagordningen men  reflektion tycker jag inte att det 
blir. 

 
En annan lärare uttrycker liknande men tar upp att i skolans värld finns inte tillräckligt  
med tid för reflektionen. 
 

Det är ju ingen som kanske säger att man har tillräckligt mycket med tid för reflektion…så är det 
ju i vår värld., vi har inte det, men jag tycker ändå att vi gör det. Vi utnyttjar alla möjligheter att 
ventilera… 

 
Det framkommer att orsaken kan vara vad läraren har för klass, om den är en bra kon-
stellation eller inte. Klassen tar mycket energi från läraren i ett sådant fall. Det behöver 
inte ens handla om tid för att reflektera, en lärare uttrycker: 
 

Det beror på vad man har för klass om man orkar….men reflekterar gör man ju men om man gör 
någonting åt reflektionen är en annan sak; reflektion som leder till handling. Det beror på hur 
man känner sig , de har tagit musten ur en…inte ens klar i huvudet…det behöver inte ens handla 
om tid. 

 
Det konstateras att om lärare upplever att det hänt mycket på dagen hinner de inte att 
reflektera. 
 
En lärare lyfter fram lärarens uppdrag, att uppdraget är för stort. Kraven från överlig-
gande nivåer har ökat under de sista åren. Lärare blir ålagda att utföra ”nya” uppgifter, 
allt eftersom trenderna ändras. Lärare gör det ena uppdraget efter det andra, därför 
räcker inte tiden till för att reflektera menar läraren. Det är mycket av detta som ska ut-
föras vid sidan av allting annat hävdar läraren: 
 

Uppdraget är för stort, kraven på lärarna har ökat drastiskt. Vi ska skriva IUP (individuella ut-
vecklingsplaner) för varje elev, vi ska ha utvecklingssamtal med för- och efterarbete, skriva den 
där grejen, man ska göra den observationen och….det är klart att inte tiden räcker till. 

 
En del lärare reflekterar bara hemma, de tycker att de inte har tid eller inte att möjlig-
heten finns. De är osäkra om det går att reflektera i skolan.  
Tiden finns inte, dessutom är det inte lätt att sitta ensam och reflektera menar en lärare. 
Reflektionen bör vara med andra. Utrymmet för pedagogiska diskussioner ges för säl-
lan och när det förekommer är tiden för kort. En lärare säger: 
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Jag tror att man måste ha tid med andra….det är inte så himla lätt att sitta och reflektera själv, 
utan det är i diskussion med andra det händer något. Det har vi sagt hela tiden att våra pedagogis-
ka diskussioner infaller för sällan och för korta, för när vi väl är där då händer det något. 

 
Flertalet lärare utvärderar med sina elever på något sätt så att eleverna får reflektera. 
En lärare har schemalagd tid för reflektion i slutet av veckan, där eleverna får tänka till 
om hur arbetet har varit. Ibland är det spontant efter ett lektionspass. Frågorna kan vara 
vad har du lärt dig? Vad har gått framåt? Det är viktigt att peka på vad eleverna ska 
göra i skolan och att kunna reflektera över det. Läraren menar att de får sätta fingret på 
vad de ska göra i skolan, att det faktiskt är en lärandeplats och att eleverna ska reflekte-
ra över vad de har lärt sig under en viss tidsperiod. 
Några lärare säger att de brukar utvärdera med eleverna men att de har en period nu när 
det inte går på grund av klassens konstellation.  
 
Det framkommer i intervjuerna att den gemensamma tid de har på  arbetslagsmöten går 
oftast åt till att lösa ”saker” som frånvaro, fylla i papper och enkäter, prat om elever, 
planera lektioner med mera. De känner en frustration över att allt detta tar så mycket 
tid. De känner att det lärare är i skolan för, nämligen att undervisa får den minsta tiden. 
 

Det känns som att vi ska hinna allt annat men just det vi är här för att göra får minst tid – alltså 
barnens lärande och olika vägar till det. 
Vi måste tänka på det här, nu har vi fått den frågan, hur löser vi den här dagen? 

 
En lärare upplever att lärandet var viktigare för ”många år” sedan. Läraren tar upp att 
allt annat kringarbete tar så mycket mer tid så att det är det, det handlar om i skolan 
idag. De får i uppdrag att ta itu med barnen innan något händer och det påverkar peda-
gogiken. 
 
När lärare träffas för att planera uttrycker lärarna att man nog ofta går från planeringen 
och att det blir mycket prat runt varje elev istället. Det har lärare otroligt lätt för menar 
en lärare, sedan fastnar de där. Det är en slags reflektion men inte det lärare är i skolan 
för, reflektion ska leda någonstans, vilket den inte gör då, det bara ”pratas”.  
Alla skulle vilja ha mer tid för att sitta och reflektera tillsammans. Många beskriver att 
de tar reflektionen med andra i ”förbifarten”  och känner att de skulle behöva mer tid 
tillsammans.  
 
9. 2. 5. 1 Idéer om att få tid för reflektion  
 
Jag upplever att många har idéer om hur de skulle vilja reflektera för de flesta uttrycker 
hur de skulle vilja ha det. Alla vill diskutera med andra på något sätt. Diskutera med 
andra hur de gör och få en impulser av varandra. Lärarnas team-möten skulle i större 
utsträckning vara till för pedagogiska frågor. 

 
Man skulle behöva sätta sig ner och fundera och diskutera med varandra; så här gjorde jag och 
det gick så här…hur ska vi göra?….alltså få lite input av varandra, men den tiden har vi inte. 
Man skulle inte vara så himla styrd. A-lagstiden skulle vara ”våran tid” för pedagogiska frågor 
och för reflektion för att driva vårt pedagogiska arbete vidare. 

 
En lärare hade läst om ett projekt där lärare på en skola fick en hel dag i veckan till re-
flektion. Lärarna hade ingen undervisning utan fick bara reflektera, läsa och fundera.  
Läraren uttryckte ”Tänk om man hade den möjligheten att bara få reflektera en hel 
dag”. 
 
En annan lärare hade tänkt på vad hon skulle göra om hon varit chef och hur möjlighe-
terna för reflektionen skulle se ut. Då skulle fler få möjlighet att reflektera både för sig 
själv och tillsammans med andra. Lärarna skulle få utrymme för det under arbetstid. 
Hon tror på att så skulle ske om det fanns en bra organisation. 
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Det är nog så att genom en bra organisation så kan man underlätta för de som har det svårt att få 
det uträttat och med en bra organisation kan man se till att fler reflekterar tillsammans eller själv. 
Jag funderar många gånger på vad jag skulle göra om jag varit chef skulle jag nog uppdraget åt 
folk att skriva dagbok i mycket högre utsträckning än vad folk gör idag och så hade jag fått se till 
att ge utrymme på något sätt i arbetstiden ….för det är ju ett sätt för hur du går tillväga när du har 
din reflektion.  

 
Det framkommer att för att reflektera tillsammans behöver lärare känna trygghet, att 
kunna uttrycka vad de vill. Att reflektera är stort menar någon, då säger de så mycket 
som de själva tänker. Jag tolkar det som att det behöver vara ett öppet klimat för att re-
flektera tillsammans. Att reflektera tillsammans uttrycker alla lärare att det är bra. 
 
En lärare har en idé om hur den egna reflektionen skulle se ut. Den skulle vara schema-
lagd. Den tiden skulle ingen komma och störa. Då skulle läraren kunna fundera över 
vad som hänt under dagen och därmed undvika sådant som kommer upp senare i hu-
vudet. Det skulle vara bra för att då skulle läraren kunna skriva ner reflektionen och gå 
tillbaka senare och titta. Sedan släppa det. Det skulle underlätta betydligt. 
 

….skulle vilja sätta mig en halvtimme i veckan när eleverna gått. Det skulle stå på schemat, det 
här är min halvtimme, kom inte hit och stör! Utan då fick man vara ifred och kunna fundera på 
det som har hänt under dagen ganska kvickt för jag tror också att då skulle man lättare kunna 
släppa det här som mal runt i huvudet annars och som poppar upp längre fram. 
 

En annan lärare tar upp om att lärare borde ta sig tid för reflektion för att höja kvalitén. 
Läraren hävdar att reflektion bara sker med andra och då sker en utveckling, när man 
kan spegla sig i någon annan. Läraren beskriver att lärare reflekterar kring barn som 
har sociala problem och att det prioriteras framför pedagogiska frågor. Detta för att få 
en dag som blir bra. Liknande tankegångar har flera av lärarna. 
 

Borde ta oss den tiden för att höja kvalitén. Vi reflekterar kring varför barn uppträder som de gör, 
alltså sociala bekymmer, det prioriterar vi högre för att få dagen att rulla, men pedagogisk efter-
tanke, nja inte tillräckligt, nej! 
 

9. 2. 6 Utveckling 
 
Alla lärare tycker att det mer eller mindre sker en utveckling av reflektionerna de gör. 
En lärare anser att det inte är någon mening att reflektera för reflekterandets skull utan 
att man använder det man kommer fram till. Dessa nya idéer avstäms och utvärderas. 
Ibland lyckas de, ibland inte. De revideras och en ny problemlösning kommer fram. 
Detta är en fortgående process. 

 
Ingen mening att sitta och reflektera för reflekterandets skull, utan idéen är ju att använda det 
som jag kommer fram till. Det handlar om att använda funderingarna aktivt nästa gång jag sitter 
här ….och så lyckas jag mer eller mindre bra och så får man utvärdera det och fundera kring 
det…. Och revidera igen… 

 
Reflektionen är som en process som de flesta talar om. Efter sina reflektioner och fun-
deringar ändrar alla sin undervisning på något sätt och gör annorlunda. Det kan handla 
om små steg som görs. Till exempel att göra läxorna mer tydliga. Det blir lite bättre 
fast att det ibland går bakåt innan det vänder och blir bättre. Ibland skulle lärarna vilja 
se en snabbare utveckling. 
 
En lärare menar att det är en form av lärande och utveckling hela tiden. Det är genom 
att man funderar och reflekterar som det är ett lärande hela tiden. Läraren uttrycker: 
 

En form av lärande och utveckling som man står i varje dag i det här jobbet. Det är ju genom att 
man funderar och reflekterar….för skulle man bara jobba på utan att tänka på hur jag gjorde förra 
gången, så har man inte lärt sig någonting….det är ett ständigt lärande varje dag.       
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En annan lärare beskriver det på liknande sätt men uttrycker att det gäller att se till si-
tuationen. Läraren försöker att fånga situationen och tänka efter till en annan gång. 
 
Några lärare tar matematik som exempel när en elev inte förstår. Då tar lärarna direkt 
fram laborativt material och då går det framåt, en utveckling sker. 
 
En lärare berättar om hur hon  fick tänka om i alla ämnen när några elever skulle göra 
en ominlärning av läsinlärning utan att läsa överhuvudtaget. När hon gjort det förbätt-
rades kvalitén i allt läraren företog sig. Det allra bästa, uttrycker läraren, ”var att den 
reflektionen, att fundera över vad jag sysslade med  och utvecklingen av denna gagna-
de alla elever”. Läraren frågade sig vad det kunde bero på. Läraren tror att det var en-
gagemanget som gjorde att metoden gagnade alla elever. Hon ger exempel på att i eng-
elska fick eleverna en bättre kommunikation och de lärde sig grammatik utan att skri-
va. Att arbeta på det viset, mer övergripande och utan att eleverna ska skriva krävde en 
stor arbetsinsats. Läraren säger: 
 

I engelska fick de mycket bättre spontant tal än vad jag har nu… använder engelskaboken 
mer….och allt det där harvandet med substantiv, verb och adjektiv, det fanns inte en enda skriv-
uppgift. Och de lärde sig i alla fall. 

 
Lärare reflekterar över hur elever lär sig och pekar då också på att lärares engagemang 
har en stor betydelse. Alla lärare framhåller att eleverna lär sig på många olika sätt. 
Genom att eleverna är olika är variation i undervisning och metoder ett krav för att till-
godose alla elevers lärande. 
 

Man ska variera sin undervisning och acceptera att ungarna tycker olika och lär sig olika. ”Alla 
vägar får du använda”. 

 
Flera lärare hävdar att inlärningen beror på vilket ämne eller område det gäller. En del 
tar upp att elevernas intressen är mycket viktigt. Fångar läraren deras intresse så kan de 
lära sig vad som helst men svårigheten är att hitta det. Hittar läraren rätt så kan indivi-
den lära sig även om hon inte vill. 

 
…Så hittar man bara rätt område så kan man egentligen lära den mest envisne lille Kalle som inte 
absolut vill…sedan är det av intresse och han har behov av att lära sig. 

 
En av lärarna berättar om att i klassen diskuteras det väldigt mycket hur man lär sig. 
Eleverna skriver ”brevböcker” till läraren, där de diskuterar hur man lär sig bäst! De 
går hela tiden tillbaka till detta hur lär du dig bäst? De får reflektera och beskriva sin 
egen utvecklingen. Läraren har givit eleverna idéer om hur de kan göra och försöker 
vara en spegel, där de ser hur de gör bäst. De får inte alltid göra på det roligaste sättet, 
men på det bästa för sättet för att lära sig. 
 

I brevböckerna kan de skriva om vad som helst, varför det går som det gör? Vem som är utanför? 
Om framtiden….De reflekterar. 
 

Att se elevers utveckling tycker många lärare är att se tillbaka på alster som eleverna 
har gjort. Lärarna menar att de ska spara uppgifter eleverna gjort som någon slags port-
folie, en reflektion. Då kan man gå in och titta och göra jämförelser nu och då. Då ser 
läraren om eleven har utvecklats eller om eleven står kvar på samma ställe och stam-
par. 
 

Man måste titta tillbaka lite i tiden, så att de själva ser att nu har jag en kunskap som jag inte hade 
för ett tag sedan…man behöver titta över en ganska lång period Det gäller att samla grejer som 
dom har gjort, så att man kan se ” såhär skrev ungen i fyran och såhär såg det ut i femman och så 
jämföra…då kan man se här har det skett en kunskapsutveckling eller så tvingas man se att det 
inte har hänt något och då beror det på mig… 
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Liknande tankar har en annan lärare som reflekterar tillsammans med eleverna. Lära-
ren och eleven jämför arbeten som eleven utfört och ser utvecklingen. Hon beskriver 
situationen: 
 

Oftast försöker vi se tillbaka till att  ”Tänk så duktig du har blivit”. Vi har helgboken…och så 
bläddrade vi tillbaka och såg …” kommer du ihåg” och så bläddrar vi fram till hur du skriver 
idag, ”ser du vilken skillnad”. Vi försöker involvera barnen; vi mätte läshastigheten och då gjorde 
vi ett diagram och då såg man att elevens stapel också hade ökat men inte lika mycket som 
många andra….Eleven hade lärt sig och gått framåt. 

 
Flera lärare talar om erfarenheten som en viktig komponent för att reflektera över sig 
själv och kunna se vad som ska göras i stället när det inte fungerar. 

 
Alltså jag tror att man måste ha ganska mycket erfarenhet för att kunna se sig själv och vad som 
man kan göra i stället… jag tror att det kräver erfarenhet till exempel läsinlärning; eleven har inte 
tagit till sig ett enda dugg då får man göra på annat sätt… 

 
Erfarenheten kommer upp hos de flesta i intervjuerna och att den även är viktig för att 
det ska ske en utveckling av de reflektioner de gör. De som har mindre erfarenhet po-
ängterar att man behöver tala med andra om hur de gör och sedan reviderar de sitt eget 
och använder idéerna som de får, även om de själva inte kom på idén. 
 
 
En lärare säger att man funderar väldigt mycket om de lär sig och i så fall reflektera 
över vad de har lärt sig och om de lärt sig någonting som man inte har avsett. Läraren 
påpekar att det finns ju den dolda läroplanen som är en oerhört intressant teori: 
 

Idag lär de sig kanske inte rätt saker, de lärde sig att göra fel eller de lärde sig hur man trissade 
kamrater och lärare. 

 
En lärare som har lärarstudenter och sitter längst bak i klassrummet säger att hon / han 
får ett annat perspektiv. Läraren menar att se klassen bakifrån är ett helt annat sätt att 
se, att iaktta dem föder reflektion menar läraren. 
 
9. 3 Resultatsammanfattning 
 
Reflektion för lärare är att fundera, tänka efter om vad de gör, ska göra och hur det 
gick. Det är en cirkelrörelse, där de tänker till och drar nytta av erfarenheten. Reflek-
tion är även en utvärdering. Det kan också beskrivas som en slags självanalys. 
 
Lärare tänker på eleverna och undervisningen större delen av dygnet. De funderar på 
hur de ska få lugn och ro i klassrumssituationen för att kunna undervisa. Det fram-
kommer att största engagemanget är kring eleverna och framförallt att få med de stöki-
ga barnen i undervisningen. Det sociala engagemanget är stort kring eleverna, det visar 
sig vara ett stort bekymmer. 
I studien visas det att lärare reflekterar före, under och efter lektionerna. Några lärare 
reflekterar med andra kollegor när tillfälle ges. När reflektionen sker före lektionen vi-
sar det sig att det sker vid planeringen av lektioner eller teman av ett ämne. När det 
sker under lektionen påpekar flera lärare att erfarenheten spelar roll, för att kunna testa 
en annan modell att tillgå om det visar sig att det till exempel blev för svårt för eleven. 
Lärare menar att reflektion under lektionen sker med automatik. Det visar sig att de 
flesta lärare tycker att det är viktigt att vara flexibel, att ändra inriktning i stunden, en 
slags beredskap bör finnas. Efter lektionen är det vanligast att reflektera. Då ställer de 
flesta lärare frågor till sig själva och flera lärare ställer frågor till eleverna. 
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I temat hur reflekterar lärare framkommer det att alla lärare ställer frågor till sig själva 
om vad som hände? Vad som var annorlunda? Kan jag göra på annat sätt?  Om hur 
förberedda de varit? Det visade sig att lärarna anser det viktigt att gå till sig själva och 
ifrågasätta. Några lärare påpekar att de går till eleverna och diskuterar med dem så att 
eleverna blir delaktiga och tar ansvar för skolarbetet. Det framkommer att efter detta 
går läraren till en kollega. Lärarna påpekar att det är viktigt att reflektera med andra lä-
rare, men att finns få tillfällen att tillgå. Lärare tar alla tillfällen som finns. När lärare 
reflekterar med andra kan problemet ses från ett annat perspektiv och ge en ny synvin-
kel. Det framkommer att några lärare skriver när de reflekterar. De skriver dagbok eller 
loggbok. De framhåller att det är bra att skriva ner och kunna gå tillbaka till det skrivna 
när det behövs. 
 
Under lärarens inställning till reflektion framkommer det att de flesta lärare ser förde-
lar med reflektion. Då menar lärare att när de reflekterar vet de vad de håller på med. I 
reflektionen sker en ny tankegång menar flertalet lärare. De påpekar att om de inte re-
flekterade skulle de inte kunna vara lärare. När man reflekterar tänker man kritiskt, 
vilket lärarna tycker är bra. Reflektion ger ett bättre lärande anser lärarna och reflek-
tionen blir bäst om den sker med andra lärare. De menar att det är i diskussion med 
andra det händer något. Det framkom att det finns nackdelar med reflektionen, det är 
när man inte kan släppa den. Flera uttrycker att de har svårt att hitta ett bra förhåll-
ningssätt till reflektionen. Det kan vara ett stort dilemma att inte kunna släppa reflek-
tionen på undervisningen. 
 
När det gäller tidsaspekten framkom det att lärare anser att tiden inte räcker till för re-
flektion. En lärare tar upp att ibland orkar läraren inte för att eleverna har ”tagit” all 
energi. Några menar att de tror inte att de kan reflektera i skolan efter att eleverna har 
slutat för dagen, de kan inte få ro till det. Det framkommer att om det händer mycket 
hinner lärare inte, då finns det så mycket annat och ta tag i. Flera lärare anser att lära-
rens uppdrag är för stort. Det är så mycket annat som ska göras, fler och fler uppgifter 
läggs in i uppdraget. Den gemensamma arbetslagstiden går åt till att lösa ”saker”, de 
sociala diskussionerna prioriteras. De pedagogiska diskussionerna är för korta och för 
sällan. 
Det framkommer att lärare har många idéer om hur de skulle vilja reflektera. Lärare 
vill reflektera med andra lärare. Lärares arbetslagsmöten skulle vara lärarnas tid för 
pedagogiska frågor och för reflektion för att föra det pedagogiska arbetet vidare. Lära-
re menar att detta är viktigt för att höja kvalitén. En lärare tycker att i en bra organisa-
tion skulle lärare få utrymme för reflektion på sin arbetstid. Det framkommer också att 
det bör vara ett öppet klimat när man ska reflektera med andra. En annan idé är att den 
egna reflektionen borde vara schemalagd tid då ingen kan komma och störa, Kanske 
kunde lärare få en hel dag i veckan för reflektion. 
 
Under temat utveckling visar det sig att det mer eller mindre sker en utveckling av den 
reflektion som görs. Reflektionen är som en process, där tänkande och funderingar sker 
sedan ändrar alla sin undervisning, utvärderar och en ny lösning kommer fram. I ett 
exempel där läraren ändrade metod för hela undervisningen framkom det att det kan 
föra utvecklingen framåt och förbättra kvalitén på arbetet. Flera av de här lärarna på-
pekade att erfarenheten är viktig för att en utveckling ska ske av reflektionerna. Att re-
flektera över hur elever lär sig har med utveckling att göra, elever är olika och de lär 
sig på olika sätt. I till exempel ”brevböcker” kan eleverna själva se sin egen utveckling. 
Lärare menar att det är viktigt att se tillbaka på alster eleverna gjort och jämföra för att 
se om en utveckling skett. Slutligen framgår det att lärarstuderande som finns i  klas-
serna föder reflektion. Läraren ser sin klass bakifrån och ser andra aspekter av under-
visningen och eleverna. 
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10. Diskussion 
 
10. 1 Inledning 
 
En utgångspunkt för mitt uppsatsarbete är frågan om, hur och när lärare reflekterar och 
vad det kan leda till. Reflektion är ett populärt begrepp som det känns har tappat lite 
sin betydelse. Vi lärare ska reflektera nu och då, men vad blir resultatet? Jag upplevde 
att när lärare skulle reflektera, ventilerade vi bara problemet och kom ingenstans. Re-
flektionen ska leda till en förändring, vilket jag upplevde att den reflektion som gjordes 
inte uppfyllde. Alexandersson (1992) frågar sig ”Vad är det för typ av kunskap som 
erhållits och vilka förändringar har utvärderingar vanligtvis lett till”? Det är just detta 
som jag frågar mig också. När jag sedan fick möjlighet att studera reflektionen närmare 
har jag fått svar på mina frågor. 
 
Jag kommer att lyfta fram fyra perspektiv som talar om vad reflektionen innebär för 
lärare. Dessa perspektiv är inte helt åtskilda från varandra men tydliggör reflektionens 
olika delar. Under mina redovisade teman i resultatredovisningen kan jag också se vil-
ka hindren är för att kunna reflektera. 
 
I diskussionen tar jag upp de fyra perspektiven, de hinder som finns för reflektion och 
de reflektioner som jag kommit fram till. Jag avslutar med hur fortsatt forskning och 
utvecklingsarbete kan se ut. 
 
10. 2 Reflektionens fyra perspektiv och dess hinder 
 
De fyra perspektiven är grubblerier, utveckling, självanalys och utvärdering. 
 
Reflekterande – grubblerier 
 
I min studie framkom att lärare reflekterar ständigt, det kanske är mer än vad man tror. 
Lärare rannsakar sig själva hela tiden. De har svårt att släppa tankarna. Det snurrar i 
huvudet hela tiden. Lindqvist (2002) påpekar också att det oavslutade lärararbetet ger 
upphov till en oavsiktlig tankeverksamhet kring arbetet. Dessa tankar kan upplevas po-
sitiva eller negativa. Flera lärare menar att de inte har något bra sätt att förhålla sig till 
detta som de upplever som ett problem. En del tycker att detta sliter på personen och 
att det då är ett svårt dilemma. Lindqvist menar även att när de oavsiktliga tankarna 
upplevs som problem har de karaktären av ältande tankar. Ältande tankar är ett uttryck 
för den mänskliga tendensen att hålla fast vid målinriktade tankar tills målet är upp-
fyllt. Flera skulle vilja ha tid, helst schemalagd reflektionstid direkt efter skoldagens 
slut, där de inte skulle bli störda. Om de fick tid att skriva ner sina reflektioner och 
tankar skulle det underlätta för deras ”ältande” om vad som hänt under dagen och hur 
de ska förbättra det i sin undervisning. Det tror jag är viktigt att inte alltid känna att allt 
annat ska göras först för sedan orkar inte individen att reflektera över dagen. Jag upp-
levde att det fanns ett uppdämt behov av att få samtala om frågor kring reflektion och 
undervisning. 
 
Utveckling 
 
I min studie framkom att flertalet lärare vill reflektera med andra. Detta styrkes av 
SOU (1999:63) kommitténs betänkande att ett reflekterande arbetssätt innebär att lära-
re tillsammans ställer frågor om olika situationer eller företeelser i den egna verksam-
heten på ett mer systematiskt och kritiskt sätt. Det är då det händer något, det sker en 
utveckling. Ventileringen över de sociala problemen tar för stor plats anser de flesta. 
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Lärare är väldigt bra på att tala om elever, de säger att de ofta fastnar där. Lärare talar 
mycket om de elever som uppträder som de gör för att få dagen att rulla. Det är inte 
därför som lärare är i skolan, de är där för att undervisa, det är uppdraget. Det är un-
dervisningen som får minst tid tycker de flesta lärare. Man måste ställa sig frågan om 
skolledning känner till att lärarnas uppfattning är att de har för mycket att göra och att 
det administrativa arbetet tar alltför mycket tid från reflektion, planering och undervis-
ning? Om man vet det vad gör man åt det? 
Det framkom i resultatet att engagemang från lärarens sida är viktigt för undervisning-
en. Lärare reflekterar över om deras engagemang är tillräckligt i olika situationer. Det 
visar sig att lärares engagemang är stort. Det är positivt för eleverna och ger ett bättre 
lärande. Lärares engagemang är eleverna, de engagerar sig i de ”stökiga ” eleverna 
först för att kunna undervisa därefter ser man till de svaga eleverna som behöver sitt. 
Gruppens konstellation och stökiga barn är hinder för utvärdering, reflektion, under-
visning och lärares talutrymme. Jag tolkar detta som att den sociala delen i skolan tar 
mycket tid och utgör därför ett hinder för undervisningen. En av lärarna som hade varit 
lärare relativt kort tid uttryckte ”Ska jag aldrig få vara lärare”? Den sociala delen var 
för stor och tung. Mycket tid går åt för att det sociala ska fungera. Blir lärare mer soci-
alarbetare, blir det mindre undervisning och det drabbar eleverna. Den tar tid från pe-
dagogiska arbetet som skolan egentligen är till för. I och med att vi har en målstyrd 
skola är de nationella proven viktiga. Ska vi nå målen bör kvalitén höjas. I studien 
framkommer att om lärare fick tid att reflektera och ha pedagogiska diskussioner så 
skulle det utveckla lärandet. Reflektionen har stor betydelse för undervisningen som 
ett svar på en av mina frågor  vad reflektionen betyder för undervisningen. Det har i 
min studie kommit fram att reflektionen är oerhört betydelsefull och utan den skulle 
det inte gå att arbeta med läraryrket.  
 
Lärare i min studie poängterar att de vill ha pedagogiska diskussioner, där de får re-
flektera med andra. När de får tillfälle till diskussioner är de för sällan och för korta. 
Att inte få tillfälle att reflektera med andra utgör ett hinder för utvecklingen. Om lä-
randet ska utvecklas behövs pedagogiska diskussioner. Kvalitén skulle öka. Detta på-
pekar också Colnerud & Granström (2002) att arbetslag kan göra arbetet mer menings-
fullt genom att arbetslaget har utvecklats till ett forum för planering, problemlösning 
och reflektion. Vidare menar de också att då klargörs egna utgångspunkter, syften och 
planerade åtgärder som gör praktiken mer synlig för dem själva. Vidare betonar de att 
ett lärande i praktiken ska komma till stånd krävs att lärare återkommande ges tid att 
reflektera tillsammans med kollegor för att analysera, granska och bearbeta erfarenhe-
ter så att de får tillfälle att lära genom reflektion. Detta är vad lärare efterlyser, det är 
lättare när man är flera att bland annat analysera. Jag upplever att på arbetslagsmöten 
reflekterar inte lärarna, det hinns inte med. De upplever att allt annat tar tiden, allt som 
ska lösas, uppdrag som ska utföras. Möten är för styrda uttrycker någon. Alla tycker att 
det skulle finnas tid för reflektion med andra till exempel på arbetslagsmöten. Tiden 
räcker inte till, finns inte eller man får ta de tillfällen som finns för att reflektera med 
andra som Rönnerman (1998) påpekade. 
Jag hade förväntat mig att tidsaspekten var en försvårande faktor för reflektion och 
därmed ett hinder. Vad gör lärare själva? Prioriterar de annat? Finns det andra möjlig-
heter att lösa det här med reflektion? Eller finns bara möjligheten att ta de tillfällen 
som ges, vilket framkommer i min studie. Det går kanske att göra förändringar om lä-
rare påvisar problemet för varandra och skolledningen. Det kanske inte är någon lärare 
som har framhållit detta som ett problem. Lärare funderar som det framgår av min stu-
die hur de ska få till tiden för reflektion, men det kanske stannar vid funderingar. 
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Avsaknad av strategier 
 
I studien framkom att lärare saknar strategier för att reflektera. Avsaknaden av strate-
gier hindrar reflektionen. Alla är övertygade om att reflektionen behövs annars är det 
inte möjligt att vara lärare. Det lärare behöver är tid, kunna sätta gränser och de skulle 
behöva ett sätt att förhålla sig till den reflektion som görs. Lärare behöver utveckla ett 
förhållningssätt för att släppa reflektionen på arbetet. I Den svårfångade reflektionen, 
Emsheimer, Hansson & Koppfeldt (2005) menar Emsheimer att den som reflekterar 
bygger sin förståelse utifrån en situation och för detta behöver hon redskap att struktu-
rera sina tankar och pröva nya sätt att förstå. Om man inte har redskapen, vem ska se 
till det? Är det inte lärarna själva? De bör se till att ge sig själva det! Ser man inte till 
att förse sig med kunskap eller finns inte orken till det efter skoldagens slut? Har lärare 
framhållit detta för skolledningen? I så fall har ledningen lyssnat? Jag upptäckte att fo-
kusgruppen var ett utmärkt verktyg för reflektion. Att i ett mindre forum få sitta och 
diskutera frågor som är angelägna kändes bra. Alla lyssnade på varandra, kom med nya 
åsikter och gruppen kom fram till en utveckling av ett problem som ventilerades. I in-
tervjuerna framkom att skriva är en bra modell för reflektion. Några lärare skrev dag-
bok eller loggbok för att använda vid tillfällen när det behövs. Detta skulle kanske vara 
ett obligatoriskt redskap för lärare? 
 
Självanalys 
 
Reflektion är att spegla sig i någon annan, se sig själv utifrån, revidera det man gjort 
och då kan undervisningen bli bättre enligt lärarna i studien. Reflektion är som en pro-
cess menar lärarna. Detta kan relateras till hur reflektion beskrivs av Schön (2006), han 
menar att reflektionen är som en spiralliknande process, där man ständigt omprövar si-
tuationen, lyfter fram erfarenheter för att förklara situationen som ramas in och en pro-
blemsökande handling skapas. En förändring sker och som sedan leder till en ny re-
flektion och så vidare.  
Lärarna uttrycker vikten att gå till sig själv. De vänder och vrider på problemet och be-
lyser det från olika perspektiv. Lärare rannsakar sig själva hela tiden. De reflekterar 
mest hela tiden, vilket även Lindqvist (2002) menar att lärare verkar göra oavbrutet. 
 
Tid och verktyg 
 
Både tid och verktyg är problemet, som jag ser det. Lärare måste få till tid för reflek-
tion, det går att prioritera, det är jag övertygad om men viljan måste finnas hos hela 
kollegiet. Då kanske det går att ändra rutiner som inte är lika viktiga. När den arbets-
platsförlagda tiden kom till stånd trodde en del lärare att de skulle få tid att spontant 
tala med andra lärare, reflektera och diskutera tillsammans med andra lärare. En del 
trodde att tiden skulle fyllas av andra uppgifter. Det framgår i min undersökning att ti-
den går till allting annat, främst till möten, än till reflektion och pedagogisk diskussion. 
Möten kan till och med gå före lektioner.Vill vi lärare ha det så här? Lärare måste säga 
ifrån för att öka kvalitén på undervisningen. Det framkommer förslag på att skolans 
ledning kan ge tid och verktyg för att reflektera för de som inte gör det eller fastnar i 
sin reflektion och inte kommer vidare. Det är kanske ett bra sätt att utveckla verksam-
heten. Något måste i alla fall till för att få reflektera tillsammans och lära av det. Lärar-
na i min studie framhåller att reflektion ska leda någonstans annars är det inte menings-
fullt att reflektera. Trots att tiden inte är tillräcklig för att reflektera så framkommer det 
att det sker en utveckling av den reflektion som görs. I studien framkom att om läraren 
ändrar arbetssätt utvecklas eleverna. En lärare visade att en metod som var till för någ-
ra elever och användes i hela klassen gagnade alla elever så att kvalitén ökade på un-
dervisningen. Detta säger mig att reflektera över sin undervisning och ändra utifrån de 
förutsättningar som ges leder till utveckling. Min stora fråga inför den här studien var 
att sker det någon utveckling av den reflektion som görs?  Jag har nu fått svar på att en 
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utveckling av lärandet sker, men att utvecklingen skulle kunna vara mycket större om 
lärare fick reflektera mer, både för sin egen skull och tillsammans med andra. De pe-
dagogiska diskussionerna bör ske ofta och är viktiga för kvalitén på undervisningen.  
 
Colnerud & Granström (2002) tror att det är möjligt att utveckla ett professionellt 
språk som kan vara till hjälp i svåra situationer, ett verktyg. Då kan man lyfta den egna 
praktiken till en metanivå och kunna göra som en slags kartbild av verkligheten. När 
man lyfter till en metanivå kan lärare representera sin vardag i mentala modeller och 
konstruera teoretiska modeller. Då blir det lättare att problematisera och utveckla prak-
tiken. Frågan är har vi språket, har vissa lärare språket eller har vi det inte? Min upple-
velse är att personalen inom skolan har olika språk. Ofta fastnar diskussionen runt ett 
problem på det konkreta planet och det är svårt att få upp diskussionen till metaspråk. 
 
Utvärdering  
 
Kommunikationen mellan lärare – lärare och lärare – elev  är viktig för lärandet som 
Säljö (2000) skriver. Det är i interaktionen som kunskaper och färdigheter blir levande. 
När elever får reflektera lär de sig mycket bättre till exempel genom interaktion med 
klasskamrater eller med lärare. Detta kan ske genom diskussion i klassen eller genom 
bland annat brevböcker, vilket kom fram i min studie, ett slags samtal mellan läraren 
och eleven. Varför gör inte lärare det mer? Det gäller att prioritera reflektionen trots 
att läraren anser att det tar tid från ämnesundervisningen. Det är ett verktyg som lärare 
kan ge eleven. I förlängningen gagnar egen reflektion elevernas lärande. Det är bättre 
att ha ett begränsat stoff så att eleven förstår vad den gör och kan tillämpa sina kunska-
per i nya situationer än att få med så mycket som möjligt i undervisningen.  
 
En slutlig reflektion över min studie. 
 
Min studie kanske hade sett annorlunda ut om fler hade varit lärare kortare tid, om det 
hade varit en annan könsfördelning och fler skolor. Erfarenheten har stor betydelse 
som jag ser det. Det har framkommit i många frågeställningar. För att kunna utveckla 
lärandet efter reflektionen använder lärare sig av erfarenheter och provar ny metodik 
och didaktik. Det behövs verkligen när störande elever eller svagpresterande elever 
kräver mycket uppmärksamhet. Detta medför att blivande lärare behöver mycket prak-
tik och de behöver verktyg för att kunna reflektera över sin undervisning. Praktiktiden i 
nuvarande lärarutbildning har minskat om man jämför med tidigare. Den behöver ut-
ökas anser jag för att praktiken är så värdefull. Då kan lärarstudenterna få mer erfaren-
het av verksamheten som är så viktigt att få. I min studie framkom det mycket tydligt. 
 
Fortsatt forskning och utvecklingsarbete. 
 
Det skulle vara intressant att utveckla den här studien med att intervjua lärare som bara 
varit ute i cirka ett år och se vad resultatet skulle bli då. De har ännu inte fått den erfa-
renhet som lärarna i min studie hade. Hur gör de när de behöver ändra inriktning? Har 
de någon ny metod att ta till? Vad har de för strategier? Det skulle också vara intres-
sant att genomföra intervjuer på skolor som inte har en tung social problematik. Hur 
gör lärare där med reflektion och vad ger den? Tycker de att pedagogiska diskussioner 
och reflektion får för lite tid? Har de pedagogiska diskussioner? Hur är kvalitén på un-
dervisningen? 
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Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE!   
 
Jag är intresserad av undervisning och lärande  
Mitt fokus är reflektion: Hur man tänker om händelser, miljöer och vad som sker i sko-
lan.                                            
Syftet är att se hur reflektionen ser ut ute i verksamheten och vad lärare gör med den. 
 
Reflektion är ett modeord, lärare ska reflektera nu och då - men vad gör de med reflek-
tionen. 
 
Jag vill veta hur och när lärare reflekterar, hur och vad de tänker, om det sker en ut-
veckling när de reflekterar och om det finns tid för reflektion. 
 
 
1.Hur länge har du varit lärare? Vilken lärarinriktning har du? Hur länge har du arbetat 
här? Har du gått någon fortbildning? 
 
2. Kan du beskriva din skola? Organisationen, upptagningsområde mm. 
 
3.Vad tänker du när du hör ordet reflektion? Vad reflekterar du över? 
 
4. När du upptäcker att en elev inte förstår, frågar du dig då vad det beror på? 
 
5. ( Om informanten har reflekterat) Använder du sedan dina idéer, alltså reflektionen, 
i undervisningen? Märker du då någon skillnad? Blir det bättre? 
 
6. Lektionen gick inte som planerat, vad tänker du då? Vad gör du? 
 
7. En elev får för svåra uppgifter, vad gör du då? 
 
8. Hur lär sig eleverna ? 
 
9. Funderar du på om de lärt sig något idag? 
 
10. Upplever du att det finns tid för att reflektera? 
 
11. När reflekterar du? Ni i arbetslaget? Före lektionen, under och/eller efter lektio-
nen…Vad reflekterar du om? Hur går du tillväga? 
 
12. Ser du några fördelar med reflektion? Några nackdelar? Påverkar det lärandet? 
 
13. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Norrköping 07-02-15 
 
Hej! 
 
Jag skriver till er för att jag har valt att göra en förfrågan på grannskolan till xxxxxxx, 
där jag arbetar som lärare. Jag tänkte att det är bra om jag väljer en skola i samma om-
råde som jag arbetar. 
 
Jag heter Anna-Karin Hellström och studerar på Magisterutbildningen i pedagogiskt 
arbete vid Linköpings universitet. I min utbildning ingår att skriva ett forskningsarbete, 
en C-D uppsats. I min uppsats är jag intresserad av undervisningen, hur man tänker om 
undervisningen och vad man gör. För att få reda på detta hoppas jag att få intervjua dig 
som är 1-6 lärare. 
 
Om du kan hjälpa mig så kommer det att gå till på följande sätt: 
 
Kontakta din teamledare och tala om, om du kan hjälpa mig. Jag kontaktar sedan team-
ledaren och frågar om du kan delta. Sedan kontaktar jag dig och bestämmer tid och en 
plats som är bra för dig. Intervjun tar ca 30 minuter. Jag spelar in intervjun och skriver 
sedan ner den. Ditt namn kommer varken att finnas  på bandet eller i mina papper och 
den kommer inte att finnas någonstans i uppsatsen, det är konfidentiellt. När jag inter-
vjuat alla gör jag en analys av svaren, analysen kommer sedan att finnas i min uppsats. 
 
Jag vill att du funderar över detta och jag hoppas att du kan tänka dig att hjälpa mig att 
få svar på mina frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anna-Karin Hellström 
Tel: 011-319120 
 


