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Abstract  

The teaching profession today is exposed to many changes that call for flexibility and 

professionalism. The purpose of our action research study was to elucidate whether 

professional teachers with years of experience can use practice related reflection as a 

tool to develop their professional role. The eight secondary school teachers that 

participated were told to make practice related reflections during a period of three 

weeks. This period ended with an individual interview. We then made a thematic 

analysis of the results to categorize the content of the reflections, as well as links to tacit 

knowledge. The analysis was interpreted with the theories of transformative learning 

and tacit knowledge as a background. The conclusion we could draw was that reflection 

is a valuable tool for professional development, and that tacit knowledge can be very 

helpful if it is made visible. However, it is difficult to clearly see a transformative 

learning in the teachers’ reflections, which is why we advocate a more extensive study 

to establish more clearly the opportunities that reflection can give teachers. 
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Abstract  

Läraryrket är idag utsatt för flertalet förändringar som ställer krav på flexibilitet och 

professionalitet. Syftet med vår aktionsforskningsstudie var att öka förståelsen kring 

huruvida yrkesverksamma lärare med lång erfarenhet kan använda praxisnära reflektion 

som verktyg för att utveckla sin yrkesroll. De åtta gymnasielärare som deltog fick i 

uppgift att genomföra skriftliga, praxisnära reflektioner under tre veckors tid. Denna 

period avslutades med en enskild intervju. Vi gjorde sedan en tematisk analys över 

resultatet för att kategorisera reflektionernas innehåll, samt kopplingar till tyst kunskap. 

Analysen tolkades sedan med teorier för transformativt lärande och tyst kunskap som 

bakgrund. Den slutsats vi kunde dra var att reflektion är ett värdefullt verktyg för 

yrkesutveckling, och att den tysta kunskapen kan vara till stor hjälp om den synliggörs. 

Det är dock svårt att tydligt se ett transformativt lärande i lärarnas reflektioner, varför vi 

förordar en mer omfattande studie för att tydligare fastställa reflektionens möjligheter 

för lärare. 

 

Nyckelord: erfarna lärare, reflektion, transformativt lärande, tyst kunskap, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Ett stort och innerligt tack till våra fantastiska deltagare, ni lärare som tagit er tid under 

en av årets mest hektiska perioder. Tack för era öppenhjärtliga reflektioner, och för att 

vi fått en bild av er vardag, era tankar och era känslor. 

Ett stort tack också till de två rektorer som låtit oss göra den här studien, och som låtit 

oss "låna" era lärare. Vår förhoppning är att så väl lärare som rektorer kommer att ha 

nytta av vår studie i framtiden. 

Till sist vill vi framföra ett stort tack till vår enastående handledare Rose-Marie Olsson. 

Utan ditt stöd, din tro på oss och vår förmåga och din konstruktiva kritik hade uppsatsen 

inte sett ut som den gör idag. 

 

 

Bredared och Valencia, 26 januari 2010 

Lena Pettersson Nygren, Charlotta Mellgren 
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1. Inledning 

 
Att vara lärare i dag innebär något annat än vad det gjorde för några decennier sedan. 

Läraryrket är i ständig förändring, och de krav som ställs på lärare i dagens skola är ofta 

tvetydiga på många sätt. Olika behov och önskemål, så väl utifrån genom politiska 

beslut och reformer, som inifrån från elever och ledning, gör att lärare måste kunna inta 

skilda roller. Det är så många fler uppgifter än ren undervisning, vilket också leder till 

högre kunskapskrav. Många menar att det från politiskt håll finns en misstro mot lärares 

professionalism, och brist på förmåga att utveckla och förändra sin yrkesroll och sitt 

handlande. Kritik ställs mot avsaknaden av en vetenskaplig kunskapsbas, samtidigt som 

det komplexa i läraryrket och undervisningen ska bli förenklat, det långsiktiga lärandet 

ska bli kortsiktigt och subjektivitet ska röra sig mot objektivitet (Hargreaves 1998; 

Krantz 2009). 

 

Syftet med föreliggande studie är att öka förståelsen kring huruvida yrkesverksamma 

lärare med lång erfarenhet kan använda praxisnära reflektion som verktyg för att 

utveckla sin yrkesroll. De lärare som står i fokus här är gymnasielärare. Det har nyligen 

framkommit kritik mot utbildningen av gymnasielärare där förändringar krävts för att 

framtida mål ska kunna uppfyllas (SOU 2008). Samtidigt har regeringen lagt fram ett 

förslag på en reform av gymnasieskolan, vilket kommer att innebära många 

förändringar för de lärare som är verksamma där (Skolverket 2009). Alla dessa 

modifieringar i förhållningssättet till lärande, kräver följdaktligen ett förändrat 

förhållningssätt till undervisning, och dessa ändringar leder i sin tur till att lärare måste 

anpassa sig till att undervisa på ett annat sätt än vad de lärt sig under sin utbildning 

(Hargreaves 2004). 

 

Vad händer då med de lärare som redan finns på skolorna, som under många år 

undervisat elever i sitt ämne och fått förväntningar och krav förändrade flera gånger, 

och har ännu fler förändringar att vänta sig? Vi, och många forskare med oss, förordar 

här reflektion och aktion. Reflektion för att medvetandegöra och utvärdera befintliga 

undervisningssätt och uppfattningar, och aktion för att överföra tankarna till handling. 

För att nå vårt syfte valde vi därför att genomföra en aktionsforskningsstudie med åtta 

gymnasielärare med minst sju års erfarenhet, där reflektion var verktyget, tyst kunskap 

hjälpmedlet och transformativt lärande målet. 

 

1.1 Reflektion som begrepp 

Den generella betydelsen av ordet reflektion i filosofisk mening sägs ha sitt ursprung i 

Descartes tänkande. Enligt Descartes är reflektion en positiv handling som leder till 

självförstående och ökad kunskap om självet. För just lärare blir då reflektion över den 

egna praktiken en väg till ökad kunskap och förståelse kring undervisning (Fendler 

2003). Föregångaren till forskning och tankar kring just lärares reflektion anses vara 

John Dewey, som beskrev begreppet och dess innebörd i början av 1900-talet. Han 

menade redan då att det krävs en rad olika steg i en reflektionsprocess för att kunna 

förändra och förbättra handlingar, och att kritiskt tänkande innebär att ett problem 

identifieras, tolkas och omtolkas flera gånger för att kunna leda till nya idéer eller 

uppfattningar (Dewey 1997). Reflektion är, enligt Dewey, att vända och vrida på något 

– ett problem, en situation, en handling etc., för att se det i olika ljus så att inget 

betydelsefullt går förlorat.  
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På 1970-talet uppstod den s k Teacher Thinking-rörelsen, som satte läraren i fokus och 

menade att lärarens yrkesroll är betydligt mer komplex än vad teoretiska modeller kan 

visa. Rörelsen och de studier som gjordes i koppling till denna, menade istället att 

forskningen borde ha sin utgångspunkt i lärarna själva och deras praktik (Rönnerman 

1998). Under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet började forskning 

kring reflektion i läraryrket att utgöra en viktig del av de studier som genomfördes inom 

Teacher Thinking-rörelsen. Begreppet reflektion användes här som en synonym till att 

tänka, vilket alla lärare ansågs göra, och då i koppling till sin egna praktiska verksamhet 

(Alexandersson 1994). 

 

Förutom de definitioner som redan nämnts, finns en hel uppsjö av olika sätt att tolka 

och förstå innebörden av reflektion som begrepp. En generell synonym som 

återkommer är dock tänkande. Van Manen (1991) talar om reflektion som kritiskt 

tänkande, medan Bengtsson (2007) skiljer på reflektion som tänkande och reflektion 

som självförståelse. Ordet kan syfta så väl på tanken i sig som dess innehåll, och det kan 

röra sig om enkla reproduktioner eller mer distanserade, komplicerade tankar om något. 

Många ser medvetenhet, uppmärksamhet och meningsfullhet som centrala begrepp för 

reflektionen. Både tankar och handlingar av olika slag kan uppmärksammas, 

medvetandegöras och bli meningsfulla med hjälp av reflektion (Rosdahl 2008). 

Reflektion är ingen isolerad handling utan sker i samspel med omgivningen, oavsett om 

det sker individuellt eller i grupp. Rosdahl (2008, s.37) ger följande definition på 

reflektion: 

 
”Reflektion sker, som jag ser det, i situationer. Och det är en handling. Det är 

någon som reflekterar över något. Man lyfter fram något, och man skapar en 

distans. I reflektionen är den reflekterande närvarande inför det reflekterande. 

Men det är också frånvarande; man håller det från sig för att genom 

mellanrummet få syn på sig själv och det andra. Samtidigt finns alltid en outsagd 

bakgrund.” 

 

Alla dessa definitioner av reflektionen som begrepp kan framstå som förvirrande, trots 

att dess innehåll är relativt lika varandra. Anledningen till att vi vill lyfta fram flera 

olika synsätt, om än långt ifrån alla, är för att visa reflektionens bredd när det gäller dess 

innebörd. 

1.2 Tyst kunskap 

Begreppet tyst kunskap härstammar från filosofen Michael Polanyi och hans tankar om 

människans kunskap. Polanyi använder sig av begreppet ”tacit knowledge”, tyst 

kunnande, som också kan sägas innefatta processen när kunskap skapas (Molander 

1993). ”We can know more than we can tell”, menar Polanyi (1966, s.4). Molander 

(1993) anser att Polanyis definition har två innebörder; för det första som kunskap som 

inte kan beskrivas i ord, och för det andra som kunskapens tysta sida – det tyst förutsatta 

eller underförstådda. Polanyi (1966) menar att ju mer erfarenheten utvecklas mot 

expertkunskaper, ju mer tyst kunskap finns hos individen och kan användas i nya och 

oväntade situationer. 

 

Motsatsen till tyst kunskap kan benämnas påståendekunskap (Grenesjö 2003). Detta är 

den kunskap vi är medvetna om och kan tala om, exempelvis ämneskunskaper i det 

ämne som man som lärare undervisar i. Vi kan beskriva begrepp och tala om kunskaper 

och färdigheter inom ämnet. Denna påståendekunskap utgör något som kan liknas vid 

toppen av ett isberg. Under ytan finns en stor mängd kunskaper, som är dolda för oss, 
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och därigenom är vi inte medvetna om dem i vardagslag. Denna del utgörs till stora 

delar av erfarenhetsförvärvade kunskaper som vi vanligtvis inte reflekterar över, 

exempelvis hur man som lärare byter didaktisk metod i en stökig klass, och bara vet att 

det nya sättet kommer att fungera. Enligt Schön (1983, 1987) kan tyst kunskap i form av 

rutiniserade handlingar hanteras och bli synlig genom reflektion. 

 

1.3 Avgränsningar 

Reflektion är uppenbarligen ett mycket brett begrepp som kan innefatta en stor mängd 

olika infallsvinklar och tillvägagångssätt. Schön (1983, s.62) skriver att ”the possible 

objects of (...) reflection are as varied as the kinds of phenomena before him and the 

systems of knowing-in-practice which he brings to them”. Vi vill därför påpeka, att vi i 

den här studien inte velat avgränsa till ett visst sätt att reflektera. Istället har vi främst 

fokuserat oss på att i efterhand analysera innehållet i lärarnas reflektioner, vilket känns 

speciellt viktigt att understryka då vi utfört en aktionsforskningsstudie där lärarna själva 

drivit processen framåt och varit de som lyft fram problem och situationer i 

undervisningssituationen som de ville reflektera över. 

 

Vi kommer också att främst tala om praxisnära reflektion. I den här uppsatsen förstår vi 

praxisnära reflektion som en form av reflektion som har en tydlig koppling till läraren 

och hans eller hennes roll i klassrummet. Det kan vara reflektion över handlingar, 

känslor, problem, attityder och värderingar, relationer till eleverna eller till ämnet, eller 

andra funderingar som uppstår i klassrumskontext där läraren utövar sin roll som just 

lärare. Vi vill undersöka huruvida reflektion kan vara ett verktyg för att förbättra och 

utveckla lärarkompetensen. Med detta syfte är det, enligt Emsheimer (2006), 

nödvändigt att reflektionen tar sin utgångspunkt i klassrumssituationer. Detta innebär att 

vi i det här fallet inte avser reflektion över andra delar av läraryrket, som exempelvis 

kontakt med kollegor eller annat arbete på skolan.  

 

När det kommer till tyst kunskap förutsätter vi i den här uppsatsen att sådan kunskap 

som inte är direkt medveten utan snarare en tyst del av det dagliga arbetet, är möjlig att 

synliggöra. Det faktum att den blir synlig ser vi också som en förutsättning för att denna 

tysta kunskap ska kunna utvecklas. Vi vet mer än vi kan säga, men för att kunna 

utveckla det vi vet, måste vi först lyckas sätta ord på det. 

 

Till sist vill vi också nämna, att det i det här fallet främst rör sig om självreflektion, där 

personen i fråga reflekterar över något utan att på förhand eller under tiden diskutera 

med omgivningen. Just kollektiv reflektion och dess olika former är ett viktigt ämne 

som det finns mycket forskning kring, men vi valde alltså att utesluta denna form och 

ägna oss åt aktionsforskning där vi som forskare främst i efterhand kommenterade och 

analyserade lärarnas reflektioner. Detta kommer att beskrivas mer ingående i 

metodkapitlet. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Sedan begreppet reflektion slog igenom inom pedagogiken har ett stort antal studier 

genomförts med olika metoder och varianter för så väl tillvägagångssätt som innehåll 

och syfte. Tidigare forskning kring lärares reflektion med fokus på lärande och 

medvetandegörande av den tysta kunskapen, har gett både positivt och negativt resultat, 

vilket vi avser framställa nedan. 
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1.4.1 Reflektion för lärande och medvetandegörande 

Flertalet forskare har pekat på vikten av reflektion och kritiskt tänkande som 

tillvägagångssätt för att synliggöra den tysta kunskapen (Marsick & Watkins 2001; 

Marsick 2009). Ryan (2005) menar bland annat att lärares praktik och handlingar i 

klassrummet till stor del styrs av den tysta kunskap som de bär med sig och som är ett 

resultat av så väl personliga som kontextuella faktorer. Samma författare anser att 

strukturerad reflektion över den egna praktiken är till stor hjälp för att lärare ska kunna 

bli medvetna om sin tysta kunskap. I en studie genomförd på Irland fick deltagarna 

använda sig av bilder för att illustrera sina reflektioner kring hur de uppfattade sin roll 

som lärare. Både lärarstudenter och yrkesverksamma lärare såg positiva resultat av 

dessa metaforiska bilder, och ansåg att metoden hjälpte dem att utveckla sin yrkesroll 

och medvetandegöra tyst kunskap. Studier har också visat att det finns individuella 

skillnader för möjligheten att medvetandegöra och utveckla den tysta kunskapen. 

Reflektion ses dock som ett viktigt verktyg för att utöka denna möjlighet, så väl genom 

individuell reflektion som reflektion i grupp. Den huvudsakliga slutsatsen som Matthew 

& Sternberg (2009) drar i sin studie är att träning i att reflektera över den tysta 

kunskapen gynnar problemlösningsförmågan signifikant mer än om träning inte ges. 

Skillnader kunde också ses mellan deltagare som varit yrkesverksamma i många år, och 

deltagare som studerade på universitetet och saknade yrkeserfarenhet. De 

yrkesverksamma deltagarna gynnades mer av reflektion för att nå sin tysta kunskap, än 

studenterna.  

 

Även Stenbock Hult (2004) nämner vikten av träning av reflektion och kritiskt 

tänkande. Hon påpekar att människor ofta fastnar i gamla vanor och låter sig styras av 

det som redan är bekant, vilket leder till att nya alternativ ses som otänkbara. Den 

självkritiska förmågan är inte medfödd, utan är något som behöver tränas och övas upp.  

Vidare har det klarlagts att reflektion över tidigare erfarenheter kan leda till lärande och 

utveckling, men det är inte en nödvändig utgång. Ett icke-reflekterat lärande 

karaktäriseras av memorisering, imitation och utveckling av grundläggande kunskaper, 

medan det reflekterade lärandet innebär begrundande lärande genom experimenterande 

och utveckling av reflektiva kunskaper (Light, Cox & Calkins 2009). 

 

Reflektion över erfarenhet kopplas ofta till erfarenhetsbaserat lärande. Denna form av 

lärande kan definieras som en process för kritiskt tänkande riktat mot tidigare 

erfarenheter, där kunskaper blir synliga och kan tas upp för modifikation och utveckling 

(Egerbladh & Tiller 1998; Matthew & Sternberg 2009). Egerbladh & Tiller (1998, 

s.217)) skriver vidare om erfarenhetslärande, att grunden för lärande ligger i att få grepp 

om och sätta ord på tidigare erfarenheter, samt att ”reflektion är på många sätt den 

bärande kraft varigenom erfarenheterna omvandlas till lärande”. Samma författare tar 

också upp begreppet aktionslärande och kopplar det till reflektion och erfarenhet på 

följande sätt; 

 
”På samma sätt, som för elevers och studenters lärande, uppstår meningsfullt 

lärande för lärarna genom att de diskuterar och reflekterar över sina erfarenheter. 

I den processen måste vi se till att de mer eller mindre medvetna modeller och 

teorier för praktiken, som vi har i bakhuvudet, undersöks, artikuleras och hela 

tiden görs till föremål för omprövning och revision.”  

(Egerbladh & Tiller 1998, s.225) 
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Risken finns att erfarna yrkesmänniskor låter erfarenheten styra handlingarna allt 

eftersom yrkesutövandet blir mer och mer upprepande och rutiniserat. Reflektion över 

den egna praktiken kan då vara ett sätt att korrigera denna form av fellärande (Schön 

1983; Dewey 1997). 

 

1.4.2 Reflektionens nackdelar 

Alla forskare är dock inte överens om reflektionens positiva inverkan på lärares lärande 

och utveckling. Akbari (2007) menar att det inte finns tillräckliga bevis för att 

lärarreflektion verkligen leder till förbättrad praxis hos lärare eller bättre resultat bland 

elever och studenter. För stort fokus på lärares praktiska kunskap och reflektiv praxis 

kan få negativa konsekvenser. Istället för att medvetandegöra tidigare erfarenheter och 

utveckla dessa, kan reflektion i retrospektiv mening leda till att den befintliga 

kunskapen synliggörs så till den grad att den hindrar ny kunskap och utveckling. Lärare 

försöker då istället rationalisera och bekräfta sina värderingar och 

undervisningsmetoder, och utesluter möjligheten att söka efter nya lösningar och 

möjligheter. Akbari menar att för stor tyngd läggs vid att lära ut hur lärare ska 

reflektera, och inte vad de ska reflektera över. ”It is good to reflect, but reflection itself 

also requieres reflection”, skriver Akbari (2007, s 205). En annan ståndpunkt är att all 

denna reflektion som lärare ska lära sig att hantera kan störa deras yrkesutövning. Van 

Manen (1995) menar att det inte är rimligt att kräva att en lärares samtliga handlingar 

ska kräva kritisk reflektion. Då läraren förväntas vara kritisk mot sina handlingar 

samtidigt som det krävs självsäkerhet över den egna rollen som lärare i 

undervisningssituationen, kan reflektionen medföra svårigheter snarare än fördelar. 

Samma författare (i Erlandson 2006) anser också att det är omöjligt för en lärare att 

reflektera i handling eftersom reflektion kräver en distans som inte finns i 

klassrumssituationer. Det finns helt enkelt inte tid att medvetet reflektera över sitt 

agerande i klassrummet. 

 

Det finns även forskare som ser behoven och kraven på den reflekterande läraren på ett 

annat sätt. Fendler (2003) anser att den icke-reflekterande läraren inte existerar, utan att 

alla lärare alltid reflekterar över sin praktik, och att någon speciell träning för detta inte 

behövs. Hon menar att alla forskare i pedagogik framhäver och tror att lärare alltid 

tänker på vad de gör, och att det då inte finns något behov av att förvandla lärare till 

reflekterande praktiker, just eftersom de automatiskt reflekterar över sina handlingar i 

klassrummet. Detta skulle isåfall innebära att reflektion i speciella sammanhang, som i 

vår studie, inte tillför något nytt eller annorlunda, utan bara är en annan form av den 

reflektion som alla lärare alltid utför i sin yrkesroll. Lärare lär sig av sin erfarenhet 

genom att vara uppmärksamma på sina handlingar och kritisera dem vid behov, menar 

Fendler. Enligt Erlandson (2006) finns det starka skäl att till och med överge termen 

reflektion inom pedagogiken. Han föreslår en mer vardaglig användning av reflektionen 

där ordet snarare bör innebära en enklare form av begrundande än den komplexa, 

teoretiserade variant som många forskare talar för. 

 

2. Problemdefiniering, syfte och frågeställningar 

 
Med ovanstående resonemang kring reflektion och tyst kunskap, och presentationen av 

tidigare forskning, är det problem som vi ser att de krav som ställs på dagens lärare är 

motstridiga och svåra att uppnå. Det krävs en personlig utveckling av yrkesrollen för att 

leva upp till alla förväntningar samtidigt som arbetet känns meningsfullt och även har 

en vetenskaplig bas. Att reflektera över den egna praktiken, över problem, känslor och 
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värderingar i klassrummet, kan vara en väg för att nå denna utveckling. Reflektion i 

läraryrket har varit ett omtalat begrepp och en välstuderad metod sedan många år 

tillbaka. Just erfarna lärare bär på mycket tyst kunskap som vi anser kräver reflektion 

för att komma upp till ytan och kunna utvecklas.  

 

En större mängd forskning finns redan kring reflektion och metoder för detta när det 

gäller lärarstudenter eller nyutbildade lärare, men få studier har genomförts med lärare 

med längre erfarenhet. Vi anser därför att det saknas kunskap om reflektionens 

betydelse för utvecklingen av lärare med lång erfarenhet, och i synnerhet huruvida den 

tysta kunskapen kan utvecklas genom reflektion hos dessa lärare, och leda till ett 

transformativt lärande. Lärare med lång yrkeserfarenhet bör ha samma behov av att 

reflektera över sina handlingar i klassrummet som mindre erfarna lärare, och dessa 

lärare som undervisat i många år, bär på en stor del tyst kunskap som kan behövas lyftas 

fram för att inte frambringa ett allt för utbrett rutiniserat handlingsmönster som hindrar 

omprövning och utveckling. 

 

Syftet med föreliggande  undersökning är därför att öka förståelsen kring huruvida 

yrkesverksamma lärare med lång erfarenhet kan använda praxisnära reflektion som 

verktyg för att utveckla sin yrkesroll. För att nå detta syfte ställdes följande 

frågeställningar; 

 

 Kan praxisnära reflektion fungera som verktyg för att synliggöra tyst kunskap 

hos lärare med lång erfarenhet? 

 

 Vilken typ av innehåll har lärarnas reflektion? Är det möjligt att se tecken på 

transformativt lärande i detta innehåll? 

 

3. Teoretisk referensram 

 
Vi har redan i föregående avsnitt försökt klargöra innebörden av begreppen reflektion 

och tyst kunskap i pedagogiska sammanhang och specifikt inom läraryrket. 

Föreliggande teoriavsnitt avser belysa reflektionens innehållsdimensioner, tyst kunskap 

och didaktisk intutition samt modeller för transformativt lärande. 

 

3.1 Innehållets dimensioner och nivåer 

Förutom att fokusera på reflektionen som begrepp och dess olika former, har många 

forskare valt att studera reflektionens innehåll på nära håll. I vårt fall med denna 

aktionsforskningsstudie sökte vi utläsa innehållet i så väl de skriftliga reflektionerna 

som lärarna gjorde, som i de uppföljande samtal vi genomförde efter studiens slut. 

Genom att kategorisera innehållet enligt de nivåer eller dimensioner som flertalet 

forskare föreslagit, avsåg vi hitta svar på våra frågeställningar. 

 

Zeichner (1996) delar upp reflektionen i teknisk, praktisk och kritisk nivå. Den tekniska 

dimension avser innehåll som berättar om händelser i klassrummet, som kan besvaras 

med frågan ”vad”. Till den praktiska dimensionen räknas sådant innehåll som anknyter 

till den mer tekniska problemlösningen men även räknar in värderingar, antaganden och 

alternativa perspektiv för att nå en lösning. Reflektion som faller inom den kritiska 

dimensionen är mer relationsinriktad och ställer djupare frågor av etisk och moralisk 

karaktär. Denna sista dimension återfinns även i uppdelningen som görs av Jay & 

Johnson (2002), men där ersätts Zeichners första två nivåer av en deskriptiv och en 
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komparativ dimension. Här innebär den deskriptiva dimensionen att läraren frågar sig 

vad som händer, hur problemet ser ut och vad det är som är oklart. I den komparativa 

dimensionen går reflektionen vidare till att omforma det tidigare beskrivna problemet 

genom att jämföra det med andra perspektiv och alternativa lösningar, för att i den 

kritiska dimensionen etablera ett nytt synsätt och även en metareflektiv tankegång över 

de tidigare stegen. 

 

Andra benämningar på reflektionens olika innehållsdimensioner, med liknande 

beskrivning som ovanstående, är pragmatisk, etisk och moralisk (Luttenberg & Bergen 

2008), utvärderande, problembaserad, övervägande och cyklisk (Mena Marcos, Sánchez 

& Tillema 2008) och teknisk, undersökande och kritisk (Van Manen 1991). Figuren 

nedan visar en sammanställning av de nivåer som påtalats ovan. 

 

 

 
Kritisk 

 
Moralisk Cyklisk 

 
 

Komparativ Etisk Övervägande 
 

 
Praktisk Undersökande   Pragmatisk Problembaserad 

 
Teknisk  Deskriptiv Utvärderande 

 
Figur 1. Reflektionens innehållsdimensioner 

 

Vi kan här se, hur reflektionens innehåll ändras och utvecklas nerifrån och upp i figuren, 

från ett mer tekniskt och praktiskt fokus till ett innehåll med djupare etiska, moraliska 

och kritiska dimensioner. Trots att Zeichner (1996) och andra forskare hävdar att det 

inte är korrekt att värdera innehållets dimensioner, är det ändå vanligt att det kritiska 

tänkandet har högst värde (Emsheimer 2005). Detta kan styrkas bland annat genom att 

hävda att ett tekniskt eller deskriptivt innehåll är enklare och säkrare, medan det kritiska 

tänkandet kan vara mer riskfyllt då det kräver att tidigare referensramar ifrågasätts, 

vilket kan leda till att praktikern eller läraren tvingas inse att den befintliga kunskapen 

är begränsad (Stenbock Hult 2004). Zeichner (1996) hävdar dock här att det viktigaste 

inte är att nå den kritiska reflektionen, utan att få med samtliga delar för en komplett 

reflektion som kan leda vidare till utveckling. Detta är något som återkommer senare i 

avsnitten om resultat och tolkning av vår studie. 

 

3.2 Erfarenhet och intuition 

Tyst kunskap i den form som tidigare beskrivits, kan kopplas till erfarenhet, och ofta 

yrkeserfarenhet. Bröderna Dreyfus (1986) teori är nära knuten till begreppet tyst 

kunskap, och omfattar fem steg från nybörjare till expert: 

 

1. Nybörjare 

2. Avancerad nybörjare 

3. Kompetent utövare 

4. Erfaren utövare 

5. Expert 
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Den erfarna utövaren ser situationen i ett helhetsperspektiv, och gör snabbare val om 

vilket handlingssätt som är lämpligt. Erfarenheten leder till att han känner igen 

situationen och styr sitt handlande efter det, ibland på ett omedvetet, intuitivt plan. Här 

finns också ett stort mått av analytiskt tänkande och en växelverkan mellan analys och 

intuition. Minnen av tidigare lösningar av liknande problem utlöser till synes spontana 

handlingslösningar. 

 

Experten kan genom sin långa erfarenhet fatta rätt beslut för sin handling i en viss 

situation. Han känner inte bara igen situationen intuitivt utan handlar också direkt enligt 

sin intuition. Författarna poängterar att denna intuition inte på något sätt ska förväxlas 

med gissningar eller instinkt, utan bygger på en erfarenhet som blivit till ett med 

individen. Praktiktern handlar genom sin erfarenhet på rätt sätt utan att behöva 

analysera eller medvetet välja strategi (Dreyfus & Dreyfus 1986; Tiller 1999).  

 

Just erfarenheten spelar även stor roll för hur reflektionen ser ut. Schön (1983, 1987) 

menar att en praktiker lär in olika handlingar och situationer, lägger dessa till 

erfarenheten och gör dem till rutin och tyst kunskap. Att reflektera över rutiniserade 

handlingar och tyst kunskap blir således viktigt. 

 

Johansson och Kroksmark (2007) knyter den tysta kunskapens intuitiva form till 

lärarprofessionen genom att tala om didaktisk intuition. Den erfarne läraren, i likhet 

med experten hos Dreyfus och Dreyfus, har genom sin erfarenhet tillägnat sig kunskap 

som hjälper honom att utan medveten eftertanke välja strategi när något händer i 

klassrummet. Intuitivt vet han vad som krävs just i den aktuella situationen. Det kan 

utifrån sett vara ett uttryck för ett spontant infall som inte övervägts, men tvärtom har 

läraren en så god erfarenhet från liknande situationer att han direkt, med närvaro och 

säkerhet, anpassar sitt handlande till det som krävs. Den didaktiska intuitionen är 

erfarenhetsgrundad och handlingsorienterad. Intuitionen skiljer sig från lärarens 

reflektion eftersom reflektionen är en medveten handling där man vänder och värderar 

ett handlande. Den didaktiska reflektionen kan, menar författarna, hjälpa till att utveckla 

den didaktiska intuitionen om läraren blir medveten om den. Genom att i efterhand 

reflektera över händelser där man tog hjälp av intuitionen kan den utvecklas och 

medvetandegöras, och därigenom vara en trygghet och ett redskap för läraren. Här 

samverkar teori och empiri och blir en enhet, och handlingen blir den yttersta 

konsekvensen för all den praktiska erfarenheten och den teoretiska kunskap som läraren 

besitter (Johansson & Kroksmark 2007). 

 

3.3 Transformativt lärande 

Det transformativa lärandet innebär att man blir medveten om, tar ställning till och 

reflekterar över befintliga mentala scheman och föreställningar. Mezirow (1997) menar 

att utvecklingen mot transformativt lärande går via fyra steg:  

 

1. Fastställande av befintliga ståndpunkter och sökning av argument för att 

antingen förstärka dem eller vidga dem.  

2. Skapande av nya perspektiv. De kan antingen förstärka våra gamla 

referensramar, eller vara början på nya. 

3. Utvärdering och reflektion av befintliga referensramar. 
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4. Förändring av referensramar genom fullständig medvetenhet om egna 

värderingar i ljuset av reflektion och jämförelse med andra eller andras 

värderingar. 

 

Detta är dock en svår och tung process som är ovanlig att nå då vuxna föredrar att på 

något sätt hålla sig till sina befintliga referensramar. Sedan teorins skapelse har den 

utvecklats och förändrats flertalet gånger av Mezirow själv. I en artikel från 1995 (i 

Kitchenham 2008) talar han om två olika typer av transformativt lärande, 

straightforward och profound. Huruvida det är möjligt att nå det ena eller det andra 

sättet beror på vilken typ av reflektion som föreligger transformeringen av de befintliga 

referensramarna. Nedanstående figur visar sambandet mellan reflektionens innehåll och 

det transformativa lärandet. 

 

 
Figur 2. Transformering av  individuella meningsscheman och perspektiv  

(Mezirow 1995, i Kitchenham 2008, s.115) 

 

Figuren visar tre olika typer av reflektion; innehållsreflektion, processreflektion och 

förutsättningsreflektion. Varje typ av reflektion följs sedan av handling som är av olika 

karaktär; retrospektiv handling där man tänker tillbaka på vad som gjorts, ett 

övervägande av handlingarnas bakgrund och relaterade faktorer, och till sist ett 

övervägande av handlingarna i ett bredare perspektiv. Innehålls- och processreflektion 

leder sedan till en transformation av befintliga meningsscheman, medan en kritisk 

reflektion över förutsättningar leder till nya perspektiv och därmed en djupare form av 

transformativt lärande (Kitchenham 2008). 
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För den kritiska reflektionens innehåll skiljer Mezirow (1998, i Kitchenham 2008) på en 

objektiv och en subjektiv omformulering. Den främsta skillnaden mellan de båda är att 

antaganden övervägs inom den objektiva omformuleringen, medan individen eftersöker 

en bakomliggande orsak till antagandet i den subjektiva omformuleringen. Inom den 

objektiva varianten finns två alternativ; den narrativa när individen tar till sig andras 

eller egna berättelser om till exempel en undervisningsmetod, och den 

handlingsinriktade där individen själv undersöker metodens resultat genom tidigare 

forskning. Den subjektiva omformuleringen, som innefattar kritisk självreflektion över 

tidigare förutsättningar kan sedan delas in i ytterligare alternativ, enligt figuren nedan: 

 

 
SUBJEKTIV OMFORMULERING AV 

 
 

KRITISK SJÄLVREFLEKTION 
ÖVER FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
 
 

NARRATIV  SYSTEMISK  TERAPEUTISK  EPISTEMISK 
 

Figur 3. Kritisk reflektion av och över antaganden, bearbetning av modell i Kitchenham 2008 

 

Den narrativa reflektionen frågar exempelvis vad undervisningsmetoden kan göra för 

individens egna undervisning. Den systemiska reflektionen ställer frågor av mer etisk 

karaktär, medan den terapeutiska kan fråga huruvida individen generellt är för negativ 

till att förändra sin undervisning. Den epistemiska, till sist, ställer djupare frågor kring 

lärande, exempelvis om eleverna förlorar på att läraren inte provar den nya 

undervisningsmetoden. En reflektion som innehåller någon av ovanstående delar, kan 

sedan leda vidare till en djupare form av transformativt lärande med en omformulering 

av befintliga referensramar och en utveckling av praktikerns sätt att tänka och arbeta. 

 

4. Metod 

 
I kapitlet som nu följer kommer vi att redovisa hur vi gått tillväga för att genomföra vår 

aktionsforskningsstudie. Avsnittet inleds med en introduktion till aktionsforskningens 

användning i skolan, forskarens position i denna form av studier och hur urvalet gick till 

inför vår studie. Vidare beskriver vi vilka metoder vi använde oss av för att samla in 

data och sedan analysera och tolka dessa, samt en diskussion kring validitet och 

reliabilitet och etiska frågor i den här sortens forskning. 

 

4.1 Aktionsforskning i skolan 

Aktionsforskningen kännetecknas av att den utgår från praktiken, och genom samverkan 

mellan praktiker och forskare bedrivs forskning med syfte att åstadkomma förändring 

(Rönnerman 2004). Aktionsforskning kan vara ett sätt att utveckla yrkeskunskaper 

genom att man undersöker den egna praktiken och får forskarens teoretiska perspektiv 

på vad som sker, och hur förändring kan ske. Genom ett  kritiskt reflekterande över 

praktiken kan deltagarna bli medvetna om ett förändringsbehov, och 

forskningsresultaten kan senare bli till en handlingsplan för förändringar av den egna 

praktiken. Kemmis (2001) skiljer på teknisk och praktisk aktionsforskning. Den 

tekniska forskningen avser lösa ett konkret problem, medan den praktiska formen 
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förutom en teknisk förändring och förbättring söker utveckla och medvetandegöra 

praktikernas syn på sitt arbete och arbetssätt. Aktionsforskning inom skolans område 

utvecklades först i England och USA där det i flera decennier använts både i 

lärarutbildning och som ett medel för kompetensutveckling  för yrkesverksamma lärare. 

Formen för aktionsforskning i skolan kan variera, från att undersöka specifika frågor, 

till att vara mer holistisk och fokusera på ett flertal aspekter samtidigt (Zeichner 2001).  

 

Aktionsforskningen utmärks av att både forskaren och deltagarna är aktiva på lika 

villkor (Elliot 1991; Tiller 1999; Rönnerman 2004). Forskaren representerar den 

teoretiska och vetenskapligt grundade kunskapen, medan deltagarna besitter den 

praktiskt grundade handlingsinriktade kunskapen vid sidan om egen teoretisk kunskap 

och erfarenhet. Dessa två kunskapsperspektiv möts i aktionsforskningen i ett samarbete 

som strävar efter att tillvarata den kunskap och kompetens som forskare och praktiker 

besitter. I mötet sker också en utmaning av både handlingsinriktad och teoretisk 

kunskap, eftersom både praktikern och forskaren får nya perspektiv på sitt eget 

kunnande (Rönnerman 2004). Nedanstående figur visar detta möte. 

 

 

Figur 4. Möte mellan kunskapsperspektiv (Göteborgs Universitet 2009)  

Aktionsforskning innebär alltså en länk mellan teorierna om den praktiska 

skolkontexten och handlandet i praktiken, en koppling mellan aktion och reflektion, 

teori och praktik (Reason & Bradbury 2001). Den innebär emellertid inte bara en 

strävan mot förändring av praktiken, utan också ett intresse och en förståelse för den 

process som leder fram till förändringen.  

 

4.1.1 Subjektspositionering  

Forskarens involveringsgrad har stor betydelse för utformning och resultat av en 

aktionsforskningsstudie. Förhållandet mellan forskare och deltagare - outsiders och 

insiders, påverkar så väl studiens validitet som dess etiska överväganden. Traditionellt 

sett inom aktionsforskning, var forskaren en outsiders som kom utifrån för att lösa ett 

specifikt problem, men på senare tid har aktionsforskarens roll kommit att vidgas och 

förändras till att förhålla sig närmare studiens insiders, eller många gånger själva vara 

deltagare och studera sin egen verksamhet (Herr & Anderson 2005). Forskarens 

position i en aktionsforskningsstudie brukar benämnas subjektspositionering. Nedan 

följer en tabell för olika grader av involvering i aktionsforskning som ursprungligen 

publicerades av Herr & Anderson (2005, s.31, översättning och modifiering av Gillberg 

2009).  
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Insider (1) ____ (2) ____ (3) ____ (4) ____ (5) ____ (6) Outsider 

 

Forskarens position Bidrar till: Traditioner 

1. Insider (forskare 

studerar sin egen 

praktik) 

Kunskapsbas, 

Förbättrad/kritiskt 

granskad praktik, 

Själv/professionell 

Transformation 

Praktikbaserad 

forskning, autobiografi, 

narrativ forskning, ”self-study” 

2. Insider i samarbete 

med andra 

Kunskapsbas, 

Förbättrad/kritiskt 

granskad praktik, 

Professionell/ 

organisatorisk 

förändring 

Feministisk, medvetengörande 

grupper, forsknings/studiegrupper, 

arbetslag 

3. Insider(s) i 

samarbete med 

outsider(s) 

Kunskapsbas, 

Förbättrad/kritiskt 

granskad praktik, 

Professionell/ 

organisatorisk 

förändring 

Forsknings/studiegrupper 

4. Ömsesidigt 

samarbete (insider- 

outsider arbetslag) 

Kunskapsbas, 

Förbättrad/kritiskt 

granskad praktik, 

Professionell/ 

organisatorisk 

förändring 

Samarbetsformer som främjar 

deltagarorienterad 

aktionsforskning 

med intentionen att skapa 

likvärdiga 

maktrelationer 

5. Outsider(s) i 

samarbete med 

insider(s) 

Kunskapsbas, 

Förbättrad/kritiskt 

granskad praktik, 

Professionell/ 

organisatorisk 

förändring 

Agency för förändring: rådgivare, 

demokrati, lärande i 

organisationer; 

radikal förändringstanke, 

empowerment av ”communities” 

6. Outsider(s) 

studerar insider(s) 

Kunskapsbas Akademisk forskning vid 

universitet om aktionsforsknings- 

metoder eller 

aktionsforskningsprojekt 

Tabell 1. Subjektspositionering i aktionsforskningsstudier 

 

Med ovanstående tabell som underlag vill vi hävda att vi som forskare i denna studie 

befunnit oss någonstans mellan grad fem och sex, då vi anser att vi både samarbetat 

med och studerat våra deltagande lärare. Vårt syfte var främst att bidra till en ökad 

kunskapsbas kring reflektion för lärare, men även att förbättra och kritiskt granska 

lärarnas praktik, och med hjälp av dessa två syften kunna komma ett steg närmare den 

professionella förändring som står att läsa under steg fem i tabellen. Genom att 

tydliggöra vår positionering i föreliggande aktionsforskningsstudie, anser vi att läsarna 

på ett bättre sätt kan förstå hur vi förhållit oss till deltagarna, och hur vi sedan förhåller 

oss till resultatet och tolkningen av detsamma. Vårt val att vara outsiders som både 

samarbetade med och studerade deltagarna, var medvetet redan sedan innan studiens 

start. Om mer tid hade funnits för att göra en djupare studie, hade en närmare relation 

och ett djupare samarbete varit intressant att utföra, men på grund av arbetets 

begränsningar valde vi alltså att hålla oss på den nivå som tabellen ovan beskriver.  

 

4.1.2 Urval i denna studie  

I studien ingick åtta gymnasielärare. De två skolor som deltog valdes ut på grund av 

deras geografiska närhet till författarna, för att kunna utföra de avslutande samtalen 

personligen med lärarna. En första kontakt togs med rektorerna på respektive skola för 
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att ta reda på huruvida intresse fanns för att delta i studien. När detta klargjorts 

skickades ett introduktionsbrev ut (bilaga A), som rektorerna vidarebefordrade till de 

lärare de såg som lämpliga deltagare i studien. De krav vi i förhand ställt på deltagarna 

var att de skulle ha minst tio års erfarenhet, då det var just reflektion över erfarenhet och 

tyst kunskap vi ville fokusera på. Erfarenhetskravet uppfylldes inte helt, då de åtta lärare 

som slutligen anmälde sitt intresse för studien och sedermera deltog från början till slut, 

har mellan sju och 36 års erfarenhet. Rektorerna valde själva att tillfråga lärare från 

olika ämnen, eftersom det från deras sida fanns ett intresse av att se skillnader i 

resultatet beroende på ämne. De åtta lärare som deltog i studien undervisar i följande 

ämnen; idrott och hälsa, moderna språk, svenska, karaktärsämnen, dataämnen, 

samhällsvetenskap, historia, ekonomi samt svenska och matematik för elever med 

särskilda behov.  

 

4.2 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Materialet i denna undersökning består av de empiriska data som samlades in genom 

vår aktionsforskningsstudie. Då vi varit två författare till denna uppsats, valde vi att vid 

studiens start skapa en projektplats på högskolans lärplattform It´s Learning, där vi 

under arbetets gång sparade och lade upp allt material som kunde vara relevant för 

arbetet. Följande avsnitt beskriver hur vi samlade in empiriska data till vårt arbete 

genom skriftliga reflektioner och intervjuer med de deltagande lärarna. 

 

4.2.1 Lärarnas skriftliga reflektioner 

Den huvudsakliga och viktigaste delen av föreliggande aktionsforskningsstudie 

utgjordes av lärarnas skriftliga reflektioner. Författarna kommunicerade under studien 

via e-post med fyra lärare vardera. Efter att introduktionsbrevet skickats ut och det 

inledande telefonsamtalet utförts som hjälp för att förklara för lärarna vad deras uppgift 

skulle komma att gå ut på, påbörjades de skriftliga reflektionerna. Vi var hela tiden 

tydliga med att reflektionen skulle vara fri, och att formen för skrivandet var mindre 

viktig än innehållet. Det kunde vara en sammanhängande text eller kortare skrifter med 

hjälp av stödord, men hela tiden med fokus på lärarens egna praktik i klassrummet. 

Varje lärare utförde dessa reflektioner med en ungefärlig frekvens på en reflektion per 

vecka, som skickades via e-mail till oss. Den första reflektionen besvarades med ett 

antal frågor kopplade till lärarens egna text, för att stimulera till ytterligare reflektion 

som anknöt till erfarenhet och reflektion över denna. Efter tre reflektionstillfällen 

ombads lärarna att göra en metareflektion som underlag för det avslutande samtalet. Av 

de åtta lärare som deltog i studien, skickade sex stycken in tre reflektioner och en 

metareflektion under de tre veckor som studien pågick. En av lärarna skickade endast in 

tre kortare skriftliga reflektioner, och två valde att utföra metareflektionen under det 

avslutande samtalet. 

 

Det huvudsakliga syftet med de skriftliga reflektionerna var att underlätta för oss som 

forskare att kunna gå igenom och gå tillbaka till lärarnas tankar och kunna analysera och 

tolka innehållet i deras reflektioner. Att skriva ner sina tankar i dagboks- eller 

loggboksform är ett enkelt och effektivt sätt att sätta ord på funderingar och handlingar. 

Skrivandet gör det möjligt att gå tillbaka och läsa om tidigare händelser och tankar, och 

söka mönster. Dagboksskrivandet blir då ett verktyg för utveckling av kompetens och 

kunskap som kan omvandla erfarenheter till lärande och sätta igång 

förändringsprocesser (Egerbladh & Tiller 1998; Rönnerman 1998). Nackdelen med den 

skrivna formen är dock att det ställer större krav på lärarna än om reflektionen endast 
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varit muntlig, eftersom det ändå fordras en viss ansträngning och tar en viss tid att sätta 

sig ner och skriva en reflektion. 

 

4.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna syftade till att ge en tydligare bild av lärarnas reflektioner samt för att 

diskutera deras metareflektioner och deras egen upplevelse av eventuell utveckling. 

Genom fördjupande frågor runt reflektionerna var vår avsikt med intervjuerna att få 

ytterligare möjligheter att se spår av transformativt lärande. Den avslutande intervjun 

utformades mer som ett samtal runt studien och reflektionerna, men innehöll ändå en 

struktur. Intervjuernas utformning var att betrakta som halvstrukturerade (Kvale 1997),  

då de byggde på en tematiskt utformad intervjumall (bilaga B) som kompletterades med 

individuella frågor, med utgångspunkt främst från den metareflektion som lärarna 

tidigare skickat. Denna semistrukturerade intervjuform gjorde att vi genom att använda 

samma grundstruktur på ett tydligare sätt kunde analysera intervjuerna i 

resultatredovisningen (Lantz 2007). 

 

4.3 Bearbetning av data 

Under studiens gång samlade vi in stora mängder material genom skriftliga reflektioner 

från lärarna samt de avslutande samtalen. Vi förde inte någon diskussion kring hur vi 

ville tolka resultatet förrän studien var avslutat, och med materialet insamlat föll valet 

på att göra en tematisk analys. Då vi hela tiden haft tre övergripande teman i studien; 

reflektion, tyst kunskap och transformativt lärande, och vi under tiden som lärarna 

skickade in sina skriftliga reflektioner kunde se ett visst mönster i deras tankar, såg vi 

den tematiska analysen som en lämplig bearbetningsmetod för att göra resultatet 

överskådligt och meningsfullt. 

 

4.3.1 Tematisk analys 

I litteratur om forskningsmetod för kvalitativa data finns utförliga beskrivningar av hur 

tematiska analyser bör genomföras. Det är här möjligt att skilja på två olika sätt att ta 

fram teman. Vid deduktiv eller teoristyrd tematisk analys är temana bestämda i förväg, 

medan de tas fram ur det insamlade materialet vid induktiv eller empiristyrd tematisk 

analys (Langemar 2005). Båda metoderna för att utveckla teman leder forskaren till 

någon form av teoriutveckling. Svårigheten med den empiristyrda analysen är att det 

kan vara mer komplicerat att nå det önskade målet i form av en teori, men fördelen med 

denna metod är att medbedömarreliabiliteten ökar (Boyatzis 1998). Det är ofta vanligt 

och lämpligt att kombinera dessa två metoder, vilket vi gjorde med vår studie. Studien 

var deduktiv genom att våra tre övergripande teman; reflektion, tyst kunskap och 

transformativt lärande styrde studiens utformning och innehåll redan i planeringsstadiet 

då dessa teorier omfattas i syfte och frågeställningar. Vidare blev analysen induktiv 

genom att vi utifrån dessa teman sökte specificera och gruppera innehållet inom varje 

kategori för att tydliggöra och strukturera lärarnas reflektioner, i syfte att besvara våra 

frågeställningar. 

 

Vid en tematisk analys söker forskaren ta fram ett antal koder ur det insamlade 

materialet, för att sortera texten. Analysen består oftast av följande steg (bearbetning av 

stegen enligt Langemar 2005 och Cohen, Manion & Morrison 2007): 

 

1. Samla ihop texten och läs igenom den för att få en god överblick över 

innehållet. 
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2. Gå igenom texten och ta ut kommentarer och delar som är relevanta för 

frågeställningen. Varje kommentar eller del tilldelas sedan en tillhörande kod 

eller nyckelord. 

3. Sortera och gruppera delarna efter respektive tema. 

4. Gå igenom delarna och sortera in dem under ett antal huvudteman. Det kan 

här vara möjligt att modifiera temana. 

5. Gör en slutgiltig benämning och definition på varje tema. 

6. Sammanfatta och kommentera innehållet i varje grupp/tema och inkludera 

gärna ett belysande citat för varje. Detta är resultatet i rapporten. 

 

Ett sjunde och sista steg kan vara att utveckla en teori genom att relatera samtliga teman 

till varandra. Detta är särskilt vanligt vid kombinerade analyser. Efter att ha följt 

ovanstående steg för att utveckla teman ur det empiriska materialet, finns möjligheten 

att koppla ihop dessa teman på en teoretisk nivå med befintliga teorier som är lämpliga 

för resultatet (Langemar 2005). Det är även viktigt för den tematiska analysen att alla 

texter analyseras samtidigt, och att temana sedan presenteras i en logisk ordningsföljd. 

Temana bör heller inte överlappa varandra utan vara enkla att följa för läsaren 

(Langemar 2005, Cohen, Manion & Morrison 2007). Det sistnämnda utgjorde en 

svårighet vid vår tematiska analys då innehållet många gånger gick över fler än en 

kategori. Vi anser dock att uppdelningen är befogad då vi senare i tolkning och 

diskussion söker relatera våra teman till en helhet som uppfyller vårt syfte, enligt det 

sjunde och sista steget för tematiska analyser. 

 

4.3.2 Analys och tolkning i föreliggande studie 

Det första steget i analysen av föreliggande studie bestod av att gå igenom samtliga 

skriftliga reflektioner från de åtta deltagarna lärarna för att ta ut kommentarer och citat 

som passade in under de tre temana. Varje författare analyserade fyra lärare var, samma 

lärare som vi följt under studiens gång. För att stärka studiens validitet förde vi sedan en 

diskussion kring varje text för att försäkra oss om att vi uppfattat innehåll och teman på 

samma sätt. Sedan gjordes samma sak med de transkriberade intervjuerna. Det 

viktigaste fyndet under denna fas var att det transformativa lärandet inte gick att utläsa 

direkt ur lärarnas reflektioner, vilket ledde till att vi valde att utesluta detta tema i 

analysen och istället fokusera tolkningen på att spåra transformativt lärande.  

 

Två övergripande delar blev då resultatet av den tematiska analysen. För avsnittet om 

reflektionens innehåll valde vi att använda oss av Zeichners (1996) nivåer teknisk, 

praktisk och kritisk reflektion då vi anser att de på ett enkelt och komplett sätt beskriver 

olika sorters innehåll. De delar av reflektioner och intervjuer som anknöt till tyst 

kunskap valde vi att presentera uppdelade i tyst kunskap generellt samt didaktisk 

intuition mer specifikt. 

 

Tolkningen av resultatet som framkom genom vår tematiska analys gjordes med vår 

teoretiska referensram som bakgrund. Vi valde även här att dela upp tolkningen i två 

delar enligt våra två frågeställningar. Den första delen söker hitta spår av transformativt 

lärande i reflektionernas innehåll, medan den andra delen berör tyst kunskap och 

medvetandegörande av densamma genom reflektion. Den tidigare utförda tematiska 

analysen underlättade för tolkningen, då kategoriseringen fanns färdig och vi kunde 

koppla ihop varje kategori med respektive teori. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en kvalitativ studie har andra förutsättningar än i en kvantitativ eftersom 

resultaten baseras på enskilda individers uppfattningar, exempelvis genom intervjuer 

(Patel & Davidsson 1994). Just aktionsforskning sker i en specifik kontext med 

exklusiva deltagare. Detta gör att undersökningen inte kan upprepas exakt, eftersom  

exakt samma förutsättningar inte kan återskapas. Forskarens roll är också annorlunda 

eftersom  delaktigheten i processen strävar mot att påverka utvecklingen (Rönnerman 

2004). Då deltagarna inte fick något speciellt tema att reflektera över, utan själva fick 

välja fritt innebär det att reflektionerna blev mycket individuella. Dessa omständigheter 

gör att det således är svårt att utföra en liknande undersökning för att få samma utfall, 

vilket vi varit medvetna om. En metod vi valt för att stärka studiens validitet har varit 

genom teoretisk triangulering. 

 

Triangulering innebär att forskaren använder sig av mer än en metod för datainsamling, 

i syfte att öka studiens validitet. Genom att samla in data på flera olika sätt och ur olika 

perspektiv kan materialet sedan kombineras och jämföras (Elliot 1991). Det är möjligt 

att använda sig av olika former av triangulering för att kombinera och styrka insamlad 

data. Cohen, Manion & Morrison (2007) talar om sex olika typer; tid, rum, kombinerade 

analysnivåer, forskartriangulering, teori och metodologi. I föreliggande studie har vi 

använt oss av teoretisk triangulering, vilket innebär att vi tagit hjälp av flera olika 

alternativa teorier för att tolka resultatet av vår aktionsforskningsstudie. Genom att 

studera lärarnas reflektioner utifrån teorier om reflektion, tyst kunskap och 

transformativt lärande, kan vi se texterna ur flera olika perspektiv och med fler 

dimensioner än om vi endast valt en teori. Detta leder i sin tur till att studiens validitet 

kan öka. 

 

Ett annat sätt att kontrollera och stärka validiteten i kvalitativ forskning är genom 

koherenskriteriet, som innehåller krav på empirisk förankring och koherens (Langemar 

2005). Vi anser att vi uppfyller detta krav då våra tolkningar är koherenta med 

insamlade data, och de olika delarna även skapar en meningsfull helhet. Vidare har 

ytterligare ett antal principer betydelse för validiteten (Cohen, Manion & Morrison 

2007). Trots att vi delvis arbetat deduktivt med analysen efter våra tre teman, gjordes 

ändå den slutgiltiga analysen på induktiv bas. Materialet är också nära kopplat till en 

kontext då samtliga lärare hela tiden reflekterat över klassrumssituationer i det vi valt att 

kalla praxisnära reflektion, och reflektionerna utfördes i lärarnas naturliga miljö- i 

skolan eller i hemmet. Då urvalet skedde i en begränsad population anser vi att 

generaliserbarheten inom denna grupp, och därmed den interna validiteten är hög.  

 

Reliabiliteten i en aktionsforskningsstudie som vår skiljer sig från andra metoder 

eftersom händelseförloppet i en sådan studie är svårt att förutsäga. Forskaren präglas av 

närhet och har för avsikt att utveckla processen på ett annat sätt än i andra 

forskningsmetoder. För att försäkra oss om reliabiliteten i vår studie studerade vi 

tillsammans deltagarnas reflektioner för att ha en gemensam syn på dem. De 

kommentarer som deltagarna fick från oss förmedlades alltså av den av författarna som 

var deras kontaktperson, men bygger på en samsyn mellan författarna. Vårt 

gemensamma intervjuunderlag utarbetades på samma sätt, eftersom vi ville försäkra oss 

om att tyngdpunkten i intervjuerna låg runt de frågor vi ansåg vara av störst värde.  
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4.5 Etiska ställningstaganden 

I studien har vi tagit hänsyn till normer för forskning inom det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga området (Vetenskapsrådet 2009). Deltagarna blev innan studiens                            

början informerade om studiens syfte och deltagarens roll genom det introduktionsbrev 

som skickades ut (bilaga A). De informerades också om sin rätt att när som helst under 

studien avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att rektorerna på 

de två skolorna tillfrågade lärare som uppfyllde våra informationskrav angående 

erfarenhet. De lärare som samtyckte till  medverkan kontaktades sedan av oss och fick 

yttterligare information om studien. Samtliga deltagare garanterades anonymitet i det 

färdiga arbetet, och informerades också om att allt material endast skulle användas i 

forskningssammanhang. De deltagande lärarna har anonymiserats i materialet genom att 

de benämns med siffror istället för namn. I det fall där anställningsår nämns i citat har 

dessa ersatts av XX. Detta för att ingen ska kunna peka ut en enskild lärare via ett citat. 

De citat som visas i resultatet har valts ut då de belyser och tydliggör innehållet i 

respektive kategori. 

 

5. Resultat 

 
Nedan följer resultatet av vår aktionsforskningsstudie. Vi kommer här att presentera 

innehållet i de åtta deltagande lärarnas skriftliga reflektioner samt de avslutande 

intervjuerna. Materialet är, som vi redan beskrivit, tematiskt analyserat och uppdelat i 

de två huvudområdena reflektionens innehåll samt tyst kunskap och erfarenhet.  

 
5.1 Reflektionens innehåll 

I vår teoretiska referensram presenterade vi olika forskares benämningar på 

reflektionens innehållsdimensioner. Genom den tematiska analysen sorterade vi sedan 

ut reflektionens innehåll enligt dimensionerna teknisk, praktisk och kritisk reflektion, 

och resultatet av denna uppdelning följer nedan. 

 

5.1.1 Teknisk dimension 

Samtliga åtta lärare rör sig på något sätt inom den tekniska dimensionen i sina 

reflektioner. Formen skiljer sig något, en del väljer att skriva i berättande form om 

innehållet i en viss lektion, medan någon beskriver ett samtal med en elev. 

Genomgående för samtliga reflektioner med tekniskt fokus är att eleverna hela tiden 

nämns. Lärarna fokuserar aldrig enbart på sig själva utan talar om ett ”vi” där de som 

lärare samspelar med eleverna.  

 

”Vi gör ca två stora skrivarbeten under en termin, där jag integrerar 

någon annan kurs med svenskan. Jag tar in arbetet, eleven får tillbaka 

för att kolla av och sedan går vi igenom det och eleven arbetar med det 

på nytt.” – Lärare 2 

 

Den tekniska dimensionen utgör en minoritet av innehållet i de skriftliga reflektionerna, 

och inget innehåll av teknisk karaktär återfinns varken i metareflektionerna eller 

intervjuerna. 

 

5.1.2 Praktisk dimension 

Merparten av lärarnas skriftliga reflektioner utgörs av ett praktiskt innehåll där de 

reflekterar kring sin uppgift som lärare, om alternativa undervisningsmetoder och om 

situationer i klassrummet där resultatet blivit positivt eller negativt, samt hur 
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erfarenheten kunnat hjälpa i kommande situationer. En lärare talar flera gånger om 

utmaningar i läraryrket och hur dessa är nödvändiga för hans egen motivation att vilja 

undervisa, och därigenom kunna motivera eleverna. Flera lärare tar upp funderingar 

kring hur de ska fånga elevernas intresse för ämnet, och hur viktigt detta intresse är. En 

lärare berättar att han alltid börjar sina lektioner på samma sätt, och anser att detta 

skapar mening och sammanhang och ger eleverna trygghet. Flera lärare nämner också 

inflytande och elevdemokrati, och ett behov av ett förbättrat samspel mellan elever och 

lärare, både för att öka elevernas intresse och för att förbättra resultaten. Lärare 3 skriver 

följande kring sin roll som lärare och elevernas inflytande: 

 

”Är vi lärare kanske för fyrkantiga?? Vi säger att vi vill att de ska 

komma med förslag men när de väl kommer med förslag så kanske vi 

inte tycker att det passar in i det som vi hade planerat och då visar vi det 

både med ord och kropp. Detta är bara funderingar och reflektioner 

från min sida men det är viktigt att vara uppmärksam på det. Vad ger vi 

dem möjlighet att påverka? Hur bemöter vi deras 

idéer/förslag/upplägg?”- Lärare 3 

 

Ett annat återkommande ord i reflektionerna som faller under den praktiska 

dimensionen är utveckling. En lärare pratar om elevernas disciplinära utveckling och 

reflekterar kring huruvida det går att jämföra äldre och yngre elever i detta avseende. 

Samma lärare talar också om utvecklingen hos en elev efter att hon provat en alternativ 

undervisningsmetod med denne och kunnat konstatera en betydande skillnad. En annan 

lärare beskriver hur hon utvärderat sina elevers resultat för att se hur de lärt sig bäst, och 

därmed kunnat hitta en fungerande undervisningsmetod. Just förändring och 

funderingar kring alternativa metoder, antaganden och värderingar är genomgående för 

den praktiska delen av reflektionerna. Vetskapen om att något fungerade, eller inte 

fungerade i ett visst sammanhang är av stor betydelse, vilket framgår av nedanstående 

citat: 

 

”Att jag däremot reflekterar mycket, det vet jag och det tror jag att vi 

alla gör. Vad fungerade bra? Vad fungerade inte bra och redan där 

börjar processen kring hur man skall göra nästa gång man arbetar med 

samma moment osv”- Lärare 8 

 

Här syns också en viktig skillnad mellan den tekniska och den praktiska dimensionen. 

Medan de tekniska reflektionerna konkret berättade eller relaterade en specifik händelse 

i klassrummet, går lärarna i den praktiska reflektionen ett steg längre och relaterar 

händelser till erfarenhet om alternativa perspektiv och lösningar. 

 

5.1.3 Kritisk dimension 

Att se en tydlig skillnad mellan praktisk och kritisk dimension är svårare än att urskilja 

det rent tekniska innehållet. Många av lärarna pendlar mellan praktiskt och kritiskt 

innehåll, och får ofta in delar av båda dimensionerna i samma text. Genomgående för 

samtliga lärare är dock att den kritiska dimensionen är den enda som gått att se i 

intervjuerna när det kommer till reflektionens innehåll. Då etik och moral är två viktiga 

delar av den kritiska reflektionen, finns relationer till eleverna med som ett naturligt 

inslag i flera av lärarnas texter.  
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”...även om det nu vore så att killens kapacitet inte räcker för ett G i 

matte så ska han ju inte tro att det beror på att han är för dum. För det 

är han inte. Vi lär oss bara under olika lång tid. ... Nu tänker jag inte i 

första hand på  matten, utan på pojkens självkänsla . Jag blir uppriktigt 

sagt någonting blandat mellan ledsen och förbannad. Puh, hur har 

någon hjälpt till att intala honom att han är för DUM för att klara G i 

matten? ... Vilka konsekvenser får detta för livet i övrigt.”- Lärare 2 

 

Just självkänsla hos eleverna och hur man som lärare bör förhålla sig till sina elever är 

aspekter som flera av lärarna tar upp. Den lärare som jobbat längst av de åtta som deltog 

skriver bland annat att det är viktigt att vara rak mot eleverna och tala om hur man mår 

och varför. Gruppdynamiken är en viktig del av undervisning, anser samma lärare. En 

lärare reflekterar över moraliska gränsdragningar i klassrummet- när är det okej som 

lärare att lägga sig i elevernas problem och när ska man låta bli? Vilka kriterier avgör 

hur man ska göra? En annan lärare frågar sig hur man skapar en god lärmiljö för 

eleverna, och vilka handlingar som är etiskt försvarbara i olika situationer. Slutligen 

funderar flera kring deras roll som lärare, och vilka etiska och moraliska konsekvenser 

deras roll får för eleverna. 

 

”Lärare är mer än att bara lära ungarna rabbla kungalängden. Jag vet 

att jag aldirg kommer lära dem allt men kan de fått ett intresse för mitt 

ämne så kommer de lära sig väldigt mycket. Så skapa lust att lära, 

försöka fånga elevernas intresse och ge eleverna nya perspektiv ser jag 

som kanske det viktigaste i läraryrket.”- Lärare 1 

 

Sammanfattningsvis visar materialet i vår aktionsforskningsstudie att lärarnas 

reflektioner rör sig över ett brett spektrum med varierat innehåll, dock med större fokus 

på praktiska och kritiska aspekter än de rent tekniska. Flera lärare nämnde i intervjuerna 

att de tyckte att deras reflektioner främst var ämnesinriktade, men samtliga visade ändå 

på något innehåll i de skriftliga reflektionerna som tog upp mer etiska och moraliska 

frågor kring sin egen roll och elevernas lärande. 

 

5.2 Tyst kunskap och erfarenhet 

Samtliga lärare nämner i sina reflektioner och även i intervjuerna, att deras reflektioner 

under studien har hjälpt dem att se sin erfarenhet i nytt ljus. Flera betonar värdet av att 

reflektera skriftligt eftersom det gör att man verkligen reflekterar på ett medvetet sätt, 

men att tiden inte räcker till för att göra det kontinuerligt. En av lärarna uttrycker det 

genom att tala om hur den skriftliga reflektionen gett honom aha-upplevelser. Flera 

säger att de tror att personligheten har betydelse för hur reflektionen ser ut, och att det 

kan vara svårt att hitta en modell som passar alla. Lärarna är dock överens om att det är 

viktigt att dela sina reflektioner med kollegor i samtal, då det gör att man i högre 

utsträckning blir medveten om det man egentligen kan och hur erfarenheten har  

utvecklat läraren i hans yrkesroll. 

 

”Jag kommer nu att vara mentor åt en nyutbildad lärare och det ska bli 

väldigt spännande och utvecklande. Då blir jag tvungen att fundera över 

min egen kunskap och hur jag gör saker och varför, ungefär som nu i 

dom här reflektionerna. ” – Lärare 8 
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Även när det gäller tyst kunskap och erfarenhet har lärarna valt att fokusera på olika 

delar av läraryrket. Några är mer inriktade på att erfarenheten givit dem större 

ämneskunskaper och genom det ökat deras trygghet i lärarrollen. De flesta av dem 

betonar också  hur deras erfarenhet hjälper dem i relation med eleverna, och hur viktigt 

det är att kunna möta eleverna, vilket de ofta hänvisar till erfarenhet. 

 

”Erfarenheten är ju en arena att reflektera om och över. En lärare som 

inte reflekterar ska nog jobba med något annat. Relationer är viktigt i 

läraryrket och de byggs ju genom erfarenhet, liksom förmågan att förstå 

människor. Möten ger erfarenheter” – Lärare 5 

 

Relationen med elever är något som flera tar upp när de talar om erfarenhet, och här kan 

man se bra exempel på den tysta kunskapen. Ingen av lärarna kan beskriva hur de 

konkret gör för att känna in eleven eller gruppen, men erfarenheten av många hundra 

möten med andra elever hjälper dem att läsa av personen framför dem.  

 

5.2.1 Didaktisk intuition 

Begreppet didaktisk intuition är en speciell form av tyst kunskap, där lärarens erfarenhet 

och teoretiska kunnande utmynnar i en handling som är intuitiv. Den bygger inte på 

gissningar eller plötsliga idéer utan bygger på lång erfarenhet och djup kunskap, vilket 

lärare 5 och 7 beskriver. 

 

”När det gäller känslor och erfarenhet vill jag nog mena att när lärare 

går på känsla menar jag att det baseras på erfarenhet och inte en idé 

som dyker upp i skallen.” – Lärare 5 

 

”Jag låter min ”magkänsla” styra om jag ska lägga mig i eller inte men 

jag tror att undermedvetet så är det också här en del erfarenhet som 

spelar in, främst genom igenkänning av elevbeteende – Lärare 7 

 

Samtliga lärare i studien nämner olika händelser och situationer där de reagerar direkt, 

eftersom de vet intuitivt vad som krävs i just den situationen och de hänvisar då  till sin 

yrkeserfarenhet. 

 

”Lärarerfarenhet: Nu efter XX år; Lär känna individerna i en grupp 

ganska snart och utifrån detta anpassa min undervisning. Intar en 

självklar ledarroll i klassrumssituationen. Att se eleverna o ge positiv 

respons har väldigt stor betydelse. Jag som lärare anpassar mig till 

olika ämnen och åldrar på eleverna.” – Lärare 4 

 

Flera av lärarna talar om den trygghet som erfarenheten ger dem, de vågar 

experimentera mera som en lärare uttrycker det. Dessutom poängterar flera av lärarna 

hur reflektionen givit dem möjlighet att bli medvetna om vilken kunskapsbas de besitter 

förutom de rena ämneskunskaperna, och då handlar det oftast om hur man hanterar 

situationer som uppstår i klassrummet där det inte finns tid för funderingar och 

eftertanke. 

 

”Jag märker också att min erfarenhet finns där när jag ställs inför nya 

situationer, och jag vet vad jag ska göra direkt. Det finns inte tid att 

väga för eller nackdelar, och jag behöver inte göra det, jag bara gör. 
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Även om situationen är ny har jag ju stött på liknande händelser kanske, 

och ser vad som behövs i gruppen just nu. Det handlar om här och nu, 

och då kan man inte stå och fundera.  Det känns som en stor trygghet att 

jag vet att jag har den förmågan.” – Lärare 6 

 

Lärarna har på olika sätt i sina reflektioner tagit fasta på hur deras erfarenhet och 

kunskaper tillsammans bidragit till det som ibland benämns som ”magkänsla” vilket här 

representerar didaktisk intuition, den särskilda formen av tyst kunskap hos lärare. 

 

6. Tolkning 

 
I kapitlet som nu följer kommer vi att söka besvara våra två frågeställningar som ligger 

till grund för uppfyllelsen av vårt syfte; att öka förståelsen kring huruvida 

yrkesverksamma lärare med lång erfarenhet kan använda praxisnära reflektion som 

verktyg för att utveckla sin yrkesroll. Det första avsnittet tolkar innehållet i lärarnas 

reflektioner mot teorin för det transformativa lärandet, medan det andra avsnittet 

fokuserar på reflektion för att medvetandegöra den tysta kunskap som lärarna bär med 

sig genom sin långa yrkeserfarenhet. 

 

6.1 Transformativ utveckling genom reflektion 

Vilken typ av innehåll har lärarnas reflektioner? Är det möjligt att se tecken på 

transformativt lärande i detta innehåll? Dessa var två av frågorna vi ställde i början av 

denna uppsats. I föregående kapitel redovisade vi resultatet av vår 

aktionsforskningsstudie, och klargjorde vilka typer av innehållsnivåer som kunnat ses i 

lärarnas skriftliga reflektioner samt de avslutande intervjuerna. Genom att nu ställa 

dessa olika nivåer mot teorin för det transformativa lärandet och dess koppling till 

reflektion, avser vi ge en tolkning av hur en eventuell utveckling kan ses i 

reflektionerna.  

 

Mezirow (1995, i Kitchenham 2008) talar om tre olika typer av reflektion för att nå ett 

transformativt lärande för att förändra befintliga referensramar. Dessa tre varianter är 

innehåll, process och förutsättningar. De två första leder till en så kallad straight-

forward transformation, medan den sista kan vara en väg för att uppnå en djupare 

transformation av tidigare perspektiv. Vi kan här jämställa Mezirows tre 

reflektionstyper med de tre innehållsdimensioner vi valde att presentera resultatet 

utifrån; teknisk, praktisk och kritisk. I det här fallet skulle då den tekniska och praktiska 

dimensionen leda till en enklare form av utveckling, medan den kritiska nivån skulle 

beröra ett mer omfattande handlingsperspektiv för en djupare utveckling. Vi 

konstaterade i resultatet att endast en liten del av lärarnas reflektioner rörde sig på den 

tekniska nivån, medan största delen av innehållet var av praktisk karaktär. Detta 

innebär, med det transformativa lärandet som bakgrund, att reflektion på praktisk nivå 

motsvarar de tre första stegen i utvecklingen skapandet av nya referensramar. Genom att 

utvärdera värderingar och antaganden och reflektera över alternativa perspektiv inom 

ramen för den praktiska dimensionen, visar lärarna att de kan fastställa sina befintliga 

ståndpunkter, skapa nya perspektiv och även utvärdera sina nuvarande referensramar.  

 

En stor och viktig del av reflektionerna befinner sig på en mer kritisk nivå, där lärarna 

även väver in etiska och moraliska perspektiv över situationer som uppstår i 

klassrummet. Denna sortens fundering kan jämställas med Mezirows 

förutsättningsreflektion, där lärande och utveckling sker genom förändring av 
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perspektiv. Det är också den här sortens reflektion som Mezirow (1998, i Kitchenham 

2008) sedan delar upp i ytterligare två sorters utveckling, objektiv respektive subjektiv 

omformulering. Vi anser att det går att urskilja båda sorternas omformulering i lärarnas 

kritiska reflektioner, men att den subjektiva och mer djupa varianten är vanligast. Flera 

lärare funderar till exempel över alternativa undervisningsmetoder och överväger för- 

och nackdelar med dessa, men de nämner tydligt att de istället för att enbart lyssna till 

kollegor eller ta del av tidigare forskning enligt den objektiva omformuleringen, även 

gör en kritisk självreflektion där de berör samtliga fyra delar av den subjektiva 

omformuleringen. De rannsakar sig själva kring vad undervisningsmetoden kan göra för 

dem, enligt den narrativa sorten och de blandar in etiska funderingar som den 

systemiska reflektionen talar om. De ställer även frågor av det terapeutiska slaget där de 

funderar över sin egen inställning till aspekten, och reflekterar på en epistemisk nivå 

över elevernas lärande. 

 

Huruvida denna kritiska reflektion som lärarna uppvisar, och som går att koppla till en 

subjektiv omformulering av perspektiv, verkligen uppfyller kraven för det fjärde och 

sista steget mot transformativt lärande, är svårt att konstatera genom att läsa lärarnas 

reflektioner. Enligt Mezirow (1997) så innebär detta fjärde och sista steg att 

referensramarna förändras genom fullständig medvetenhet som uppnås med hjälp av 

självreflektion och jämförelse med andras värderingar. Det framkommer av lärarnas 

kritiska reflektioner att de är medvetna om sina egna referensramar och kan reflektera 

över dem, men om detta verkligen är tillräckligt för en omformulering förblir oklart. 

Här spelar dock erfarenheten en stor roll, vilket kommer att utvecklas ytterligare i 

kommande avsnitt.  

 

Ett annat sätt att tolka lärarnas reflektioner utifrån det transformativa lärandet, är att se 

de olika innehållsnivåerna just som nivåer, där den tekniska dimensionen ses som den 

första och lägsta, den praktiska som den mellersta och den kritiska som den högsta och 

mest avancerade. Som vi nämnde i teorikapitlet så anser en del forskare, därav Zeichner 

(1996), att det inte är korrekt att värdera de olika nivåerna efter en skala, utan att alla 

nivåer är lika viktiga, men vi väljer ändå här att lägga fram denna alternativa tolkning. 

Det skulle då innebära, att utvecklingen skulle ses genom att lärarna visar en utveckling 

från teknisk till praktisk, och sist kritisk reflektion. Det tekniska innehållet motsvarar 

då, som vi tidigare klargjorde, det första steget av transformativt lärande där befintliga 

ståndpunkter fastställs genom att beskriva en situation i klassrummet. Den praktiska 

nivån jämställs sedan med steg två och tre, där befintliga värderingar fastställs och nya 

perspektiv skapas och utvärderas genom att lärarna söker alternativa lösningar på 

tekniska problem i klassrummet. Det fjärde och sista steget för det transformativa 

lärandet blir då en följd av den kritiska reflektionen, och utvecklingen ses genom att 

lärarna är kapabla att börja på en nivå och röra sig framåt, eller uppåt, mot den sista och 

högsta.  

 

I resultatet kunde vi konstatera att de flesta lärare pendlar mellan praktisk och kritisk 

reflektion, varför det är svårt att se en linjär utveckling av reflektionens innehåll så som 

en tillämpning av stegen för det transformativa lärandet skulle innebära. Lärarnas 

reflektioner följer följdaktligen inte någon horisontell linje utan är snarare av cyklisk 

karaktär. Just denna cykliska form nämns av Mena Marcos, Sánchez och Tillema (2008) 

som den mest avancerade formen av reflektion. 
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Vi har hela tiden poängterat att lärarnas reflektioner är praxisnära, och detta var också 

det enda krav vi framförde vad gäller reflektionernas innehåll. Denna tydliga koppling 

till praktiken, till händelser i klassrummet, gör att reflektionerna alltid är beroende av 

kontexten. När lärarna gör en kritisk reflektion över elevernas lärande, till exempel, 

kommer dessa funderingar ur en tidigare given situation. Därför är deras reflektioner 

starkt kontextbundna i den här studien, vilket kan förklara varför flera av lärarna går 

fram och tillbaka mellan praktiskt och kritiskt innehåll. Det praktiska innehållet ger en 

tydlig koppling till kontexten, medan de mer kritiska tankarna är en vidareutveckling av 

etiska och moraliska aspekter i den givna situationen.  

 

Är det då möjligt att något transformativt lärande uppstår, om reflektionen inte följer en 

linjär process utan snarare är cyklisk och växlar i innehåll? De olika formerna av 

reflektion för subjektiv omformulering som Mezirow (1998) framställer i sin modell, 

ger förslag på hur innehållet kan variera samtidigt som de behåller sig på en kritisk nivå 

för att leda till en djupare transformation av tidigare referensramar. Dock ger dessa olika 

former ingen tydlig koppling till klassrumspraxis, utan handlar mer om bredare och 

djupare frågeställningar som snarare rör undervisning i allmänhet än att kunna ge 

lösningar på specifika problem i klassrummet. Detta leder till att det, återigen, blir svårt 

att tydligt kunna se ett transformativt lärande i lärarnas reflektioner, just eftersom 

innehållet alltid har en praxisnära förankring.  

 

6.2 Att bli medveten om sin tysta kunskap 

Lärarens yrke är komplext och mångfacetterat, det visar både reflektioner och intervjuer 

i vår studie. Det innebär att reflektionerna spänt över ett brett spektra, men en stor del av 

dem kan hänföras till erfarenhet och vad erfarenheten har för betydelse för den 

individuella läraren i hans eller hennes dagliga arbete. De flesta lärarna återkommer till 

hur trygga de känner sig i sin ämneskunskap, varför den inte kan betecknas som tyst, då 

det ofta verkar vara den de hänvisar till när de talar om sin lärarerfarenhet på ett mer 

tekniskt eller praktiskt plan. Ibland kan erfarenheter vara lätta att sätta ord på, som fallet 

verkar vara med ämneskunskap, medan de andra gånger ”växer fast i ryggmärgen” och 

blir mer diffusa (Egerbladh & Tiller 1998, s 218). Lärarnas reflektioner och intervjuer 

visar andra typer av erfarenheter där de närmar sig den tysta kunskapen på ett tydligare 

sätt. Dessa erfarenheter kan sägas ligga på ett didaktiskt plan respektive ett 

relationsplan, där lärarna använder sig av sin erfarenhet för att lösa problem och hitta 

alternativa strategier och metoder för undervisningen och relationerna i klassrummet. 

 

Deltagarna berättar om hur den skriftliga formen av reflektion krävt att de tänkt, som en 

av lärarna uttrycker det, ett varv till. Samtliga lärare i studien upplever att den skriftliga 

reflektionen hjälpt dem att se sin egen erfarenhetskunskap på ett nytt sätt, vilket är ett 

tydligt tecken på att reflektion i denna form även på kort tid kan vara positiv för lärares 

synliggörande av den tysta kunskapen. Polanyis (1966) beskrivning av den tysta 

kunskapen, som att vi vet mer än vi kan beskriva (fritt översatt) stämmer väl in. Lärarna 

vet att deras erfarenhet hjälper dem i många olika situationer men kan inte peka 

specifikt på hur den hjälper dem. Genom att reflektera över detta, både i men framförallt 

efter handling har gjort att de närmar sig kärnan för att synliggöra sin egen tysta 

erfarenhetskunskap. Dessa erfarna yrkesutövare befinner sig enligt vår tolkning av 

Dreyfus och Dreyfus (1986) på nivåerna erfaren utövare eller expert. Detta märks 

genom att lärarna reflekterar över sin förmåga att se helheten på ett annat sätt än förut, 

och att de agerar snabbare i olika situationer. Deras handlingar föregås ibland, men inte 

alltid, av en snabb analys av läget där de genom sin erfarenhet av liknande situationer 
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bestämmer handlingsstrategi. Flera lärare talar om hur de agerar med automatik, att 

deras intuition styr dem utan föregående medveten analys. Detta visar på 

expertkunskaper och kan också kopplas till begreppet didaktisk intuition. 

 

Den didaktiska intuitionen som Johansson och Kroksmark (2007) beskriver den, 

kommer till uttryck på flera sätt i lärarnas reflektioner och under de avslutande 

intervjuerna. De beskriver sin förmåga att lita till att deras erfarenhet leder dem att fatta 

rätt beslut utan att analysera de olika möjligheter som står till buds. Denna intuition, 

påpekar både Johansson och Kroksmark liksom de deltagande lärarna, har inget att göra 

med gissningar eller plötsliga infall, utan är en handling som föds ur djup yrkeskunskap 

och erfarenhet. 

 

I lärarnas metareflektioner kan man se en fördjupad eller förnyad förståelse för den egna 

erfarenhet som samtliga ser som värdefull. Det är dock viktigt att påpeka att denna 

medvetenhet inte automatiskt blir ett transformativt lärande, utan det är först när man 

reflekterar över sina erfarenheter som ett lärande kan uppstå. En lärare kan arbeta med 

undervisning i många år utan att dra nytta av eller lärare sig av sin tysta kunskap. Den 

risk som lång yrkeserfarenhet medför, är att många handlingar blir rutiniserade, och 

med detta ökar också behovet av reflektion för att kunna utveckla all den tysta kunskap 

som en lärare samlar på sig (Schön 1983; Dewey 1997; Egerbladh & Tiller 1998). 

 

7. Diskussion 
 

Vi har så här långt i uppsatsen redovisat för bakgrund, teoretisk referensram, 

tillvägagångssätt samt vilket resultat vår studie gett, med den tolkning vi gjort av detta 

resultat. I detta avslutande kapitel avser vi nu föra en diskussion kring så väl resultat 

som metod, och även ge en framåtblick med förslag till fortsatt forskning inom området. 

Kapitlet och därmed uppsatsen, avslutas med ett avsnitt som vi valt att kalla avslutande 

reflektioner, där vi kommer att sammanfatta studien kortfattat och ge några sista 

reflektioner kring resultatet och dess betydelse. 

 
7.1 Reflektionens värde 

Vår aktionsforskningsstudie visade att de deltagande lärarna, med sju till 36 års 

yrkeserfarenhet, reflekterar över många aspekter rörande undervisning och andra 

situationer i klassrummet. En mindre del av innehållet rör sig på teknisk nivå, medan 

den huvudsakliga delen av reflektionerna berör praktiska och kritiska funderingar kring 

den egna praktiken. Vi har också kunnat konstatera, att reflektion underlättar ett 

medvetandegörande av den tysta kunskap som lärarna bär med sig i sin erfarenhet, och 

att denna tysta kunskap, precis som reflektionen, ofta omfattar praktiskt/didaktiska och 

kritiska/relationsnära kunskap. Vi anser därför, att vi kan ge vår första frågeställning ett 

positivt svar. Praxisnära reflektion kan fungera som verktyg för att synliggöra tyst 

kunskap hos lärare med lång erfarenhet. 

 

Studien har dock visat att det inte alltid är enkelt att komma åt denna tysta kunskap 

genom reflektion. Samtliga lärare trodde att de kunde ta hjälp av sin erfarenhet för att 

lösa problematiska situationer i klassrummet, men många hade svårt att säga precis hur. 

Flera menade också, att reflektion kräver träning. Inte för tränandets skull, utan för att 

lära sig på vilket sätt och över vad man kan reflektera för att komma åt sin tysta 

kunskap. Detta motsäger den tidigare forskning som menar att lärare varken kan eller 

behöver lära sig att reflektera, eftersom reflektion är en naturlig del av läraryrket. Flera 
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av lärarna nämnde att de reflekterade hela tiden, och att det inte alltid var medvetet, men 

att det ändå krävs träning och utbyte i form av konversation med andra för att utveckla 

reflektionen. Dessa tankar har redan stärkts i tidigare forskning.  

 

Lärarna nämnde i sina texter och i de efterföljande intervjuerna, att reflektionen är 

nödvändig just för att sätta ord på sina tankar och erfarenheter. Att kunna sätta ord på 

den tysta kunskapen är dock den svåra delen, och vi anser, precis som flera av lärarna, 

att en blandning av skriftliga och muntliga reflektioner bör vara den bästa metoden för 

att synliggöra och utveckla erfarenheter som blivit tysta och rutiniserade. De flesta 

lärarna nämner eleverna i det här sammanhanget, och fler än en av deltagarna blev 

under studiens gång medveten om vikten av att så väl reflektera över relationen till 

eleverna, som att låta eleverna reflektera över lärarens roll. En närmare relation och ett 

större utbyte mellan elever och lärare i form av gemensam reflektion är en tanke när det 

gäller att ytterligare hjälpa lärare att synliggöra sin tysta kunskap för att kunna utveckla 

den. 

 

Är det då möjligt att nå ett transformativt lärande genom att reflektera över sin tysta 

kunskap? Vi anser att lärarnas reflektioner och samtal ger oss ett gott underlag för att 

säga att möjligheten finns, men att den ändå är begränsad. Begränsningen består av flera 

delar. För det första pågick vår studie under för kort tid för att på ett rättvist och 

utförligt sätt kunna avgöra huruvida lärarna hade påbörjat eller genomgått någon 

transformativ lärandeprocess genom sina reflektioner. Vi bad dem heller aldrig att själva 

utvärdera om de ansåg att de hade förändrat sina värderingar eller referensramar under 

studiens gång, utan bara om de hade haft någon personlig nytta av reflektionstillfällena. 

En del svarade direkt ja, medan andra var mer tveksamma till om reflektionerna 

verkligen inneburit någon personlig nytta för deras yrkesverksamhet. Om tidsutrymmet 

varit betydligt större hade det varit av mycket stort värde att prata mer med lärarna om 

just transformativt lärande och själva be dem utvärdera sin utveckling, men då detta nu 

inte var möjligt så valde vi istället att som forskare söka spår av transformativt lärande i 

de skriftliga reflektionerna. 

 

Det andra argumentet för varför möjligheten till transformativ utveckling av den tysta 

kunskapen genom reflektion är begränsad är kopplad till svårigheten att direkt jämföra 

innehållet i reflektionerna med processen för transformativt lärande. Modellerna för 

transformativt lärande och för reflektionens innehåll för att nå en subjektiv 

omstrukturering, är linjära till sin form och består av steg som bygger på varandra. 

Lärarna i vår studie visade prov på reflektionsinnehåll som passade in på samtliga delar 

av kriterierna för en subjektiv, djupare omformulering av referensramar, men detta 

innebar inte att de i tidigare reflektioner hade befunnit sig på en lägre nivå och 

successivt klättrat uppåt. Det fynd vi gjorde, var istället att reflektionerna var av mer 

cyklisk karaktär. Som vi redan konstaterat, så tror vi att detta beror på att det handlar om 

praxisnära reflektion. De reflekterar över sin praktik, över händelser i klassrummet. 

Detta innebär, att när reflektionerna görs i skriftlig form så måste kontexten klargöras 

innan de djupare tankarna kommer in. Det är exempelvis svårt att skriftligt reflektera 

över vilken undervisningsmetod som kan passa bäst för en viss elev, om man först inte 

reflekterar över och beskriver kontexten, hur själva problemet uppstår och hur dess 

bakgrund ser ut.  

 

Det är möjligt att denna pendling vi kunnat observera, beror på att lärarna skrev till oss 

som utomstående forskare, som inte kände till några av de nämnda situationerna. De var 
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då tvungna att först klargöra för kontexten innan de gick över på den kritiska delen,  

men detta bör rimligtvis gälla även om reflektionen hade skett i grupp med kollegor. Vi 

anser dessutom, att kontexten spelar en mycket stor roll i det här sammanhanget. Det är 

inte enkelt att nå en djup, moralisk eller etisk reflektion över huvud taget, men det är 

ännu svårare eller kanske till och med omöjligt om man först inte reflekterar över 

bakgrund och kontext. Samtliga händelser i en lärares vardag i klassrummet härrör ur en 

konkret situation som händer i verkligheten och som de erfarna lärarna ofta kan koppla 

till tidigare händelser. Det är då mycket viktigt att de reflekterar över båda delarna, så 

väl den praktiska delen av händelsen och vilka tidigare erfarenheter som finns, som över 

händelsens etiska eller moraliska utgång.  

 

Det är alltså möjligt att se spår av utveckling i lärarnas reflektioner, en utveckling som 

tyder på att de är kapabla att lyfta sin reflektion från det praktiska planet till det kritiska, 

men det innebär inte att de når slutet på en process. Genom den kritisk reflektionen når 

de inte slutet på någon transformativ lärandeprocess. I nästa mening, när det gäller de 

skriftliga reflektionerna, kan de återigen vara tillbaka på det tekniska eller praktiska 

planet. Detta ser vi inte som något negativt utan snarare positivt, men det följer alltså 

inte strikt det transformativa lärandet och det gör att det blir svårt att avgöra om eller när 

en omformulering har skett. Vi kan bara konstatera att lärarna är duktiga på att 

reflektera och att de kan väva in flera delar av sitt arbete i sina funderingar. De är 

professionella yrkesutövare som reflekterar över sitt rena yrkeskunnande, sin 

undervisning, samtidigt som de är noga med att aldrig glömma bort den etiska och 

moraliska dimensionen av sitt yrke och hur viktiga relationerna med eleverna verkligen 

är. 

 

Hur värdefull är då reflektionen i syfte att synliggöra tyst kunskap för att kunna 

utveckla den? Med resultatet av vår aktionsforskningsstudie som bakgrund vill vi hävda 

att reflektion är nödvändig för alla yrkesutövande lärare. Flera av de lärare som deltog i 

vår studie nämnde att alla hade behov av att reflektera, men att många inte insåg detta 

behov. Som vi redan berört i inledningen så är läraryrket i ständig förändring vilket 

ställer höga krav på lärarnas professionalitet, och trots att alla praktiska saker på skolan 

inte ser likadana ut som tidigare, är det ändå viktigt att lärarna reflekterar över sin 

erfarenhet för att bli medvetna om den och kunna ha nytta av den och kunna utveckla 

och anpassa den till rådande förhållanden. Reflektion är ett kraftfullt och viktigt verktyg 

just för detta syfte, och vi anser att lärarnas texter i vår studie visar på den möjlighet till 

utveckling som detta verktyg kan ge om intresset finns. Vi är eniga med Akbari (2007) 

om att reflektion är bra, men att reflektion i sig också kräver reflektion. Det är inte så 

enkelt som att fundera över vad som händer och lämna det där, utan det krävs en 

djupare form av metareflektion och ett vidare perspektiv för att kunna nå ett 

transformativt lärande som leder till utveckling av yrkesrollen. Lärarnas erfarenhet 

utgör en viktig kunskapskälla som, trots att den i många fall blivit till tyst kunskap, 

innebär en möjlighet till ökad professionalitet då den tysta kunskapen blir synlig och 

utvecklas. Men detta är ingen automatisk process, utan en krävande och ibland svår 

uppgift även för den mest erfarne läraren.  

 

7.2 Tillämpning i skolan 

Skolan är en arbetsplats i ständig rörelse, och lärarnas tid är knapp. Den tid som inte är 

avsatt för lektioner behövs för att planera, organisera och utvärdera elevers arbeten och 

prov. Många av lärarna nämnde därför att de saknar tid för att sätta sig ner och 

reflektera. Fördelarna med skriftlig reflektion som framkom, var att reflektionen blir 
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mer genomtänkt och fler tankar och perspektiv kan se dagens ljus än om reflektionen 

sker mer spontant. Flera nämnde också att de gärna hade velat reflektera i grupp med 

andra kollegor, men att det just saknas tid för detta. Och som vi precis kunnat konstatera 

så är utveckling av tyst kunskap genom reflektion inte en enkel process, utan något som 

tar just tid. Vi anser att det är viktigt att i största möjliga mån försöka hitta denna tid, 

men vi är medvetna om hur svårt det är att hitta tid som egentligen inte finns. Det bör 

vara en uppgift för rektorer och andra ledare att söka hitta en lösning för att avsätta tid 

åt lärarna att reflektera över sin praktik och sin erfarenhet. Om tid kan ges för detta, kan 

fördelarna bli många så väl för lärarna själva som för eleverna. 

 

Tidigare forskning har visat att det krävs träning för att kunna dra någon praktisk nytta 

av reflektionen, och detta visade sig även i vår studie. Som vi presenterade under 

kapitlet för tidigare forskning, har studier visat att problemlösningsförmågan ökat 

avsevärt med reflektionsträning än utan träning, i synnerhet för erfarna praktiker 

(Matthew & Sternberg 2009). Det är också konstaterat av många att den kritiska process 

som reflektion över sin praktik och sin erfarenhet innebär, är påfrestande för individen 

så till den grad att valet ofta fallet på att inte medvetandegöra sina befintliga kunskaper 

och referensramar (Stenbok Hult 2004). Men om detta inte görs, finns heller ingen 

grund för att nå ett transformativt lärande. Det ständigt återkommande nyckelordet är 

tid. Utan tid är det svårt att göra en seriös och genomtänkt reflektion. Och just tid är vad 

en del forskare menar helt enkelt inte finns eller går att finna, vilket leder till att lärare 

inte behöver någon träning i att reflektera (Van Manen 1991; Fendler 2003). 

 

Vi hävdar dock att det behövs träning och att denna bör ske i skolan, på arbetstid. Då 

reflektionen bör vara praxisnära i sin karaktär är det också viktigt att tillfälle till 

reflektion ges i den miljö lärarna reflekterar över. Aktionsforskning är en metod där 

lärarna själva kan agera som forskare och studera sin egen praktik samtidigt som de 

avser förbättra och utveckla den. I vår studie var vår inblandning som forskare relativt 

låg, vi avsåg i första hand att studera deltagarnas process än att vara med och leda den. 

Det kan dock vara av stort värde att låta lärarna själva leda arbetet i större utsträckning, 

för att själva kunna fokusera på de aspekter de ser som viktiga. 

 

Flera av de deltagande lärarna nämnde att de trodde att personligheten spelade stor roll 

för vilket sätt en individ väljer att reflektera, och att det kan vara svårt att hitta en 

modell som passar alla. Detta ser vi dock inte som ett hinder för att skolledningen 

avsätter tid för samtliga lärare att enskilt eller tillsammans träna i att reflektera genom 

olika metoder. Det är rimligtvis bättre att prova en modell som endast passar ett fåtal, än 

att inte prova någon modell över huvud taget. Men reflektion tar tid, och det som måste 

göras allra först för att hjälpa lärarna att utveckla och kunna använda sin tysta kunskap 

genom reflektion, är att hitta och ge tid. 

 

7.3 Metoddiskussion 

Vårt val av aktionsforskning som metod för studien var något som vi beslöt på ett tidigt 

stadie. Eftersom det var lärarnas praktik vi ville studera, och samtidigt påverka de 

deltagande lärarna i förhållande till vårt syfte, kändes det som ett  adekvat val. 

Aktionsforskning inom skolans värld har ofta praktiserats som forskning inom den egna 

praktiken, där lärarna forskar i och om sin vardagsmiljö. Genom tabell 1 för 

subjektpositionering klargjorde vi vår roll i förhållande till de medverkande lärarna, 

som främst outsiders men ändå med ett tydligt samarbete, främst genom våra 

kommentarer till deras skriftliga reflektioner och i den avslutande intervjun. Dock måste 
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vi hävda nu i efterhand, att vi kunde varit tydligare mot lärarna med att det rörde sig om 

en aktionsforskningsstudie, vad vi ville uppnå med den och att vi avsåg utföra ett 

samarbete med lärarna och inte en ren undersökning. Det är möjligt att reflektionerna 

blivit något annorlunda om vi varit tydligare med att påpeka vår vilja till samarbete och 

vad aktionsforskning innebär. 

 

Vid introduktionen till studien fick lärarna välja helt fritt över vad och hur de ville 

reflektera, eftersom vi inte ville styra detta inledningsvis. Detta gjorde också att vi fick 

ett stort spann av reflektioner, både ämnesmässigt och nivåmässigt. Vi anser att vi 

genom detta fick ett mer personligt och verkligt material att analysera. I våra 

kommentarer däremot styrde vi, i den mån vi ansåg det befogat, in lärarna med frågor 

om erfarenhet och dess inverkan på deras uppfattningar och handlingar i 

klassrumskontexten. Här är det också möjligt att diskutera kring resultatets utfall om vi 

styrt reflektionerna i ännu större utsträckning än vad vi gjorde. En stor del av det 

insamlade materialet hamnade utanför ramen för tyst kunskap och transformativt 

lärande, vilket kanske hade kunnat undvikas om vi styrt reflektionerna på ett annorlunda 

sätt.  

 

Vi valde medvetet bort observation som metod eftersom vi inte ansåg att vårt syfte 

gagnades av det, då vi främst ville påverka lärarna att reflektera, och följa processen i 

deras skriftliga reflektioner. Det var alltså inte deras praktiska agerande i klassrummet 

vi ville studera utan den inre process som sker vid reflektion. Vidare var vår 

förhoppning att detta skulle märkas i deras klassrumspraktik, men det ligger utanför vår 

studie. 

 

Att låta deltagarna reflektera skriftligt via e-mail har haft flera fördelar för studien. Dels 

har lärarna tydligt uttalat fördelen med att ta sig tid att skriva ner sina reflektioner, 

eftersom de då har möjlighet att formulera dem på ett annat sätt än som sker i tanken. 

Deltagarna har dessutom sett ett värde i att kunna gå tillbaka i metareflektionen och se 

på sina tidigare reflektioner, något som inte varit möjligt om vi mött dem i samtal. Vi 

har också fått ett material att analysera som ordagrant kommer från deltagarna, vilket 

varit värdefullt för oss i tolkningen av resultatet. Vid den uppföljande intervjun kunde 

båda parter gå tillbaka och se på samma material, vilket gjorde att intervjun blev mer 

informell och otvungen.  

 

Ganska tidigt under studien såg vi olika teman i deltagarnas reflektioner. Detta gjorde 

att vi valde den tematiska analysen som verktyg. Uppdelningen i teman gjorde också att 

alla skriftliga citat vi fann viktiga fanns med i oförvanskad form i resultasamman-

ställningen.Vidare bidrog detta till att vi kunde åskådliggöra vårt resultat på ett sätt som 

underlättade tolkningen i relation till syfte och frågeställningar. 

 

Aktionsforskning som metod har fått en hel del kritik angånde validitet, men då har 

kritiken till största delen bestått i att forskaren är en del av praktiken. Vi menar att vi 

genom vår positionering som i det närmaste outsiders inte är involverade i lärarnas 

praktik och därigenom inte heller är färgade av den. Den kritik som kan ställas mot 

validiteten i studien kan vara att vi valde att låta rektorerna tillfråga lärare om 

medverkan. Detta anser vi dock vara befogat eftersom vi ställde ett informationskrav 

om att det skulle vara erfarna lärare med minst tio års lärarerfarenhet. Nu uppfylldes 

detta inte helt, men vi valde att låta de intresserade lärarna deltaga trots att en del hade 

jobbat kortare än tio år. En annan invändning som vi är medvetna om kan ställas, är att 
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de lärare som ställde upp kanske var mer intresserade av utveckling och därför möjligen 

var mer positiva än om man ser på gymnasielärare generellt som grupp. Genom att vi 

noga följt syfte och frågeställningar både i våra kommentarer till lärarna, den avslutande 

intervjun, i den tematiska analysen och i tolkningen anser vi att även reliabilitetskravet 

uppfyllts i studien.  
 

Den korta tid vi hade för att genomföra studien har utan tvekan begränsat våra 

möjligheter, och därigenom indirekt även resultatet. Trots att studien planerades med 

god tidsmarginal var det inte praktiskt möjligt att låta lärarnas reflektioner pågå i mer än 

tre veckor. Detta ledde till att det blev svårt att nå vårt mål, att se spår av transformativt 

lärande i lärarnas reflektioner. Vi anser dock att vår studie utgör en god grund för en 

fortsatt, mer omfattande studie, vilket vi diskuterar vidare i kommande avsnitt om 

fortsatt forskning.  
  

7.4 Fortsatt forskning 
Begreppet tyst kunskap i relation till reflektion och transformativt lärande är något som 

vi ser flera spår för fortsatt forskning inom. I första hand en fördjupad studie på samma 

tema där forskarna följer deltagarna under en längre tid, i syfte att få tydligare resultat 

av transformativt lärande. Att nå det transformativa lärandet är en process som kräver 

tid, varför en tidsmässigt mer omfattande studie vore intressant. Eftersom deltagarna i 

vår studie poängterade vikten av dialog runt reflektionerna kan en ny studie 

kompletteras med samtalsträffar där forskarna och de deltagande lärarna medverkar.  Vi 

ser det också som intressant att lägga till elevernas dimension. I vår studie visade 

lärarna på vikten av att låta eleverna delta i reflektionerna, varför en fördjupad studie 

där samma deltagare med elever som tredje medverkande part kan vara en intressant 

fortsättning. Lärare och elever delar samma praktik och en gemensam reflektion om 

denna, med stöd från forskarna, ser vi som en värdefull utveckling.  

I vår studie har vi enligt subjektpositioneringstabellen i metodkapitlet, haft ett lågt 

deltagande som forskare. För att lärarna mer ska kunna styra forskningen, exempelvis 

avseende problem som finns på den egna skolan, vore det intressant med en studie där 

lärarna driver forskningen själva, med mycket låg eller obefintlig  inblandning av 

utomstående forskare. 

Om vi stannar kvar i skolans värld är det även intressant att göra en studie som inriktas 

på att djupare utforska begreppet didaktisk intuition. Begreppet är mycket intressant när 

det gäller den grupp av erfarna lärare som vår studie omfattat, och är ett nytt och i stora 

delar outforskat ämne enligt Johansson och Kroksmark (2007). Genom en liknande 

studie över en längre tid, med reflektion som bas men också kompletterad med 

klassrumsobservationer, kan lärarnas didaktiska intuition synliggöras och studeras. 

Tyst kunskap finns inom alla yrken, men som vi ser det är det i yrken som präglas av 

kommunikation i kombination med teoretiska kunskaper och praktisk handling  som det 

blir extra intressant. Därför vore det intressant att överföra vår studie till en annan 

yrkesgrupp. Att låta exempelvis erfarna sjuksköterskor reflektera över sin tysta kunskap 

är ett sådant exempel. Det är viktigt rent pedagogiskt eftersom erfarna sjuksköterskor 

ofta anlitas som handledare, och både handledare och sjuksköterskestudenter skulle 

vinna på att den tysta kunskapen blev synliggjord. 
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7.5 Avslutande reflektioner 

Att läraryrket är komplext är något vår studie visar många exempel på. Förutom de rena 

ämneskunskaperna ska läraren kunna möta olika elever med skilda behov, liksom 

anpassa sig till politiska beslut som innebär förändringar för att nämna några få delar. 

Detta ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att utveckla sin yrkesroll i förhållande 

till de krav som ställs. Tidigare forskning har visat att reflektion över sin egna 

yrkespraxis och i synnerhet över sin tysta kunskap, kan innebära en stor hjälp mot 

utveckling för lärare. Reflektionens värde är dock något som forskare är oense om. 

Vissa menar att reflektionen är nödvändig men att den kräver träning, medan andra 

hävdar att alla lärare reflekterar automatiskt och omedvetet och inte har något behov av 

att förbättra sin reflektionsteknik då detta snarare skulle störa undervisningen. I den 

forskning som gjorts såg vi ett tomrum. Få studier har gjorts där lärare med lång 

yrkeserfarenhet står i fokus, något som vi ser som viktigt då dessa individer bär på 

mycket tyst kunskap som hade kunnat hjälpa dem i sin utveckling om de varit medvetna 

om den. Därför var syftet för vår studie att öka förståelsen kring huruvida 

yrkesverksamma lärare med lång erfarenhet kan använda praxisnära reflektion som 

verktyg för att utveckla sin yrkesroll. Vi frågade oss hur praxisnära reflektion kan 

fungera som verktyg för att synliggöra tyst kunskap hos lärare med lång erfarenhet, 

samt vilken typ av innehåll lärarnas reflektioner har och om det är möjligt att se tecken 

på transformativt lärande i detta innehåll. 

 

Arbetets teoretiska referensram omfattade två större delar; reflektionens innehåll och 

tyst kunskap. Flertalet definitioner av reflektionens olika innehållsdimensioner finns 

nämnda, men de vi valde att använda för resultatbeskrivningen var Zeichners (1996) 

uppdelning i teknisk, praktisk och kritisk reflektion. Den tysta kunskapen i sin tur, 

består till stor del av erfarenhetskunskap, och i sin tysta form är kunskapen dold i den 

meningen att den är svår eller omöjlig att beskriva. Den genererar handlingar som kan 

ses som automatiserde, men som har sitt ursprung ur en djup erfarenhet. Vidare är den 

didaktiska intuitionen en speciell typ av tyst kunskap som erfarna lärare kan besitta, där 

de med intuition direkt vet vad som krävs exempelvis i en klassrumssituation. 

 

Åtta gymnasielärare med sju till 36 års erfarenhet deltog i aktionsforskningsstudien, där 

vi som forskare endast deltog genom att ge instruktioner för lärarnas uppgift samt 

kommentarer på reflektionerna. Under tre veckors tid skickade lärarna skriftliga 

reflektioner med fokus på klassrumspraxis kopplad till erfarenhet, för att sedan avsluta 

med en personlig intervju. Resultatet visade att merparten av lärarnas reflektioner rörde 

sig mellan en praktisk och kritisk nivå, och att de flesta var kapabla att dra nytta av sin 

tidigare erfarenhet i flera olika klassrumssituationer och i relationer med eleverna. Vi 

kunde därför konstatera, att reflektion är ett värdefullt verktyg för att synliggöra den 

tysta kunskapen, men att det är svårt att se några tydliga spår på transformativt lärande i 

de skriftliga reflektionerna. Lärarna uppfyller många av de aspekter som det 

transformativa lärandet kräver, men då reflektionerna snarare är av cyklisk karaktär är 

det svårt att se huruvida de når upp till en omformulering av tidigare referensramar eller 

ej. Vi anser dock att denna svårighet främst beror på studiens korta omfång i tid, än att 

reflektion i sig inte är ett tillräckligt bra verktyg för att nå ett transformativt lärande. 

Erfarenheten kan vara en oerhörd kunskapsbank om den synliggörs, och för att detta ska 

kunna ske krävs praxisnära reflektion på så väl det praktiska som det kritiska planet. 

Lärare kan verkligen mer än de vet, men det krävs praxisnära reflektion över ett brett 

perspektiv för att nå utveckling och förändring. 

 



31 
 

8. Källförteckning 

 
Akbari, R. (2007) Reflections on reflection: a critical appraisal of reflective practices in 

L2 teacher education. System 35 (2007) 192-207. 

 

Alexandersson, M. (1994) Metod och medvetande. Göteborg Studies in Educational 

Science 96. Göteborg: Acta Universitatis Gothburgensis 

 

Bengtsson, J. (2007) Vad är reflektion?, ur Brusling, C. & Strömqvist, G. (red) (2007) 

Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: Studentlitteratur 

 

Boyatzis, R.E. (1998) Transforming qualitative information: thematic analysis and code 

development. Thousand Oaks: Sage 

 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007) Research methods in education. London: 

Routledge 

 

Dewey, J. (1997) [1910] How we think. Boston: Dover. 

 

Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S.E. (1988) Mind over Machine. New York: The Free Press 

 

Egerbladh, T. & Tiller, T. (1998) Forskning i skolans vardag. Lund: Studentlitteratur 

 

Elliot, J. (1991) Action Research for Educational Change. Philadelphia: Open  

 University Press 

 

Emsheimer, P. (2005) Reflektionsteorier, ur Emsheimer, P., Hansson, H. & Koppfeldt, 

T. (2005) Den svårfångade reflektionen. Lund: Studentlitteratur 

 

Erlandson, P. (2006) Reflektionens gränser, en granskning av Schöns reflection-in-

action. IPD-rapporter, Nr 2006:01. Göteborgs universitet, Institutionen för 

pedagogik och didaktik. 

 

Fendler, L. (2003) Teacher reflection in a hall of mirrors: historical influences and 

political reverberations. Educational Researcher, Vol.32 No.3, 16-25 

 

Gillberg, C. (2009) Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling – en 

feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan. Doktorsavhandling. Acta  

Wexionensia No 171/2009. [Elektronisk] Tillgänglig på: <http://vxu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:206547/FULLTEXT01> [2009-12-18] 

 

Grenesjö, B. (2003) Tysta, tystnande och tystade kunskaper. Pedagogiska institutionen  

Umeå Universitet, Nr 71, 2003 [Elektronisk] Tillgänglig på:  

<http://www.pedag.umu.se/utbildning/kurslitteratur/litteratur/Pedrappnr71Bengt

G.pdf > [2010-01-25] 

 

Göteborgs Universitet (2009) Pedagogiska verktyg för skola och arbetsliv. 

Utbildningstetenskapliga fakulteten [Elektronisk] Tillgänglig på: 

<http://www.ufn.gu.se/vara_verktyg/aktionsforskning> [2009-12-15]  

 



32 
 

Hargreaves, A. (1998) Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur 

 

Hargreaves, A. (2004) Läraren i kunskapssamhället - i osäkerhetens tidevarv. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Herr, K. & Anderson, G. (2005) The action research dissertation: a guide for students 

and faculty. New Delhi: Sage Publications 

 

Illeris, K. (2007) Lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

Jay, J.K. & Johnson, K.L. (2002) Capturing complexity: a typology of reflective 

practice for teacher education. Teaching and Teacher Education, Vol. 18, 73-85 

 

Johansson, T. & Kroksmark, T. (2004) Teachers’ Intuition-in-Action: how teachers 

experience action. Reflective Practice, Vol 5, Number 3, 2004 

 

Johansson, T. & Kroksmark, T. (2007) Lärares intuition – didaktisk intuition, ur 

Brusling, C. & Strömqvist, G. (2007) Reflektion och praktik i läraryrket. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Kemmis, S. (2001) Exploring the relevance of critical theory for action research: 

Emancipatory action research in the footsteps of Jürgen Habermas, ur Reason, 

P., & Bradbury, H. (2002) Handbook of action research. Participative inquiry & 

practice. London: Sage 

 

Kitchenham, A. (2008) The evolution of John Mezirow’s transformative learning 

theory. Journal of Transformative Education, Vol.6 No.2 

 

Krantz, J. (2009) Styrning och mening – anspråk på professionellt handlande i 

lärarutbildning och skola. Doktorsavhandling, Institutionen för pedagogik, 

Växjö universitet. [Elektronisk] Tillgänglig på: 

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-5726> [2009-11-17] 

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Langemar, P. (2005) Att låta en värld öppna sig. Introduktion till kvalitativ metod i 

psykologi. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.  

 

Lantz, A. (2007) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

Light, G., Cox, R. & Calkins, S. (2009) Learning and teaching in higher education. The 

reflective professional. London: Sage 

 

Luttenberg, J. & Bergen, T. (2008) Teacher reflection: the development of a typology. 

Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 14, No. 5-6, 543-566 

 

Matthew, C.T. & Sternberg, R.J. (2009) Developing experience-based (tacit) knowledge 

through reflection. Learning and Individual Differences, Vol.19 530-540. 

 



33 
 

Marsick, V.J & Watkins, K.E (2001) Informal and incidental learning. New Directions 

for Adult and Continuing Education, No. 89 [Elektronisk] Tillgänglig på: 

<http://www.psf.wur.nl/en/workshops/Informal%20learning.pdf> 2009-11-24 

 

Marsick, V.J. (2009) Guest editorial: Towards a unifying framework to support 

informal learning theory, research and practice. Journal of Workplace Learning, 

Vol. 21 No. 4, 265-275. 

 

Mena Marcos, J.J., Sánchez, E. & Tillema, H. (2008) Teachers reflecting on their work: 

articulating what is said about what is done. Teachers and Teaching: theory and 

practice. Vol. 14, No.2, 95-114 

 

Mezirow, J. (1995). Transformation theory of adult learning, ur M. R. Welton (Ed.), In 

defense of the lifeworld. New York: State University of New York Press. 

 

Mezirow, J. (1997) Transformative learning: theory to practice. New directions for 

Adult and Continuing Education, no.74 1997 

 

Mezirow, J. (1998). On critical reflection. Adult Learning Quarterly, 48(3), 185-198. 

 

Molander, B. (1993) Kunskap i handling. Göteborg: Diadalos 

 

Patel, R. & Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

 Polanyi, M. (1966) The tacit dimension. Garden City, New York: Doubleday and 

Company. 

 

Reason, P. & Bradbury, H. (2001) Introduction: Inquiry and participation in search of a 

world worthy of human aspiration, ur Reason, P., & Bradbury, H. (2002) 

Handbook of action research. Participative inquiry & practice. London: Sage 

 

Rosdahl, B. (2008) Mellan reproduktion och reflektion: om reflektionens möjligheter i 

en postmodern skola. Masteruppsats, Institutt for pedagogikk og larerutdanning, 

Universitetet i Tromsö. [Elektronisk] Tillgänglig på: 

<http://hdl.handle.net/10037/1441> [2009-12-01] 

 

Ryan, A. (2005) Teacher development and educational change: empowerment through 

structured reflection. Irish Educational Studies, Vol. 24 No. 2-3, 179-198. 

 

Rönnerman, K. (1998) Utvecklingsarbete – en grund för lärares lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Rönnerman, K. (2004) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. 

 Lund: Studentlitteratur 

 

Schön, D. (1983) The reflective practitioner. How professionals think in action. USA: 

Basic Books 

 

Schön, D. (1987) Educating the reflective practitioner. San Francisco: Josey-Bass 



34 
 

 

Skolverket (2009) Skolverkets lägesbedömning 2009. [Elektronisk] Tillgänglig på: 

<http://www.skolverket.se/publikationer?id=2280> [2009-11-20] 

 

SOU (2008) En hållbar lärarutbildning. 2008:109. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Stenbock Hult, B. (2004) Kritiskt förhållningssätt. En vetenskaplig, etisk attityd och ett 

högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur 

 

Tiller, T. (1999) Aktionslärande – Forskande partnerskap i skolan. Hässelby:  

 Runa Förlag AB 

 

Van Manen, M. (1991) The tact of teaching – the meaning of pedagogical 

thoughtfulness. Ontario: The Althouse Press 

 

Van Manen, M. (1995). On the epistemology of reflective practice. Teachers and 

Teaching: Theory and practice, 1(1), 33–50. 

 

 

Vetenskapsrådet (2009) Codex - Regler och riktlinjer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk] Tillgänglig på: 

 <http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml> [2009-12-21]   

 

Zeichner, K. (1996). Forskning om lärares tänkande och skilda uppfattningar av 

reflekterande praktik i undervisning och lärarutbildning., i Brusling, C. & 

Strömqvist, G. (red), Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur: Lund 

 

Zeichner, K. (2001) Educational action research, ur Reason, P., & Bradbury, H. (2002) 

Handbook of action research. Participative inquiry & practice. London: Sage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2280


35 
 

Bilaga A 

 

 
 

 

 

 

2009-11-06 
 

Förfrågan om deltagande i vetenskaplig studie 
kring reflektion och utveckling 

 
Föreliggande förfrågan vänder sig till dig som är gymnasielärare med flera års 

yrkesverksamhet. Vi som skriver är studenter på Samhällsvetarprogrammet för lärande, 

utveckling och kommunikation på Blekinge Tekniska Högskola, och den vetenskapliga 

studie som avser genomföras ska ligga till grund för vår kandidatuppsats i pedagogik. 

 

Under veckorna 47-50 kommer vi att samla in material till vår studie som i stora drag 

handlar om lärares utveckling av sin yrkesroll genom reflektion. Vi planerar att 

genomföra ett inledande samtal per telefon under vecka 47 då du får tydlig information 

och instruktioner om studien. Efter att detta samtal genomförts kommer vi att hålla 

kontakten under tre veckor via e-mail, för att i vecka 50 kunna göra en uppföljande 

intervju med dig på din arbetsplats. Syftet med denna intervju är att prata om och 

diskutera materialet som uppkommit under de tre veckor som gått sedan introduktionen, 

och även samtala kring vilka slutsatser du har kunnat dra av upplevelsen.  

 

Det inledande samtalet beräknas ta cirka 20 minuter och den uppföljande intervjun max 

en timme. Tiden för din insats under veckorna mellan samtalen bestämmer du själv efter 

möjlighet och behov. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång. Alla uppgifter är anonyma. Med resultatet från undersökningen hoppas vi 

kunna öka kunskapen kring olika former av kompetensutveckling som lärare själva kan 

använda för att förbättra sin yrkeskompetens inom olika områden. 

 

Om du är intresserad av att delta, var vänlig meddela oss detta senast den 13/11 via e-

mail eller telefon för att bestämma dag och tid för det inledande samtalet. Vi är mycket 

tacksamma för din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Lena Pettersson Nygren     Charlotta Mellgren 

lena.pettersson.nygren@bth.se  

033-150910 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för management 

Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 

mailto:lena.pettersson.nygren@bth.se
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2009-11-09 
 

Förfrågan om deltagande i vetenskaplig studie 
kring reflektion och utveckling 

 
Föreliggande förfrågan vänder sig till dig som är gymnasielärare med flera års 

yrkesverksamhet. Vi som skriver är studenter på Samhällsvetarprogrammet för lärande, 

utveckling och kommunikation på Blekinge Tekniska Högskola, och den vetenskapliga 

studie som avser genomföras ska ligga till grund för vår kandidatuppsats i pedagogik. 

 

Under veckorna 47-50 kommer vi att samla in material till vår studie som i stora drag 

handlar om lärares utveckling av sin yrkesroll genom reflektion. Vi planerar att 

genomföra ett inledande samtal per telefon under vecka 47 då du får tydlig information 

och instruktioner om studien. Efter att detta samtal genomförts kommer vi att hålla 

kontakten under tre veckor via e-mail, för att i vecka 50 kunna göra en uppföljande 

intervju med dig på din arbetsplats. Syftet med denna intervju är att prata om och 

diskutera materialet som uppkommit under de tre veckor som gått sedan introduktionen, 

och även samtala kring vilka slutsatser du har kunnat dra av upplevelsen.  

 

Det inledande samtalet beräknas ta cirka 20 minuter och den uppföljande intervjun max 

en timme. Tiden för din insats under veckorna mellan samtalen bestämmer du själv efter 

möjlighet och behov. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång. Alla uppgifter är anonyma. Med resultatet från undersökningen hoppas vi 

kunna öka kunskapen kring olika former av kompetensutveckling som lärare själva kan 

använda för att förbättra sin yrkeskompetens inom olika områden. 

 

Om du är intresserad av att delta, var vänlig meddela oss detta senast den 13/11 via e-

mail eller till rektorn, och ange gärna vilken dag och tid under v.47 som passar dig bäst 

för det inledande samtalet. Vi är mycket tacksamma för din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

 

Charlotta Mellgren     Lena Pettersson Nygren 

chme07@student.bth.se 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för management 

Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation 

 

mailto:chme07@student.bth.se
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Bilaga B 

 

Utgångsfrågor till uppföljande samtal med lärarna 

1. Under studien 

Hur har de upplevt reflekterandet under de här korta veckorna, om det varit negativt 

eller postivit? 

Har det varit till nytta för dig personligen? På vilket sätt i så fall? 

Är det något du brukar göra, kanske inte så här nedskrivet men kanske lite utan att tänka 

på det? 

Kan du se att du utvecklats på något sätt redan genom de här korta reflektionerna under 

ett par veckors tid? 

  

2. Vad kan det ge 

Kan du känna att du reflekterar i handling över tidigare erfarenheter, eller gör du det i 

efterhand? 

Kan du lära dig av din erfarenhet genom att reflektera över den?  

Hur tror du att man på bästa sätt kan ta vara på sin erfarenhet? Hur skulle du vilja att det 

gick till? 

  

3. Framåt 

Kan du se det här som ett verktyg för utveckling av yrkesrollen? 

 Är det  här något du kan tänka dig att göra till rutin kanske för din egen utvecklings 

skull? 

Har personligheten betydelse för hur man väljer att reflektera eller går det att hitta en 

modell som passar alla? 

Tror du att dela sina reflektioner i t.ex. lärarlaget vore värdefullt för lärarlaget och dig 

som enskild lärare, och i så fall varför och hur? 

  

 

 


