Reflektion är väl bra?
Lärare skall reflektera. Lärarstudenter och lärarutbildare skall reflektera.
Genom reflektion lär man sig sin praktik. Men är det så enkelt?
I en avhandling vid Göteborgs universitet svarar Peter Erlandson nej på den
frågan.
Reflektion har sedan början av åttiotalet varit ett nyckelbegrepp i
lärarutbildningssammanhang. Begreppet fick vid spridning efter publicerandet av
Donald A Schöns ”The Reflective Practitioner” (1983). Ett av de mest fundamentala
och övergripande påståendena i Schöns teori om reflektion är att ett ”tänkande”
inbegrips i professionella praktikers handlande, ett tänkande som samtidigt som det
ingår i handlandet, föregår det. Denna teori är kondenserad i begreppet reflection-inaction.
- Teorin fick stor spridning när lärarutbildningarna akademiserades. Schön erbjöd ett
redskap som kunde användas för att kunna diskutera praktikernas profession, säger
Peter Erlandson.
I sin avhandling ”Docile Bodies and Imaginary Minds-on Schön’s Reflection-inAction” diskuterar Peter Erlandson Schöns begrepp. Dels diskuteras bärkraften i
”reflection-in-action” betraktat som en konceptuell formulering som är tänkt att
kunna användas för att beskriva och förklara professionella praktikers handlande.
Dels diskuteras begreppet som en del i ett större konceptuellt och sociokulturellt
sammanhang.
- Reflektion är en term med mängder av betydelser. Schön använder själv termen på
åtminstone ett tiotal olika sätt, säger Peter Erlandson som hoppas att han bidragit till
att avnaivisera användningen av begreppet reflektion i utbildningssammanhang.
Han visar i avhandlingen att det är tveksamt om ”reflection-in-action” är användbart
för att beskriva och klargöra professionella praktikers praktik eller deras
yrkesskicklighet. Han föreslår att reflektion istället bör betraktas som ett begrepp som
är invävt i en historisk och politisk teknik för disciplinering, och subjektskonstruktion
av medborgarkonsumenter.
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