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Sammanfattning 

Reflektion benämns inte som begrepp i förskolans styrdokument. Trots det läggs det stor vikt i 

styrdokumenten på pedagogers förmåga att ständigt utvärdera, förbättra och utveckla den pedagogiska 

verksamheten. Forskning visar att pedagoger ofta arbetar omedvetet och utan tydlig struktur, vilket 

kan förhindras genom kontinuerlig reflektion i arbetslaget. Denna studies syfte är att lyfta aktiva 

pedagogers egna erfarenheter och tankar kring reflektion i förskolan samt diskutera hur reflektion kan 

bidra till en större medvetenhet i det pedagogiska arbetet. En digital enkätundersökning har utformats 

som besvarats av pedagoger som sträcker sig över stora delar av landet. Resultaten visar att 

pedagogerna beskriver hur de arbetar utifrån olika varianter av reflektionsunderlag men att läroplanen 

är det styrdokument som majoriteten använder för att reflektera över sitt pedagogiska arbete. 

Resultaten synliggör också ett uttalat behov för mer tid för reflektion, och att kontinuerlig fortbildning 

förstås som väsentligt för att främja arbetslagens pedagogiska reflektioner. Vår slutsats är att kollegial 

reflektion behöver prioriteras både av ledning och av pedagogerna själva. Detta möjliggör en 

pedagogisk verksamhet där varje individ ständigt utvecklas i sin profession, vilket skapar 

förutsättningar för medvetet pedagogiskt arbete i förskolans verksamhet. 
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Förord 

Denna studie utgör examensarbetet för Linnéa Hofberg och Linda Kjellander, två förskollärarstudenter 

på Stockholms Universitet. Studiens syfte och frågeställningar grundar sig i tankar och diskussioner som 

uppkommit under utbildningens gång. Vi vill först och främst tacka våra nära och kära som har kommit 

in med ”nya ögon” och korrekturläst vår uppsats när behov funnits. Vi vill främst rikta ett stort tack till 

vår fantastiska och förstående handledare Adrian som både har bidragit med kloka insikter och stöttande 

ord som möjliggjort detta arbete. Reflektion är något vi båda anser är otroligt viktigt, både i livet och 

som blivande förskollärare. Vi vill därför avsluta med en bakgrund till rubriken till detta examensarbete. 

Den utgörs av en mening som Linnéas VFU- handledare sa under ett reflektionsmöte med sitt arbetslag. 

Hon vände sig till Linnéa och sade, ” Glöm inte ordet ”vi”. För det handlar inte om mig, det handlar om 

oss”.   

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Detta examensarbete har initierats och utvecklats av båda studenterna. Vi anser att uppsatsprocessen har 

bestått av en förening av båda parters olika kompetenser och intressen. Linnéa haft särskilt ansvar för 

utformning och genomförande av enkätundersökning medan Linda har haft särskilt intresse och fokus 

kring framställning och redogörelse av tidigare forskning och analysmetod. Emellertid har vi båda varit 

delaktiga i alla delar och vi ställer oss stolta bakom denna studie och dess resultat.   
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Inledning 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, ss. 14–15) beskrivs det att verksamheten, för att 

läroplansmålen ska uppnås, kontinuerligt behöver utvärderas och utvecklas av förskolans pedagoger. 

Nilsson (2017, s. 31) skildrar begreppet reflektion som en kontinuerlig process som ökar kunskap och 

utveckling samt som ett gemensamt och systematiskt sätt att förstå och bidra till djupare kunskap kring 

tidigare erfarenheter. Författaren skiljer på individuell reflektion och kollegial reflektion och betonar 

vikten av den sociala kontexten genom att i grupp reflektera och lyfta tidigare erfarenheter vilket bidrar 

till fördjupad kunskap och medvetenhet (Nilsson 2017, ss. 31–32). Enligt läroplanen (Skolverket 2016, 

ss. 14–15) ska hela arbetslaget vara en del av den kontinuerliga utvecklingen vilket kräver ett samarbete 

mellan arbetslagets olika aktörer. Hur processen för detta ska se ut finns det dock ingen tydlig 

beskrivning på, vilket kan förstås kan skapa en otydlighet i det praktiska arbetet (jfr Eidevald 2013). 

Läroplanens bristande tydlighet i detta område riskerar att ge ett inkonsekvent förhållningssätt till hur 

uppdraget genomförs på olika sätt runt om i Sverige, då olika tolkningar görs över hur utvärderingen av 

verksamheten ska ske (jfr Insulander & Svärdemo Åberg 2014, ss. 14–15). 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 13–15) skildrar i sin studie ett resultat som synliggör att det 

råder oenighet över vad det pedagogiska arbetet faktiskt innebär och hur verksamheten påverkas av vilka 

tolkningar som pedagogerna själva gör. De menar vidare att studien påvisar en brist på djupare 

reflektioner i det systematiska kvalitetsarbetet vilket förhindrar den professionella medvetenhet som 

krävs för att förstå uppdraget. Även Gradovski och Løkken (2015, s. 331) beskriver att de i sin studie 

finner att barnskötarna i anser att det skulle utveckla dem professionellt om de skulle få möjlighet att 

diskutera och reflektera tillsammans med sina kollegor. Författarna menar vidare att dialog och 

interaktion är väsentligt för att uppnå en gemensam förståelse. Ovanstående artiklar är samstämmiga i 

sina slutsatser att det är centralt att aktörerna i förskolan skapar möjligheter att systematiskt och 

kontinuerligt reflektera över de handlingar och val som görs. Detta menar de olika författarna i sin tur 

bidrar till en djupare kunskap och medvetenhet som möjliggör för de olika yrkesgrupperna att arbeta 

gemensamt mot att uppfylla förskolans mångsidiga uppdrag (Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 

13; Gradovski & Løkken 2015, s. 34). 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers utsagor om deras uppfattningar och erfarenheter 

av kollegial reflektion i sitt dagliga arbete.  Begreppet ’pedagoger’ i denna studie avser de som arbetar 

i den pedagogiska verksamheten med barnen, det vill säga förskollärare, barnskötare och andra anställda 

som är en del av den dagliga verksamheten med barnen. I studien förstås ”kollegial reflektion” utifrån 

Nilssons framställning av begreppet, genom att beskrivas som en kollektiv samverkan mellan flera 

aktörer, där primärt fokus ligger på att tillsammans genom dialog utveckla kunskaper och nya insikter 

(Nilsson 2017, ss. 31–32). Studien förenar dessa resonemang med tidigare forskning som synliggör en 

uppfattning om att läroplanens direktiv är otydliga inom detta. Intresset och behovet av att synliggöra 

pedagogernas egna erfarenheter och tolkningar av kollegial reflektion av verksamheten blir således 

studiens utgångspunkt. Ett centralt motiv med vår studie är att synliggöra hur reflektion kan uppfattas 

och förstås av aktörerna inom förskolans verksamhet för att således kunna diskutera hur kollegial 

reflektion kan möjliggöra ett medvetet arbetssätt. Det är den huvudsakliga anledningen till att vi i denna 

studie har använt oss av en enkätundersökning som metod för datainsamlingen av det empiriska 

materialet. Vi menar att en enkätstudie av den här arten möjliggör att fler respondenter kan delta i vår 

undersökning. Därtill vill vi göra gällande att mängden respondenter kan bidra till att synliggöra ett 
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bredare perspektiv över hur reflektion uppfattas och tolkas i användningen inom förskolans dagliga 

praktik.  

Eftersom läroplanen inte skriver fram den kollegiala reflektionen på ett konsekvent och tydligt sätt, 

öppnas flera tolkningsmöjligheter vilket även forskning visar skapar konsekvenser i det dagliga arbetet. 

Detta sistnämnda kan i sin tur avsevärt begränsa eller försvåra möjligheterna för att arbeta mot en 

likvärdig förskola, som påverkas av hur reflektionerna genomförs och prioriteras. Vi har tagit del av 

tidigare forskning som berör hur reflektion kan bidra till medvetenhet och professionell utveckling. 

Denna studie kommer förena dessa resonemang och genom pedagogers egna utsagor av sina kollektiva 

reflektioner diskutera hur förskolans uppdrag kan tolkas och uppfattas. Läroplanens nya utformning, 

som i dagsläget enbart existerar som ett utkast, kommer sannolikt att beröra fenomenet reflektion i en 

större utsträckning än vad föregående läroplaner har gjort. Enligt vår uppfattning är detta ett uttryck för 

att ansvariga för den kommande reviderade läroplanen anser att reflektion inom förskolans verksamhet 

inte ska underskattas. Eftersom majoriteten av den tidigare forskningen som kommer beröras i studien 

publicerats de senaste tio åren, tolkar vi det som att även forskare börjar finna detta område intressant. 

Tidigare forskning 

Studien utgår ifrån tidigare forskning som på olika sätt belyser hur reflektion kan bidra till att ny kunskap 

och fördjupade insikter skapas. När dessa resonemang används kan reflektion förstås som en viktig 

aspekt för att pedagoger ständigt ska kunna utvecklas i sitt pedagogiska arbete.  

Främst utgår denna undersökning från en avhandling av Nilsson (2017, s. 35) som diskuterar betydelsen 

av kollegial reflektion för verksamma lärare, med syfte att försöka förbättra lärarnas hälsa och 

arbetsmiljö. Vår studie anlägger, till skillnad från Nilssons hälsoperspektiv (jfr 2017, s. 35), ett 

förskolperspektiv för att försöka svara på hur kollegial reflektion kan tolkas och förstås av 

förskolepersonal i relation till förskolans uppdrag. Studien utgår också från von Wrights (1992, ss. 64–

65) redogörelse av begreppet metakognitiva kunskaper. Författaren beskriver hur dessa kunskaper 

kräver ett aktiv reflekterande som endast kan uppnås genom att i efterhand reflektera kring upplevda 

erfarenheter och handlingar genom att försöka förstå den utifrån olika perspektiv.  

Vidare beskriver vi tidigare forskning som diskuterar vikten av gemensam förståelse av förskolans 

uppdrag, där resultaten visar på hur förskolans uppdrag kan förstås som ”otydligt” och ”rörigt”. 

Konsekvenser av detta beskrivs genom tidigare forskning, som menar att detta kan resultera i varierande 

tolkningar och en brist på gemensam medvetenhet och organiserad reflektion inom arbetslaget 

(Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s.13; Simonsson & Markström 2013, ss. 2–3; Skolverket 2012, 

ss. 5–6). Eidevald (2013, s. 18) belyser hur förskolans pedagoger stundvis upplever utvärdering och 

analysering av verksamheten som en belastning och ytterligare en syssla som måste klaras av. 

Författaren beskriver emellertid att dessa tankegångar kan förhindras om pedagoger får stöd och 

kunskap genom att ta del av tidigare forskning som förklarar hur förskolans uppdrag kan tolkas och 

realiseras.  

Genom att ta avstamp i Nilssons framställning av kollegial reflektion så beskrivs också begreppen 

reflection in action och reflection on action (Nilsson 2017, s. 31). Framöver kommer dessa begrepp 

benämnas reflektion i och om handlingen. Dessa begrepp skildrar två olika aspekter av reflektion 
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genom att beskriva hur reflektion både kan ske i samma stund som handlingen sker, och i efterhand. 

Förmågan att ta till sig ny kunskap och lärdomar kan förstås som en process där en erfarenhet behöver 

upplevas för att sedan kunna utvecklas till nya insikter och kunskaper genom reflektion och 

kommunikation. 

Till sist framställs begreppet tid som en väsentlig aspekt i relation till möjliggörandet av kollegial 

reflektion. Tidsbegreppet skildras utifrån ett subjektivt perspektiv, där uppfattningen om tid beror på 

individernas egna upplevelser och synsätt (Nilsson 2017, ss. 32–33). Gradovski och Løkken (2015, ss. 

339, 342) redogör exempelvis för hur deras studie belyser en önskan från förskolans personal om mer 

tid för reflektion för att utveckla det pedagogiska arbetet, men att detta inte alltid uppfylls.  

Kollegial reflektion 

Nilsson (2017, s. 35) anlägger ett salutogent, hälsofokuserat, perspektiv i sin studie genom att diskutera 

hur kollegial reflektion kan förstås som ett positivt verktyg för att förbättra lärares hälsa och välmående. 

Exempelvis visar studien hur lärarna fann de kollegiala reflektionerna betydelsefulla, både professionellt 

och allmänt (Nilsson 2017, s. 61). Studien argumenterar också för hur kollegial reflektion bidrar till att 

personalen får diskutera och reflektera kring rådande situationer inom yrket tillsammans med andra 

kollegor. Författaren beskriver i sin studie att det leder till en professionsutveckling som i sin tur ger en 

positiv effekt på individernas hälsa (Nilsson 2017, s. 12). Nilsson (2017, s. 31) hänvisar till von Wrights 

(1992, s. 65) resonemang angående reflektionsprocesser som fungerar som en förklaringsmodell för att 

beskriva vad som sker när människor reflekterar. von Wright (1992, s. 65) beskriver hur denna process 

innehåller fyra steg och menar att det först krävs att vi upplever någonting, en konkret erfarenhet. Andra 

steget är att individen reflekterar över dennes upplevelser, om någon ny lärdom uppstår och hur 

situationen uppfattades, vilket sätter händelsen i ett perspektiv. Författaren beskriver vidare att 

reflektionsprocessens tredje steg är att individen sedan använder sina nyfunna tankar och reflektioner 

genom att försöka skapa djupare förståelser över det fenomen som uppstått. Det fjärde och slutgiltiga 

steget är att individen använder sig av de nya kunskaperna genom att använda dessa konkret i praktiken 

vilket resulterar i nya erfarenheter. von Wright (1992, ss. 64–65) diskuterar hur denna process möjliggör 

en fördjupad förståelse av ett fenomen, vilket kan beskrivas som en metakognitiv kunskap, och att detta 

enbart kan uppstå genom kontinuerlig reflektion av de handlingar och val som görs i praktiken. 

Författaren menar att det finns en risk att endast en ytlig förståelse av fenomenet uppnås om individen 

inte reflekterar kring fenomenet utifrån flera olika perspektiv.  Även Nilsson (2017, s. 67) argumenterar 

för hur ett utbyte av erfarenheter och kunskap gynnar lärares professionella arbete. Här synliggörs vikten 

av de kollektiva reflektionerna, vilka förenar och möjliggör att flera individers tankar och erfarenheter 

lyfts. von Wright (1992, s. 65) förklarar hur metakognitiva processer möjliggör djupare kunskaper som 

sträcker sig över ”här och nu” och skapar insikter som kan användas i framtiden. Emellertid menar 

författaren att detta kräver övning och att individen utvecklar denna förmåga genom att aktivt reflektera 

över det hen erfar och upplever. 

Nilsson (2017, ss. 31–32) för liknande argument och menar att det finns en tyst kunskap bland lärare 

som inte kan utvecklas eller problematiseras om dessa inte synliggörs i ett kollegialt reflekterande. 

Författaren resonerar över hur begreppen självreflektion och kollektiv reflektion kan förstås som två 

varianter av ett reflekterande och menar att den kollektiva delen av reflektion bidrar till något mer än 

när individen reflekterar för sig själv. Kollegial reflektion beskrivs uppstå i en social kontext när 

människor, i detta fall lärare, använder sig av varandras erfarenheter och kompetenser för att stötta 

varandra och utvecklas genom interaktion (Nilsson 2017, ss. 31–32). Den kollegiala och sociala 
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aspekten i förhållande till reflektion kan följaktligen förstås fungera som en stöttning och ett verktyg för 

en grupp människor att vidareutveckla sina kunskaper och skapa nya insikter. 

Förskolans mångtydiga uppdrag 

von Wright (1992, s. 60) belyser hur en människas förståelse av världen är individuell, vilket skapar 

komplexa och ytterst subjektiva tolkningar och uppfattningar av fenomen. Författarens resonemang 

beskriver hur det inte går att urskilja endast ett sätt att förstå ett fenomen på, vilket således kan skapa 

konsekvenser men som också förklarar vikten av reflektion. Reflektion möjliggör att en individ kan sätta 

sin egen förståelse i perspektiv till andras uppfattningar. Verksamheten påverkas och styrs således av de 

tolkningar som pedagogerna gör utifrån styrdokumenten, där bristande medvetenhet av uppdraget 

förhindrar personalens fördjupade reflektionsmöjligheter vilket skapar konsekvenser i praktiken (jfr 

Insulander och Svärdemo Åberg 2014, s.13; Simonsson & Markström 2013, ss. 2–3). Insulander och 

Svärdemo Åberg (2014, ss. 14–15) belyser i sin studie vikten av att gemensamt skapa tydliga och 

strukturerade ramar över hur det pedagogiska uppdraget kan förstås, samt att denna kollektiva 

medvetenhet främjas genom gemensamma diskussioner och reflektioner. Reflektion förstås således vara 

någonting som behöver ingå i det komplexa uppdrag som personal på förskolor dagligen bedriver. Detta 

arbete ska präglas av barnens och pedagogernas tillvaro på förskolan och sträva mot en likvärdig 

förskola för alla.  

I Skolverkets stödmaterial (Skolverket 2012, s. 8) beskrivs det att uppföljning och utvärdering av 

verksamheten är en viktig del i det pedagogiska uppdraget. Författarna skildrar samtidigt hur detta 

uppdrag ofta är förenat med osäkerhet och funderingar bland förskolans personal. Tidigare forskning 

visar att förskolans uppdrag kan tolkas och genomföras på olika sätt, vilket skapar olika konsekvenser 

för den verksamhet som sedan ska utvärderas och förbättras. Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 

13) beskriver exempelvis att deras studie belyser hur de utvalda förskolorna i deras studie genomsyrades 

av oförenliga och skilda tankestilar, som synliggjordes genom pedagogernas sätt att genomföra och 

utvärdera det pedagogiska arbetet. Författarna redogör för hur bristen av en professionell medvetenhet 

och förståelse förhindrar möjligheterna för en gemensam förståelse av förskolans hela uppdrag och 

därmed skapar variationer i förhållningsättet till uppdraget. Nilsson (2017, s. 32) förklarar hur kollegial 

reflektion blir en central del av en lärares professionella ansvar för att ständigt utvecklas i sitt arbete, 

och författaren menar att ny forskning visar att det är betydelsefullt att möjliggöra reflektion i det 

vardagliga arbetet. 

Trots styrdokument och riktlinjer visar forskning att det pedagogiska uppdraget är svårt att tolka och 

realisera vilket kan skapa konsekvenser i förskolans praktik. Skolverket (2012, s. 13) menar att de val 

som pedagogerna automatiskt gör när de tolkar läroplanen har en direkt påverkan på verksamheten. 

Varje handling och metod beskrivs vara förenad med ett visst sätt att se och förhålla sig till uppdraget, 

vilket ger konsekvenser i praktiken. Eidevald (2013, ss. 9–14) diskuterar detta och problematiserar 

läroplanens diffusa krav på ett ständigt utvärderande och utvecklande av förskolans verksamhet, och 

menar att läroplanen saknar exempel på hur det kan göras i praktiken. Vidare beskriver Eidevald (2013, 

s. 19) hur pedagogernas tolkningar och utvärderingar resulterar i olika arbetssätt som alltid är förenat 

med en viss barnsyn, som i sin tur påverkar vilken verksamhet som blir möjlig. Författaren menar att 

detta kräver att pedagogernas tolkningar och handlingar således behöver förenas med ett etiskt och 

kritiskt förhållningssätt. Ett ständigt reflekterande över de val som görs i den pedagogiska verksamheten 

blir utifrån dessa resonemang en viktig aspekt i pedagogernas arbete. Nilsson (2017, s. 68) menar att 

kollektiva reflektioner kan skapa en känsla av gemenskap som i sin tur leder till ett mer medvetet och 
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enhetligt sätt att förstå sitt arbete. Skolverket (2012, ss. 5–6, 60–63) argumenterar samtidigt för 

betydelsen av att ständigt ställa sig kritisk till varför just en metod används i verksamheten, och att hela 

tiden försäkra sig att metoden förhåller sig till läroplanens intentioner och barnens bästa. Exempelvis 

redogör Skolverket för hur utvärdering blir en makt- och etikfråga eftersom pedagogernas egna 

förhållningssätt och aktiva val ständigt påverkar barnen och det som sker i verksamheten, vilket 

författarna menar kräver en aktiv och kontinuerlig dialog mellan pedagogerna.  

Reflektion i och om erfarenheten 

I sin avhandling beskriver Nilsson (2017, ss. 31–32) hur reflektion kan förstås som ett verktyg som 

möjliggör ett systematiskt och medvetet reflekterande av lärares tidigare erfarenheter och ageranden. 

Författaren menar att reflektion bidrar till att lärare utmanas i att medvetet diskutera och lyfta sina egna 

kunskaper för att sedan gemensamt skapa förståelse över deras professionella uppdrag. Ett gemensamt 

samarbete med fokus på samtal och synliggörande av pedagogernas kunskaper och handlingar kan 

således förstås som ett krav i det professionella ansvaret som varje pedagog i förskolan har. Nilsson 

(2017, s.31) skildrar två former av reflektion, reflektion i handlingen och reflektion om handlingen. Båda 

dessa uttryck för reflektion anses, enligt Nilsson, beskriva hur de professionella kan komma att bli 

medvetna om sina underförstådda, implicita och outtalade föreställningar, som påverkar val och 

agerande i det vardagliga arbetet. Nilsson (2017, s. 31) menar att mycket av en lärares arbete sker genom 

rutinmässiga handlingar. Författaren förklarar att reflektion i stunden samt i efterhand bidrar till att 

synliggöra det som lärare tar förgivet och kanske inte är medvetna över. När lärares handlingar 

diskuteras genom kollegiala reflektionerna möjliggörs professionsutveckling och medvetenhet då 

individernas rutinmässiga handlingar, ”den tysta kunskapen”, blir tydligare och självmedveten för 

individerna. Detta bidrar också till att handlingarna kan problematiseras, ifrågasättas och förändras 

(Nilsson 2017, s. 32). Även Simonsson och Markström (2013, ss. 2–3) väljer i sin studie om 

utvecklingssamtal i förskolan att skilja på reflektion i handlingen och reflektion om handlingen. 

Författarna diskuterar vikten av reflektion i stunden för att direkt kunna ifrågasätta och förändra 

omedvetna handlingar men att reflektion i efterhand bidrar till ett mer generellt och djupare 

reflekterande. De menar att reflektion om handlingarna leder till att flera liknande situationer och 

erfarenheter lyfts upp vilket möjliggör en bredare form av kunskap. Detta resonemang går att förena 

med von Wrights resonemang över metakognitiva kunskaper, där ett bredare perspektivtagande av ett 

fenomen möjliggör att den kan förstås på ett djupare plan (jfr von Wright 1992, s. 65). När lärare får 

möjlighet att tillsammans synliggöra både medvetna och omedvetna val, så kan individerna i sin tur 

lättare problematisera och reflektera över om deras arbete sker i enlighet med läroplansmålen (jfr 

Skolverket 2012, s. 56). Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 4) redogör för och diskuterar hur 

synen på lärande samt vad som förstås som kunskap är något som förändras över tid och är beroende på 

kontext. De beskriver exempelvis att en förskjutning har ägt rum, från att använda metoder och material 

där barn bedöms och granskas, till ett förhållningssätt där barn istället förstås som en del av den kunskap 

som konstrueras i verksamheten. Samtidigt beskriver Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 4) hur 

kraven på ständig utvärdering av verksamheten kan resultera i standardiserade mallar för att lättare 

kunna uppnå detta krav. Läroplanen har direktiv på utveckling samt utvärdering och dessa resonemang 

synliggör hur pedagogernas val och handling påverkas av deras individuella värderingar och 

förhållningssätt. På samma sätt argumenterar Skolverket (2012, ss. 64–65) för ett arbetssätt där 

förskolans personal ständigt överväger sina beslut, både i stunden och efteråt.  
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Betydelsen av tid för reflektion  

Lärares arbetssituation har de senaste åren blivit tuffare då kraven på till exempel arbetet med eleverna, 

administrativa arbetsuppgifter samt ansvarsområden ökat markant (Nilsson 2017, s. 15). Gradovski och 

Løkken (2015, ss. 339, 342) redogör för betydelsen av dialog och reflektion mellan norska barnskötare 

och deras handledare. Författarna beskriver hur deras studies resultat synliggör en stark önskan om mer 

tid för reflektion, vilket pekar på att kollegial reflektion uppfattas som givande och viktigt, men att det 

inte sker i den mån som efterfrågas. Även Nilsson (2017, s. 64) redogör för hur lärare uppfattar att 

kollektiv reflektion med kollegorna inte prioriteras. Författaren menar att reflektionerna istället fick ske 

spontant i stunden, men att de strukturerade reflektionerna försummades. von Wright (1992, s. 66) 

redogör på liknande sätt hur reflektion kan förstås som en förmåga som behöver tränas upp, men att 

reflektionsprocesserna ofta förväntas ske automatiskt. Individer ges sällan något utrymme att bemästra 

denna förmåga vilket begränsar deras reflekterande. Författaren argumenterar för att reflektion kan 

fungera som ett verktyg, men att det sin tur kräver en stöttande miljö som möjliggör detta.  

Nilsson (2017, ss. 32–33) förklarar att tid kan förstås som både objektiv, där tid delas upp i minuter och 

timmar, och subjektiv, eftersom en situation kan uppfattas olika långa beroende på individernas 

upplevelser. Författaren menar vidare att tid idag beskrivs som något värdefullt och dyrbart, men också 

förknippat med mycket skuldkänslor och krav. Eidevald (2013, s. 18) redogör exempelvis för en 

motsättning hos förskollärare när det handlar om att utvärdera och dokumentera verksamheten, eftersom 

det kan förstås som ytterligare en arbetsuppgift. Nilsson (2017, s. 33) menar emellertid att människans 

uppfattning av tid påverkas av den sociala och kulturella kontext vi lever i, vilket också gör den till en 

relationell och subjektiv aspekt. Författaren argumenterar för behovet av en struktur där reflektion 

prioriteras, och att en nedskärning av reflektionsmöjligheter enbart leder till negativa konsekvenser för 

lärares arbetssituation. Tidigare forskning visar således på hur kollegial reflektion både är nödvändig 

och viktig för förskollärare för att kunna synliggöra den kunskap som de individuellt bär på, samt 

utveckla ny kunskap tillsammans. Detta gäller både i handlingen, men framförallt efteråt för att kunna 

synliggöra, förena och problematisera de subjektiva värderingar och förhållningssätt som varje individ 

besitter.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra pedagogers uppfattningar och erfarenheter av 

kollegiala reflektioner inom arbetslaget.  

Frågeställningar: 

- Vilka förutsättningar finns det för reflektion inom arbetslagen? 

- Hur uppfattar arbetslagen möjligheter för reflektion i sina verksamheter? 
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Teoretiskt perspektiv 

För att besvara studiens syfte används ett poststrukturalistiskt perspektiv med dess centrala begrepp 

diskurser och språk, makt och styrning samt subjektet och identiteten. Den valda teorin kommer ge 

verktyg för att synliggöra och diskutera hur olika pedagoger från olika förskoleverksamheter uttrycker 

sina erfarenheter, med grund i samma enkätfrågor. Närmast beskrivs hur den poststrukturalistiska teorin 

används när forskare försöker besvara frågan om hur olika uppfattningar konstrueras i kontexten mellan 

människor. 

En poststrukturalistisk ingång 

En teori hjälper forskaren att rikta sin blick mot något, vilket tydliggör vissa aspekter av omvärlden 

medan andra åsidosätts (Svensson 2015, s. 208). För en studie vars fokus är reflektion och ett kollektivt 

samarbete, krävs det således en teori som går i linje med just dessa aspekter. Simonsson och Markström 

(2013, s. 4) beskriver en undersökning som tar ett poststrukturalistiskt perspektiv i bruk. Författarna 

förklarar hur denna teori förstår kunskap som något som skapas, konstrueras, socialt och relationellt 

genom språket. Palla (2011, s. 41) redogör för hur det poststrukturalistiska perspektivet betraktar 

kommunikationen mellan människor som central, där språket inte speglar en verklighet. Istället 

beskriver författaren hur språket påverkar och skapar en uppfattning av verkligheten. Inom denna 

teoretiska ingång förstås alla fenomen i omvärlden vara relationella, där verkligheten skapas i relationen 

mellan människor (Dolk 2013, s. 62). När denna teori tas i bruk blir reflektion något som är relationellt 

och som konstrueras i mötet mellan aktörerna i kontexten, i detta fall förskolan. Det finns i och med det 

inte ett objektivt sätt att förstå och förhålla sig till reflektion, utan beror på individens uppfattning om 

reflektion.  

Utifrån vald teori och dess förståelse av världen som en språklig konstruktion bidrar det till ett teoretiskt 

verktyg för att förstå och undersöka kollegial reflektion som en konstruktion. Pedagogernas egna utsagor 

och erfarenheter blir de språkliga aspekter som teorin finner intressant. Palla (2011, s. 41) beskriver ett 

antal begrepp som är centrala inom det poststrukturalistiska fältet. Dessa är diskurser och språk, makt 

och styrning samt subjekt och identitet. Författarna menar emellertid att dessa förstås vara samhörande 

och alltid i relation till varandra. Denna studie kommer att förhålla sig till och utgå från dessa begrepp 

för att analysera och diskutera kollegial reflektion och pedagogers upplevelser av detta i förskolan. 

Nedan kommer begreppen förklaras och förankras i syfte att synliggöra varför dessa ingångar är 

relevanta i förhållande till kollegial reflektion. 

Genom att utgå från begreppet diskurser beskriver den poststrukturalistiska teorin hur makt påverkar 

individens talande och handlande. Vårt språk konstruerar och påverkar vad som förstås som normalt och 

inte, vilket resulterar i en uppfattning om vilka handlingar som är accepterade och således även 

avvikande, i en viss kontext (jfr Dahlberg, Moss & Pence 2014, s. 48). Detta producerar en diskursiv 

praktik som skapar en uppfattning kring vad som är accepterade handlingar (jfr Palla 2011, s. 46). Vad 

som förstås som sant och inte blir således utifrån det poststrukturalistiska perspektivet något som 

konstrueras i form av diskurser, och därmed inte är ständigt och förutbestämt.  

Därefter beskrivs begreppet makt som en medveten och omedveten styrning som påverkar individens 

möjligheter till tänkande och handlande. Samtidigt beskrivs det hur individen både är ett resultat och en 

del av den makt som möjliggör det som sker och konstrueras mellan människor. Maktbegreppet och de 
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diskurser (sanningar) som råder mellan människor beskrivs skapa konsekvenser för hur vi förstår oss 

själva, genom att skapa en föreställning av oss som subjekt. Det poststrukturalistiska perspektivet förstår 

emellertid inte subjektet, individiden, som en passiv deltagare som enbart styrs av de diskurser som 

råder, utan förklaras alltid vara en del av konstruktionen av de diskurser som ständigt skapas (jfr Palla 

2011, ss. 44–46). Subjektet kan således konstruera, positionera, en bild av sig själv och andra, genom 

att följa eller göra motstånd mot aktuella diskurser.  

Diskurser och språk 

Utifrån ett maktperspektiv kan olika diskurser konstrueras.  Diskurserna påverkar hur vi handlar och 

kommunicerar, och vidare påverkar hur vi reflekterar. Dolk (2013, s. 62) beskriver hur människan 

påverkas av diskurser som producerar gemensamma föreställningar, vilka formar vad som anses normalt 

eller avvikande att säga och göra i en praktik. Handlingar, åsikter eller uppföranden som går emot dessa 

diskursiva föreställningar blir således uppfattade som konstiga eller felaktiga. Bolander och Fejes (2015, 

s. 96) förklarar hur begreppet diskurs kan beskrivas på många olika sätt men förklarar, precis som Dolk, 

att diskurser producerar sanningar i praktiken, som påverkar vad som anses vara rätt beteenden. Språket 

och hur människor talar om sin egen praktik förstås konstruera denna praktik vilket blir intressant för 

att besvara denna studiens syfte. Teorin kan belysa och diskutera vilka diskursiva föreställningar som 

råder i pedagogers reflektioner om läroplanens innehåll, samt hur pedagogerna själva positioneras i 

dessa. Det poststrukturalistiska perspektivet ser således världen som en språklig och diskursiv praktik, 

som ständigt konstruerar sätt att förstå och uppfatta omvärlden. Diskurser skapar olika 

normaliseringspraktiker som genom samspel och interaktion mellan aktörer och samhällsenliga 

strukturer skapar en rad olika normaliteter, vad som förstås som rätt och inte att säga eller göra (Palla 

2011, ss. 29–30). Förskolan innehåller även normaliseringspraktiker som synliggörs genom vad och hur 

aktörerna talar om olika fenomen eller ställningstaganden. Dolk (2013, s. 196) beskriver exempelvis hur 

pedagogers föreställningar om barn konstruerar en diskurs och normaliseringspraktik. Barn vars 

handlingar och beteenden går emot dessa, kan således förstås som ”felaktiga” eller ”onormala”. 

Diskurserna inom förskolans normaliseringspraktik befästes av aktörerna när de i mötet med varandra 

konstruerar föreställningar om olika fenomen. Föreställningarna är inga objektiva sanningar, men olika 

fenomen förstås mer accepterande, och således mer sanna, än andra (jfr Palla 2011, ss. 29–30; 

Simonsson & Markström 2013, s. 4). När arbetslag reflekterar påverkar dessa diskurser vad som förstås 

som ”rätta tankar”, vilket i sin tur skapar sätt att förstå verksamheten på. En pedagog kanske blir 

diskursivt ”hyllad” medan en annan förstås avvika från de andra. Den poststrukturella inblicken på 

förskolan och hur diskurser och språk påverkar pedagogerna ger oss verktyg att synliggöra och diskutera 

vilka diskurser som råder inom kontexten (jfr Palla 2011, ss. 38–39). I denna studie blir det väsentligt 

och givande att förstå pedagogernas beskrivningar av de kollegiala reflektionerna som en konstruktion 

av en kontext. De olika diskurserna skapar normaliseringar av vad som anses som rätt eller inte att 

säga/göra inom de kollektiva reflektionstillfällena.   

Styrning och makt  

Inom det poststrukturella perspektivet kan förskolan betraktas som en arena där olika föreställningar 

råder, som exempelvis vad som förstås normalt och avvikande i ett barns handlingar och beteenden 

(Palla 2011, s. 30). Dolk (2013, s. 62) diskuterar hur förskolans diskursiva kontext består av olika 

konstruerade maktrelationer, både mellan barn och vuxna, och att dessa ofta uppstår i de vardagliga 



10 

 

situationerna. Författaren beskriver bland annat att eftersom diskurser påverkar vad som är möjligt i en 

kontext, så skapar det också en föreställning om vem som har rätt att göra det. Utifrån dessa resonemang 

är diskurser och makt alltid förenade och påverkar individerna. Palla (2011, s. 51) redogör för 

maktbegreppet och menar att makt påverkar individernas möjligheter och således fungerar som en 

styrande faktor. Vidare argumenterarar författaren för en diskussion kring hur makt påverkar och styr 

kontexten och individerna inom denna, snarare än varför. Palla (2011, s. 51) menar vidare att inom 

poststrukturalismen förstås makt som en bidragande faktor till kunskap och utvecklar saker även till det 

bättre, vilket skiljer sig från uppfattningen om att makt endast är någonting som är påtvingat, 

kontrollerande och enbart negativt. Palla (2011, s. 51–52) synliggör maktens möjligheter och beskriver 

makt som något som får saker att ske och skapar förutsättningar för att förskolan ska fortsätta utvecklas, 

genom att ständigt bidra till det som konstrueras i förskolans kontext. Dolk (2013, ss. 62–63) redogör 

för hur ett diskursanalytiskt förhållningssätt gör det möjligt att identifiera och kritiskt granska de rådande 

normerna och diskurserna i en kontext, vilket möjliggör att andra perspektiv och förhållningssätt 

synliggörs. När ett poststrukturalistiskt perspektiv tas i bruk belyses också individens egna 

handlingspåverkan att motsätta sig olika maktrelationer och eventuella styrningar (Palla 2011, s. 52). 

Individen beskrivs alltid ha möjlighet att gå emot de maktförhållande som råder, och påverka den 

sanning som konstrueras inom dessa. Dolk (2013, s. 200) redogör också för det ”tysta motståndet” och 

menar att allt motstånd mot rådande diskurser och maktrelationer inte alltid är synligt utåt, utan kan 

också återspeglas i en individs val att inte göra något alls.  

Palla (2011, s. 51–52) beskriver makt som ett fenomen som finns överallt och hela tiden. Författaren 

menar att en individs kroppsliga och sociala handlingar påverkas av makten som ständigt konstrueras 

och förändras, vilket förklarar hur makt inte finns inom människan utan skapas i mötet med andra 

aktörer. En situation är inte förutbestämd utan inom maktrelationerna finns det en möjlighet för 

individen att välja hur hen ska agera. Utifrån dessa resonemang skapas en uppfattning av makt som en 

väsentlig och drivande relationell faktor i förskolan, och därför också viktig i förhållande till ett 

kollektivt reflekterande mellan individerna.  

Subjektet och identiteten 

Simonsson och Markström (2013, ss. 4–5) framställer begreppet subjekt som väsentlig inom det 

poststrukturalistiska perspektivet. När detta perspektiv tas i bruk förstås människor som subjekt som 

ständigt positionerar sig samt andra i den diskursiva praktiken, genom tal och handlingar. Författarna 

förklarar att subjektets sätt att tala om sin praktik, påverkar dess handlingsmöjligheter. Simonsson och 

Markström (2013, ss. 3–4) förklarar vidare hur olika praktiker, kontexter, påverkar individen och hur 

hen framställs av sig själv och andra. De menar att subjektet således positioneras och positionerar sig 

själva, vilket skapar både möjligheter och hinder för individen. Subjektskapandet påverkas av de 

rådande diskurser som finns, och som påverkar vad som anses vara rätt kunskap eller sanning, vilket 

alltså beror på kontext och skiljer sig mellan olika samhällen och kulturer (Palla 2011, ss. 46, 51; 

Simonsson & Markström 2013, s. 4). Palla (2011, s. 46) beskriver dessa positioneras utifrån begreppet 

subjektviseringsprocess där diskurserna förstås producera olika sätt att förstå subjektet på. Processen 

konstruerar föreställningar om subjektet vilket även bidrar till en styrning över individens 

handlingsutrymme.   

Diskurserna formar subjekten genom handlingsmöjligheterna men tillåter även individen att själv 

påverka sin egen medverkan vilket även ger möjlighet till motstånd (Simonsson & Markström 2013, s. 

5; Palla 2011, s. 49). Palla (2011, s. 49) menar att identiteter kan ses som någonting komplext och 
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beskriver identitet som både personligt och socialt. Författaren menar att den personliga identiteten 

samexisterar med den sociala identiteten. Precis som subjektet konstrueras identiteter i mötet med 

diskurser och andra subjekt. Vi skapar oss själva samtidigt som vi skapar andra (Palla 2011, s. 49). I en 

förskolekontext positioneras subjekten, barn och pedagoger, utifrån maktförhållanden och rådande 

diskurser, där individens förståelse över vad hen kan göra och säga konstrueras. Konstruktionen av 

subjekt synliggörs även i förhållande till någon annan, genom det egna identitetsskapandet i form av när 

vi agerar och interagerar med andra. Subjektet är därför i en ständig dubbel process av positionering av 

andra och sig själv (Palla 2011, s. 47). Subjektskapande och individers förståelse för sina egna 

handlingsmöjligheter kan vara en väsentlig aspekt att förhålla sig till i studien eftersom ett arbetslag 

består av flera subjekt, som alltid är i relation till varandra.  

Metod 

Val av metod 

Ahrne och Svensson (2015, s. 9) förklarar hur en kvalitativ undersökningsmetod innefattar alla metoder 

som inte utformats för att analyserats med hjälp av statistik. I en kvantitativ studie bearbetas och 

presenteras data istället i form av tabeller och mätbara diagram (Arnqvist 2014, s. 104). Eftersom 

studiens data samlats in genom en enkätundersökning med både öppna och slutna frågor innebär det att 

denna forskningsstudie använder både en kvalitativ och kvantitativ undersökningsstruktur. Svensson 

och Ahrne (2015, s. 25) beskriver hur en kvalitativ studie kan använda sig av triangulering, där olika 

datainsamlingsmetoder används för att undersöka samma fenomen och med detta öka studiens 

trovärdighet. Denna studie använder sig av triangulering genom att samla in data som både är av mätbar 

karaktär samt data som behöver kategoriseras och analyseras kvantitativ.  

Enkätundersökningen utformades med öppna och slutna frågor som bidrar till att datamaterialet kan 

undersöka kollegial reflektion både kvantitativt och kvalitativt. Hjalmarsson (2014, ss. 159–160) 

redogör för hur en enkätstudie kan utformas med både öppna och slutna frågor där de olika alternativen 

bidrar med olika förtjänster. Författaren förklarar att öppna enkätfrågor ger studiens deltagare utrymme 

att besvara frågorna med egna ord och möjliggör att uppfattningar som forskaren inte innan tänkt på 

synliggörs. Syftet med slutna frågor kan istället vara att forskaren lättare kan jämföra svar eftersom 

deltagaren uppmanas att välja ett av de svarsalternativ forskaren utformat i förhand. Denna metod är 

givande när forskare vill samla in en större mängd data som behandlar individers uppfattningar och 

synpunkter om ett visst fenomen (Arnqvist 2014, s. 109). För att utnyttja fördelarna med båda 

frågetyperna (få pedagogernas uppfattningar samt möjlighet att jämföra svar) valde vi att utforma 

enkätundersökningen på detta sätt. För att undvika risken med en för repetitiv enkätundersökning, med 

för många öppna frågor, valde vi att utforma fem stycken slutna frågor, där det gavs utrymme för vidare 

motivering under två av dem (jfr Hjalmarsson 2014, ss. 160–161).  Utöver dessa frågor konstruerades 

fyra öppna frågor där deltagarna fritt fick formulera sina svar (se bilaga 1). 

Tidigare forskning som behandlar pedagogers arbete med utvärdering och utveckling av verksamheten 

har använt sig av andra metoder, som på olika sätt skulle kunnat gynna vår studie. Exempelvis använde 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 5–7) videoobservationer i sin studie, vilket hade möjliggjort 

empiriska data genom observationer av pedagogers reflektionstillfällen. Gradovski och Løkken (2015, 

s. 238) valde istället intervjuer i sin forskning, vilket hade gett oss möjlighet att fördjupa oss i 



12 

 

respondenternas utsagor. Eftersom vi ville skapa en studie med en högre grad av generaliserbarhet (jfr 

Svensson & Ahrne 2015, s. 26) valde vi att använda enkätundersökning i syfte att underlätta för oss att 

samla in en tillräckligt stor mängd data. Att en enkätundersökning når en stor mängd är något 

Hjalmarsson (2014, s. 163) nämner.  

Vår studies enkätundersökning distribuerades via Internet, vilket bidrog till studiens syfte och 

frågeställningar genom att nå ut till en större mängd individer (jfr Hyltén- Cavallius 2011, s. 205). En 

svaghet med en internetbaserad datainsamling är den tillgänglighet som metoden ger, vilket kan resultera 

i en hög svarsfrekvens och därmed en alltför stor mängd data att analysera (Hyltén-Cavallius 2011, s. 

207). Svensson och Ahrne (2015, s. 21) argumenterar för att en forskare behöver förhålla sig till sitt 

forskningssyfte när datainsamlingsmetod ska väljas. Vi anser att en större mängd respondenter stödjer 

arbetet med att besvara forskningssyftet och vi valde därför att acceptera den risken. 

Urval och avgränsningar 

Enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 20) är det viktigt att förhålla sig till forskningens syfte när val av 

informanter eller insamlingsempiri ska beslutas. Eftersom studiens syfte är att nå pedagogers 

uppfattningar och erfarenheter av kollegial reflektion behöver forskningsdata som samlas in uppfylla 

just det. Informanter i vår studie behövde således vara pedagoger med erfarenhet av en förskolekontext, 

som genom en enkätundersökning kunde skildra, formulera sina uppfattningar och sina erfarenheter av 

ett kollegialt reflekterande i förskolan (jfr Arnqvist 2014, s. 109).  

Hjalmarsson (2014, s. 158) beskriver att de urval av deltagare som en forskare gör behöver motiveras 

av att individerna kan besvara forskningsfrågan. Författaren menar att de individer som ska besvara en 

enkätundersökning måste ha erfarenhet av det fenomen som ska studeras. I denna studie ville vi nå 

förskolpedagogers uppfattningar, vilket således inte enbart handlade om yrkesrollen förskollärare eller 

barnskötare. För att nå pedagoger med erfarenhet av förskolan valde vi initialt att publicera 

enkätundersökningen på två plattformar. Den första plattformen var på det sociala mediet Facebook, i 

en grupp med namn ”Förskolan.se”. I denna grupp krävs en skriftlig ansökan för att få tillträde och där 

endast personer med koppling till förskolan accepteras. Motivet till detta val grundade sig i att 

informanterna således skulle ha en tydlig koppling till förskolan med ett egenintresse att diskutera frågor 

som berör dessa ämnen.   

Löfdahl (2014, s. 32) argumenterar för att en forskningsstudie som rör förskolan ska ha en motivation 

att vilja förbättra och utveckla förskolan. Vi valde därför också att skicka ut enkäter till förskolechefer 

för att uppmuntra dem att involvera sina arbetslag i denna studie. Den andra plattformen blev därmed 

hemsidan ”Stockholm Stad”, där vi slumpmässigt valde ut tio förskolechefers mejladresser, från olika 

kommuner och förskolor. Fördelen med att välja flera olika plattformar som berör förskolan, är att det 

ökar säkerheten att de resultat som studien kommer fram till inte endast är applicerbar på just en grupp 

individer. Det skapar en större generaliserbar forskning som kan säga något om uppfattningar om 

kollektiva reflektioner, utöver de pedagoger som medverkat i studien (jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 

22).  

Hyltén-Cavallius (2011, s. 227) redogör för att en risk med att utnyttja Internet när data ska samlas in, 

är att tillgängligheten för information är så hög att individer inte motiveras att delta i just den forskning 

som man själv erbjuder. Vi fick erfara detta genom att de två initiala plattformarna resulterade i ett lågt 

antal respondenter. Det medförde att vi valde att publicera enkätundersökningen i ytterligare två 

Facebook-grupper med koppling till förskolan. Dessa var ”Förskoleupproret” samt ”Pedagogiska tips 
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och trix för förskollärare”. Motivet för just dessa två plattformar var att de efterliknade de egenskaper 

som vi ursprungligen hade. 

Undersökningspersoner 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s. 40) menar att en forskare alltid behöver reflektera över valet av 

respondenter presenteras och redovisas i en studie. Författarna menar att det är relevant att upplysa om 

väsentlig information om respondenterna som möjliggör en jämförelse med liknande studier. 

Exempelvis menar de att respondenternas ålder och kön kan vara intressanta i relation till andra studier 

som genomförs. Samtidigt är det viktigt att deltagarnas medverkan förblir anonym och att den 

information som presenteras inte kan härledas till respektive individ (Löfdahl 2014, s. 38). 

Informationen som samlas in i denna studie bestod av deltagarnas kön, ålder samt vilken kommun de 

arbetade inom.  Eftersom vår studie intresserade sig för alla pedagogers upplevelser av kollegial 

reflektion ansåg vi att det inte var relevant att deltagarna behövde beskriva sin yrkesroll för att besvara 

studien. Emellertid utformades en fråga som behandlade yrkesrollers påverkan i de kollegiala 

reflektionerna, men vi ville nå allas uppfattningar om detta. Ingen ytterligare information samlades in i 

form av e-postadresser eller IP-adresser för att skydda individernas identitet, och därmed försäkra en 

studie med hög konfidentialitet (jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 29).  

När enkätundersökningen färdigställdes hade totalt 85 stycken respondenter bidragit till studien. Av 

dessa var samtliga kvinnor mellan 23 och 62 år. Samtidigt fick studien en stor geografisk spridning, tack 

vare enkätundersökningens möjlighet att nå ut till ett omfattande antal deltagare (jfr Arnqvist 2014, s. 

109).  

Studien försäkrar att individernas personuppgifter är konfidentiella vilket också resulterar i att vi inte 

med säkerhet kan veta om individerna de facto är pedagoger med relation till förskolan. Detta är en brist 

vi finner med denna form av insamlingsmetod. Emellertid förhåller vi oss till Svensson och Ahrnes 

(2015, ss. 19–21) resonemang om en forskares förmåga och krav att tolka de resultat som samlas in. 

Författarna menar att en forskare alltid ska sträva efter en så objektiv studie som möjligt, men att 

forskning alltid innebär någon form av tolkning. Saar och Löfdahl (2014, s. 27) för liknande resonemang 

och menar att en forskarens uppfattning om förskolan kommer bidra till de resultat som presenteras. Vi 

behöver således vara medvetna om att vi gör en tolkning av respondenternas utsagor. När resultaten 

analyseras och presenteras behöver vi tolka och förhålla oss till om individernas utsagor känns rimliga 

och tillförlitliga i förhållande till studiens syfte. 

Genomförande 

Vi som forskare behövde medvetet konstruera en enkätundersökning som motsvarar studiens syfte och 

undersökningsområde (jfr Hjalmarsson 2014, s. 157). Enkätundersökningen utformades genom en 

onlinetjänst i ett Google-formulär1. Denna tjänst erbjuder ett praktiskt och tydligt verktyg som med 

enkelhet kan skapa olika avsnitt samt kontrollera vilken typ av information som sparas från 

respondenterna. Enkäten delades in i två delar, en informativ- och en frågedel. Under det informativa 

avsnittet fanns en obligatorisk fråga angående deltagarnas samtycke till medverkan i studien. En 

forskningsstudie behöver ett skriftligt samtycke från respektive deltagare och därför fanns en hyperlänk 

till en samtyckesblankett (jfr Vetenskapsrådet 2017, ss. 15–16). Fortsatt tillgång till 

                                                      
1 https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 
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enkätundersökningen krävde att individerna accepterade sin medverkan och därefter fick ge information 

om ålder, kön samt kommun som de arbetar inom (se bilaga 1). 

Enkätundersökningens frågeavsnitt bestod av fem flervalsfrågor, varav två kompletterades med 

ytterligare motivering till valt svarsalternativ. Därefter följde tre skriftliga frågor som respondenterna 

fick besvara genom fria formuleringar och motiveringar. Avslutningsvis erbjöds respondenterna 

möjlighet att ytterligare bidra med information angående deras erfarenheter och uppfattningar av 

kollegial reflektion. Enkätundersökningens utformning innebar således en blandning av öppna och 

slutna frågor, som möjliggjorde att respondenterna ombads att både välja på förvalda svarsalternativ 

samt besvara frågor med egna ord (jfr Hjalmarsson 2014, s. 159). 

Googles onlinetjänst gav oss möjligheten att själva besluta om hur stort utrymme respondenterna gavs 

att besvara de öppna frågorna i. Vi erbjöd respondenterna ett stort utrymme att skriva på, eftersom 

studiens syfte är synliggöra pedagogernas uppfattningar av kollegial reflektion. Det motiverade vårt val 

att inte begränsa deras möjligheter att uttrycka sig.   

För att möjliggöra tillgången till de resultat som generades så lät vi enkätundersökningen vara öppen för 

oss under hela datainsamlingsprocessen. Enligt Fejes och Thornberg (2015 s. 38) är en 

forskningsprocess sällan rak och enkelspårig, vilket möjliggör för forskaren att kontinuerligt återgå till 

sin insamlade data och således göra diverse olika tolkningar och besluttaganden. Exempelvis 

underlättade det vår sammanställning av kvantitativa data som de slutna frågorna genererade och 

möjliggjorde att vi kunde börja urskilja likheter och skillnader i respondenternas utsagor av de öppna 

frågorna (jfr Arnqvist 2014, s. 111; Hjalmarsson 2014, s. 159).  

När enkäten skulle utformas valde vi att skicka ut en testversion till vänner och bekanta för att minimera 

risken för syftningsfel eller annat som kunde behövas korrigeras. Konstruktionen av enkäten blev 

således genomtänkt och bearbetad innan den publicerades på valda plattformar. En felaktighet i 

konstruktionen av enkäten uppmärksammades olyckligtvis efter publicering. Den sista frågan som 

uppmuntrade respondenterna att komma med ytterligare utsagor hade av misstag ställts in som 

obligatorisk, vilket på förhand inte var avsikten. En konsekvens av detta blev en stor mängd svar av 

karaktären, ”nej”, ”0”, ”- ”och så vidare. Thornberg och Fejes (2015, s. 260) beskriver hur en forskare 

ständigt måste vara medveten om att ens egna beslut och tolkningar påverkar forskningen. Detta blev vi 

medvetna om genom misstaget som emellertid kan ha bidragit till att fler respondenter tog sig tid att 

besvara denna fråga. En annan svaghet vi uppfattat med denna metod är att slutna enkätfrågor kan 

begränsa respondenternas möjlighet att besvara efter sina egna behov och förutsättningar. 

Respondenterna ombads att ge svar på antal timmar avsatt reflektionstid som de har i sitt arbetslag. 

Enkätundersökningen utformades med svarsalternativ 1 till 5 timmar (se bilaga 1) men efter en 

genomläsning av respondenternas svar fann vi respondenter som beskrev sig ha avsevärt mindre tid än 

så. Denna problematik synliggör Hjalmarsson (2014, s. 60) och redogör för hur en sluten enkätfråga kan 

riskera att inte ha tillräckligt med svarsalternativ, vilket således begränsar respondenternas 

valmöjligheter. I efterhand hade det därför varit betydelsefullt att ha konstruerat svarsalternativ med 

större bredd.  

Som tidigare beskrivits distribuerades undersökningen på de två plattformarna, Facebookgruppen 

”Förskolan.se”, samt till utvalda förskolechefer som vi funnit på Stockholms Stads hemsida. Dessa 

kodades för att systematiskt skilja de två plattformarna åt. Den undersökning som skickades ut genom 

Förskolan.se kodades [FSKHT17ON] medan den som skickades till förskolecheferna fick kodnamnet 

[FSKHT17DIR]. FSK17 står för ”Förskolan höstterminen 2017”, medan ON representerar ”online” och 

DIR står för ”direkt”.  
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Fem dagar efter publicering hade enkäten i Facebook-gruppen genererat cirka 35 respondenter. Vi hade 

således mycket material att tillgå men valde ändå att hålla den öppen på grund av den korta tid som den 

funnits tillgänglig. Internet som miljö är ett kontinuerligt flöde av ständigt ny information vilket kan 

hindra att individer uppmärksammar det som publicerats (jfr Hyltén-Cavallius 2011, s. 227). För att 

återigen uppmärksamma deltagarna om vår studie valde vi att formulera ett tack-inlägg i Förskolan.se 

och således göra studien synlig igen.  

Inget svar eller respons från förskolecheferna hade kommit in vid denna tidpunkt. Svensson och Ahrne 

(2015, s. 22) argumenterar för att flertalet insamlingsmiljöer av liknande karaktär förbättrar studiens 

resultats säkerhet. Eftersom förskolecheferna inte gett oss något svar och för att inte enbart använda oss 

av en Facebook-grupp valde vi att publicera enkäten på två andra plattformar. Dessa grupper var 

”Pedagogiska tips och trix för förskollärare” samt ”Förskoleupproret”. Detta beslut uppfyllde vår 

ambition att få in fler deltagare och efter en vecka hade vi totalt 86 stycken medverkande respondenter, 

varav en var ett dubbelsvar som efter noggrann kontroll kasserades. Efter samråd med handledare valde 

vi att avsluta och stänga enkäten så inga fler svar kunde registreras. Vi fann 85 stycken respondenter 

mycket givande och ville inte riskera en överbelastning av insamlad data som skulle försvåra vår 

analysprocess (jfr Thornberg & Fejes 2015, s. 261).   

Det Google-formulär som vi konstruerade enkäten genom erbjöd en enkel nedstängningsprocess där ett 

tackmeddelande skickades ut till de som deltagit. Vi kunde således upprätthålla en god etisk försvarbar 

studie genom att respektera och uppmärksamma respondenternas viktiga roll i forskningen (jfr Svensson 

& Ahrne 2015, s. 28).  

Efter enkätundersökningen avslutades kunde vi behålla all insamlad kvantitativ data i form av diagram 

och tabeller, som konstruerats i Google-formuläret. För att säkerhetsställa att inget material gick förlorat 

valde vi att ladda ner allt material i ett ytterligare dokument. I dokumentet sparade vi ner bildkopior av 

allt empiriskt material, som underlättade vår databearbetning som bestod av både kvalitativ och 

kvantitativ analys. Vi kunde således dels sammanställa all statistik som de slutna frågorna genererat 

samt börja kategorisera och sammanställa de öppna frågorna utifrån vald analysmetod (jfr Arnqvist 

2014, s. 104; Fejes & Thornberg 2015, s. 35). 

Databearbetning och analysmetod 

När datainsamlingen är genomförd är det tid för bearbetning och analys av den information som kommit 

in. Detta genomförs genom att sortera och ordna sin data och således försöka komma fram till rimliga 

slutsatser och resultat (Svensson & Ahrne 2015, s. 23). All insamlad data registrerades och 

sammanställdes direkt i en Resultat-del i det Google-formulär som använts. Informationen var endast 

tillgänglig för oss som skapat dokumentet. Den kvantitativa statistiken genererades automatiskt i detta 

verktyg, genom att omedelbart skapa diagram och tabeller. Även identiska svar kategoriserades för att 

underlätta vår process att urskilja eventuella samband och mönster i respondenternas utsagor. Varje svar 

från respektive respondent genererade cirka två A4-sidor som vi medvetet valde att behålla i datorform, 

utifrån både en miljö- och tidsaspekt. Allt datamaterial exporterades sedan till en .csv-fil som 

behandlades i Microsoftprogrammet Excel för att underlätta vår bearbetning av informationen.   

Vår studie innehåller både en kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod. Den kvantitativa aspekten av 

studien uppnås genom att vi samlat in data som kan presenteras statistiskt i form av tabeller och diagram 

(jfr Arnqvist 2014, s. 104). Samtidigt behandlas en del av respondenternas svar kvalitativt genom att vi 

forskare aktivt organiserat och kategoriserat informationen (jfr Fejes & Thornberg 2015, s. 35). 
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Analysmetod 

Vi som forskare behöver säkerställa att studien besvarar det syfte och de frågeställningar som 

formulerats. För att uppfylla detta krav krävs det att vi på ett meningsfullt och strukturerat sätt bearbetar 

den data som samlas in (jfr Roos 2014, s. 53). Enligt Svensson (2015, ss. 208, 214) är användning av ett 

teoretiskt perspektiv nödvändigt när en studies data ska analyseras. Författaren förklarar att en teori 

hjälper forskaren att sätta innehållet i perspektiv, vilket möjliggör en analytisk blick på det som ska 

studeras. Öhlander (2011, ss. 272, 280–283) för ett liknande resonemang och menar att en analys alltid 

innebär en avgränsning och tolkning av det insamlade materialet. Författaren beskriver att ett teoretiskt 

perspektiv underlättar för forskaren genom att erbjuda en särskild teoretisk begreppsram som ställer 

specifika frågor till materialet, och således möjliggör att data kan struktureras.  

Eftersom vår studie vill lyfta och synliggöra pedagogers erfarenheter och tankar om kollegial reflektion, 

behövde vi välja en analysmetod som fokuserar på respondenternas beskrivningar och uppfattningar. 

Analysmetoden som används för denna studie kommer utgå från ett diskursanalytiskt perspektiv. 

Bolander och Fejes (2015, ss. 90–91) förklarar hur denna analysmetod belyser språkets roll i hur vår 

verklighet uppfattas och konstrueras genom att koncentrera sig på hur ett fenomen beskrivs. De språkliga 

praktiker som en människa deltar i, både i text och tal, konstruerar en uppfattning om verkligheten. 

Samtidigt hjälper diskursanalysmetoden forskaren att urskilja vilka diskursiva föreställningar, sanningar 

eller uppfattningar, som tillskrivs ett fenomen genom att några aspekter belyses som viktiga medan 

andra utesluts helt.  

Utifrån de skriftliga utsagorna som deltagarna bidrar med i undersökningen, synliggörs de språkliga 

praktikerna i skrift. Boréus (2015, ss. 176–177) betonar att en diskursanalys förstår den språkanvändning 

vi använder inom sociala praktiker, situationer eller miljöer, påverkar hur vi tolkar och förstår vår 

omvärld. Bolander och Fejes (2015, s. 92) argumenterar för diskursanalysens möjligheter att synliggöra 

och problematisera vad för verklighet som språket producerar i form av diskurser och förgivettaganden. 

Diskursanalysen blir således givande när forskare vill studera individers uppfattningar och 

sanningsbilder som skapas kring ett fenomen. Genom att analysera människors medvetna och 

omedvetna tal och handlingar, inkluderas och exkluderas vissa aspekter, vilket i sin tur synliggör vad 

som blir möjligt inom den diskursiva praktiken (Bolander & Fejes 2015, ss. 90–91). Analysmetoden blir 

fördelaktig i denna studie genom att vi kommer kunna se vilka diskursiva beskrivningar av kollegial 

reflektion som pedagogerna urskiljer. Det ger oss ett givande analytiskt verktyg för att diskutera vilka 

diskurser som studiens resultat kan belysa.  

Bolander och Fejes (2015, ss. 93–94) förklarar emellertid att en diskursanalys inte kan förstås 

frambringa en sanning eller ett rätt svar att applicera på resultatet. Författarna menar att diskursanalysen 

istället skapar ett verktyg för oss att kunna analysera vilka diskursiva sanningar som får högre status än 

andra, vilket kan tolkas vara mer sanningsenliga för just dessa respondenter. Vår studie kan således inte 

redogöra och beskriva en sann bild av hur kollegial reflektion kan förstås för förskolans praktik som 

helhet. De resonemang som studiens resultat och analys kan producera kan emellertid bidra till en 

diskussion över hur uppfattningen av kollegial reflektion i förskolan skulle kunna påverka förskolans 

verksamhet. Boréus (2015, s. 182) menar nämligen att diskurser och de ramar som dessa skapar, konkret 

påverkar det samhälle vi lever i. Författaren beskriver hur dessa ramlar både möjliggör och begränsar 

en individs handlingsmöjligheter. Dessa tankegångar blir relevanta i förhållande till vår studie vars 

tidigare forskning synliggör konkreta brister i pedagogers systematiska arbete i förskolan.  

Studiens analys kommer utgå från idén att datainsamlingen beskriver en uppfattning av verkligheten i 

form av de språkliga utsagor som görs av respondenterna. Bolander och Fejes (2015, ss. 93–94) 
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beskriver hur resultatet som samlas in och de tolkningar och analyser som görs inte går att åtskilja i en 

diskursanalytisk metod. Allt förstås istället som beskrivningar och uppfattningar, och inte objektiv 

sanning av något. I vår studie förstås således resultaten som presenteras som en direkt tolkning, vilket 

direkt sätter igång en diskursanalytisk process. Bolander och Fejes (2015, s. 94) resonerar också över 

forskarens roll när material ska analyseras och menar att dessa inte går att förstå som fristående från de 

diskursiva tolkningar som konstrueras. Boréus (2015, s. 181) för liknande argument och skildrar 

exempelvis hur en beskrivning av ett problem eller fenomen i sig påverkar vilken diskurs som blir 

möjlig. Vi som har skapat enkätundersökningen och formulerat enkätfrågorna behöver vara medvetna 

om att vi därmed direkt har påverkat de diskurser som kommer analyseras utifrån vald metod. Emellertid 

behöver en forskare alltid förhålla sig till sin egen påverkan i en studie eftersom en objektiv skildring 

av verkligheten inte är möjlig att uppnå (jfr Fejes & Thornberg 2015, s. 20). 

Bolander och Fejes (2015, s. 97) redogör för ett antal diskursanalytiska frågor som kan användas som 

vägledning när resultatet ska bearbetas. Dessa frågor har vi omformulerat och anpassat till vår studies 

syfte och frågeställningar på följande sätt: 

Vad sägs om reflektion i enkätundersökningen? 

På vilka sätt tar pedagogerna upp reflektion i praktiken i enkätundersökningen? 

Vilka sanningar framställs som viktiga i pedagogernas beskrivningar (diskurser?)  

Hur beskrivs reflektion i förhållande till de yrkesroller som finns i förskolan? 

En diskursanalytisk ingång direkt förhåller sig till ett samband mellan resultat och analys genom att 

förstå världen som en direkt subjektiv tolkning. Emellertid presenteras resultaten först och därefter den 

analys som gjorts under varje kategori. En tematisering och kategorisering av resultaten har gjorts utifrån 

ovan redovisade diskursanalytiska frågor. En tematisering med grund i dessa frågor underlättade vår 

databearbetning där vi urskiljer mönster genom att sammanställa likheter och skillnader i 

respondenternas utsagor (jfr Öhlander 2011, s. 275; Bolander & Fejes 2015, s. 197; Fejes & Thornberg 

2015, ss. 35–37).   

Sammanställningen av data presenteras i följande tre kategorier: ”Förutsättningar och struktur för 

kollegial reflektion”, ”Uppfattningar och förhållningssätt” samt ”Konsekvenser och avgörande 

faktorer”. Dessa tre kategorier anser vi strukturerar och representerar respondenternas enkätsvar och 

för att på ett tydligt och trovärdigt sätt presentera studiens resultat används direkta citat och utdrag (jfr 

Öhlander 2011, s. 288). Varje citat presenteras utifrån följande exempelmodell: [RX] där R står för 

Respondent och X symboliserar en siffra mellan 1 och 85 (vilket motsvarar antalet deltagare). Vi har 

korrigerat uppenbara stavfel men annars presenteras respondenternas beskrivningar som de är 

formulerade i enkätundersökningen. 

Forskningsetiska överväganden  

Pripp (2011, s. 80) menar att en forskningsprocess alltid innefattar flera etiska aspekter som forskaren 

behöver förhålla sig till. Författaren redogör för hur etik-begreppet kan delas in i två kategorier, 

forskaretik och forskningsetik. Forskaretiska frågor innefattar forskarens plikt att upprätthålla en studie 

som är av god kvalité med medvetna val och tydlig presentation av de beslut som tagits. Forskningsetik 

berör etiska aspekter och skyldigheter i förhållande till studiens medverkande respondenter. Vi som 

ansvariga forskare för denna studie har ett ansvar att under hela forskningsprocessen medvetet förhålla 



18 

 

oss till såväl forskaretiska samt forskningsetiska frågor. Det gäller allt ifrån val av datainsamlingsmetod 

till presentation av de resultat som studien genererar (jfr Löfdahl 2014, s. 32). 

Ett medvetet ställningstagande vid varje beslut hjälper forskaren att försäkra att god forskaretisk studie 

genomförs. För att upprätthålla en giltig och vetenskapligt grundad studie med tydlig koppling till valt 

forskningsområde motiverades alla beslut i förhållande till studiens syfte och frågeställningar (jfr Roos 

2014, ss. 51–53). Utformningen av enkätundersökningen genomfördes på ett medvetet sätt med tydlig 

koppling studiens syfte och frågeställningar genom att innehålla frågor som på olika sätt synliggjorde 

respondenternas uppfattning och erfarenheter av kollegial reflektion (jfr Löfdahl 2014, s. 37). 

Respondenternas svar presenteras i form av citat vilket möjliggör en studie som helt grundas i det 

material som samlats in, och således minskar risken att resultat förvrängs eller framställs felaktigt (jfr 

Pripp 2011, s. 80). Vi har också medvetet valt att beskriva de svårigheter som uppstått under processens 

gång för att möjliggöra att hela forskningsprocessen blir synlig och lätt att följa (Öhlander 2011, s. 272). 

Exempelvis kan vi inte säkerhetsställa att de individer som medverkar i studien faktiskt arbetar i 

förskolan, vilket således kräver en tolkning om tillförlitlighet och rimlighet från vår sida när resultaten 

analyseras (jfr Vetenskapsrådet 2017, s. 28). 

Forskningsetiska beslut fattades alltid i relation till de medverkande respondenterna, med syfte att 

respektera deras integritet genom hela forskningsprocessen (jfr Pripp 2011, s. 80). Löfdahl (2014, s. 36) 

redogör för begreppen informationskrav och samtyckeskrav. Dessa krav behöver forskare förhålla sig 

till genom att informera medverkande deltagarna om studiens syfte, samt ge individerna möjlighet att 

acceptera sitt deltagande genom att ge sitt skriftliga samtycke. I denna information krävs det också att 

deltagarna får möjlighet att avbryta sin medverkan, utan krav på motivering. Dessa krav upprätthölls i 

denna studie genom att bifoga en information- och samtyckesblankett tillsammans med 

enkätundersökningen som skickades ut, där medverkan i undersökningen krävde ett accepterat samtycke 

av respektive respondent.  

Svensson och Ahrne (2015, s. 29) förklarar hur begreppet nyttjandekrav är ytterligare en viktig etisk 

aspekt för forskare att förhålla sig till. Författarna beskriver hur detta begrepp innebär att de 

personuppgifter som samlas in i en studie, inte får påverka de medverkande på ett negativt sätt. Samtidigt 

förklarar författarna att medverkande individer inte ska kunna identifieras i en etisk försvarbar och 

konfidentiell studie. Exempelvis utformade vi medvetet en enkätundersökning med hög konfidentialitet 

genom att personlig information, som epost-adresser och IP-adresser, inte samlades in. Det med 

anledning av att undvika risken att identifiera de medverkande respondenterna (jfr Svensson & Ahrne 

2015, s. 29; Vetenskapsrådet 2017, ss. 13, 41).  

Forskare behöver också alltid vara medveten om sin egen roll och maktpåverkan i den studie som 

genomförs. Pripp (2011, s. 65) förklarar exempelvis hur en forskare inverkar genom att vara den som 

beslutar om forskningsområde, frågeställningar och de tolkningar som görs. Vår valda analysmetod 

bestod av en diskursanalytisk ingång som direkt förutsätter att en forskare är med och påverkar de 

resultat och utsagor som konstrueras vilket gjorde oss medvetna om vår egna medverkan och påverkan 

i studien (jfr Bolander & Fejes 2015, s. 94). 

Studiens kvalitet 

Hjalmarsson (2014, s. 159) beskriver hur medvetna val vid utformning av en enkätundersökning är 

väsentlig för att kunna besvara valt forskningssyfte. Under forskningsprocessens gång 

uppmärksammades detta under flera tillfällen där vårt val av enkätkonstruktion bidrog både till 



19 

 

fördelar och brister i vår studie. Exempelvis hade det varit givande med fler svarsalternativ under 

frågan som berörde antalet avsatt reflektionstimmar varje vecka. Fler alternativ hade kunnat förbättrat 

studien genom att omfatta den variation av avsatt tid som först uppmärksammades när resultaten 

samlats in.   

Ahrne och Svensson (2015, s. 14) belyser att det finns en vinst i att kombinera en kvalitativ och 

kvantitativ undersökningsmetod för att besvara en forskningsfråga. Genom att utforma en 

enkätundersökning med både öppna och slutna frågor kunde denna studies resultat analyseras med 

hjälp av triangulering där fenomenet undersöktes genom både statistiska diagram och kategoriseringar 

av likheter och skillnader i respondenternas beskrivning. I denna studie bearbetades och analyseras 

resultaten således både kvalitativt och kvantitativt vilket är givande för att öka tillförlitligheten (jfr 

Öhlander 2011, s. 292). En medvetenhet och förståelse över att en studie inte resulterar i en sanning 

eller objektiv bild av verkligheten är emellertid väsentlig hos forskare. Att välja en kvantitativ 

forskningsmetod bidrog emellertid till att studiens resultat kunde tolkas och uppfattas ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv genom att erbjuda en specifik analytisk blick (jfr Svensson & Ahrne 2015, 

s. 26).  

En studies validitet eller trovärdighet baseras på att hela forskningsprocessen har genomförts med 

systematik och noggrannhet. Exempelvis ska studiens resultat vara väl förankrat i den insamlade data 

som gjorts och presenteras på ett tydligt sätt (jfr Thornberg & Fejes 2015, ss. 258–259). Samtidigt 

beskriver Roos (2014, s. 51) att en studies trovärdighet, eller reliabilitet, grundas i att datainsamlingen 

förhåller sig till det syfte som formulerats. Med hjälp av ett standardiserat verktyg har vi försäkrat att 

all statistisk data bearbetats på ett korrekt sätt som sedan presenteras i en numerär beskrivning av hur 

många respondenter som svarat på respektive svarsalternativ (jfr Hjalmarsson 2014, s. 158; Arnqvist 

2014, s. 107). Undersökningens kvantitativa resultat analyseras genom att utifrån en 

diskursanalysmetod jämföra och urskilja mönster i respondenternas svar (jfr Öhlander 2011, s. 272). 

Resultaten och analysen presenterades sedan i form av en sammanställning som är tydligt förankrat i 

insamlat material och studiens syfte. Detta försäkrar vi genom att på ett transparent sätt presentera 

direkta citat och formuleringar i anslutning till varje sammanställning (jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 

25).  

Även Internet som datainsamlingsmiljö innebar både positiva och negativa aspekter i förhållande till 

denna studie. Internet och det sociala mediet Facebook bidrog till en omfattande svarsfrekvens med 

stor geografisk spridning vilket är betydelsefullt för att öka en studies generaliserbarhet. Det innebär 

en möjlighet att förhålla sig till forskningens giltighet även utanför denna studie (jfr Hyltén-Cavallius 

2011, s, 205; Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Samtidigt krävdes det ett antal försök för att uppnå 

denna svarsfrekvens vilket kan vara en konsekvens av att studien glöms bort i det ständigt uppdaterade 

flöde som Internet genererar (jfr Hyltén – Cavallius 2011, s .226).  

Vi som forskare har gjort medvetna val att synliggöra de svårigheter som uppkommit under 

forskningsprocessen. Det bidrar till en studie med högre kvalité och trovärdighet genom att på ett 

transparent vis möjliggöra en kritisk diskussion av de beslut som tagits (jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 

25). 
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Resultat och analys 

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers utsagor om deras uppfattningar och erfarenheter 

av kollegial reflektion i sitt dagliga arbete. Undersökningen utgår från studiens frågeställningar: 

”Vilka förutsättningar finns det för reflektion inom arbetslagen?”  

”Hur uppfattar arbetslagen deras möjligheter för reflektioner i sina verksamheter?” 

Resultaten kommer att presenteras genom en sammanställning av respondenternas svar. Utifrån detta 

kan vi synliggöra respondenternas tankar om reflektion i enkätundersökningen i förhållning till studiens 

syfte och frågeställningar. 

Resultaten kommer att presenteras i tre rubriker: Förutsättningar och struktur för kollegial 

reflektion, Uppfattningar och förhållningssätt samt Konsekvenser och påverkande faktorer.  

I detta kapitel har vi gjort en syntes av resultat och analys. Vi presenterar således resultaten av vår 

enkätundersökning tillsammans med analyserna. Vi har valt att göra så mot bakgrund av att det 

underlättar för läsaren att ha resultaten i av citat i nära anslutning till den analys som vi gör utifrån 

materialet. Under respektive rubrik börjar vi med att presentera ett så pass objektivt resultat som möjligt. 

Presentationen sker genom en sammanställning av antalet respondenter som valt respektive 

svarsalternativ, samt genom att både sammanfatta respondenternas utsagor och genom att belysa direkta 

citat. Avslutningsvis kopplar vi resultatet till det teoretiska perspektiv och begrepp vi valt att utgå från i 

denna studie.  Respondenternas utsagor och de resultat som enkätundersökningen gett, kommer under 

respektive rubrik analyseras att utifrån en poststrukturalistisk teori att analyseras med en 

diskursanalysmetod med fyra följande analysfrågor som grund;  

 ”Vad sägs om reflektion i enkätundersökningen,”  

”På vilka sätt tar pedagogerna upp reflektion i praktiken i enkätundersökningen”,  

”Vad framställs som viktigt i pedagogernas beskrivningar” samt  

”Hur beskrivs reflektion i förhållande till de yrkesroller som finns i förskolan?”  

Förutsättningar och struktur för kollektiv 

reflektion 

En enkätfråga behandlade pedagogernas reflektionstid där respondenterna ombads att fylla i hur många 

timmar de har avsatt för kollegial reflektion i veckan. Av de 85 stycken respondenter som besvarade 

enkätundersökningen svarar majoriteten, 48 stycken, att de har en timme avsatt för reflektion i sitt 

arbetslag. Sedan svarar tre stycken att de har två timmar, fyra stycken att de tre timmar reflektionstid 

avsatt. Endast en respondent svarar att de har fyra timmar avsatt tid för kollegiala reflektioner, samt en 

respondent besvarar frågan med sex timmar reflektionstid. Majoriteten har således en timme avsatt för 

gemensam reflektion i veckan.  

När respondenterna svarar på frågan om vilka/vilket reflektionsmaterial som används när de reflekterar 

i arbetslaget, är det läroplanen som dominerar. Av 85 stycken respondenter beskrivs endast en 

respondent att de inte använder sig av något reflektionsunderlag. Läroplanen för förskolan (jfr 

Skolverket 2016) är det dokument som majoriteten av respondenter beskriver sig använda sig av under 
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sina reflektioner. Två respondenter skriver att de använder sig av läroplanen, och skriver inte fram något 

ytterligare material. 60 stycken svar visar emellertid att läroplanen används tillsammans med en eller 

flera ytterligare material. 22 respondenter skriver inte fram läroplanen alls, utan beskriver andra lokala 

dokument som exempelvis, egna konstruerade reflektionsmaterial, pedagogisk dokumentation, 

observationer samt arbetsplaner. En respondent beskriver hur sitt arbetslag har utvecklat ett eget 

underlag för reflektioner som de sedan använder som stöd: 

 
Vi arbetar med projektmappen samt bilder och video för att sedan ta vårt arbete framåt. Vi har ett 

reflektionsprotokoll som vi först fyller i på egen hand och sedan tillsammans med arbetslaget. Vad fångade 

barnens intressen? Hur ska vi arbeta vidare? Vilka nya kunskaper fick barnen? Hur spelade mina didaktiska val 

in i undervisningen? – R7 

 

En annan respondent beskriver hur hen främst använder sig av pedagogisk dokumentation i sina 

gemensamma reflektioner, där läroplanen används i form av stöttning, Samtidigt skriver respondenten 

fram ett gemensamt reflekterande med arbetslag från andra förskolor för att diskutera särskilda begrepp 

eller teman:   

 
Vi använder oss till största del av pedagogisk dokumentation för att tillsammans reflektera och föra arbetet 

framåt med lpfö [Läroplan för förskolan, vår anm.] som stöd. Vi har även reflektionsgrupper som möts med 

pedagoger från andra arbetslag där det reflekteras kring olika material så som exempelvis Likabehandlingsplanen 

eller hur vi ska utforma arbetsplaner eller frågor som ”vad innebär kompetenta barn?” – R57 

 

Reflektionsmaterialens syfte och funktion kan utifrån respondenternas resonemang och förklaringar 

förstås som hjälpmedel, som ska underlätta pedagogernas kollektiva diskussioner och samtal. Flertalet 

respondenter beskriver dokument och material som de sedan kopplar till läroplanen eller pågående 

pedagogiskt projekt. Flera respondenter redogör för hur lokala dokument kan fungera som ett 

förtydligande av läroplanen och som en stöttning i arbetet:  

 

Vi använder oss av academedias lokala dokument, funktionell kvalitet, som är läroplanen i en mer konkret 

fattning – gör vi rätt saker!? – R72 

 

Läroplanen för förskolan, reflektionsslinga där vi ser till veckan som varit och hur vi ska arbeta vidare (lokalt 

PP-dokument som vår chefs alla förskolor använder) – R16 

 

Läroplanen. Aktuell forskning, kommunens underlag, terminsplanering och systematiskt kvalitetsarbete och ofta 

litteratur inom pedagogik – R34 

  

Analys 

 

När ett poststrukturalistiskt perspektiv tas i bruk, med utgångspunkt från en diskursanalys, är det talet 

om en företeelse som är betydelsefull att analysera (Bolander & Fejes 2015, s. 96). I ovanstående stycke 

beskriver pedagogerna sitt arbete utifrån de reflektionsverktyg som används i deras arbetslag. Resultaten 

visar att läroplanen för förskolan (jfr Skolverket 2016) används av majoriteten av respondenterna, som 

även beskrivs användas tillsammans med andra reflektionsmaterial. Simonsson och Markström (2013, 

s. 12) diskuterar hur läroplanen kan förstås vara en styrande faktor som påverkar pedagogernas 

handlingar och förhållningssätt till uppdraget. Eftersom majoriteten av respondenterna nämner 

läroplanen blir det utifrån detta perspektiv en betydande faktor i förhållande till pedagogernas 

uppfattningar av reflektion. Bolander och Fejes (2015, s. 94) redogör att inom ett poststrukturalistiskt 

perspektiv uppfattas språket konstruera en föreställning av diskursiva sanningar, och menar att detta 

även gäller kommunikation genom skrift. Kommunikationen mellan individer, och texter, skapar 
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diskurser som möjliggör att vissa handlingar blir accepterade, medan andra begränsas. När de allra flesta 

respondenter beskriver läroplanen som ett verktyg för reflektion, kan en tolkning vara att läroplanen har 

en stark diskursiv kraft när det kommer till reflektion. Läroplanen (jfr Skolverket 2016) kan således 

förklaras konstruera en makt som styr pedagogerna och deras reflektionsmöjligheter. Palla (2011, s. 51) 

diskuterar emellertid hur makt inte behöver uppfattas som negativt och kontrollerande, utan som en 

styrkande kraft som utvecklar förskolan. Dessa resonemang kan urskiljas i flera av respondenternas 

utsagor som beskriver läroplanen som ett hjälpmedel och stöttning i förhållande till de kollektiva 

reflektionerna. Läroplanen kan således förklaras vara en nödvändig kraft som respondenterna 

framställer som viktig i deras beskrivningar av deras arbetslagreflektioner.  

Bolander och Fejes (2015, s. 96) förklarar hur olika diskurser får olika status, men att ingen konstruktion 

av verkligheten är mer rätt än andra. De förklarar vidare hur olika texter kan konstruera olika diskursiva 

sanningar, där vissa texter uppfattas mer sanna än andra. Dessa uppfattningar påverkar individerna 

genom att konstruera en bild av verkligheten och hur den ”bör” vara. I pedagogernas utsagor kan andra 

reflektionsmaterial, förutom läroplanen, urskiljas vilket kan beskrivas utifrån resonemanget om vilka 

texter som fått status. Eftersom flertalet andra material beskrivs så kan det förklara en diskursiv bild där 

läroplanen inte räcker till, och kräver andra förutsättningar för att reflektion ska bli möjligt. Dolk (2013, 

s. 62) redogör för hur diskurserna som råder alltid är förenat med makt samt kunskap. De sanningar som 

de olika reflektionsmaterialen tillsammans med läroplanen konstruerar, skapas således olika 

uppfattningar om hur makt och kunskap kan förstås i förhållande till pedagogernas reflektioner. 

Bolander och Fejes (2015, s. 92) menar exempelvis att en text aldrig är objektiv, utan är alltid i 

förhållande till mottagarens egna diskursiva föreställningar. Respondenterna redogör för olika 

reflektionsverktyg, vilket också belyser en skillnad i hur de talar om fenomenet reflektion. Palla (2011, 

s. 52) diskuterar hur individer har valmöjligheter när det kommer till den styrning som råder, och det 

konstruerar olika handlingsmöjligheter. När olika arbetslag får möjlighet att förhålla sig till olika 

reflektionsmaterial påverkar det således vilka reflektioner som blir möjliga inom dessa. Varje arbetslags 

egna handlingsmöjligheter blir synliga här genom en beskrivning av olika varianter av 

reflektionsunderlag.  

Uppfattningar och förhållningssätt  

Flera av enkätundersökningens frågor behandlade pedagogernas tankar och uppfattningar om 

arbetslagens reflektionstillfällen. En enkätfråga i undersökningen handlande om huruvida pedagogerna 

anser att alla kommer till tals under arbetslagsreflektionerna. Av de 85 stycken som deltog i 

undersökningen svarar 75 stycken ja på frågan. Således anser 10 stycken att de inte anser att alla kommer 

till tals. De respondenter som svarat nej ombads att motivera sitt svar och två av utsagorna belyser en 

åsikt av vikten att alla kommer till tals. Flera av respondenterna argumenterar för individens egna roll 

och inverkan på vilka som kommer till tals genom att exempelvis beskriva hur kollegor inte vill eller 

känner sig bekväma att föra diskussioner.  

 

Några tar mer plats och talutrymme – R11 

 

Det är oftast självvalt. Kollegor som väljer att avstå att säga något och är tysta. Då kommer de inte till tals – R12 

 

Reflektionsledaren saknar struktur för detta. Dem som låter mest får mest utrymme. – R36 

 

Nyanställd pedagog, med inte så bra svenskt språk – R55 
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En del tycker att man inte har något att säga till om när man bara jobbar 3 dagar i veckan – R31 

 

Chef och tillika avdelningsansvarig tar över utrymmet – R67 

 

Respondenterna uppmanades också att formulera nyckelord som de anser passar i förhållande till sina 

arbetslagsreflektioner. Av alla 85 respondenter beskrivs och formuleras nyckelorden på mångfaldigt 

sätt. När svaren sammanställs kan reflektion i förhållande till samverkan och gemenskap urskiljas. 

Resultaten synliggör också ett tydligt barnfokus i respondenternas utsagor. Vi kan exempelvis läsa av 

en majoritet som beskriver vikten av att se arbetslagets som helhet där ord öppenhet, samarbete och 

delaktighet beskrivs. En respondent skildrar betydelsen av ett gemensamt förhållningssätt och 

formulerar kollegiala reflektioner som en del av en process:  

 
Samtal med varandra. Plötsliga iakttagelser som leder till dokumentation och sedan gemensamma samtal med 

gemensamma reflektioner – R10 

 

Ytterligare respondenter talar om reflektionerna med ett liknande resonemang där reflektionerna är ett 

sätt att utvecklas och lära tillsammans: 

 

Vi bollar idéer och ser helhet. Röd tråd – R32 

 

Alla kommer till tals, inga funderingar är dumma, hur vi lär tillsammans – R9 

 

Kollegialt lärande och reflekterande – R20 

 

Gemenskap, respekt, förståelse – R43 

 

Samtidigt kan barnens roll i arbetslagens reflektioner urskiljas där nyckelord som barns behov, barns 

intressen, barnets bästa samt barnperspektiv beskrivs i flera av respondenternas uttalanden. Exempelvis 

redogör en respondent för en rad frågor med ett tydligt barnfokus, som pedagogerna utgår från i sina 

kollegiala reflektioner: 

 

Vad gör barnen? Hur gör barnen? Vart ligger barnens intressen? Hur kopplar vi till styrdokument? Hur utmanar 

vi vidare? – R3 

 

Liknande resonemang hittas i flera av respondents beskrivningar som visar på verksamhetens fokus på 

barnens lärande, behov och intressen.  

 
Vad undersöker barnen? Hur går Vi vidare? Hur möter vi alla barnens behov? Hur kan vi utveckla verksamheten 

så barnen får inflytande och kan göra det självständigt. Miljön. Barnkommentarer. Barnens reflektioner – R82 

 

Samtidigt menar en respondent att det också blir avgörande för hur reflektionstiden prioriteras och anser 

att det bör läggas mer tid på de didaktiska frågorna, och individen beskriver en känsla av att 

reflektionerna i viss mån enbart blir till ”för att”. Pedagogernas avsikt och strävan mot kollegiala 

reflektioner som för verksamheten framåt och skapar medvetenhet kan förstås utifrån deras utsagor. 

Dessa resonemang återkommer i flera av respondenternas svar, där ett framåtsyftande fokus framställs 

som viktigt. Många svar berättar om reflektionen i arbetslaget ska utgå från verksamheten och sedan 

bidra till ny kunskap genom att ställa sig frågor som berör hur det pedagogiska arbetat ska gå 

vidare/utvecklas. Respondenterna skildrar nyckelord som effektivt, utveckling, professionellt och 

koppling till styrdokument. Exempelvis redogör flera respondenter en rad frågor med fokus på vad som 

hänt och hur det kan användas i fortsättningen: 
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Vad har vi gjort i projektet, hur gick det, hur går vi vidare. Vem gör vad. Barngruppen. Strukturer – R67 

 

Hur blev det, vart ska vi, hur gör vi? – R70 

 

Vad vi gjort, barnens intresse och för vad, vad går vi vidare med. Vad är lärande i de här? – R77 

 

En önskan och ambition att diskussionerna i arbetslaget ska skapa en struktur och öka medvetenheten i 

det pedagogiska arbetet beskrivs av flera respondenter genom att skildra nyckelord som: 

 
Systematiskt, analys, framåtskridande, processinriktat – R5 

 

Fokus, lösningsinriktat, barnperspektiv – R79 

 

Professionellt och med fokus på organisation och barnens bästa – F54 

 

Reflektera, utvärdering, utveckling, barnen, miljö, pedagogik, verksamhet, kartlägga, grundverksamhet – R49 

 

Vad har vi sett/dokumenterat sedan förra veckan. Hur går vi vidare, hur har förändringarna vi gjort påverkat 

verksamheten/barngruppen – R27 

 

Analys 

 

Vi författare till denna studie måste förstå vår egen roll i de utsagor som skapas. Bolander och Fejes 

(2015, s. 94) redogör för hur forskaren som samlar in data automatiskt blir en del av diskursen som 

framställs. Vi har valt ut frågor som respondenterna ombeds svara på. Emellertid har respondenterna 

möjlighet att synliggöra vissa aspekter, och utesluta andra av kollegial reflektion i sitt arbete. På så vis 

blir pedagogernas beskrivningar i alla fall en framställning av deras uppfattning om de diskursiva 

normaliseringspraktiker som råder i förhållande till reflektion (jfr Bolander & Fejes 2015, ss. 90–91).  

Palla (2011, s. 29) redogör för hur normalitetspraktiker, som konstruerar en uppfattning av vad som är 

normalt, skapas i ett samspel mellan individen och kontexten, i detta fall förskolan. Individens egna 

uppfattningar behöver således alltid förstås i relation till kontexten som helhet. När respondenterna 

uppmanas att skriva om reflektion är det deras individuella åsikter som framställs. Ett 

poststrukturalistiskt perspektiv fokuserar emellertid på språket och kommunikationen mellan 

människor, och hur denna kommunikation konstruerar uppfattningar av verkligheten (Simonsson & 

Markström 2013, s. 4). De beskrivningar som respondenterna väljer att göra kan således tolkas som en 

spegling av hur arbetslaget som helhet konstruerar reflektioner i verksamheten.  

Dessa beskrivningar synliggör vilka diskursiva praktiker som konstruerats i arbetslagen. 

Respondenternas användning av språket (i detta fall skrift) visar en bild av hur de formar sina 

reflektioner, vad som anses rätt och inte (jfr Bolander & Fejes 2015, s. 92). Exempelvis när 

respondenterna redogör för vilka som kommer till tals under reflektionerna skildras en föreställning om 

att vissa pedagoger aktivt väljer att inte uttrycka sig, medan andra beskriver hur individer som tar mer 

plats, påverkar talutrymmet. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv kan detta förklaras utifrån 

begreppet subjektiveringsprocesser i relation till ett identitetsskapande. Palla (2011, s. 49) menar att i 

denna process konstruerar människan, subjektet, en föreställning om sig själv som påverkar dess 

handlingar. Vidare menar författaren att subjektet formas, positioneras, av de diskurser som råder vilket 

påverkar om hen känner acceptans att agera eller inte. Utifrån respondenternas beskrivningar kan 

förskolechefen eller andra reflektionsledares betydande roller diskuteras. En uppfattning om att 
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auktoritet påverkar vilka pedagoger som får talutrymme kan förstås synliggöra en subjekts positionering 

inom de kollektiva reflektionerna.  

Makt beskrivs vara en ständig aspekt som påverkar subjekten och de diskursiva föreställningar som 

konstrueras i mötet mellan dem (Bolander & Fejes 2015, s. 96). Dessa resonemang kan synliggöra ett 

begränsande handlingsutrymme, genom att reflektionsledarna anses ha makten att styra vilka som får 

talutrymme. Palla (2011, s. 51) menar att maktförhållanden mellan subjekten påverkar vilka 

positioneringar som blir möjliga. Samtidigt diskuterar författaren att makt å andra sidan har en förmåga 

att konstruera handlingsmöjligheter genom att få saker att hända. Respondenternas framställning av en 

reflektionsledares påverkan kan således förstås ha makt, men att detta kan resultera i både ett hindrande 

och ett konstruerande av reflektionsmöjligheter. En respondent beskriver en avsaknad av struktur hos 

reflektionsledarna, vilket i sin tur uppfattas påverka vilka som får möjlighet att tala. Samtidigt har 

subjektet en egen aktiv roll i de subjektpositioneringar som görs, vilket också belyser pedagogernas 

utsagor av det egna ansvaret över sitt talutrymme.   

Simonsson och Markström (2013, s. 4) berättar om hur kunskap skapas i ett relationellt möte mellan 

subjekten med en grund i diskurser och kommunikation.  Respondenternas val av nyckelord kan utifrån 

ett poststrukturalistiskt perspektiv tolkas som en diskurs som synliggör vikten av samarbete och 

samspel. Talet om hur betydelsefullt det är att tillsammans reflektera och utvecklas synliggör en 

föreställning om att hela arbetslaget är viktigt. Enligt Dolk (2013, s. 63) är förskolan en plats där den 

pedagogiska verksamheten konstrueras i mötet tillsammans med både barn och pedagoger. Denna 

föreställning kan tolkas vara en genomgående uppfattning när respondenternas svar analyseras. En 

skildring av ett tydligt barnfokus med utgångspunkt i det kollektiva lärandet blir centralt. Palla (2011, 

s. 46) menar att subjektpositioneringar alltid sker i en förening med olika diskurser. Bolander och Fejes 

(2015, s. 94) för ett resonemang om texters diskursiva kraft, som påverkar vilka föreställningar om 

verkligheten som konstrueras. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) kan begrepp som barnfokus 

och ett gemensamt arbete också hittas, vilket kan återigen synliggör läroplanens diskursiva makt över 

respondenternas reflektioner. Subjekten positioneras till att förhålla sig till läroplanen som styr och 

konstruerar vilka reflektioner som kan bli möjliga.  

Föreställningarna och konstruktionen av vad som anses rätt att reflektera om kan tolkas utifrån förskolan 

som helhet. Simonsson och Markström (2013, ss. 4–5) redogör för förskolan som en diskursiv praktik 

som konstrueras utifrån samhällets egna diskursiva ramar. Författarna förklarar vidare hur subjekten 

styrs på både mikronivå, i den specifika praktiken, och på makronivå som samhällsmedlemmar. Palla 

(2011, s. 45) för liknande resonemang och förklarar hur förskolan som kontext som kontrolleras av 

diskursiva föreställningar som avser förskolan som statlig institution. Talet om reflektioner med ett 

primärt framåtsyftande fokus och med ett tydligt pedagogiskt fokus kan också urskiljas flera av 

respondenternas beskrivningar. Dessa föreställningar kan tolkas synliggöra en bild av pedagogernas 

förväntningar och ambitioner med de kollektiva reflektionerna vilket konstruerar en dominerande 

diskursiv reflektionspraktik (jfr Dolk 2013, s. 62). Det går således att uppfatta hur pedagogerna anser 

att de kollektiva reflektionerna ska gå till, utifrån de nyckelord som de väljer att beskriva. De sanningar 

som görs utifrån de kollektiva reflektionerna beror på dessa diskurser vilket konstruerar ett visst sätt att 

tänka och se på kollektiv reflektion som fenomen (jfr Palla 2011, s. 46). Pallas (2011, s. 51) redogörelser 

för att makt kan strukturera och utveckla en verksamhet framåt blir tydligt här. Den diskursiva styrning 

och makt som samhället och förskolan som kontext har på pedagogerna kan uppfattas påverka och forma 

de kollektiva reflektionerna, och således innebära något positivt.   
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Konsekvenser och avgörande faktorer 

Under den avslutande delen i enkätundersökningen uppmuntrades respondenterna till att bidra med 

eventuella tillägg eller ytterligare kommentarer i förhållande till de kollegial reflektion i arbetslaget.  

Av 85 respondenter valde 33 stycken att inte besvara denna fråga. Det gav således ett svarsresultat av 

52 respondenter. Svaren på denna fråga behandlar i huvudsak resonemang där reflektion framställs som 

väldigt viktig och nödvändig, samt en framskrivning och önskan av att reflektionerna bör bli mer 

prioriterade. Två respondenter argumenterar exempelvis för hur just samverkan i de kollektiva 

reflektionerna bidrar till fler perspektiv, vilket de menar är en betydande aspekt i det pedagogiska 

arbetet: 

 
Viktigt att all personal är med, allas syn värdefull, ser olika delar. Olika utbildning, erfarenheter, förmågor, olika 

relationer med barnen. Viktigt att alltid bygga på det som är bra samt utveckla det som kan bli bättre – R42 

 

Otroligt givande att få olika tolkningar på det man gör med barnen. Jag kan se en sak men en kollega en annan. – 

R22 

 

En enkätfråga behandlade pedagogernas uppfattningar om förskolans olika yrkesrollers påverkan på 

arbetslagets kollektiva reflektioner. Respondenterna ombads att svara på om de uppfattar någon skillnad 

mellan yrkesrollerna när de reflekterar tillsammans. Av 85 stycken svar svarade 44 stycken ja, och 

således 41 stycken nej. Respondenterna uppmanades sedan att motivera sitt svar ifall de svarat ja. 

Resultaten belyser och synliggör hur majoriteten av respondenterna anser att det finns en skillnad mellan 

förskollärare, barnskötare och outbildad personal. Förskollärares teoretiska kompetens och förmåga att 

reflektera i förhållande till forskning och läroplan beskrivs vara en avgörande skillnad. Många av 

respondenterna menar således att förskollärares kompetens möjliggör djupare reflektioner, med ett 

tydligare pedagogiskt fokus.  

 
Förskollärare är fokushållare, dvs. organiserar för att mötet ÄR reflektion. Pedagogisk – R17 

 

Olika utbildningsnivå/kunskap gör skillnad – R20 

 

Kopplingen till läroplanen och forskning samt mål och syfte är mer förankrat i förskollärares reflektioner – R34 

 

Förskollärare använder mera teoretiska ställningstaganden och en annan infallsvinkel – R46 

 

Flertalet respondenter redogör dessutom för det uttalade pedagogiska ansvar som förskollärare har till 

skillnad från barnskötare, och hur detta ansvar framställs i styrdokumenten:  

 
Förskollärare har ett ansvar som är tydligt i läroplanen. Det märks i reflektionen. – R58 

 

Förskolläraren leder reflektionen och styr tillbaka till ämnet för att hålla fokus. För att förskollärarna har enligt 

lpfö ansvaret för den pedagogiska verksamheten – R82 

 

Språkmässigt, att kunna sätta ord på teoretisk kunskap. Förskollärare har namn på begrepp och teoretiker men i 

övrigt har barnskötare och förskollärare liknande kunskaper på min arbetsplats – R3 

 

Emellertid finns det respondenter som beskriver en annan uppfattning och menar att förskollärare inte 

automatiskt har större kompetens och kunskap som förbättrar reflektionerna. En respondent beskriver 

en erfarenhet som blir en motsats till resonemangen som förts ovan och berättar: 
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Det borde vara lättare att reflektera på ett djupare sätt med en förskollärarkollega än barnskötare eller outbildad 

kollega tycker jag men tyvärr är min erfarenhet att utbildning inte alltid ”hjälper”. Just nu arbetar jag med en 

reflekterande outbildad och en jämnårig förskollärare som inte reflekterar – R29 

 

Pedagogernas utsagor betonar vikten av reflektioner och hur dessa skapar grundförutsättningarna för att 

kunna uppnå en likvärdig förskola. Flera av respondenterna argumenterar för vikten av en tydlig 

medvetenhet hos de som reflekterar, och menar att kvalitén på reflektionerna påverkar verksamhetens 

pedagogiska kvalité.   

 

Att få en gemensam barnsyn är avgörande för en reflektion på likvärdig grund – R30 

 

Arbetslaget på min arbetsplats och många andras består endast kortvarigt av samma personer. Bristen på 

kunskap, erfarenhet och intresse bland personal skapar sämre förutsättningar för reflektion och utveckling av 

utvärderingsverktyg såväl som att kvalitetssäkra verksamheten – R40 

 

Flera respondenter har genomgående i enkätundersökningen en uttalad önskan av en ökad prioritering 

av reflektionstiden och menar att otillräckligheten av reflektion påverkar verksamheten negativt. 

Resultaten belyser emellertid trots en rådande och stark uppfattning av att reflektioner är viktiga och 

avgörande för verksamheten, så åsidosättes dessa. Andra organisatoriska faktorer och förutsättningar 

beskrivs begränsa reflektionerna, där mer aktuella behov behöver lösas som exempelvis personalbrist.  

 
För stora barngrupper och sparkrav gör att planering/reflektion går bort vilket ökar stress, sjukskrivningar och 

kvalitén på verksamheten minskar. Det blir inte undervisning och omsorg utan mer förvaring och fostran in i 

skolnormerna som att vänta, sitta still/tyst vid borden osv – R73 

 

Alldeles för lite reflektionstid då allt inte hinner diskuteras. Borde vara två dagar i veckan så allt kan redas ut på 

en gång – R35 

 

Då förskolan är en plats som ofta lider av personalbrist (både kortvarigt och långvarigt är det sällan reflektionstid 

hinns med då personalen krävs i barngrupp – R3 

 

Samtidigt redogör några respondenter för en uppfattning om att tidsaspekten alltid kommer finnas som 

en önskan i förskolan, och belyser hur förutsättningarna för reflektion ser olika ut beroende på vilken 

förskola det talas om:  

 

Jag tror att även om du får mer tid, så kommer ändå tidsfrågan vara det som efterfrågas mest. Sedan kan det se 

olika ut i samma kommun men på olika förskolor som också påverkar vad man har för förutsättningar för 

reflektion. – R25 

 

Vet att reflektionstiden i kommunen är olika. Vissa har flertalet timmar där de sätter in vikarie när verksamheten 

behöver, medan vi knappt får ut enskild tid eller tid för arbetslaget, plus har apt [arbetsplatsträff, vår anm.] 

utanför arbetstiden varannan månad. – R71 

 

En argumentation för varför tidsprioritering av reflektion är viktig förs av flera respondenter, och 

resonemang om hur det påverkar verksamhetens kvalité kan synliggöras utifrån följande tankegångar: 

 
Med ett reflekterande arbetssätt handlar det ofta om att inte ha så bråttom, vänta och se vad som händer i en 

barngrupp. Vi har ofta så bråttom och vill se resultat snabbt. Jag ser det som en förmån för barnen att få flera 

pedagogers ögon på sig, det blir mer objektivt. Måste också få påpeka att reflektionen i ett arbetslag blir väldigt 

olika om det är utbildad/outbildad personal. Den teoretiska kunskapen skapar mer djup i ett reflekterande 

arbetssätt. – R62 
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Svårt att hinna allt på kort tid som man vill diskutera för att få en så bra kvalité i verksamheten som möjligt – 

R27 

 

Flera respondenter skriver fram ett liknande resonemang där reflektion framställs som avgörande för det 

pedagogiska arbetet i förskolan. Ett tydligt behov av mer tid för de kollektiva reflektionerna kan urskiljas 

i majoriteten av respondenternas svar. Under en del av enkätundersökningen fick respondenterna 

besvara ifall de någon gång får avboka sina reflektioner. Av 85 stycken svar så redogör 21 stycken att 

de får avboka flera gånger i månaden, 39 stycken att de får avboka någon gång i månaden medan 25 

stycken svarar att de aldrig behöver avboka. Resultaten visar således att majoriteten av pedagogerna 

anser att de minst en gång i månaden behöver avboka sina kollegiala reflektioner.  

När respondenterna ombads att beskriva några utvecklingsaspekter som de anser skulle förbättra deras 

reflektioner, så beskrivs ännu en gång behovet av mer tid, samt en önskan att få mer stöttning och 

fortbildning av ledningen för att kunna förbättra sina kollegiala reflektioner. Fortbildning skildras som 

betydelsefull för att de kollektiva reflektionerna ska bli meningsfull och öka delaktigheten hos de 

anställda. Exempelvis formuleras önskemål om fortbildning på följande sätt: 

 
Fortlöpande fortbildning för att utvecklas så mycket som möjligt, mer tid så det ”praktiska” som ska lösas inte 

tar tid från pedagogiska diskussioner. – R9 

 

Fortbildning, tid, stöd, tydlighet – R36 

 

Pedagogisk dokumentationskurs, pedagogisk handledning/pedagogista. Stöd från övriga arbetslag på enheten – 

R44 

 

Eftersom vår pedagogista är sjukskriven så saknar vi just nu en reflekterande part. Tiden räcker inte till alltid – 

R48 

 

Fortsatt utbildning + diskutera förhållningssätt och barnsyn regelbundet – R56 

 

Många pedagoger beskriver också hur förskolechefen och ledningen har en stor påverkan på vilka 

former av reflektioner som blir möjliga. Exempelvis anser en respondent att förskolechefens stöd 

behövs, för att lättare tydliggöra att reflektion ska vara en del av arbetet, eftersom det är en del av 

förskolans hela uppdrag. Andra respondenter skildrar liknande åsikter och belyser förskolechefens roll 

för att leda ett reflekterande arbete:  

 
Att det är nödvändigt för verksamhetsutveckling och chefen har ett stort ansvar att betona detta – R29 

 

Jag anser att reflektion är av största vikt för att kunna bedriva en högkvalitativ verksamhet. Vilket tyvärr inte alla 

chefer gör. Det är viktigt att vi i reflektion utmanar oss själva för att kunna skapa en bättre verksamhet för 

barnen. – R67 

 

Analys 

 

Enligt Boréus (2015, s. 181) kan en diskursanalytisk ingång inte bara analysera de framställningar som 

görs i förhållande till vad som anses normalt och accepterat. Författaren menar att perspektivet också 

finner individers utsagor och redogörelser av problem och svårigheter relevanta att lyfta. Författaren 

förklarar att en beskrivning av ett problem samtidigt belyser individens uppfattning om lösningen på 

problemet, med grund i att en diskursiv tolkning alltid måste göras av subjektet när hen agerar. 

Subjektets val av framställning av ett problem synliggör således en uppfattning om vad som är rätt och 

fel, vilket konstruerar en viss verklighetsbild (jfr Bolander & Fejes 2015, s. 92). När respondenterna 
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beskriver ett uttalat behov av att reflektera och att det i viss mån prioriteras bort kan en föreställning om 

reflektion som central del i det pedagogiska arbetet bli tydlig. Respondenterna redogör för att om mer 

tid för reflektion fanns, så skulle det gynna deras arbete och således förskolan som helhet. Tid utifrån 

ett maktperspektiv belyser en styrning som subjekten inte kan kontrollera, vilket skapar vissa 

förutsättningar som subjekten måste förhålla sig till (jfr Palla 2011, s. 51). Dolk (2013, s. 63) förklarar 

hur förskolan som kontext alltid är i en ständig förening av en konstruerande av mening, makt och 

kunskap, Den konstruktion av förskolkontexten som framställs och realiseras inom de kollegiala 

reflektionerna påverkar således verksamhetens alla perspektiv.  

Palla (2011, s. 51) beskriver makt som en medverkande kraft i det som sker på förskolan. 

Respondenternas beskrivningar av fortbildning och stöd av ledning kan tolkas vara en form av makt 

som de finner bristfälligt. Även Dolk (2013, s. 63) menar att makt och kunskap är förenande i en 

diskursiv praktik vilket kan förklara pedagogernas uppfattning om att mer kunskap och yttre stöd skulle 

gynna de kollektiva reflektionerna. Tidsbehovet och önskan om vidare fortbildning beskrivs påverka 

vad som är möjligt, och inte möjligt, i deras kollektiva reflektioner vilket således kan förstå ha 

konsekvenser för förskolan som helhet. Förskolechefen och andra pedagogiska ledare framställs och 

positioneras som subjekt med makt som kan bidra med ny insikt och kunskap (jfr Simonsson & 

Markström 2013, s. 4). Simonsson och Markström (2013, s. 4) redogör för hur subjektens 

positioneringsmöjligheter och utrymme att agera styrs av hur de diskursiva föreställningar som råder i 

en praktik. Palla (2011, s. 52) menar emellertid att ett subjekt alltid har handlingsmöjligheter, och kan 

göra motstånd mot den styrande diskurs som råder. Författaren beskriver att detta motstånd kan resultera 

i en aktiv handling eller en tyst protest. När respondenterna beskriver att mer tid och fortbildning skulle 

gynna deras reflektioner så beskriver de också att detta begränsar de reflektioner som i själva verket 

finns. Subjektet kan således acceptera styrningen eller konstruera nya subjektspositioner inom dem. 

Respondenterna belyser således en yttre makt och styrning som påverkar de kollektiva reflektionerna,  

Ovanstående resonemang förklarar emellertid att inom denna styrning kan subjekten själva påverka vad 

som blir möjligt och inte. Ett sätt att belysa subjektens egna handlingsmöjligheter i förhållande till 

kollektiva reflektioner är att synliggöra på vilka sätt respondenterna framställer sig själva och andra i 

utsagorna i enkätundersökningen. Ett exempel på en viss framställning är respondenternas beskrivningar 

av barnskötares och förskollärares roll i reflektionerna. Flertalet respondenter beskriver en uppfattning 

om förskollärare som mer kompetenta eller intresserade av att reflektera. Bolander och Fejes (2015, ss. 

90–91) förklarar att ett subjekt positioneras utifrån de formuleringar och språkliga konstruktioner 

subjektet gör av sig själv och andra. Detta kan också förklaras utifrån begreppet subjektiveringsprocesser 

som är ett konstruerande av en viss identitet som i olika stor mån styr subjektets handlingsmöjligheter 

(jfr Palla 2011, s. 46). När respondenterna beskriver barnskötare på ett visst sätt kan en 

subjektiveringsprocess synliggöras, vilket skapar en föreställning om vad en barnskötare kan och inte 

kan inom de kollegiala reflektionerna. Resultaten kan inte synliggöra hur dessa yrkesroller reflekterar i 

praktiken, men med en diskursiv analysmetod, kan talet om barnskötare tolkas påverka och styra hur 

denna yrkeskategori framställs och framställer sig själv i handlingen (jfr Dolk 2013, s. 62). Några 

respondenter belyser läroplanens skildring av förskolläraransvaret vilket också redogör för hur detta 

styrdokument styr vilka förväntningar och diskursiva krav som ställs på de olika yrkesrollerna. Enligt 

Palla (2011, s. 52) styrs inte subjekten av endast en maktaspekt, utan makt och styrning konstrueras 

utifrån olika diskursiva praktiker parallellt. Samtidigt redogör respondenterna för en uppfattning om 

kollektiva reflektioner som betydelsefulla och nödvändiga i det pedagogiska arbetet, vilket också 

berättar om barnskötarens roll som nödvändig i diskursen.  
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Diskussion  

Studiens syfte var att synliggöra pedagogers uppfattningar och erfarenheter av kollegiala reflektioner. 

Studien utgår från frågeställningar om vilka förutsättningar som finns för reflektion inom arbetslaget 

samt hur arbetslagen uppfattar reflektionen i deras verksamheter. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 13) redogör för hur förskolans praktik består av tolkningar 

och förhållningssätt som inte alltid kan förenas, vilket skapar motstridiga sätt att arbeta på. I denna 

studies resultat kan inte pedagogernas faktiska handlingar diskuteras, utan endast deras beskrivningar 

av de kollektiva reflektionerna. Eidevald (2013, s. 19) menar emellertid att läroplanens direktiv är 

diffusa, vilket ger pedagoger tolkningsutrymme och att dessa alltid är förenade med specifika 

förhållningsätt och ageranden. Författaren menar att det krävs ett kritiskt förhållningssätt till de metoder 

och utvärderingsverktyg som används, genom att förstå att dessa på olika sätt påverkar verksamheten. 

När det empiriska materialet analyserades framgick det att majoriteten av respondenterna har 

förbestämda och strukturella förutsättningar för kollegial reflektion. Exempelvis beskrivs läroplanen 

och diverse lokalt utformade styrdokument vara underlag som används under reflektionerna. Dessa 

underlag kan förstås som hjälpmedel för arbetslagen, vilket ger en stöttning och riktning för 

reflektionerna. Respondenternas utsagor visar hur dessa tolkningsmöjligheter resulteras i att arbetslagen 

själva utformar reflektionsverktyg, vilket således skapar olika reflektionsmöjligheter. Även Skolverket 

(Skolverket 2012, ss. 60–63) argumenterar för ett kritiskt förhållningssätt och menar att pedagogerna 

ständigt måste överväga de metoder och arbetssätt som används. Ett medvetet och gemensamt 

förhållningssätt kan således förklaras vara ett viktigt argument till varför de kollegiala reflektionerna 

behövs.    

Nilsson (2017, s. 31) beskriver hur reflektion kan ske när en speciell situation uppkommer, men att 

reflektioner om denna situation också kan ske i efterhand. Författaren kallar dessa reflektioner i och om 

erfarenheter. Simonsson och Markström (2013, s. 2–3) redogör för reflektion på liknande sätt och menar 

att både aspekterna är viktiga för att både reflektera över sitt handlande, men också skapa gemensamma 

lärdomar av situationer som varit. När enkätundersökningens resultat analyseras är det reflektioner om 

handlingen som blir tydligast. Respondenterna beskriver hur de förhåller sig till situationer som varit, 

där de utgår från sina diskussionsunderlag och gemensamt lyfter tankar och erfarenheter. 

Förutsättningarna möjliggör en reflekterande process som Nilsson (2017, s. 35) påvisar har goda 

konsekvenser på pedagogernas välmående när de tillsammans får samtala och diskutera över sin egen 

verksamhet. Nilsson (2017, s. 68) argumenterar också för att kollegiala reflektioner bidrar till att alla 

aktörer samverkar och skapar en gemensam förståelse för sitt arbete och uppdrag. Dessa resonemang 

blir synliga när flertalet respondenter beskriver vikten av ett kollektivt reflekterande som lyfter flera 

perspektiv. Dessa resonemang kan synliggöras i respondenternas utsagor som beskriver hur de 

kollegiala reflektionerna möjliggör pedagogiska diskussioner som utvecklar verksamheten.  

Samtidigt synliggör enkätundersökningen att respondenterna redogör för skillnader i vilka som kommer 

till tals under reflektionstillfällena. Resultaten visar på hur aktörers egna aktiva intresse och deltagande 

i reflektionerna beskrivs vara varierande. Nilsson (2017, ss. 31–32) redogör för den sociala kontexten 

som reflektion alltid uppstår genom, när människor delar sina erfarenheter och tankar. Kollegial 

reflektion sker således alltid i förbindelse tillsammans med flera aktörer, vilket kräver flera deltagare 

och deras aktiva deltagande. I Skolverkets stödmaterial (Skolverket 2012, s. 15) beskrivs arbetet med 

utvärdering och utveckling av verksamheten som en viktig och central del i det pedagogiska arbetet. Ett 
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reflekterande arbetslag behöver således alla aktörers tankar och erfarenheter, vilket 

enkätundersökningens resultat inte nödvändigtvis påvisar. Flera respondenter beskrivs ta mer plats än 

andra, vilket bland annat förklaras utifrån pedagogens olika utbildning och kompetens av 

respondenterna själva. I läroplanen (Skolverket 2016, s. 14) synliggörs förskollärare som särskilt 

ansvariga för ett systematiskt utvecklande arbete av verksamheten. Denna aspekt kan utläsas av 

enkätundersökningen där flertalet av respondenterna lyfter förskollärares särskilda ansvar. Exempelvis 

beskrivs förskollärare besitta mer kunskap och kompetens, vilket kan tolkas ge direkt företräde under 

reflektionerna. Nilsson (2017, s. 32) diskuterar vikten av att lyfta och diskutera individers förgivettagna 

och omedvetna förhållningsätt och handlingar, för att kunna problematisera dessa och eventuellt 

förändra dem. Författaren menar att det finns en ”tyst kunskap” som behöver synliggöras för att skapa 

en medvetenhet hos individen själv. När det enbart är förskollärarna som tillges talutrymme begränsas 

kollegiala aspekterna av reflektion vilket kan skapa konsekvenser för förskolan som verksamhet. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 13) beskriver utifrån deras egna studie att den bristen när det 

kommer till professionell medvetenhet samt förståelse kan motverkas om pedagogerna får möjlighet att 

skapa en gemensam förståelse. Detta skulle kunna realiseras genom att arbetslagen får tid från 

verksamheten att tillsammans hitta gemensamma ståndpunkter när det till exempel kommer till 

förståelse av läroplanens strävansmål eller hur man arbetar med likabehandlingsplanen och så vidare.  

Eidevald (2013, ss.  9–14) betonar problematiken kring den vida tolkningen av läroplanen och bristen 

av praktiska exempel för att möjliggöra att fler än de med läroplansteoretisk kunskap ska kunna utläsa 

läroplanen. Nilsson (2017, s.  32) poängterar att reflektionen är en central del av lärarnas arbete när det 

kommer till den professionella utvecklingen. En respondent i enkätundersökningen betonar reflektion 

genom att beskriva att “det är väldigt viktigt” när hen fått fritt utrymme att lägga till ytterligare insikter. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, ss. 14–15) belyser och diskuterar hur gemensamma diskussioner 

och reflektioner i ett arbetslag är nödvändigt för att främja ett medvetet pedagogiskt arbetssätt. 

Författarna redogör för forskning som visar hur förskolan kan bli en arena där olika aktörers 

förhållningssätt kan ta sig till uttryck, vilket skapar inkonsekventa arbetssätt. Alla aktörers deltagande 

och blir således viktiga i kollegiala reflektioner.  

Ett resultat av stöd och vägledning kan bidra till en bredare förståelse för uppdraget och den 

professionella medvetenheten (Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 13). Emellertid framgår det i 

denna studie att de kollegiala reflektionerna vid flera tillfällen har behövts ställas in, på grund av 

organisatoriska omständigheter i verksamheten. Respondenterna betonar den bristande tiden och stödet 

för att kunna möjliggöra för givande diskussioner under reflektionsmöten vilket skapar motsättningar 

för att utveckla verksamheten. Tidigare forskning har belyst detta som ett dilemma som direkt påverkar 

verksamheten. Enkätundersökningen visar också på ett behov av ökad stöttning från ledningen i form 

av fortbildning av personal samt direkt stöd under den kollegiala reflektionen. Genomgående under 

analyserna av respondenternas utsagor beskrivs möjligheten och tiden att reflektera tillsammans med 

sitt arbetslag som viktigt och det är någonting som betonas även i den tidigare forskningen.  

von Wright (1992, s. 65) diskuterar reflektion utifrån en processbeskrivning där en erfarenhet leder till 

nya kunskaper och insikter. Författaren menar att erfarenheter behöver upplevas, för att individen sedan 

ska kunna reflektera över dem. Vidare förklarar författaren att processens slutsteg resulterar i ny kunskap 

genom att upplevelsen sätts i relation till andra perspektiv och sätt att förstå handlingen på. 

Respondenterna beskriver liknande resonemang genom att redogöra för reflektion i förhållande till att 

utveckla den pedagogiska verksamheten. Reflektion som process synliggör också ett förlopp som kräver 

tid och förutsättningar. Uppfattningen av tid beskrivs som något subjektivt som påverkas av den kontext 

som individerna befinner sig i (Nilsson 2017, ss. 32–33). Utifrån de resultat som uppkommit av 
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enkätundersökningen kan tid förstås som något ovärderligt, men bristfälligt i förskolans kontext. Detta 

kan vara ett resultat av ett ökat krav på förskolans personal, där de administrativa arbetsuppgifterna ökat 

(Nilsson 2017, s. 15). Enligt Nilsson (2017, s. 64) uppfattas reflektion som något viktigt som 

nedprioriteras för andra organisatoriska uppgifter, vilket resulterar i mer bristfälliga och spontana 

reflektionstillfällen. Realisering av kollegial reflektion kräver att arbetslagen får stöd och underlag i 

form av pedagogiska ledare eller annan personal och dokument för att stötta den kollegiala reflektionen. 

Dessa aspekter beskriver respondenterna vara viktiga utvecklingsfaktorer för att främja deras kollegiala 

reflektioner i arbetslaget. Pedagogerna får inte tillräckligt med tid och det saknas således förutsättningar 

för att uppnå läroplanens krav (jfr Insulander & Svärdemo Åberg 2014, s. 13; Simonsson & Markström 

2013, ss. 2–3). Skolverket (2012, s. 5) beskriver i sitt stödmaterial riktat till pedagoger hur läroplanens 

krav kan vara svårtolkade och upplevas problematiskt. Reflektionsmaterial som många olika kommuner 

och/eller enheter arbetat fram utifrån läroplanen skapar ett tydligt diskussionsunderlag för arbetslagen. 

Vi tolkar utifrån respondenternas utsagor att detta bidrar till en enhetlig grund och ett stöd för 

verksamheten. Dock kan detta inte användas konsekvent när reflektionstiderna uteblir för arbetslagen.  

von Wright (1992, ss. 64–65) redogör för begreppet metakognitiva kunskaper som beskriver kunskaper 

som kan förankras och förvaltas i nya situationer. Författaren förklarar hur dessa kunskaper enbart kan 

uppnås genom reflekterande tillsammans med andra, där olika perspektiv och sätt att förstå ett fenomen 

lyfts. Även Nilsson (2017, s. 67) förklarar hur lärare finner ett utbyte av erfarenheter och tankar 

möjliggör att ny professionell kunskap kan skapas. När en individ inte ges möjlighet att tillsammans 

med andra diskutera upplevda erfarenheter och eventuella dilemman, så resulterar det i en mer ytlig 

kunskap som enbart är situationsbunden (jfr von Wright 1992, s. 65). Resultaten kan synliggöra dessa 

resonemang även hos respondenterna som beskriver vikten av att lyfta flera perspektiv och röster. 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014, s. 13) förklarar hur brist på kollektiv reflektion inte enbart kan 

begränsa pedagogernas individuella kunskap, utan att detta skapar konsekvenser för hela verksamheten. 

Här tolkar vi att ledningen på förskolan besitter en makt i relation till sina anställda pedagogers 

möjligheter att reflektera tillsammans. Problematik kan uppstå när pedagogerna inte får utrymme och 

tid att reflektera över hur pedagogiska verksamheten ska verkställas. 

Analyseringen av det empiriska materialet synliggör även hur pedagogerna förhåller sig till olika 

yrkesroller när det kommer till vilka förutsättningar för kollegial reflektion inom verksamheterna. 

Respondenterna besvarade enkätundersökningen genom att skriva att det upplevs som att de flesta inom 

arbetslaget kommer till tals under reflektionsmöten. Förskollärare tillskrivs egenskaperna att vara mer 

kapabla eller kompetenta när det gäller att faktiskt reflektera. Barnskötarna och outbildad personal 

upplevs behöva mer fortbildning inom flera områden till exempel, läroplansteori och pedagogisk 

dokumentation. Pedagogernas upplevelser och erfarenheter som utgörs i enkätundersökningen visar hur 

viktigt den kollegiala reflektionen är i deras arbete i verksamheterna.  

En diskussion som blir relevant är att ifrågasätta denna motsättning där pedagoger förväntas kunna 

tillgodose verksamhetens krav och behov, samtidigt som reflektion och diskussion inte prioriteras. von 

Wright (1992, s. 66) redogör för hur reflektion kan förstås som en förmåga som kräver övning och en 

miljö som möjliggör att individer får utveckla dessa. Samtidigt menar författaren att reflektionsprocesser 

ofta förväntas ske utan någon möjlighet att träna upp dessa. Respondenterna skriver att fortbildning är 

en aspekt som behöver utvecklas för att den kollegiala reflektionen ska vara meningsfull och effektivare 

än vad den uppfattas i dagsläget. Pedagogernas möjligheter för inflytande i samband med dessa beslut 

är inte något som kan utläsas av det empiriska materialet. En maktaspekt blir synlig eftersom det är 

ledningen som tilldelar verksamheten resurser och således bestämmer vilka fortbildningskurser som 
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deras anställda kan gå på. Innevarande studie belyser vikten av kollegial reflektion där arbetslag kan få 

tid och utrymme att fördjupa sina tankar för att kontinuerligt utveckla förskolans verksamhet.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Tidigare forskning visar på en bristfällig pedagogisk medvetenhet bland förskolans pedagoger, vilket 

enbart kan nås via reflektion och dialog. Styrdokumenten skriver inte fram begreppet reflektion men 

med stöd av vår studie förstår vi hur kollegial reflektion är väsentlig i förskolans kontext. Ett medvetet 

och pedagogiskt syfte med stöd i systematiska kvalitetsarbetet fortsätter att bli en tyngre och viktigare 

markör för att redogöra för förskolans kvalité (jfr Eidevald 2013), vilket lägger stort ansvar på 

arbetslaget och dess kommunikation. Denna studie belyser kollegial reflektion som en avgörande aspekt 

för att möjliggöra ett medvetet och gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. När pedagoger inte ges 

förutsättningar och tid för reflektion får det konsekvenser i praktiken. Studiens resultat visar att 

pedagoger är i behov av kontinuerlig reflektion samt stöd av ledning för att möjliggöra en god 

pedagogisk verksamhet. Både tidigare forskning och denna studie visar ett behov och en önskan till 

kontinuerlig reflektion, samtidigt som tid och stödet för detta är bristande. Blir detta dilemma en 

konsekvens som sträcker sig så långt att förskolans strävansmål inte kan uppnås på det sätt som 

direktiven önskar? Diskussionen är relevant för alla pedagoger i förskolan och något som vi anser denna 

studie lyfter. 

Tidigare forskning visar hur diskussionen om kollegial reflektion också kan förenas med ett 

hälsoperspektiv där reflektion förstås främja lärares hälsa och välmående. Möjliggörandet av 

kontinuerlig dialog med kollegor skapar således många fördelar som hela förskolan kan gynnas av. 

Dessa resonemang bör även förankras i arbetet med barnen för att uppmuntra dem till diskussion och 

reflektion, med förskolans demokratiska grundvärderingar som vägledare (jfr Skolverket 2016, s. 5). 

Genom detta examensarbete vill vi synliggöra problematiken angående kollegial reflektion för att skapa 

en större diskussion med stöd av tidigare forskning som tydligt betonar de positiva aspekterna av att 

arbetslaget får tid att samtala och reflektera kring verksamheten och dess komplexa uppdrag. 

Slutsatser 

Studiens resultat visar att kollegial reflektion uppfattas som viktig och betydelsefull, åtminstone utifrån 

de respondenter som deltog. Kollegial reflektion framställs som en nödvändighet för att utveckla det 

pedagogiska arbetet genom att möjliggöra pedagogiska diskussioner och samtal. Samtidigt visar 

resultaten att förutsättningarna för reflektion är bristfälliga, speciellt när det kommer till den tiden som 

finns tillgänglig. Den organisatoriska aspekten av yrket på förskolan uppfattas försvåra de möjligheter 

som pedagogerna har att faktiskt uppfylla, när det kommer an på de krav som finns i styrdokumenten 

och lokala planer för verksamheten. Vi kan utifrån genomförd studie synliggöra problematiken 

respondenterna betonar i sina enkätsvar och i stöd av tidigare forskning se att samma problematik är 

återkommande. 

Samtidigt visar resultaten att reflektionsunderlagen också utgör en viktig utgångspunkt för arbetslagets 

reflektionsmöjligheter. Emellertid tolkar vi att det egentligen inte har någon betydelse för hur stöttande 

arbetsunderlagen är om pedagogerna inte får den tid de behöver för kollegial reflektion. Vi ser utifrån 

pedagogernas utsagor vilka förutsättningar och förväntningar de har kring kollegial reflektion i 

verksamheten. Dessa förutsättningar utgår från aspekter av tid, stöd från ledning och stöd genom 

reflektionsmaterial. Studien möjliggör samtidigt ett synliggörande av pedagogernas egna uppfattningar 
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av kollegial reflektion inom arbetslagen. Exempelvis visar resultaten hur kollegial reflektion ser olika 

ut i olika verksamheter, vilket belyser förskolors olika förutsättningar och strukturella ramar. Olika 

metoder beskrivs genom variationer i framarbetade reflektionsunderlag och varierad organisatorisk 

struktur. Skillnader i huruvida alla kommer till tals under reflektionerna framställs samt uppfattningen 

av ledningens avgörande betydelse för att utveckla sina förutsättningar angående kollegial reflektion. 

Resultaten visar på hur ledningens bidragande roll skiljer sig åt, och hur detta kan påverka reflektionens 

kvalité.  

Studiens resultat redogör samtidigt för en uppfattning av förskollärare som mer kompetenta att 

reflektera, genom att ha mer teoretisk och analytisk kunskap. Emellertid uppfattas arbetslaget som 

betydelsefullt utifrån argumenten att reflektion bidrar till ett synliggörande av flera pedagogers 

perspektiv och förhållningssätt.  

Nilsson (2017) bidrar med en annan aspekt som hälsopedagog och har spelat en stor roll i arbetet med 

denna studie. Författarens studie hjälper oss att argumentera för kollegial reflektion som någonting 

som måste göras för att leva upp till läroplanens krav samtidigt som vi får tillgång till hennes aspekt 

som hälsopedagog där samtal med våra kollegor resulterar i att pedagoger återhämtar sig och mår 

bättre.  

Vidare forskning 

Vi skulle nu, efter genomförd studie, vilja öka medvetenheten angående problematiken arbetslagen 

möter under sina arbetstimmar på förskolorna runt om i Sverige. Vi vill tro att vår studie har bidragit till 

ett synliggörande och nödvändigheten av ett problematiserande över hur den bristande strukturen runt 

kollegial reflektion påverkar arbetet för att sträva efter en likvärdig förskola. Det finns komplexa åsikter 

kring vad det innebär att leva upp till kravet “likvärdig förskola” och hur det kan mätas runt om landet. 

Därför skulle vi vilja se hur den nya läroplanen ser ut i slutgiltig form under våren som kommer efter 

att detta examensarbete är slutfört. En bredare undersökning med observationer och intervjuer skulle 

kunna undersöka och synliggöra pedagogers möjligheter att utveckla sin kompetens inom arbetslagen 

och enheten på ett bättre sätt än det som framgår i denna studie.  

Flera metoder och en längre studie skulle kunna genomföras för att synliggöra och diskutera utifrån 

samma intresse och syfte som denna studie har haft som utgångspunkt. Ytterligare forskning skulle med 

fördel också kunna betona de utvecklade ansvarsområden förskollärare har i verksamheten, som redan 

i nuvarande läroplan finns förtydligat. Forskning skulle även kunna synliggöra förskolechefers och 

pedagogiska ledares uppfattning kring frågan om hur de stödjer och möjliggör fortbildning och kollegial 

reflektion för sina arbetslag. Det vore intressant att lyfta flera aktörers perspektiv av kollegial reflektion 

i förskolan, och hur de på olika sätt gynnas av dem. Vi tror att förskolan skulle gynnas av studier som 

framställer material som går att fördjupas och generaliseras mer än vad tidsbegränsningen tillåtit denna 

studie.  

Vi skulle gärna i framtiden se att frågan lyfts oftare på arbetsplatserna för att driva det viktiga arbetet 

som vi finner så otroligt givande och spännande. Men till störst del för att kunna fortsätta sprida den 

forskning som med vetenskapliga grunder argumenterar för den kollegiala reflektionens viktiga roll i 

förskolans verksamhet runt om i Sverige.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Enkätfrågor 
 

Bakgrund: 

Information och länk till samtyckesblankett. 

- Ålder  

(Skriftligt svar) 

- Kön:  

Flervalsfråga: Kvinna/Man/Annat 

- Vilken kommun arbetar du i?  

(Skriftligt svar) 

 

Undersökningsfrågor: 

1. Hur många timmar finns avsatt per vecka för reflektion inom arbetslaget?   

Flervalsalternativ från 1–10 timmar i veckan. 

2. Händer det att ni får avboka reflektion p.g.a. förändringar i verksamheten?  

Trevalsfråga: Flera gånger i månaden, någon gång i månaden, aldrig. 

3. Upplever du att det finns stöd från chefer/ pedagogiska ledare m.m. när det kommer till 

reflektion i arbetslaget?  

Trevalsfråga: Ja/ Nej/ Ingen uppfattning 

4. Kommer alla till tals under arbetslagsreflektionen?  

Tvåvalsfråga: Ja/ Nej – skriftlig motiveringen för de som svarade nej (valfritt) 

5. Finns det någon skillnad mellan yrkesrollerna när ni reflekterar i arbetslaget?  

Tvåvalsfråga: Ja/ Nej – skriftlig motivering för de som svarade Ja (Valfritt) 

 

Skriftliga svar: 

6. Vilket/Vilka reflektionsmaterial använder ni i arbetslaget?  

(Skriftligt svar) 

7. Nämn några nyckelord när det kommer till hur ni inom ditt arbetslag reflekterar.  

(Skriftligt svar) 

8. Nämn några utvecklingspunkter angående hur ni reflekterar inom arbetslaget.  

(Skriftligt svar) 
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Övrigt: 

9. Är det något du vill tillägga när det kommer till reflektion inom arbetslaget som kan bidra till 

studien?  

(Skriftligt svar 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 
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