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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de förskolor och pedagoger som deltagit i vår studie, utan dem 

hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Ett stort tack går också till vår 

handledare Gretha Wikgren som hjälpt och handlett oss i denna process.  

 

Vi vill också tacka våra familjer som stöttat oss under vår utbildning samt varandra för ett 

gott samarbete i denna C-uppsats.  

 

Ett särskilt tack går också till vår klasskamrat Maria Nordström som kommit med bra tips 

och idéer samt gett oss extra motivation när vi behövde den som mest.  

 

Vi bugar och bockar.  

 

Tack! 



Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka samtalen som sker under planerings- och reflektionstid. 

Vi har använt oss av tre frågeställningar i vår studie. Vad innehåller samtalen? I vilket syfte 

sker samtalen? Sker det något lärande i samtalen? För att nå ett resultat har vi använt oss av 

de kvalitativa metoderna observation och intervju. Studien utgår från en fenomenologisk 

ansats och vi är medvetna om att det är undersökningspersonernas egna uppfattningar och 

erfarenheter vi tagit del av samt vår egen tolkning av dessa. Resultatet visar att samtalen 

innehåller utvärdering, planering, information samt praktiskt prat kring verksamheten. 

Resultatet visar även att den gemensamma planerings- och reflektionstiden värdesätts högst 

och att pedagogerna lär av varandra.  

 

Sökord: Kommunikation, Samtal, Lärande, Reflektion, Fenomenologi, Livsvärld 
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1. Inledning 

Vi har valt att undersöka pedagogers samtal under den givna planerings- och reflektionstiden. 

Denna fråga känns meningsfull för oss eftersom det ingår i såväl vårt, som i alla verksamma 

pedagogers uppdrag, att följa upp och utvärdera verksamheten. För oss känns detta ämne 

väldigt aktuellt och vi har, under våra tidigare verksamhetsförlagda utbildningar, 

uppmärksammat att det är under den givna planerings- och reflektionstiden som 

verksamheten diskuteras i högsta grad. Därför vill vi undersöka samtalen under motsvarande 

tillfällen och bland annat ta reda på vad samtalen innehåller. 

 

För oss känns det spännande att få bidra till att skapa ny kunskap inom just detta område 

eftersom det idag är ett än mer aktuellt ämne, i och med den nya Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 1998, rev 2010). Där har uppföljning, utvärdering och utveckling numera fått ett 

eget kapitel och där står bland annat att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt 

skall dokumenteras, följas upp, utvärderas samt utvecklas. För att utvärdera förskolans 

kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 

dokumenteras och analyseras. 

 

Enligt Skolverket (2005) förutsätts det, då man arbetar i arbetslag, att man utvecklar 

gemensamma värderingar och en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta 

mål. För att lyckas med detta krävs stöd och gemensam tid för att reflektera över sitt arbete 

och hur det kan utvecklas. Skolverket förstärker vikten av att utvärdera genom att, i samma 

skrift, skriva att: 
 

ett sätt att öka medvetenheten om det egna arbetet, är att i olika former 

dokumentera, synliggöra och reflektera över förskolans processer och på så sätt 

fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Det är viktigt att 

dokumentations- och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet 

tillsammans med barnen och inte något som ligger vid sidan av. 

 

(Skolverket, 2005, s. 25) 

 

Vi tror att ett reflekterande förhållningssätt bidrar till en utvecklande verksamhet. 

 

1.1 Arbetsfördelning  

Vi har bearbetat den mesta litteraturen gemensamt men eftersom vi bor i olika kommuner 

ansåg vi att det var smidigast att ibland låna tre böcker var och bearbeta på varsitt håll. Vi har 

dock varit noggranna med att delge varandra innehållet i all litteratur.  Vi genomförde 

observationerna tillsammans och var lika delaktiga i dessa. Vi båda var också närvarande vid 

intervjuerna där vi, vid varsin intervju, ledde intervjun och ställde frågorna. Angående 

resultatet har vi diskuterat fram resultatet tillsammans, där vi båda bidrog lika mycket. 

Därmed anser vi att vi har tagit lika stort ansvar i denna studie.  
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2. Syfte 

Syftet är att studera pedagogers samtal under planerings- och reflektionstid. 

 

 

Frågeställningar 

 

 Vad innehåller samtalen? 

 I vilket syfte sker samtalen? 

 Sker det något lärande i samtalen? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden behandlar vi de olika centrala begrepp som ligger till grund för vår studie. 

Dessa är: kommunikation, samtal, lärande samtal, reflektion samt reflektion i 

styrdokumenten. Vi redogör även för den teoretiska utgångspunkt som vi använt oss av i vår 

studie samt redovisar tidigare relevant forskning. 

3.1 Kommunikation 

Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet kommunikation överföring av information 

mellan människor, djur eller växter. Kommunikation kräver dels ett språk där informationen 

uttrycks - dels ett fysiskt medium där informationen överförs. Ordet kommunikation innebär 

att något blir gemensamt. Det betyder att vi både meddelar oss och delar med oss av något, 

bland annat upplevelser, tankar och känslor (Backlund, 1991; Eide & Eide, 2006; Maltén, 

1998; Nilsson & Waldemarsson, 1994).  

 

Vi använder begreppet kommunikation i vardagen om många olika saker, bland annat samtal 

mellan människor och kommunikation över Internet.  Kommunikation är något som alla 

människor kan och har använt sig av från att vi var nyfödda (Eide & Eide, 2006). Argyle & 

Trower (1979) menar att det är kommunikationen som såväl håller människor samman, som 

för dem samman. Kommunikation är en viktig del i människans beteende och det är 

kommunikation som möjliggör allt som vi betraktar som mänskligt beteende.  

Kommunikation pågår jämt och ständigt, även när vi inte ens vill kommunicera eller 

samspela, eftersom vi hela tiden förmedlar något till varandra genom blickar och 

kroppsspråk.   

 

Backlund (1991) och Linell (2007) definierar kommunikation som överförande av 

information från en individ till en annan. De beskriver att ordet information innebär att 

något uppfattas av en mottagare och hos denne framkallar någon slags reaktion. Linell 

menar att kommunikation är mer än bara informationsöverföring och att det är viktigt 

att ta fasta på såväl de sociala aspekterna som samspelet mellan människor i en 

kommunikation. Linell behandlar begreppen verbal- och icke verbal kommunikation 

och menar att människor kommunicerar med varandra på olika sätt, till exempel genom 

tal och skrift. Enligt Eide & Eide (2006) innebär verbal kommunikation, 

kommunikation med ord och kombinationer av ord och är därmed det vi vardagligt 

kallar för språk. Icke verbal kommunikation utgör en stor del av kommunikation mellan 

människor och förmedlas inte genom tal eller skrift, utan genom exempelvis 

kroppsspråk. 

 

Icke verbal kommunikation kan delas in på olika sätt: paralingvistisk kommunikation 

och extralingvistisk kommunikation. Det första begreppet syftar på ljud, ansiktsuttryck 

och gester som kompletterar den verbala kommunikationen och sker samtidigt som talet 

(Linell, 2007). Enligt Backlund (1991) innebär paralingvistisk kommunikation 

dessutom sättet vi behandlar rösten på, tempo, betoningar och satsmelodi. Backlund 

menar att extralingvistisk kommunikation innefattar de signaler du skickar i icke verbal 

kommunikation. Dessa signaler kan vara omedvetna, som exempelvis blekhet och 

nysningar, eller medvetna, som gester och kroppsställningar.  

 

När du möter en annan människa sker alltid någon slags kommunikation, vare sig vi vill 

eller inte eftersom vi kommunicerar genom såväl sättet att gå och att ta i hand, som 

frisyren och kläderna du äger eftersom dessa berättar din historia (Backlund, 1991). 
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Maltén (1998) menar att de flesta budskap sprids verbalt, men att kroppsspråket utgör 

en förvånansvärd stor del av kommunikationen. Kroppsspråket är det första ”språk” 

som människan använde sig av och innebär att vi skickar signaler via minspel, 

ögonuttryck, och gester. Maltén belyser att forskare kommit fram till att endast sju 

procent av ett budskap överförs via ord. Resterande nittiotre procent överförs genom 

tonläge, tempo och kroppsspråk. 

 

Vanliga syften med kommunikation mellan människor kan vara att den skall vara 

utvecklande då det gäller att lösa problem eller att den skall utveckla betydelsefulla idéer för 

personerna själva eller deras verksamhet (Engqvist, 1994). Nilsson & Waldemarson (1994) 

har funnit att kommunikation inte nödvändigtvis behöver innehålla fler människor än en, 

eftersom vi hela tiden kommunicerar med oss själva. De beskriver att kommunikation är en 

ständigt pågående process. Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det 

som utgör grunden för dessa relationer är kommunikation. De anser därför att 

kommunikationen ligger till grund för identitet och möte med andra människor. Maltén 

(1998) förstärker detta då han belyser vikten av kommunikation mellan människor och menar 

att kommunikationen har en mycket stor roll i samspelet mellan människor. Han menar att vi, 

med hjälp av kommunikation, kan överföra budskap, motta information samt påverka andra 

och att kommunikation är något som varje människa måste ägna sig åt eftersom vårt behov 

av att känna gemenskap och få mänsklig kontakt är så stort. Genom kommunikation kan vi 

förmedla information, få utlopp för känslor och ge uttryck för behov samt känna oss sedda 

och uppskattade.  

3.2 Samtal 

Enligt Nationalencyklopedins förklaring innebär begreppet samtal ett muntligt utbyte av 

synpunkter eller upplysningar. Adelswärd (1991) och Ohlsson (2004) förstärker detta, då de 

menar dels att vi förstår omvärlden genom att samspela med andra och att människan därför 

måste möta andra människor för att växa och utvecklas och dels att samtal är sociala 

processer som sker i sociala samspel. Ohlsson beskriver samtal även som en slags 

kommunikation mellan människor där var och ens yttranden inverkar på de andras yttranden 

och utrymme för att säga något. Han menar att samtalet är att förstå ett ”socialt sammanhang 

där deltagarna aktivt bidrar till formandet av innehåll och sätt att samtala” (s. 85). 

 

Ett samtal kan vara att en person förmedlar kunskap till en annan, men kan även 

innebära ett möte mellan människor. Då människor samtalar, lyssnar och respekterar 

varandras åsikter bekräftar de varandra. Bekräftelsen i sin tur kan ha positiva effekter på 

en människas utveckling då denne blir sedd (Engqvist, 2009). Wilhelmsson (1998) 

menar att det skapas gemensamma uppfattningar utifrån samtal och att det är en social 

nödvändighet att samtala, eftersom vi därigenom får tillgång till varandras tankar av ett 

visst fenomen. Detta kan medföra att det omedvetna blir medvetet för alla inblandade.  

 

Backlund (1991) har funnit att det, i vardagliga samtal, inte finns någon bestämd talare 

eller lyssnare eftersom båda ständigt växlar roller och dessutom skapar 

kommunikationen tillsammans eftersom att vad den ene säger är beroende och bygger 

på vad den andre svarat. Enligt Backlund innebär ett samtal framför allt att deltagarna 

agerar tillsammans samt att de låter sig påverkas av de impulser som uppstår mellan 

dem. Hon menar att informationen som talaren förmedlar, inte nödvändigtvis uppfattas 

på samma sätt för lyssnaren. Innehållet i samtalet kan rent av uppfattas på ett annat sätt 

än det var ämnat samt ha ett helt annat syfte.  

Samtal pågår jämt och ständigt och kan vara en process, ett utbyte av information samt 

en social situation. Dessa definitioner kan, i sin tur, bland annat innehålla 
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konversationer, undervisning, intervjuer och diskussioner. Människor är väldigt duktiga 

på att urskilja vilket slags samtal som sker mellan två okända människor, bara genom 

att lyssna på en liten del av samtalet. En bidragande orsak till detta är att samtalen följer 

de gemensamma mönstren som finns för samtal. Ett exempel på detta kan vara hur 

människor kan vrida på radion och snabbt avgöra vilket sorts samtal som sker, 

exempelvis om det är frågeprogram, sport eller intervjuer (Nilsson, 1993). Han 

beskriver hur människor lär sig grundliga färdigheter för samtal redan i barndomen och 

menar att vi därför äger stora kunskaper och regler för att kunna genomföra såväl enkla 

som svåra samtal.  

 

Nilsson (1993) menar att allt socialt samspel är styrt av regler och att det i språket finns 

både grammatiska och sociala sådana. En regel kan exempelvis vara att de som ingår i 

samtalet vet hur samtalet inleds, att man turas om att tala, hur man byter samtalsämne 

och hur samtalet avslutas. Ett samtal kan se ut att vara enkelt men alla samtal är 

regelbundna verksamheter där ingenting sker slumpmässigt. För oss är reglerna en 

självklarhet när de väl lärts in och det är först när reglerna bryts som de upptäcks. 

Genom att medvetandegöra de regler som styr vardagliga samtal kan det gå att undvika 

kommunikationsstörningar och konflikter som skulle uppstå om allt vore möjligt i ett 

samtal. Nilsson kopplar samman samtal och identitet då han menar att samtalet skapar 

vår sociala värld och att samtal är en grundläggande form av kommunikation som utgör 

grunden redan för barns skapande av en egen identitet. 

 

Ohlsson (2004) har studerat samtal i lärares arbetslag och kommit fram till att man kan dela 

in arbetslagens sätt att samtala i fyra grupper. Den första gruppen beskriver Ohlsson som 

informativ och innebär att en individ delar med sig av information till de andra. Det rör sig 

om ett tydligt meddelande, menar Ohlsson, och förklarar det som ett ”delgivande av 

information” (s. 96). 

 

En annan kategori är det berättande samtalet (Ohlsson, 2004). Detta visar sig i olika 

berättelser som kan röra bland annat vad personerna själva varit med om på sista tiden. Dessa 

berättelser besvaras ofta av igenkännande kommentarer. Berättelserna kan ibland relatera till 

det samtalet handlar om, exempelvis om man samtalar om en särskild elev så kan någon 

annan lärare komplettera berättelsen, det vill säga att de fyller i med liknande beskrivningar 

av vad någon elev sagt eller gjort.  

 

Ohlsson (2004) visar även på att samtalen i stor grad var framåtriktade, vilket innebär att 

lärarna planerar för den kommande tiden, exempelvis planering av en gemensam framtida 

undervisning. De planerade samtalen berör därmed något som samtalspersonerna skall 

komma att göra tillsammans längre fram.  

 

Den fjärde gruppen innehöll det reflekterande samtalet (Ohlsson, 2004). Detta innebär ett 

samtal där medlemmarna inte bara bidrar med egna åsikter i samtalet, utan ställer frågor som 

”hur tänkte du där?” och ”hur menar du då?” (s. 97). Ohlsson fann i sin studie att det 

reflekterande samtalet inte var det mest förekommande samtalet under arbetslagsmötena i 

skolan. Han menar snarare att det verkar som om det reflekterande samtalet hade för vana att 

undvikas under mötena.  

3.3 Lärande  

Ohlsson (2004) pekar på att det inte finns någon gemensam definition av begreppet lärande 

och menar att begreppet används av forskare på olika sätt. Ohlsson (1996) menar att 

lärandebegreppet innefattar en slags relation mellan den lärande och dennes omgivning, där 
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den lärande tolkar och aktivt bearbetar omgivningen – och därmed utvecklar sitt eget sätt att 

förstå och agera. Ellström (1992) beskriver lärande som ”relativt varaktiga förändringar hos 

en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (s. 67). Ohlsson (1996) 

beskriver hur lärande är människans förändring av sättet att tänka och handla i motsvarighet 

till det hon eller han ämnar genomföra. Om vi har förmåga att ta emot och bearbeta nya 

intryck så blir resultatet ett kontinuerligt lärande, anser Jerkedal (1973). Döös & Wilhelmson 

(2005) förstärker detta, då även de har funnit att arbetsuppgifter, problem och situationer är 

ständiga tillfällen till lärande. 

3.3.1 Lärande samtal  

Bjerlöv (1999) har studerat verksamhetsanknutna möten och undersökt hur det 

oplanerade lärandet ser ut i sammanhang där deltagarna tillsammans diskuterar sig fram 

till nya arbetssätt. I studien är det innehållet i det deltagarna säger som är i fokus, vilken 

innebörd det deltagarna säger har och vilken betydelse det har för de andra deltagarna. 
 

I studien har Bjerlöv (1999) kommit fram till att det sker ett lärande mellan människor. Hon 

menar att vi inte lär oss samma saker men att vi lär oss av varandra eftersom olika personer 

har olika kunskaper. Grupper utgörs av en mängd relationer mellan individerna i gruppen och 

gruppmedlemmarna kan, genom dessa relationer, lära av varandra. Gruppens lärande sker 

genom att gruppmedlemmarna regelbundet kommunicerar med varandra samt skapar 

gemensamma arbetsuppgifter och tillvägagångssätt – och detta bidrar till ökad kompetens 

hos pedagogerna i arbetsgruppen. Gruppmedlemmars gemensamma förståelse och 

kommunikation har betydelse för den enskildes erfarenheter samt dennes reflektioner över 

dessa. En individs upptäckter i omgivningen, sättet att förstå upptäckter och sättet att handla, 

formas av kommunikation med resten av gruppen och därmed har gruppmedlemmarnas 

erfarenheter betydelse för den enskildes lärande. Även Wilhelmsson (1998) har funnit att det 

individuella och det kollektiva lärandet helt och hållet är beroende av varandra, där var och 

ens erfarenheter ligger till grund för ett meningsutbyte där nya erfarenheter skapas.  

 

Bjerlöv (1999) har även kommit fram till att testgruppen under mötestillfällena identifierar 

skillnader i målsättningar, erfarenheter och synsätt och att det är i uppmärksammandet av 

skillnaderna som lärande i samtalen kan ske. När vi uppmärksammar skillnaden i vårt eget 

och andras sätt att tänka så startar en lärprocess. En viktig förutsättning för lärande är därför 

att det kontinuerligt skapas tillfällen för samtal. 

3.3.2 Kollektivt lärande 

Granberg & Ohlsson (2005) vill med sin artikel belysa kollektivt lärande i team och bidra till 

nya kunskaper om ”kollektiva lärprocesser och människors organiserande av samarbete och 

verksamhet i team” (s. 228). De har i artikeln valt att använda begreppet team men menar att 

begreppet har samma innebörd som arbetslag, vilket används exempelvis inom förskola och 

skola. De menar att forskning om kollektivt lärande kan bidra till utveckling av gruppers 

samarbete och arbetssätt.  

 

Granberg & Ohlsson (2005) menar att kommunikativa sammanhang är förutsättningen för att 

ett kollektivt lärande ska ske. De vill däremot understryka att lärande inte bara är kopplat till 

kommunikativa och sociala sammanhang utan menar att det individuella lärandet inte får 

glömmas bort. De har också funnit att det kollektiva lärandet sällan tas till vara i en grupp 

och att gruppens beslut inte ofta baseras på de gruppens olika kunskaper. De beskriver det 

kollektiva lärandet som ”en ständigt pågående interaktiv och kommunikativ process i rörelse 
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mellan det individuella konkreta handlandet och den gemensamma förståelse som utvecklas i 

teamet” (s. 236). 

 

Kollektivt lärande är ett formande av gemensam förståelse och innebär att medlemmar i en 

grupp gemensamt kan komma fram till olika handlingsalternativ som de enskilt inte hade 

kommit fram till. Kollektivt lärande utspelar sig främst i grupper där det är fastställt vilka 

roller var och en förfogar över och resultatet av ett kollektivt lärande visar sig i förändrad 

förståelse samt likartat tillvägagångssätt (Granberg & Ohlsson, 2005).  Sammanfattningsvis 

är kollektivt lärande en process som sker i möten, ansikte mot ansikte, genom samtal och 

interaktion (Döös & Wilhelmson, 2005). 

 

Wilhelmsson (1998) har genomfört en studie om lärande i gruppsamtal och skapat möten 

mellan politiker, tjänstemän, pedagoger och föräldrar, för att undersöka bland annat vad ett 

sådant samtal innehöll och vad deltagarna lärde sig. Syftet med studien är att öka kunskapen 

om gruppsamtal som ett socialt fenomen men också som en lärprocess. Wilhelmsson har 

kommit fram till att samtalen handlar om bland annat behov av ett större samarbete mellan 

politiker och tjänstemän samt framtida förändringar inom barnomsorgen, såsom 

nedskärningar inom de olika verksamheterna. Samtalen innehåller bland annat chefers, 

tjänstemäns och personals krav på att föräldrar, politiker och personal förändrar 

barnomsorgen för att den skall bli välfungerande.  

 

Wilhelmsson (1998) har, genom att fråga gruppmedlemmarna om deras lärande, kommit 

fram till att lärande främst förknippas med ny faktakunskap. Hon ger exempel på hur 

föräldrar bland annat lärt sig mer om hur barnomsorgen fungerar och hur en tjänsteman 

genomgått ett lärande om utvärdering. I sin studie har Wilhelmsson även tittat närmare på 

”vilken betydelse individens förmåga till reflektion kan ha för lärande i gruppsamtal” (s. 

232). Hon menar att reflektion om sitt eget och andra gruppmedlemmars agerande är 

betydelsefullt för såväl ett individuellt- som ett kollektivt lärande.  

3.4 Reflektion 

Ordet reflektion härstammar ur det latinska namnet reflectere och är, ur etymologisk mening, 

sammansatt av re, som betyder åter, tillbaka, och flectere som betyder att böja (Hellqvist, 

1948). Bengtsson (2005) menar att begreppet reflektion även innebär att stanna upp och 

vända tillbaka till händelsen eller företeelsen och betrakta den på nytt. 

 

Reflektionsbegreppet kan användas på många olika sätt, menar Alexandersson (1999). Ett 

sätt kan vara självreflektion, vilket innebär att individen reflekterar över sig själv och sitt 

agerande i olika sammanhang. Det kan också vara ett slags tänkande utanför sig själv som 

individ, exempelvis sitt yrke. Alexandersson sammanfattar reflektion som något som syftar 

till ”ett mera medvetet handlande” (s. 39). 

 

Wilhelmsson (1998) har i sin studie sett att förmågan till reflektion skapar 

förutsättningar för problematisering och att kunna se sig själv och andra i ett 

sammanhang som inte tas för givet. Hon menar att detta kan resultera i ett öppet och 

ifrågasättande förhållningssätt som skapar förutsättningar för såväl ett individuellt 

lärande, som ett gemensamt. Wilhelmsson menar att ett reflekterande förhållningssätt 

innebär att den som samtalar bidrar med egna erfarenheter och säger emot eller 

ifrågasätter när det som sägs inte stämmer med den egna uppfattningen. 

 

Alexandersson (1999), Ellström (1992) och Wikström (1995) betonar vikten av reflektion då 

de beskriver hur reflektion är ett tillvägagångssätt för kunskaps- och verksamhetsutveckling. 
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De visar även på att ny kompetens och ny kunskap skapar nya arbetssätt och är ett viktigt 

verktyg för att åstadkomma förändringar.  

 

Ellström (1992) belyser att reflektion kan innebära att de verksamma pedagogerna får 

möjlighet att se verksamheten utifrån och kritiskt granska den dagliga verksamheten. Han 

menar att pedagoger kritiskt prövar: 

 

 verksamhetens mål och dess underliggande värderingar 

 intentioner/handlingsplaner och den kunskap som dessa baseras på 

 graden av överensstämmande mellan handlingsplaner och utförda handlingar 

 samt graden av överensstämmelse mellan mål och olika handlingars 

konsekvenser/effekter                                                                                              
(Ellström, 1992, s. 89) 

 

Alexandersson (1999) ställer frågan huruvida ökad reflektion bland lärare kan bidra till 

utveckling av den individuella läraren och dess verksamhet. Enligt honom har 

människan alltid reflekterat över sitt levnadssätt och han har funnit att uppfattningen om 

reflektionens betydelse i en pedagogisk verksamhet har utvecklats på senare tid. 

Alexandersson har funnit att det finns en otillräcklighet av reflektion hos pedagoger, att 

de inte funderat över varför de agerar som de gör. Han menar att det är viktigt att 

pedagoger får tid till att reflektera, inte bara över vad han eller hon gör, utan också 

varför det görs. Zeichner (1994, 1996) i Ohlsson (2004), är kritisk till reflektion 

eftersom han har sett att reflektion inte alltid leder till utveckling av verksamheten på 

grund av brister i pedagogers sätt att arbeta med reflektion. Zeichner (1994, 1996) i 

Olsson (2004) visar även på brister i lärarnas sätt att reflektera över sitt egna arbetssätt 

och därför leder inte reflektionen nödvändigtvis till en utveckling av verksamheten. Han 

menar också att reflektionstillfällen, där lärare reflekterar individuellt, inte alltid innebär 

att läraren arbetar på ett bra sätt eller ens att reflektionen är relevant för verksamheten.  

 

I en undersökning, genomförd av Johansson (2005), framgår det att möjligheterna för 

att en verksamhet skall kunna utvecklas är att vuxna reflekterar över sitt arbete och över 

olika pedagogiska frågor. Man måste få tid till att planera, reflektera och diskutera, 

menar pedagogerna som deltagit i undersökningen, vilket de inte anser att de har.  

I undersökningen framkommer även att pedagogerna som deltagit i studien har olika 

erfarenheter av att reflektera över frågor kring verksamheten. Det visar sig också att det 

är i arbetslagen där det sker en gemensam diskussion kring arbetet, som det främst sker 

en utveckling i pedagogernas strategier och förhållningssätt. Johansson (2005) vill dock 

understryka att alla pedagoger diskuterar sitt arbete, men att resultat pekar på att 

gemensamma tillvägagångssätt och förhållningssätt främst utvecklas i grupper där det 

sker en regelbunden reflektion i arbetslaget. Det visar sig också att pedagoger 

värdesätter att samtala om verksamheten och att de är väl medvetna om reflektionens 

betydelse i en verksamhet. Samtidigt anser de att utvärdering och reflektion är svårt och 

ett stort antal anser sig inte ha nog med verktyg för att kunna utvärdera sitt eget arbete.  

Skolinspektionen har uppmärksammat dessa brister och i deras senaste rapport 

(2011:10) om förskolans pedagogiska uppdrag står det skriver att:  

 
Pedagogerna beskriver vad de gör i verksamheten och inte vilket syfte i relation 

till strävansmålen de har med olika aktiviteter. Vid dessa förskolor behöver 

lärandet tydliggöras och pedagoger samt förskolechefer måste i högre 

utsträckning utveckla en pedagogisk planering som tar sin utgångspunkt i 

läroplanens mål att sträva mot med fokus på lärandet. 

(Skolinspektionen, 2011:10, s. 7) 
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Skolinspektionen (2011:10) har även sett att förskolor behöver förbättra sitt arbete med 

att följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till läroplanens strävansmål. 

Förskolor kritiseras ofta på grund brister kring kvalitetsarbete och bristerna ligger oftast 

i att det varken avsätts tillräckligt med tid för kvalitetsarbete, för dokumentation eller 

för utvärdering av verksamheten. De vanligaste bristerna visar sig i att de olika 

verksamheterna inte kan redogöra i vilken utsträckning målen förverkligats eller vilket 

tillvägagångssätt förskolorna tänker använda sig av för att nå målen.  

Vissa pedagoger som deltagit i undersökningen av Johansson (2005) beskriver hur de 

har flyttat fokus från utvärdering till dokumentation och de menar att de hela tiden 

dokumenterar verksamheten. Pedagogerna anser att dokumentationen synliggör deras 

eget förhållningssätt och utifrån denna kan de analysera hur de gör, vad de gör, och 

varför de gör det.  Andra pedagoger lyfter fram att de har ändrat namn på 

planeringstiden, till reflektionstid. Istället för att, som i planeringstiden, ägna tid åt 

planering av veckan och andra praktiska frågor, ägnar de sig nu främst åt att reflektera 

över hur deras verksamhet ser ut samt vad de själva gör och varför de agerar just så.   

3.4.1 Reflektion i styrdokumenten 

Pedagoger bör ständigt skapa reflekterande tillfällen för att utveckla verksamheten och 

därför är reflektion värdefullt (Johansson, 2005). I Lpfö98 (Skolverket, 2010), står det 

skrivet att ”det är förskolläraren som skall ansvara för att verksamheten i sin helhet, 

dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska 

processer dokumenteras, följs upp och utvärderas” (s.15). Vikten av reflektion 

poängteras ytterligare av Skolverket (2005) där det går att läsa att förskolans 

verksamhet skall anpassas till att barn är olika. Skolverket menar att detta kräver att 

personalen omprövar och förändrar verksamheten utifrån de barn som deltar och 

kontinuerligt diskuterar och reflekterar kring verksamheten och dess innehåll och 

arbetssätt. Det är också viktigt att personalen reflekterar kring sitt eget förhållningssätt 

och därmed är utrymme för planering och gemensam reflektion kring arbetet 

betydelsefullt. 

 

I Skollagen (Riksdagen, 2010) står det skrivet att varje huvudman inom skolväsendet 

skall på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

verksamheten. Sådan planering, uppföljning och utveckling även skall genomföras på 

förskolenivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 

förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och 

elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet (s. 15). Vikten av att pla-

nera och utvärdera förstärks även i Skolverket (2005), där det går att läsa att: 

Kommunen bör ha system och rutiner för kontinuerlig planering, uppföljning och 

utvärdering av förskolans verksamhet och för hur resultaten tas tillvara så att de 

leder till förbättringar av kvaliteten. 

                                                                                   (Skolverket, 2005, s.12) 
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3.5 Fenomenologi 

Vi har vår utgångspunkt i den livsvärldsfenomenologiska teorin eftersom vi anser att 

den är mest lämplig då det är pedagogernas samtal, tankar och erfarenheter som ligger 

till grund för vår studie. 

 

Begreppet fenomenologi myntades av den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-

1938), vars ursprungssyfte med fenomenologin var att undersöka hur kunskap konstrue-

ras i specifika situationer genom interaktion och samspel (Bäck-Wiklund, 1986) i 

Månsson, (2010). Fenomenologi har under 1900-talet blivit en framgångsrik filosofisk 

riktning som har haft inflytande på flera andra samhällsvetenskapliga teorier. 

 

Ordet fenomen grundar sig i grekiskan och betyder det som visar sig och det är i denna 

innebörd som fenomenologin använder ordet. Ordet fenomen innefattar inte endast det 

vi ser, utan också det som finns i våra tankar. Fenomen kan därför vara i princip vad 

som helst, exempelvis något som vi först sett som sedan kommit att bli föremål för re-

flektion (Bengtsson, 2005). Inom den fenomenologiska filosofin menas att kunskap om 

tinget i sig inte kan nås, eftersom all kunskap förmedlas via erfarenheten av den - och 

därmed tinget för oss. Bengtsson poängterar att det för fenomenologin är av särskilt in-

tresse att det inte kan finnas något som visar sig - utan att det finns någon som det visar 

sig för (s. 12). Enligt Bjurwill (1995) vill fenomenologin komma fram till saken och det 

som är i vägen är skenet. Saken är därför alltid omgiven av ett sken och saken är sällan 

vad den ser ut att vara. Den sanna kunskapen har funnits där från början, men den har 

därefter omgetts med ett sken. Det är därför viktigt att avslöja skenet och inse betydel-

sen av skenet – och detta är fenomenologins huvuduppgift, menar Bjurwill.  

 

Alerby (1998) beskriver hur Husserl menade att fenomenologin är en vetenskap där det 

finns ett karakteristiskt tillvägagångssätt och tankehållning. Husserls tanke med feno-

menologin var att gå tillbaka till sakerna själva, genom att studera fenomenens inne-

börd med grund i den egna livsvärlden. Han poängterade att det är genom erfarenheten 

som vi får tillgång till sakerna själva och att erfarenhetsbegreppet därför är nyckeln i 

hela den fenomenologiska teorin. Husserl fokuserade på hur världen uppfattas genom 

våra sinnen och att fenomenologin går ut på att få grepp om sakerna så som de visar sig 

i erfarenheten. Alerby menar också att alla fenomenologiska studier har sin utgångs-

punkt i livsvärlden. Carlshamre (1998) beskriver hur Husserl påpekade att fenomenet 

att gå tillbaka till sakerna själva är bland det svåraste man kan göra eftersom vi redan 

förfogar över så många förutfattade meningar. Detta gör att vi inte ser vad vi ser, menar 

Carlshamre. Han ger exempel på en målare som måste träna sig att måla det han ser, 

och inte det han vet. 

 

Kroksmark (1992) förklarar fenomenologi genom ytterligare ett exempel. Han menar 

att då vi ser ett bord i en viss vinkel, skymtar vi endast två ben. Trots detta vet vi, ge-

nom tidigare erfarenheter, att bordet har ytterligare två ben. Objektet har därmed ett 

större innehåll än vad det visar sig i erfarenheten, menar Kroksmark. 

            3.5.1 Livsvärld 

Syftet med fenomenologi är att beskriva människors upplevelser av ett fenomen, dvs. 

människors "livsvärldar". Alla dessa sorters föremål tillhör det som Husserl kallar 

livsvärlden, som är den vardagliga värld vi lever i. Husserl menar att vi ständigt vistas i 

en värld som vi tar för givet och att vi med denna värld som bakgrund skapar nya 

kunskaper. Livsvärlden är den värld som vi delar tillsammans med andra människor och 
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som vi kommunicerar med. På så sätt är livsvärlden en social värld. Det är också en 

historisk värld genom att vi skapar nya kunskaper, tillsammans med andra, utifrån de 

erfarenheter vi redan har (Bengtsson, 2005). 

 

Det livsvärldsfenomenologiska begreppet vidareutvecklades genom Martin Heidegger, 

som införde en annan term för livsvärlden: vara- i- världen. Med det menar han att 

människan förblir i sin livsvärld eftersom det är omöjligt att ställa sig utanför den 

(Bengtsson, 2005). Med begreppet vara-i-världen poängterar Heidegger att ”det råder 

en ömsesidig påverkan mellan världen och den som lever i världen” (Bergmark, 2006, 

s. 5)  

 

I Bengtsson (2005) bygger Merleau-Ponty vidare på Husserls och Heideggers tankar 

om livsvärlden och kallar det istället vara-till-världen. Han fokuserar på den levda 

kroppen och menar att det är den som är utgångspunkten för alla erfarenheter. Genom 

den levda kroppen befinner vi oss i interaktion med världen och varje förändring av 

kroppen medför också en förändring av världen. Merleau-Ponty har sett att det är ge-

nom det kommunikativa och interaktiva mötet som vi får tillgång till andra människor 

och ting i världen. 

 

I kommande kapitel redogör vi för våra tänkta tillvägagångssätt för att dels fånga 

samtalet som fenomen och dels ta del av människors livsvärldar.  
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4. Metod 

Nedan beskrivs de metoder vi valt att använda i vår undersökning. Vi kommer att 

behandla olika observationsmetoder, för- och nackdelar med de olika metoderna samt 

vilka etiska riktlinjer som är av vikt vid genomförandet av en studie. Vi beskriver även 

urvalet vi gjort och vad som ligger till grund för detta samt hur undersökningen 

genomförts.  

4.1 Kvantitativ forskning 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär kvantitativ forskning bland annat att forskaren 

har väldigt lite eller ingen kontakt med försökspersonerna i studien. I kvantitativ 

forskning är frågeställningarna på förhand formulerade och resultaten grundar sig på en 

stor mängd försökspersoners svar, exempelvis genom enkäter, där resultaten är 

generella. Om siffror och begrepp som hur många, hur ofta och hur vanligt används i en 

undersökning så är den kvantitativ, menar Trost (1997). Olsson & Sörensen (2011) 

belyser att forskarens syfte med undersökningen är avgörande för vilken metod som bör 

användas.  

4.2 Kvalitativ forskning 

Till skillnad från kvantitativ forskning så är kontakten i en kvalitativ undersökning mer 

varaktig, där endast ett fåtal personer är aktuella för undersökningen. I en kvalitativ 

forskning vill forskaren gå på djupet och få svar på frågor som gäller i ett visst 

sammanhang (Olsson & Sörensen, 2011). Merriam (1998) förklarar att kvalitativ 

forskning är ett övergripande begrepp som omfattar flera typer av 

undersökningsmetoder. Dessa metoder bidrar till ökad förståelse samt förklarar 

innebörden av sociala fenomen med så lite yttre påverkan som möjligt.  

 

Forskare menar att det är stor skillnad på kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom 

kvantitativa metoder skapar kunskap utifrån exempelvis enkätsvar medan kvalitativa 

data skapas utifrån sociala samspel och interaktion (Svenning, 2003). Eftersom vår 

studie är inriktad på att undersöka samtal mellan pedagoger genom ett fenomenologiskt 

synsätt, kommer vi därmed att använda oss av metoderna observation samt kvalitativa 

intervjuer. 

4.2.1 Observation 

Cato & Björndal (2005) beskriver hur begreppet observation innebär att iaktta eller att 

undersöka. De menar att detta är något som alla människor gör i vardagen och 

observation brukar uppfattas som något som är av pedagogisk betydelse. Observation är 

alltså en professionell färdighet som är kopplad till vederbörandes arbetsuppgifter – att 

observationen sker för att kunna få ett så bra lärande som möjligt. Einarson & Hammar-

Chiriac (2002) menar att observation är en av beteendevetenskapens viktigaste 

forskningsmetoder och att den kan användas som enda metod vid en studie. De 

beskriver hur observation är ett pålitligt sätt att samla in information, eftersom metoden 

varken vilar på vad människor säger att de gör, eller säger att de tänker. Observation är 

mer direkt än så, eftersom informationen som samlas in grundas i vad som verkligen 

sker. En fördel med observation är att gruppen delger information genom sitt agerande, 

till skillnad från intervju där det krävs att forskaren tar del av informationen genom 

samtal. Observation kan med fördel användas även vid studerande av grupper som 
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annars kan vara svåra att få information av, exempelvis barn. Det är också möjligt att 

studera fenomen som annars kan vara svåra att få information om, som känsliga frågor 

eller tillfällen där det förväntas ett ”rätt” svar. 

 

Enligt Cato & Björndal (2005) finns det två olika typer av observation: observationer 

av första ordningen samt observationer av andra ordningen. Det första begreppet 

innebär att studenten eller annan utomstående observerar den pedagogiska situationen 

och har detta som primär uppgift. Genom detta får observationen en högre kvalitet, 

eftersom observatören inte behöver splittra sin uppmärksamhet åt flera olika håll. 

Observationer av andra ordningen innebär att läraren eller handledaren själv är en del i 

observationen av den pedagogiska situation som sker. Han eller hon måste därför rikta 

sin uppmärksamhet åt flera olika håll, vilket medför att kvaliteten på observationen blir 

sämre. Det är inte möjligt att undervisa eller handleda utan att hela tiden iaktta 

situationen på ett aktivt sätt. Därför behöver en bra lärare och handledare ha kunskap 

om hur man genomför en bra observation, både av sig själv och av eleverna/studenterna  

 

Då en observation ska genomföras är det viktigt att ta ställning till vad det är som skall 

observeras, hur vi skall registrera observationer samt hur vi som observatörer skall 

förhålla oss. Det finns två olika förhållningssätt som observatören kan använda sig av 

när han eller hon skall observera: deltagande eller icke deltagande observatör (Patel & 

Davidson, 2003). De skiljer dessutom på känd eller okänd observatör. Nedan beskriver 

vi dessa förhållningssätt. En deltagande observatör är aktiv i situationen som skall 

observeras och går in som medlem i den aktuella gruppen (Patel & Davidson, 2003). 

Denna metod anser vi inte är aktuell för oss, eftersom vårt syfte är att studera 

pedagogernas samtal genom ett utifrån perspektiv. 

 

En okänd observatör innebär att gruppen som skall observeras inte är medvetna om att 

de blir observerade. Ett problem med inta en okänd observatörsroll kan vara att samla in 

data, eftersom detta då kan märkas av gruppen som blir observerade. Det krävs därför 

att observatören håller en stor mängd data i minnet, vilket kan medföra att information 

glöms bort (Patel & Davidson, 2003). Einarsson & Hammar-Chiriac (2002) behandlar 

samma begrepp, men kallar det för dold observationsmetod. De menar att fördelen med 

dold observation är att forskaren kan fånga in fakta som annars kan vara svåra att 

upptäcka. En dold observation kan tillämpas på två olika sätt. Forskaren kan välja att 

antingen inte ha någon som helst kontakt med gruppen, eller att observatören inte visar 

att denne är en forskare och deltar i gruppen som en av deltagarna. Genom att använda 

sig av dold observation kan både etiska och praktiska problem uppstå. Forskaren kan 

bland annat få svårigheter med att samla in information eftersom detta måste ske utan 

vetskap av de andra medlemmarna. 

 

En känd observation innebär att gruppen som skall observeras är medvetna om att 

observationen sker samt i vilken utsträckning observatören deltar i undersökningen.  

Vid denna typ av studie är det viktigt att forskaren skapar en god relation till 

undersökningspersonerna eftersom gruppen skall känna sig trygga och kunna uppträda 

på ett naturligt sätt. I och med detta kan observatören helt öppet föra anteckningar 

(Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002). Detta förhållningssätt kommer vi främst att 

använda oss av under våra observationer eftersom vi anser att det inte är möjligt att 

observera i den situation som vi har tänkt, utan att pedagogerna har vetskap om detta. Vi 

är dock medvetna om att vår närvaro kan påverka samtalets innehåll, eftersom 

pedagoger som är medvetna om att de blir observerade kan inta en annan roll (Patel & 

Davidson, 2003). Samtidigt lägger vi ingen värdering i syftet med observationerna, och 
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därmed anser vi att pedagogerna bör kunna bete sig som vanligt i 

observationssituationen. 

 

Svenning (2003) behandlar kvalitativa observationsmetoder och menar att de kvalitativa 

observationerna dels kan vara observatörsbaserade, dels deltagarorienterade. 

Observatörsbaserade observationsmetoder inriktar sig på ett åskådarperspektiv och de 

senare på ett deltagarperspektiv. Deltagarobservationerna ger mer utrymme för 

förståelse än vad åskådarobservationer gör och innebär bland annat att observatören 

aktivt lyssnar, ställer frågor, iakttar och agerar. En risk med deltagande observation kan 

vara att forskaren visar ansatser till att ta över verksamheten på bekostnad av 

personalen. 

 

Det vi vill ta reda på under observationerna är vad syftet med samtalen är, vad samtalen 

innehåller samt vilket slags lärande som sker i samtalen. Vi anser att vi med fördel bör 

använda oss av känd, icke deltagande observatörsmetod eftersom syftet med våra 

observationer är att studera pedagogers samtal och då tror vi att denna form av 

observation lämpar sig bäst. Vi tror även att det inte är möjligt genomföra en 

observation utan att de verksamma pedagogerna som skall observeras, är omedvetna om 

detta. Det är just i detta som vårt val av observationsmetod grundar sig. Vi kan inte 

komma till en förskola och observera pedagogers samtal under planerings- och 

reflektionstid, utan att de vet om och har godkänt vår medverkan. Eftersom vår tanke är 

att observera arbetslag under deras aktiva planeringstillfällen, innebär detta att vi 

således kommer genomföra gruppobservationer.   

4.2.2 Intervju 

Intervjuer är oftast ett samtal mellan två eller flera personer och är ett enkelt och direkt 

sätt att få reda på saker. En fördel med intervjuer gentemot exempelvis enkäter är att det 

går att få ta del av mer information vid en muntlig intervju, eftersom frågorna då oftast 

är öppnare (Hwang & Nilsson, 2003). 

 

Trost (1997) skiljer på kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Han menar att kvantitativa 

intervjuer ofta innehåller siffror och är bra om man vill ta reda på hur många, hur ofta 

eller hur vanligt någonting är. Om man istället vill förstå eller hitta mönster så är en 

kvalitativ intervju att föredra. De kvalitativa intervjuerna utmärks av att det ställs enkla 

och raka frågor och att svaren blir komplexa och innehållsrika. En kvalitativ intervju 

innehåller oftast frågor som ger utrymme för den som blir intervjuad, att svara med 

egna ord. Trost lägger stor vikt vid syftet eftersom det är just syftet med studien som 

ligger till grund för vilken slags intervju som bör användas. 

 

Nyckeln till att få ut så mycket användbar information som möjligt samt att få ett bra 

resultat av en intervju, är att ställa frågor av god kvalitet. Detta kräver övning och ett 

första utkast är nödvändigt för att lägga märke till vilka frågor som bör finnas med i 

intervjun, menar Merriam (1998). Att ställa frågor av bra kvalitet utvecklar inte bara 

intervjutekniken, utan forskaren ges även en inblick i vilka frågor som är svåra att 

förstå, vilka som är användbara samt vilka frågor som borde finnas med. Olika sorts 

frågor ger olika sorts resultat, menar Merriam. 

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och ta del av den andres livsvärld eller 

personens uppfattningar om något fenomen. I en kvalitativ intervju är intervjuaren och 

personen som blir intervjuad båda med i samtalet. För att genomföra en lyckad intervju 

bör intervjuaren hjälpa personen som blir intervjuad att i samtalet bygga upp ett 
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meningsfullt och sammanhängande resonemang om det som intervjun handlar om. För 

att samtalet skall underlättas är det viktigt att intervjuaren kan samtala med 

intervjupersonen så att denne inte blir osäker. Både hur intervjuaren rör sig i 

intervjupersonens sociala sammanhang samt kön, ålder, social bakgrund är faktorer som 

kan påverka samtalet och den kvalitativa intervjun. Det är en fördel om den som ska 

genomföra en kvalitativ intervju har förkunskaper och är väl förberedd inom området 

som ska studeras. Förberedelserna för en kvalitativ intervju kan ske genom bland annat 

deltagande observationer, menar Patel & Davidson (2003). 

 

Tanken med kvalitativa undersökningar är att det går att belysa något, för att sedan få 

möjlighet att dra slutsatser av undersökningen, Svenning (2003).  Eftersom vårt syfte 

med studien innebär att undersöka innehållet i pedagogers samtal, anser vi att det bäst 

lämpar sig att vi använder oss av kvalitativa intervjuer. Se bilaga 10.2, där vi utformat 

intervjufrågor. 

4.3 Urval 

Vår undersökning är genomförd på två förskolor i Norrbottens län. Vi har tidigare 

genomfört verksamhetsförlagda utbildningar eller vikarierat på dessa förskolor och har 

därmed redan hunnit knyta kontakter med de verksamma pedagogerna. Med anledning 

av detta antog vi att det skulle vara möjligt för oss att genomföra vår empiriska studie i 

deras verksamheter. Utifrån denna situation valde vi att genomföra ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Hartman, 1998). Det blev alltså bekvämt för oss att välja just dessa 

som urvalsgrupp. Eftersom planeringstiden, då vi har tänkt genomföra observationerna, 

är mycket begränsad förstärktes ytterligare vårt val av urvalsmetod. Hartman belyser att 

en fara med att genomföra bekvämlighetsurval kan vara att resultatet riskerar att bli för 

snävt och att spridningen därmed blir otillräcklig. 

 

Det krävs en balans i valet av antal intervjupersoner. Om antalet är för många kan 

resultatet bli att det inte är möjligt att genomföra djupare analyser av intervjuerna. Om 

antalet är för få, tenderar det att bli svårt att generalisera samt att pröva hypoteser om 

skillnader mellan grupper (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vårt syfte är att 

studera pedagogers samtal under planerings- och reflektionstid – inte att få ett så brett 

resultat som möjligt, tror vi därför att det endast krävs ett fåtal intervjuer tills vi nått ett 

tillfredsställande resultat. Detta förstärks genom Kvale & Brinkmann som menar att 

man bör intervjua så många personer som det krävs, tills man fått svar på de frågor som 

undersöks. 

 

Repstad (2007) beskriver att frågeställningen bör vara avgörande för vem som skall 

intervjuas. Han menar att urvalet sker genom att forskaren antar att intervjupersonerna 

har betydelsefull information att bidra med. Denna information kan bland annat bestå 

av de åsikter, erfarenheter och kunskap som intervjupersonerna förfogar över. Han 

belyser att antalet intervjuer som genomförs inte bör vara för många eftersom resultatet 

därmed riskerar att bli ytligt. 

 

I den ena kommunen besökte vi en friförskola, där pedagogerna arbetat tillsammans i 

fem månader. En av pedagogerna som deltog i observationen hade hunnit arbeta som 

förskollärare i 1 år. De andra två i mellan 5-10 år. På den andra förskolan vi besökte 

arbetade tre utbildade förskollärare. De har arbetat tillsammans på deras avdelning i ett 

år, men på samma förskola i många år. En likhet mellan dessa två förskolor är att de har 

åldersindelade grupper samt att de arbetar efter samma pedagogiska inriktning. Det som 
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skiljer förskolorna åt är främst att ena avdelningen arbetar med yngre barn (1-3 år) och 

den andra med äldre barn (3-5 år). 

4.4 Genomförande 

Vi inledde vår empiriska studie med att göra upp en plan för hur genomförandet skulle 

ske. Vi kom tidigt överens om att besöka de båda förskolorna tillsammans eftersom vi 

ansåg att kvaliteten på observationerna skulle bli högre än om vi genomförde dem 

enskilt, då risken fanns att vi skulle gå miste om något och därmed förlora värdefull 

information. 

 

Utifrån syftet formulerade vi intervjufrågor som vi ansåg var relevanta för vår studie.  

Sedan kontaktade vi de båda förskolorna via telefon. Vid den första kontakten med de 

två förskolorna var vårt syfte endast att få reda på om de över huvud taget ville delta i 

vår studie. Vi delgav dem information om vårt syfte samt berättade att vi ville observera 

och genomföra intervjuer i deras verksamhet. Innan de ville ge ett svar mailade vi övrig 

information samt bifogade intervjufrågorna och då beslöt de att vi var välkomna att 

besöka deras förskola. Se bilaga 10.1.  

 

Vi genomförde observationerna under pedagogernas gemensamma planerings- och 

reflektionstid för att sedan, direkt efteråt, intervjua en av pedagogerna i arbetslaget som 

deltog i observationen. Vi valde att genomföra intervjun i direkt samband med 

observationerna dels för att pedagogerna skulle ha samtalet från planerings- och 

reflektionstiden färskt i minnet, dels på grund av tidsbrist – såväl för pedagogerna som 

för oss.  

 

Vid observationerna, som skedde under ca 2 timmar vardera, inledde vi med att spela in 

samtalet med videokamera samt komplettera med stödanteckningar. Videokameran 

användes endast för att spela in ljud. Under den första observationen tog videobandet 

slut efter en timme och för att kunna fortsätta spela in samtalet använde vi oss av en 

mobiltelefon, på vilken resten av samtalet spelades in. Under den andra observationen 

använde vi oss endast av mobiltelefon vid inspelning av samtalet. Innan vi startade 

inspelningen informerade vi pedagogerna om att deras inspelade samtal endast skulle 

behandlas av oss två. Vi förtydligade genom att säga att ingen annan än oss kommer att 

ta del av materialet. Pedagogerna fick själva komma överens om vilken pedagog som 

skulle stanna kvar för att intervjuas och vi hade på förhand kommit fram till att 

genomföra varsin intervju, men att båda skulle delta under intervjuerna. Intervjuerna 

utspelade sig under ca 15-20 minuter.  

 

Trost (1997) och Stukát (2005) anser att det är viktigt att de som deltar upplever 

trygghet i samband med studien. Därför genomfördes vår empiriska studie på 

pedagogernas egen arbetsplats, i ett rum där var och en spenderar tid varje vecka.  

4.5 Etiska riktlinjer 

Pedagogers samtal under planerings- och reflektionstid samt deras synsätt på detta 

ligger till grund för vår studie och därför är deras deltagande betydelsefullt för oss i vår 

undersökning.  

De etiska aspekterna är speciellt viktiga att ta hänsyn till i forskningen eftersom 

forskningen på lång sikt har inverkan på samhället (Vetenskapsrådet, 2011). 

Pedagogerna kommer att informeras om att materialet vi får tillgång till vid 

undersökningen endast kommer att användas i forskningssyfte samt att deras deltagande 



17 

 

kommer att behandlas helt konfidentiellt. Vi kommer därmed vara noggranna med att 

inte skriva ut någon som helst information som kan tänkas identifiera varken förskolan 

eller pedagogerna som deltar i studien, vilket understryks av Kvale & Brinkmann 

(2009) då de menar att detta medför att deltagarna upplever trygghet. 

Helsingforsdeklarationen (2008) betonar vikten av konfidentialitet och menar att det är 

viktigt att forskaren tänker på att skydda försökspersonernas integritet och rätt till sitt 

privatliv. 

 

Eftersom vi vill studera arbetet inom en verksamhet, i det här fallet förskolor, kommer 

vi att använda oss av öppen observationsmetod där deltagarna vet om att vi observerar. 

Vid denna typ av metod menar Vetenskapsrådet (2011) att forskaren ska sträva efter att 

inta en opartisk roll samt att forskaren inte bör påverka undersökningspersonerna och 

det som sker.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) anser att etiska problem har en tendens att förekomma vid 

intervjuer och att det därför bör tas hänsyn till etiska frågor redan vid början av 

intervjuundersökningen. De redogör för några av de etiska frågor som kan uppstå vid en 

undersökning och visar på hur ett etiskt problem kan vara att få 

undersökningspersonernas samtycke till att delta samt att säkra deltagarnas 

konfidentialitet. Ett annat etiskt problem kan vara huruvida intervjupersonerna skall ges 

möjlighet att påverka hur deras uttalanden tolkas. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) belyser fyra etiska riktlinjer som är viktiga att ta hänsyn till 

vid en intervjuundersökning. Den första är informerat samtycke, vilket innebär att 

deltagarna informeras om syftet med undersökningen samt informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet. Det är 

även av stor vikt att deltagarna har vetskap om vilka som kommer att ges möjlighet att 

ta del av materialet. Undersökningspersonerna kommer att ges möjlighet att ta del av 

såväl skriftlig som muntlig information i god tid innan observationerna och intervjuerna 

genomförs, vilket Olsson & Sörensen (2011) menar är en förutsättning för att deltagarna 

skall kunna ta ställning till ett eventuellt deltagande. 

 

Den andra etiska riktlinjen som Kvale & Brinkmann (2009) belyser är konfidentialitet, 

vilket innebär att privat information som kan identifiera deltagarna i undersökningen 

inte får avslöjas. De betonar vikten av att om forskaren kommer att offentliggöra 

material som kan tänkas identifiera deltagarna, måste denne ges samtycke av deltagarna 

att denna information lämnas ut. 

 

Den tredje riktlinjen är konsekvenser, vilket innebär att forskaren behöver ta ställning 

till vilka konsekvenser som studien kan medföra. Risken för att en deltagare skall ta 

skada av undersökningen skall vara så liten som möjlig och Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att de möjliga fördelarna för en deltagare - och vikten av den kunskap som 

utvinns, bör uppväga risken att deltagaren tar skada av undersökningen. 

 

Den fjärde, och sista, riktlinjen är vikten av forskarens roll. Här är forskarens integritet 

avgörande för undersökningens kvalitet. Detta är viktigt framför allt vid intervjuer 

eftersom det främst är genom forskaren som kunskapen fås (Kvale & Brinkmann, 

2009). 



18 

 

4.6 Datainsamlingsmetod  

För att samla in data under observationerna och intervjuerna användes främst 

videokamera och mobiltelefon för ljudinspelning. Som komplement användes penna 

och papper. Eftersom vårt syfte med observationerna är att registrera så mycket 

information som möjligt valde vi just dessa datainsamlingsmetoder. Einarsson & 

Hammar-Chiriac (2002) behandlar detta då de skriver om observationer med låg grad 

av struktur, där syftet just är att kunna ta del av så mycket information som möjligt. 

Metoden innebär även att observatören kan samla in mycket information genom att 

exempelvis göra anteckningar eller använda sig av ljud- och bildupptagning. Merriam 

(1998) menar däremot att då syftet i en undersökning är att få reda på så mycket 

information som möjligt av ett fåtal personer, bör man med fördel använda sig av 

intervjuer.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) behandlar valet av registrering vid intervjuer och menar att 

det kan vara till fördel för forskaren att använda sig av ljudinspelning eftersom detta 

bidrar till att forskaren kan fokusera på samtalet. 

4.7 Databearbetningsmetod 

Observationerna och intervjuerna spelades in med mobiltelefon samt videokamera. 

Videokameran användes endast för inspelning av ljud. Den av oss som inte intervjuade 

antecknade för att komplettera det inspelade materialet. Steg 2 i processen blev att 

lyssna igenom det inspelade materialet för att få en överblick av vad som sagts. Efter att 

ha lyssnat igenom observationerna och intervjuerna renskrev vi våra anteckningar på 

dator samt läste varandras anteckningar för att kunna göra en sammanställning av 

materialet. Vi gick sedan igenom det inspelade materialet ännu en gång för att upptäcka 

eventuella missar i samband med anteckningarna. De fel vi lade märke till kunde 

korrigeras med hjälp av att vi lyssnade på det inspelade materialet flera gånger. Efter 

detta steg i processen lyssnade vi igenom varsin observation ordentligt och antecknade 

samtidigt ner hur mycket tid som gick åt till samtal kring det som var, respektive 

framtida planering. Av råmaterialet som framkom gjorde vi en så kallad 

meningskoncentrering, vilket innebär att långa meningar som intervjupersonerna sagt 

förkortas till några få ord (Kvale, 1997). Utifrån meningskoncentreringen kunde vi 

urskilja fem kategorier, vilka sedan blev våra underrubriker i resultatet. Sista steget i 

databearbetningsmetoden innebar att sammanställa observationerna och intervjuerna till 

ett resultat som vi sedan analyserat, sammanfattat och diskuterat. Vårt fenomenologiska 

perspektiv visar sig i beskrivningen av hur pedagogerna tolkar samtalet som fenomen 

samt hur deras livsvärldar visat sig.  
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5. Resultat 

I resultatet har vi sammanställt dels det vi funnit om samtalet som fenomen samt 

pedagogernas beskrivningar ur den egna livsvärlden. Vi har delat in resultatet i fem 

kategorier som vi har sett blivit framträdande under vår genomgång av materialet från 

de observationer och intervjuer vi gjort. Dessa är: pedagogers tillgång till planerings- 

och reflektionstid, samtalens innehåll, samtalens användning för utveckling av 

verksamheten, pedagogers syn på sitt lärande samt pedagogers syn på reflektion. Vi har 

dessutom delat in rubriken ”samtalens innehåll” till fyra underrubriken för att 

ytterligare tydliggöra samtalens innehåll. Detta framkommer ur figuren nedan. Vi har 

kallat förskolorna för förskola 1 respektive förskola 2. Vid de tillfällen pedagogerna 

som intervjuats citeras hänvisar vi till namnen Pedagog 1 samt Pedagog 2. Då övriga 

pedagoger citeras hänvisar vi till pedagog på respektive förskola. 

 

 
Figur 1: En översikt av resultatets utformning 

5.1 Pedagogers tillgång till planerings- och reflektionstid 

På förskola 1 har de personalkonferens en gång i månaden med hela huset. Varje 

avdelning har sedan planering varannan vecka under 1-2 timmar. Pedagogerna har även 

enskild planering 1½ eller 2 timmar varje vecka. Det kan också hända att de får extra tid 

till planering då de har stängningsskift där barnen går hem tidigare än planerat. 

 

Pedagogen på förskola 2 berättar att de, på en heltidstjänst, sammanlagt har 5 timmar i 

veckan till förfogande för planering. 1,5 timme av dessa är avdelningsplanering, vilken 

sker på onsdagar varje vecka. Planeringstillfällena är schemalagda och sker under olika 

tider för varje pedagog. Pedagogen berättar att denne har planeringstid på 

eftermiddagen en dag i veckan och att kollegorna antingen har direkt på morgonen eller 

efter lunch.  De har arbetsträff sista torsdagen i varje månad, där alla fyra avdelningar 

deltar.  

5.2 Samtalens innehåll 

Samtalens innehåll, under den gemensamma planeringstiden, är beroende av vilket 
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slags möte det är som sker. Samtalen där alla pedagoger medverkar berör bland annat 

frågor kring hur arbetslaget ska lägga upp mål för hela huset, kvalitetsgranskning av sig 

själva, diskussioner kring läroplanen och hur arbetslagen ska jobba med exempelvis 

genus. Vid denna typ av möten är det mer ”större” samtal som rör hela huset som tas 

upp, där frågor kring hur man exempelvis löser vardagliga problem diskuteras. Det är 

mer praktiska frågor vid denna typ av möte. Under avdelningsplaneringen samtalar 

pedagogerna om de större sakerna, men mer på den nivån som rör deras egen avdelning.  

5.2.1 Utvärdering 

På förskola 1 visar sig utvärdering i form av att personalen går igenom vad som togs 

upp vid förra planeringstillfället. De samtalar om hur de har tänkt arbeta med teknik, 

normer och värden, samlingen och mål för olika temaarbeten. Vid förra 

planeringstillfället pratade pedagogerna kring vad de behöver göra i barngruppen de har 

just nu. Pedagogerna kommer fram till att de vill påbörja ett temaarbete kring de olika 

årstiderna. De reflekterar över vad temat kan innehålla. En pedagog menar att det är 

svårt att få de små barnen delaktiga i temaarbeten och undrar hur man kan göra för att 

engagera alla.  

 
”Jag tycker att man kan ta in snö så dom får känna på snön. Hur det känns, att det 

är kallt, för det tror jag dom skulle tycka var roligt” (pedagog, förskola 1).  

 

Samtalet handlar om vilken pedagog som ska fixa vad i olika situationer samt 

utvärdering av hur verksamheten fungerar. 

 
”Där kan det ju också vara praktiska saker. Vem ska fixa vad-saker? Och 

utvärdering, som sagt var. Hur har det gått? Hur behöver vi tänka annorlunda? 

Funkar det som vi gjorde?” (pedagog 1). 

 

Vi fann att samtalen på förskola 2 inte berörde ämnet utvärdering. 

5.2.2 Samlingen 

På förskola 1 låg det mycket fokus på samlingen och en av pedagogerna hade ett förslag 

om att de bör skaffa en bok där de efter varje samling skriver ner vad de gjort, hur det 

gick och vad de hade kunnat göra annorlunda.  

 
”Vi behöver bli bättre på att utvärdera samlingen” (pedagog, förskola 1).  

 

Pedagogerna ska göra en koll nu och en vid ett senare tillfälle för att ta reda på om 

barnen är delaktiga, om det är ”fröken” som pratar mest eller om barnen också får taltid 

samt om alla barn får ta plats. Pedagogerna kommer överens om att det kan vara en bra 

idé att filma samlingen för att kunna synliggöra barnens utveckling. De diskuterar också 

i vilken miljö det är lämpligast att genomföra samlingen utan att det förekommer 

störningsmoment såsom dukning. Pedagogerna vill ha individuella mål under 

samlingen. Dessa mål kan exempelvis vara att de ska få ett särskilt barn att sitta ner 

under hela samlingen. I samtalet framkommer det att pedagogerna tycker att det är svårt 

att ha samling med de allra minsta och pratar om lösningar för att kunna förändra detta. 

De lägger fokus på vad som är bäst för gruppen och vad som fungerar att göra med 

vissa barn men inte med andra.  

 

På förskola 2 samtalades det ingenting kring samlingen. 
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5.2.3 Informativa samtal 

Den gemensamma planeringen på förskola 2 inleds alltid med att pedagogerna som 

deltar berättar för varandra hur de mår och hur de har haft det under veckan. En 

pedagog informerar de andra om hur förmiddagen varit.  

 

Den pedagog som har deltagit på husmötet informerar de andra om vad som 

framkommit där. Detta fann vi även i intervjun då det framkom att en sammanfattning 

av husmötet alltid finns med på avdelningsplaneringarna. 
 

”Sen från husmötet går vi igenom, för det är en som går på husmöte varje fredag, 

då får vi information från det” (pedagog 2). 

 

Pedagogen informerar de andra vad som sagts kring nya datorer till förskolan. 

Pedagogerna är överens om att de inte är nöjda med kvaliteten på de datorer som redan 

finns och menar att de borde ges tillgång till lika bra datorer som skolans elever har 

tillgång till. De diskuterar huruvida en Ipad räcker som material till barngruppen eller 

om de även måste använda sig av stationära datorer på avdelningen.  

Pedagogerna enas om att en dator är nödvändigt eftersom barnen bland annat inte har 

möjlighet att skriva eller spela så många spel på Ipaden. De kommer också överens om 

att de behöver se över vilka dataspel som finns tillgängliga på avdelningen.  

 

På förskola 1 var samtalet inte av det informativa slaget.  

5.2.4 Det praktiska som innehåll i samtalen 

Vi fann att den mesta tiden i båda arbetslagen gick åt att samtala kring det praktiska 

som skulle inträffa den närmsta tiden, exempelvis den kommande vänskapsveckan, 

utvecklingssamtal, gympa samt likabehandlingsplanens utformning.   

 

På förskola 1, där vänskapsveckan ska ske, bestämmer pedagogerna att de ska börja 

med passande sånger och ramsor redan nu så att barnen hinner lära sig det. De vill 

också leka lekar där barnen lär känna varandra, där de lär sig att vänta på sin tur samt 

där samarbete främjas. En pedagog föreslår att de kan leka kramkull och ger förslag på 

hur leken kan gå till. 

 
”Barnen som blir tagna måste stå stilla tills ett annat barn kommer och ger barnen 

en kram så att de blir fria igen” (pedagog, förskola 1). 

 

”Frågan är om det är en lek att inleda vänskapsveckan med. Jag är osäker på om 

alla barn klarar av den leken” (pedagog, förskola 1). 

 

Personalen på förskola 1 kollar på målen de satt upp och pratar om vad de vill göra 

utifrån dem. De vill ha med avslappning och massage och funderar över hur de ska få 

det att fungera rent praktiskt. De vill även samtala med barngruppen om hur man är en 

bra kompis. De vill gå till biblioteket för att låna böcker som skulle passa och funderar 

över huruvida det finns böcker som berör exempelvis etiska dilemman. En pedagog 

berättar att hon skulle vilja utforma en egen saga där två barn vill leka med samma sak 

och där barngruppen själva får komma med förslag på hur situationen kan lösas. 

 

Förskola1 behöver ta tag i utvecklingssamtalen som inte är så långt bort. Vilka av 

barnens portfolios behöver vara klara då? Vem ska ha ansvar för vilka samtal? Det 

bestäms att pedagogerna behöver börja observera och utvärdera samlingen, prata mer 
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om utvecklingssamtalen och kolla av lite var barnen befinner sig just nu för att kunna 

arbeta vidare utifrån det.  

 

Förskola 2 deltar just nu i ett EU-projekt med två andra länder, där syftet är att få en 

inblick i hur andra förskolor arbetar. I projektet arbetar förskolorna med olika teman där 

fokus just nu ligger på vintern. De bestämmer vilken pedagog som ska starta upp vilken 

del av temat och vad temat kan innehålla. 

 

Rektorn på förskola 2 har kommit med ett förslag som innebär att förskolan skulle 

kunna utforma arbetet i verksamheten i så kallade ”treårs cykler”, där första året skulle 

genomsyras av språk, andra av kultur och det tredje av matematik. Rektorns tanke med 

förslaget var att barnen, på dessa tre år, skulle delges ”allt”.  
 

”Men kulturen borde vara det stora och genomsyras i allt arbete och sen kommer 

språket och matten” (pedagog, förskola 2).  

 

”Fast tanken är väl inte att man ska strunta i allting annat och bara jobba med det? 

För om man går tillbaka till målen i läroplanen så är det ju kulturen, egentligen, 

som är bärare av identitetsutveckling och nyfikenhet. Åtminstone är det så i mitt 

huvud, att det liksom är det som är bärare av utvecklingen. Så tolkar jag det” 

(pedagog, förskola 2).   

 

Pedagogerna beslutar tillsammans att de ska utforma ett gemensamt mål för hur de ska 

gå tillväga i arbetet med kulturen.  

5.3 Samtalens användning för utveckling av verksamheten 

Pedagogerna på förskola 1 och förskola 2 använder samtalen för att utveckla 

verksamheten genom att bland annat kunna planera upp verksamheten, ”såhär tror vi att 

vi vill göra”. Sedan utvärderar de och ställer sig frågor som exempelvis vad det var som 

fungerade, vad de behöver göra annorlunda, om de hade behövt observera barnen innan 

de startade en aktivitet samt huruvida pedagogerna uppnådde målen eller inte. Vi fann 

att förskola 1 samtalade kring hur de skulle förbättra samlingarna genom att bland annat 

förändra miljön. De har tidigare genomfört samlingarna i ett rum där även deras 

måltider sker och dukningen blev då ett störningsmoment. Därför har pedagogerna 

kommit fram till att flytta samlingen till ett annat rum, för att minimera dessa yttre 

störningsmoment. 

 

En pedagog på förskola 2 vill lyfta konkreta exempel på hur de arbetar med exempelvis 

normer och värden i just deras arbetslag. Pedagogen delar ut mål till kollegorna och 

uppmanar dem att skriva ner enskilda tankar kring hur förskolan arbetar mot målen. 

Arbetet kring läroplanen är i början av processen och att kommer att landa allt eftersom 

arbetet fortskrider. Arbetet med läroplanen förtydligas under intervjun.  

 
”Det är ju mycket nu med läroplanen. Just nu jobbar vi mycket med den och med 

likabehandlingsplanen” (pedagog 2).  

 

Pedagog 2 menar att läroplanen ska komma in i arbetet mer och mer nu och att de, på 

deras förskola, därför jobbar med att synliggöra verksamheten gentemot den nya 

läroplanens mål och intentioner. 

 



23 

 

5.4 Lärande i samtalen 

På båda förskolorna framkom det att den gemensamma planeringstiden är utvecklande 

för pedagoger genom mångfalden av de tankar som finns i arbetslaget. Genom detta får 

pedagoger nya infallsvinklar vilket bidrar till en personlig utveckling. Det är viktigt att 

såväl berömma som att våga ifrågasätta varandra och pedagog 1 ger exempel på att man 

kan undra över en annan pedagogs agerande i en viss situation och menar att man vid 

sådana tillfällen måste våga fråga varför denne agerade som han eller hon gjorde.  

 
”Om man frågar så har dom kanske oftast en tanke och då får man en aha, så kan 

man också göra” (pedagog 1). 

 

Det är den gemensamma planeringstiden som är viktigast eftersom det är enda tillfället 

för pedagogerna att prata med sina kollegor utan att bli störda. Pedagog 2 menar att de 

knappt hinner samtala med varandra annars, på grund av alla rutiner som finns i en 

förskoleverksamhet. Det är under avdelningsplaneringen som de kan delge varandra 

nya idéer och tankar och många kollegor har lång erfarenhet och därför lär de mycket 

av varandra.  

5.5 Reflektion i samtalen 

Både pedagog 1 och pedagog 2 anser att de lägger mer tid på framtida planering än 

reflektion över det som var och tror att tiden fördelas ungefär 40/60. De skulle vilja att 

tidsfördelningen istället var 50/50. Pedagogerna reflekterar över verksamheten 

regelbundet då de upptäcker sådant som inte fungerar. De går då tillbaka och tänker 

igenom vad som gjorts, hur det gick och om de kan göra på något annat sätt.  

 

På båda förskolorna framkommer det att dokumentation är ett viktigt verktyg för att 

kunna synliggöra om en aktivitet fungerar eller inte och om man har uppnått det man 

har tänkt. Dokumentationen av pedagogerna själva samt reflektion över sitt 

förhållningssätt är till fördel för verksamheten. Under den gemensamma planeringstiden 

samtalar pedagogerna kring hur de tycker att det har gått att genomföra arbetet med 

barnen. 

 

Vi fann att det är såhär pedagogerna reflekterar över verksamheten men att det kan vara 

svårt att reflektera eftersom man inte riktigt vet vad man ska ta upp. 

5.6 Resultatsammanfattning 

Vi anser att vårt resultat ledde till att vi fick svar på vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vi upplevde att tillgången till planerings- och reflektionstid kan variera i olika 

verksamheter och att pedagogerna var överens om hur tiden mellan framtida planering 

samt utvärdering över det som var, fördelades. Vi kunde utläsa fyra framträdande 

kategorier som innehåll i samtalen:  

 

 Utvärdering 

 Samlingen 

 Informativa samtal 

 Det praktiska som innehåll i samtalen 

 

Samtalen sker främst i syfte att utvärdera och utveckla verksamheten. I studien fann vi 

att innehållet i samtalen skiljde sig mycket åt och att den ena förskolan ägnade mest tid 
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åt att samtala om hur de ska arbeta praktiskt i hela huset, medan den andra förskolan 

mest samtalade kring hur de tillsammans, i arbetslaget, skulle jobba utifrån 

barngruppens behov och förutsättningar. 

 

I nästa del av rapporten tolkar och diskuterar vi vårt resultat i relation till vad tidigare 

forskning visat. Vi diskuterar även kring valet av metod och resultatets reliabilitet och 

validitet. 
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6. Diskussion  

I diskussionen framkommer huruvida vårt resultat överensstämmer med vårt 

ursprungliga syfte. Först går vi igenom reliabiliteten och validiteten för vår studie, 

innan vi slutligen övergår till metoddiskussion och diskussion av det resultat vi kommit 

fram till.  

       6.1 Reliabilitet 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär begreppet reliabilitet att man ser över 

forskningsresultatets tillförlitlighet, det vill säga om våra observationer och intervjuer 

stämmer överens med det intervjupersonerna menat. Stukát (2005) menar att kvalitativ 

forskning har kritiserats på grund av att resultatet i en studie är beroende av vem som 

gjort tolkningen. Vi är medvetna om att det är vår tolkning som utgör resultatet och 

detta fick vi erfara när vi jämförde våra anteckningar gentemot det inspelade materialet. 

Vi upptäckte att vi vid ett tillfälle missförstått vad en pedagog avsåg kring förskolans 

mål och huruvida det var pedagogerna själva eller barnen som skulle uppnå dessa. Vi 

hade tillgång till både inspelat material och anteckningar och detta ökade reliabiliteten i 

vår studie. Såhär i efterhand kan vi säga att vi förmodligen aldrig hade upptäckt 

pedagogens intentioner om vi inte hade lyssnat igenom materialet efteråt. 

 

Vi är också medvetna om att vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt 

att inte spela in samtalen och intervjuerna, eftersom vi då inte skulle ha möjlighet att gå 

tillbaka och ta reda på vad som egentligen sades. Vi är glada över att vi genomförde 

observationerna och intervjuerna tillsammans eftersom två observatörer kan se och 

uppleva samma situation på olika sätt. Detta har vi fått erfara vid tolkningen av 

resultatet och vi anser att det har därmed bidragit till en förhöjd reliabilitet. I vår metod 

beskrev Trost (1997) vikten av att ställa öppna frågor vid en intervju, med anledning av 

att intervjupersonen skulle ges utrymme att svara med egna ord. Detta var vi noggranna 

med att göra för att få så hög reliabilitet som möjligt. Vi stötte på en svårighet när vi 

ville ta reda på om pedagogerna såg något lärande i samtalen. Vi tyckte att det var svårt 

att ställa frågan för att den inte skulle vara ledande och reflekterade över hur vi skulle 

kunna skriva om den. Vi inser att frågan till viss del är ledande men vi anser att vi inte 

hade kunnat utforma den på något annat sätt, för att kunna få det svaret som vi fick. Vi 

anser att det i första hand är en ja och nej fråga och vi var därmed beredda på att kunna 

ställa en följdfråga. Eftersom intervjun flöt på naturligt och pedagogerna som deltog i 

intervjuerna gav utförliga svar behövde inte följdfrågan ställas.  

6.2 Validitet 

Stukát (2005) menar att reliabiliteten är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning 

för validitet, vilken mäter giltigheten i resultatet av en undersökning, det vill säga om vi 

lyckats mäta det som var tänkt att mäta. En hög reliabilitet bidrar nödvändigtvis inte till 

en hög validitet, eftersom det händer att fel saker mäts. Enligt Patel & Davidson (2011) 

är strävan i kvalitativa studier, att tolka och få förståelse för undersökningspersonens 

livsvärld. Validiteten i en kvalitativ studie är beroende av huruvida forskaren lyckas få 

tillräcklig information för att kunna göra en pålitlig tolkning av dennes livsvärld.  

 

Patel & Davidson (2011) behandlar begreppet triangulering, vilket innebär att flera 

olika datainsamlingsmetoder används. De ger exempel på observationer och intervjuer 

och menar att processen går till så att materialet från dessa sammanställs för att ge en så 
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bred bild av fenomenet, som möjligt. De menar att resultatet då antingen kan 

överensstämma eller skilja sig åt. Triangulering kan även innebära att flera forskare 

studerar samma fenomen för att få tillgång till ett bredare material. Vi valde att använda 

oss av både observationer och intervjuer just av den anledningen att få ett så rikt 

material som möjligt och vi fann att vårt insamlade material både överensstämde och 

skiljde sig åt.   

 

Det krävs att man i många kvalitativa studier skriver ut intervjuer (Patel & Davidson, 

2011). De menar att det i denna process ofta sker någon slags påverkan på det 

insamlade materialet. Patel & Davidson understryker att talspråk och skriftspråk inte är 

samma sak och att gester, betoningar och pauser ofta försvinner vid intervjuutskriften. 

De menar att det kan vara lockande att hoppa över dessa för att få ett tydligare material, 

men att det är viktigt för validiteten att forskaren är medveten om att detta kan påverka 

analysen. Stukát (2005) menar däremot att talspråk ger ett vardagligt intryck och att 

citaten endast bör återges ordagrant om det är relevant för tolkningen. Han anser att det 

oftast är bättre att återge en text som är behaglig att läsa. I vår tolkning av resultatet har 

vi valt att följa Stukáts råd och bortse från att skriva ut bland annat pauser och suckar av 

den anledningen som anges ovan.  

        6.3 Metoddiskussion 

Vi ville undersöka pedagogers samtal under planerings- och reflektionstid genom att 

observera och intervjua. För att kunna undersöka samtalet som fenomen utformade vi 

tre forskningsfrågor som sedan bröts ner till sju intervjufrågor med förhoppning att 

dessa skulle bidra till att vi nådde ett resultat. Genom att observera fick vi en egen 

uppfattning om samtalen.  

 

Enligt Trost (1997) bör man reflektera kring hur miljön där den empiriska studien 

genomförs påverkar resultatet i en studie. Båda studierna utspelade sig i nära anslutning 

till rum där barnen befann sig under tiden. Detta upplevde vi som ett störningsmoment 

eftersom vi hela tiden hörde barnen både under genomförandet samt under 

uppspelningen av det insamlade materialet. Vi ansåg att det var mest lämpligt att 

pedagogerna själva fick välja lokal eftersom de känner till sin egen arbetsplats bättre än 

vi gör. Trost menar dock att man inte bör lägga över hela ansvaret på 

undersökningspersonerna, att välja miljö och att nästan alla platser har både för- och 

nackdelar. Vi hade kunnat föreslå en annan plats där studien kunde genomföras, men vi 

ansåg att det var mest lämpligt att den som bäst känner till lokalerna väljer plats.  

 

Genom att intervjua gavs vi tillgång till pedagogers tankar och erfarenheter kring 

samtalen, något som vi kände var av stor vikt med tanke på vårt val av teoretisk 

utgångspunkt.  Kvale (1997) menar att forskningsintervjun bygger på vardagliga samtal. 

Han behandlar en form av intervju vars syfte är att ”erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s.13). Vi har 

tidigare behandlat Bengtsson (2005), som menar att syftet med fenomenologin just är 

att beskriva fenomen ur människors livsvärldar. För att få svar på våra forskningsfrågor 

ansåg vi att det var nödvändigt att gå tillväga på detta sätt. Våra intervjuer inleddes med 

en öppen fråga där pedagogen fick börja med att berätta om planeringstillfällena på 

deras förskola. Kvale & Brinkmann (2009) menar att detta ofta bidrar till rika och 

spontana beskrivningar. Vi upplevde att vi bröt isen med denna typ av fråga vilket vi 

tror bidrog till såväl en mjuk övergång och att resten av intervjuerna förflöt på bra. 

Pedagogerna hade, innan intervjuerna, fått tillgång till intervjufrågorna och detta tror vi 

bidrog till vi att pedagogerna kände sig trygga i situationen. 
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Under den empiriska studien var tanken att använda oss av en diktafon, men eftersom vi 

inte hade tillgång till en diktafon föll valet på att använda oss av en videokamera, där vi 

valde att inte filma utan endast använda oss av ljudinspelning. Då videobandet tog slut 

övergick vi till att spela in resten av samtalet med hjälp av mobiltelefon. När vi sedan 

lyssnade igenom det inspelade materialet efter den första observationen lade vi märke 

till att ljudkvaliteten på mobiltelefonen var betydligt bättre, vilket gjorde att vi 

hädanefter endast använde oss av mobiltelefon. Vi upplevde att vi gjorde ett bra val i 

fråga om datainsamlingsmetod eftersom vi haft stor nytta av såväl det inspelade 

materialet som våra anteckningar. Einarson & Hammar-Chiriac (2002) menar dock att 

observation kan användas som enda metod vid en studie eftersom den är ett pålitligt sätt 

att samla in information. Om vår studie endast gått ut på att undersöka samtalet som 

fenomen hade metoden observation förmodligen varit tillräcklig, men eftersom vår 

studie även innebar att få in inblick i pedagogernas livsvärldar krävdes det därmed att vi 

också genomförde kvalitativa intervjuer.  

 

På grund av tidsbrist, såväl hos pedagogerna som deltog i studien som hos oss, valde vi 

att genomföra våra intervjuer i direkt anslutning till observationerna. Vi är medvetna om 

att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi istället bearbetat observationerna först. 

Vi hade då haft möjlighet att upptäcka eventuella brister och förändringar vi hade 

behövt genomföra. Vi hade också kunnat utforma intervjufrågor kring innehållet i 

observationerna, vilket vi tror hade kunnat bidra till en högre kvalitet av intervjuerna. 

6.4 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar vi resultatet utifrån studiens syfte; att studera samtalen under planerings- 

och reflektionstid.    

 

Wilhelmsson (1998) har funnit att samtal är en social nödvändighet eftersom vi i dessa 

får tillgång till varandras tankar av ett visst fenomen. Vår undersökning 

överensstämmer med Wilhelmssons tidigare forskning då det framgick i vår empiriska 

studie att pedagogerna under samtalen fick utbyte av varandras tankar och åsikter.  

 

När vi inledde studien var en av de första sakerna vi gjorde att titta i Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 1998, rev 2010) vad som sades kring planerings- och 

reflektionstiden. Vi fann att ingenting kring detta finns med. Det framgår endast att 

förskolans kvalitet kontinuerligt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas samt 

utvecklas. Det framgår däremot inte i vilken utsträckning planerings- och 

reflektionstiden bör förekomma i varje enskild verksamhet. Vi fann att tillgången till 

planerings- och reflektionstid skiljer sig åt mellan förskolor och detta tror vi beror på 

hur högt uppföljning, utvärdering och utveckling värdesätts. 

 

Som vi beskrivit i bakgrunden har Backlund (1991) funnit att det inte finns någon 

bestämd talare eller lyssnare i ett vardagligt samtal eftersom båda ständigt växlar roller 

mellan varandra. Vi har inte studerat vardagliga samtal och därför kunde vi, under våra 

observationer, urskilja en bestämd talare i olika situationer, främst under det informativa 

samtalet.  

 

Vi upplevde även att samtalen i de olika arbetslagen skiljde sig åt, främst i fråga om 

innehåll där förskola 1 främst samtalade kring saker som berörde deras egen avdelning, 

medan innehållet i samtalen på förskola 2 främst handlade om sådant som rörde hela 

huset. En likhet i samtalen mellan de olika förskolorna var att båda samtalade kring 

temaarbeten. Däremot skedde detta i olika utsträckning.  
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Ohlsson (2004) delar in arbetslags sätt att samtala i fyra kategorier; informativa samtal, 

berättande samtal, framåtriktade samtal samt reflekterade samtal. När vi studerade 

samtalen under planerings- och reflektionstid fann vi att samtalen berörde alla dessa 

fyra kategorier men i olika utsträckning. På förskola 1 tillhörde samtalen främst det 

framåtriktade samtalet då mycket av tiden gick åt till att planera för den kommande 

tiden. På förskola 2 skedde främst informativa samtal då verksamheten innefattar flera 

mindre arbetsgrupper där information sedan behöver nå resten av arbetslaget.  

 

Det berättande samtalet visar sig bland annat i vad personerna varit med om på sista 

tiden. Ohlsson (2004) menar att dessa berättelser ofta besvaras av igenkännande 

kommentarer. Vi fann att förskola 2 inledde samtalet under planerings- och 

reflektionstid med att delge varandra hur de kände sig just då. Vi hade ingen vetskap om 

att denna typ av information brukade utspela sig under dessa typer av samtal och blev 

mycket förvånade.  

 

Ohlsson (2004) behandlar även det reflekterande samtalet och har i sin studie funnit att 

denna typ av samtal sällan förekommer under arbetslagsmöten. Vår studie pekar på 

samma resultat då även vi fann att det reflekterande samtalet skedde i väldigt liten eller 

ingen utsträckning alls. Såväl Alexandersson (1999), Ellström (1992) och Wikström 

(1995) betonar vikten av reflektion då de beskriver hur reflektion är ett tillvägagångssätt 

för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Därför blev vi förvånade då vi fann att det 

reflekterande samtalet skedde i så liten grad. Ännu mer förvånade blev vi då både 

Pedagog 1 och Pedagog 2 ansåg att tidsfördelningen över det som var respektive 

framtida planering helt stämde överens.  

 

Alexandersson (1999) menar att reflektion inte nödvändigtvis leder till en utveckling då 

han har funnit att det finns en otillräcklighet av reflektion hos pedagoger då de inte 

funderar över varför de agerar som de gör. Vi har funnit att pedagogerna i studien anser 

sig reflektera regelbundet, vilket stämmer överens med vår uppfattning om reflektion. I 

bakgrunden framkommer det att olika forskare är kritiska till reflektion eftersom 

reflektion inte alltid leder till utveckling av verksamheten. Detta, menar forskare, beror 

på brister i pedagogers sätt att arbeta med reflektion och därför leder inte reflektion 

nödvändigtvis till en utveckling av verksamheten. Eftersom en pedagog i studien säger 

sig tycka att det är svårt med reflektion eftersom denne inte vet vad som ska reflekteras 

kring, ställer vi oss frågan vad detta beror på. Kan detta bottna i för lite gemensam 

reflektionstid? Eller kanske i för lite kunskap kring ämnet reflektion? Alexandersson 

menar att det är viktigt att pedagoger får tid till att reflektera över såväl vad han eller 

hon gör, som varför det görs. Skolinspektionen (2011:10) förstärker detta då de menar 

att förskolor behöver förbättra sitt arbete med att följa upp och utvärdera verksamheten. 

I rapporten kan man läsa att förskolor ofta kritiseras då det anses att det inte avsätts 

tillräckligt med tid för varken kvalitetsarbete, dokumentation eller utvärdering.  

 

Pedagogerna som deltog i studien anser sig använda samtalen som sker under 

planerings- och reflektionstid genom att bland annat planera upp verksamheten och för 

att sedan kunna utvärdera denna. De menar att detta bidrar till en utveckling av 

verksamheten. Vi fann att pedagogerna även samtalade kring hur de skulle kunna ändra 

miljön för att få en så bra kvalitet på verksamheten, som möjligt. Detta stämmer 

överens med forskning gjord av Johansson (2005), där hon funnit att en verksamhet 

utvecklas genom att vuxna reflekterar över både sitt arbete och över olika pedagogiska 

frågor. I Johanssons studie framkommer även att det sker en utveckling främst i 

arbetslag där verksamheten kontinuerligt diskuteras. Hon har också sett att pedagoger 

tycker att det är viktigt att samtala kring verksamheten och att pedagoger överlag är 
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medvetna om reflektionens betydelse för utveckling av verksamheten. Vår studie pekar 

på samma resultat då pedagogerna ansåg att den gemensamma planerings- och 

reflektionstiden var den viktigaste av alla gemensamma samtal i arbetslagen.  

 

Läroplanen var en återkommande del i samtalet och pedagogerna reflekterade över hur 

de skulle kunna jobba kring läroplanen i ännu högre grad i arbetet med barngruppen. 

Vikten av att utvärdera och utveckla verksamheten förstärks även i denne, då man kan 

läsa att förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt skall dokumenteras, följas 

upp, utvärderas samt utvecklas. Vi tolkar detta som att pedagogerna är medvetna om 

den nya läroplanens förändringar och att detta är anledningen till att de för denna typ av 

diskussion.  

 

I vår undersökning har vi funnit att det sker ett lärande i samtalen som sker under planerings- 

och reflektionstid, då pedagogerna anser att de lär av varandra genom att de ser saker på 

olika sätt samt att pedagoger i ett arbetslag har olika tidigare erfarenheter. Därmed har vi 

funnit samma resultat som Bjerlöv (1999) fått i sin studie, då hon menar att det sker ett 

lärande mellan människor eftersom olika personer förfogar över olika kunskaper. I sin studie 

har Bjerlöv också funnit att skillnader i vårt eget och andras sätt att tänka startar en 

lärprocess. Hon menar att en viktig förutsättning för lärande är att det kontinuerligt skapas 

tillfällen för samtal. 
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7. Eget lärande 

Innan arbetet med denna C-uppsats satte igång hade vi aldrig tidigare arbetat med 

varandra. Då vi inte kände varandra sedan innan hade vi egentligen inga höga 

förhoppningar om hur samarbetet skulle fungera, men vi känner båda att arbetet har 

fungerat över våra förväntningar. Vi arbetar på olika sätt där en är mer analyserande än 

den andre, som vill att allt helst ska gå fort. Genom detta har vi kompletterat varandra 

på ett bra sätt. 

 

I arbetet med denna uppsats har vi fått en större inblick i hur planerings- och 

reflektionsarbetet på en förskola kan gå till och vad samtalen under dessa kan innehålla. 

Detta är ingenting som vi har läst om tidigare under vår utbildning så denna uppsats har 

därmed bidragit till ny kunskap för oss. Vi har även upptäckt att en C-uppsats i allra 

högsta grad är en tidskrävande och tålamodsprövande process och den har därför 

utvecklat oss såväl som pedagoger och som människor.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom kapitlet uppföljning, utvärdering och utveckling numera har fått en egen del i 

den nya läroplanen tolkar vi det som att det anses som viktigare nu, än när den första 

läroplanen kom 1998. Det vore därför spännande att undersöka om pedagoger anser att 

uppföljning, utvärdering och utveckling fått en mer framträdande roll det senaste året – 

och om de jobbar därefter. Då hade det även varit av vikt att ta reda på huruvida 

pedagogerna anser att den befintliga planeringstiden är tillräcklig.  

 

En annan aspekt som vi anser skulle vara spännande att undersöka är huruvida samtal 

under planerings- och reflektionstid skulle te sig annorlunda om det endast var manliga 

pedagoger som samtalade kring verksamheten, istället för, som det nästan alltid är, 

kvinnliga. 



32 

 

9. Referenslista 

9.1 Skrivna referenser 

Adelswärd, V. (1991), Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar. 

Brombergs 

 

Alerby, E. (1998), Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och 

ungdomars tänkande kring miljö. Luleå: Institutionen för pedagogik och 

ämnesdidaktik, Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet. 

 

Alexandersson, M. (1999), Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur 

 

Argyle, M. & Trower, P. (1979), Kommunikation mellan människor. Studentlitteratur 

 

Backlund, B. (1991), Inte bara ord – en bok om talad kommunikation. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bengtsson, J. (2005), Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur 

 

Bergmark, U. (2006). Livsnära möten – en artikel om skolans lärandemiljö sett ur ett 

etiskt perspektiv. Luleå tekniska universitet. 

 

Bjerlöw, M. (1999), Om lärande i verksamhetsanknutna samtal - En studie om prat och 

lärande i möten på en arbetsplats. Stockholms Universitet. Pedagogiska Institutionen. 

 

Bjurwill, C. (1995), Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur 

 

Carlshamre, S. (1998), Filosofiska frågor: äventyr i tankens värld. Utbildningsradion 

 

Cato, R. & Björndal, P. (2005), Det värderande ögat. Stockholm: Liber 

 

Döös, M. & Wilhelmson, L. (2005), Kollektivt lärande - Om betydelsen av interaktion i 

handling och gemensam handlingsarena. Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 

nr 3/4 s 209–226 

 

Eide, T. & Eide, H. (2006), Kommunikation i praktiken. Stockholm: Liber 

 

Einarsson, C. & Hammar-Chiriac, E. (2002), Gruppobservationer. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Ellström, P-E. (1992), Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. CE Fritzes AB 

 

Engqvist, A. (1994), Kommunikation på arbetsplatsen. Rabén Prisma 

 

Engqvist, A. (2009), Om konsten att samtala. Norstedts förlag 

 

Granberg, O. & Ohlsson, J. (2005), Kollektivt lärande i team. Om utveckling av 

kollektiv handlingsrationalitet. Pedagogisk Forskning i Sverige, 10(3/4), 227–243 

 



33 

 

Hartman, J. (1998), Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Hellqvist, E. (1948), Svensk etymologisk ordbok. Lund: Gleerups förlag 

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2003), Utvecklingspsykologi. Natur och Kultur 

 

Jerkedal, Å. (1973), Utbildning och lärande. Stockholm: PA-rådet 

 

Johansson, E. (2005), Möten för läranden. Myndigheten för skolutveckling 

 

Kroksmark, T. (1992), Metodikämnet i grundskollärarutbildningen. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra 

upplagan. Lund: Studentlitteratur 

 

Linell, P. (2007), Människans språk- en orientering om språk, tänkande och 

kommunikation.  Gleerups Utbildning AB 

 

Maltén, A. (1998), Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Merriam, S. B. (1998), Qualitative research and case study. Jossey-Bass Publishers, 

San Fransisco 

 

Månsson, P. (2010), Moderna samhällsteorier. Norstedts Förlagsgrupp AB 

 

Nilsson, B. (1993), I ord och handling. Aspekter på samtal. Lund: Studentlitteratur 

 

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (1994), Kommunikation – samspel mellan människor. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Ohlsson, J. (2004). Arbetslag och lärande - lärares organiserande av samarbete i 

organisationspedagogisk belysning. Lund: Studentlitteratur 

 

Ohlsson, J. (1996), Kollektivt lärande - Lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen. 

Stockholms Universitet. Pedagogiska Institutionen 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011), Forskningsprocessen. Stockholm: Liber 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011), Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Skolinspektionens rapport (2011:10), Förskolans pedagogiska uppdrag. Stockholm 



34 

 

 

Skollagen, Riksdagen (2005) 

 

Skolverket, (1998, reviderad 2010). Läroplan för förskolan. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

 

Skolverket, (2005). Kvalitet i förskolan – allmänna råd och kommentarer. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Lorentz 

 

Trost, J. (1997), Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådet 

 

Wikström, E. (1995). Organiserande och dialog: engagemang och möte mellan 

människor i kommunal verksamhet. Lic. Avhandling. Göteborg: BAS: 1995 

 

Wilhelmson, L. (1998), Lärande dialog - Samtalsmönster, perspektivförändring och 

lärande i gruppsamtal. Arbete och hälsa, vetenskaplig skriftserie. Stockholms 

Universitet. Pedagogiska Institutionen 

 

World Medical Association (2008), Helsingforsdeklarationen 

9.2 Elektroniska referenser  

Kommunikation. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2011-12-01, från  

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/kommunikation  

 

Samtal. (u.å). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2011-12-01, från  

http://www.ne.se/sve/samtal?i_h_word=Samtal 



35 

 

10. Bilagor 

10.1 Brev till förskolorna 

Hej!  

Vi skulle gärna vilja komma och genomföra en studie hos er som underlag till vår C-

uppsats. Nedan finns information om vår undersökning samt intervjufrågor och 

kontaktinformation till oss.  

Vårt syfte med studien är att studera pedagogers samtal under planerings- och 

reflektionstid. Vi vill ta reda på vad de innehåller, i vilket syfte samtalen sker och om 

det sker något lärande i samtalen.  

 

Vi vill ta del av era tankar och åsikter kring ämnet samtal under planerings- och 

reflektionstid och för att synliggöra era åsikter kring detta ämne har vi valt att använda 

oss av observation och intervju som kvalitativa forskningsmetoder. Vi kommer främst 

att observera frågan om vad samtalen innehåller under planerings- och reflektionstiden 

För att få svar på de övriga frågorna vill vi gärna genomföra en intervju med någon av 

er, helst samma dag men annars vid ett tillfälle som passar er bättre. Vid samtycke från 

er skulle vi vilja spela in intervjun, endast för att det ska bli enklare för oss att behandla 

materialet sedan. Det är alltså ingen annan än oss som kommer ha tillgång till det som 

sägs.  Vi kommer också vara noggranna med att inte skriva ut någon som helst 

information som kan tänkas identifiera varken förskolan eller ni pedagoger som deltar i 

studien.  

 

Nedan hittar ni intervjufrågorna. 

 

Kan du berätta om planeringstillfällena på er förskola? Hur ser de ut? Gemensam/ 

individuell? Är den schemalagd? Vad finns det för tid till samtal/planering? 

 

Vad innehåller samtalen under planerings- och reflektionstid? 

 

Hur använder ni samtalen för att utveckla verksamheten? 

 

Hur tycker du att den gemensamma planeringstiden utvecklar dig som pedagog? Hur 

viktig är den? Lär du dig något av samtalen? 

 

Hur fördelas tiden mellan reflektion över det som var, respektive framtida planering? 

 

På vilket sätt reflekterar du över verksamheten? 

 

På vilket sätt reflekterar du över samtalen som sker under den gemensamma 

planeringstiden? 

 

Vid frågor eller synpunkter ring Nina Drugge Stenberg eller Minna Brännvall. 

 

Tack på förhand! 
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10.2 Intervjufrågor 

1. Kan du berätta om planeringstillfällena på er förskola? Hur ser de ut? Gemensam/ 

individuell? Är den schemalagd? Vad finns det för tid till samtal/planering? 

2. Vad innehåller samtalen under planerings- och reflektionstid?  

 

3. Hur använder ni samtalen för att utveckla verksamheten? 

 

4. Hur tycker du att den gemensamma planeringstiden utvecklar dig som pedagog? 

Hur viktig är den? Lär du dig något av samtalen? 

 

5. Hur fördelas tiden mellan reflektion över det som var, respektive framtida plane-

ring?  

 

6. På vilket sätt reflekterar du över verksamheten? 

 

7. På vilket sätt reflekterar du över samtalen som sker under den gemensamma plane-

ringstiden? 


