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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kollektivt lärande sker under förskolepersona-
lens arbetslagsreflektion. Studien tog ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där lärande antas 
ske i kommunikation mellan medlemmar i arbetslaget. Tre arbetslag spelades in under deras 
utvärderingar av verksamheten samt under praktiknära reflektioner över projektarbetet med bar-
nen. Resultatet visade att personalen gjorde två olika kategorier av reflektioner. Den första kate-
gorin av reflektioner var bekräftande reflektioner över såväl konkreta som abstrakta förutsätt-
ningar och processer. De bekräftande reflektionerna innehöll beskrivningar av vad som fungera-
de bra och reflektioner över varför och fungerade på så vis mer koordinerande än kritiskt ifråga-
sättande och lärandet kunde anses vara reproduktivt. Dessa reflektioner var vanligast i utvärde-
ringssamtalen. Den andra kategorin av reflektioner var kritiska reflektioner med beskrivningar 
av problem eller en upplevd dissonans mellan målsättningar och verklighet. Detta ledde till ska-
pande av nya gemensamma förhållningssätt och nya pedagogiska artefakter. Eftersom reflektio-
nerna var kritiska kunde lärandet förmodas vara utvecklingsinriktat. Men eftersom reflektioner-
na främst riktades mot eget handlande på en konkret nivå och inte mer abstrakta förutsättningar 
och premisser ledde inte lärandet till nya meningshorisonter. Dessa kritiska reflektioner förekom 
främst i de praktiknära reflektionerna över projektarbetet med barnen, trots den konkreta nivån 
på reflektionerna kunde det kollektiva lärandet antas vara störst under denna form av arbetslags-
reflektion  

Dessutom undersöktes samarbetsklimatet med hjälp av enkätfrågor från socialpsykologisk 
forskning. Enkätsvaren visade att samarbetsklimatet var gott. 
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Kollektivt lärande, förskola, erfarenhetsbaserat lärande, organisationspedagogik, Ohlsson, Kolb, 
Mezirow  



Innehållsförteckning 

Inledning 1 ................................................................................................
Bakgrund 2 ................................................................................................

Förändrat pedagogiskt innehåll  2 ...........................................................................

Decentralisering och målstyrning 3 ..........................................................................

Utveckling 4 .........................................................................................................

Teoretiskt perspektiv 7 ..............................................................................
Kollektivt lärande 8 ...............................................................................................

Samkonstruktion under gemensam reflektion 9 .....................................................

Kritisk reflektion 9 .............................................................................................

Konflikt 10 ........................................................................................................

Tidigare forskning  12 ................................................................................
Exempel på samkonstruktion 12 ..........................................................................

Exempel på kritisk reflektion 12 ...........................................................................

Exempel på konflikt 13 .......................................................................................

Samarbetsklimat 14 ..............................................................................................

Syfte 16 .....................................................................................................
Metod 17 ....................................................................................................

Metod för datainsamling 18 ....................................................................................

Urval 18 ..............................................................................................................

Material 19 ..........................................................................................................

Bearbetning av data 20 .........................................................................................

Transkriptionskoder 21 ..........................................................................................

Etiska aspekter 21 ................................................................................................

Reflektion över metoden 22 ...................................................................................

Validitet och reliabilitet 23 ......................................................................................

Resultat och analys 25 ...............................................................................
Bekräftande reflektion  25 ......................................................................................

Kritisk reflektion 28 ...............................................................................................

Konstruktiv konflikt 30 .......................................................................................

Kritisk reflektion över förutsättningar utan lärande? 32 ...........................................

Kommentarer på samarbetsklimatet 34 ................................................................

Kollektivt lärande under utvärdering och projektplanering 35 ......................................

Diskussion 36 .............................................................................................
Arbetslagslärande i skola och förskola 36 .................................................................

Konflikt och dissonans 36 .......................................................................................

Undervisningsuppdraget 37 ....................................................................................

Referenser 39 ............................................................................................



Bilaga: Enkätfrågor 43...............................................................................



Inledning 
Under min tid som förskollärare har jag upplevt att fokus riktats mer mot barnens lärande än deras 
omsorg. När jag började arbetet var det viktigast att lyssna på barnen och ge dem inflytande, men med 
revideringen av läroplanen 2010 blev lärandemålen tydligare utskrivna och 2010 ändrades även skol-
lagen så att förskolan också omfattas av undervisningsuppdraget som gäller hela skolan. Detta under-
visningsuppdrag var det ingen som talade särskilt mycket om på min arbetsplats, men 2017 gjorde 
Skolinspektionen en granskning som pekade ut behovet av att förtydliga vad undervisning i förskolan 
innebär. De visade även att begreppet undervisning är främmande för många som arbetar i förskolan, 
något som togs upp i både tidningen förskolan och lärarnas tidning. En kollega sa till mig: - Ska vi stå 
och rabbla glosor och årtal nu som de gör i skolan? Andra kollegor menade att det finns en styrka i 
förskolans breda kunskapsmål och var oroliga över att barnens delaktighet skulle försvinna i en frö-
kenstyrd undervisning. 

Den 25 April 2017 gav regeringen i uppdrag åt Skolverket att göra en översyn över läroplanen där re-
geringen bland annat pekar på att läroplanen inte visar hur undervisning kan ta sig uttryck, och att 
problem finns med förskolornas didaktik.  

När jag började arbeta som förskollärare hade arbetsgivaren gett mig ett schema med en timmes ”pla-
neringstid” i veckan. Vad jag skulle göra under denna timme fick jag inga utförliga anvisningar om, 
men de brukade fyllas med att kolla jobbmailen, sortera foton på barn och förbereda utvecklingssam-
tal. Någonstans runt 2012 höjdes allt fler röster för att utöka förskollärarnas planeringstid. När jag 
googlar på ”planeringstid förskolan” fördelat på årtal ser jag att år 2012 fanns 171 st träffar, sedan ökar 
antalet träffar stadigt varje år med cirka hundra träffar för att generera 594 st. träffar år 2016. I många 
kommuner har nu planeringstiden för förskollärare ökat markant. På min egen förskola ersattes den 
individuella planeringstiden ganska snabbt med en ”reflektionstid” för hela arbetslaget. Denna tid an-
vändes på olika sätt, ibland mest som planering av vem som skulle göra vad. Andra gånger var samta-
len mer reflekterande, antingen över barnens intressen och hur vi kunde fördjupa deras lärande eller 
hur barnens beteenden kunde förstås och hanteras. 

Jag kommer i denna uppsats att undersöka hur förskolepersonal samtalar under sin planerings, och 
reflektionstid. Med tanke på förskolans förändrade uppdrag skulle jag också vilja undersöka om och i 
så fall hur de lär sig av varandra. 
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Bakgrund 
Jag vill visa hur förskolans uppdrag förändrats, hur fokus stadigt skiftat under nittonhundratalet från 
omsorg till lärande. Idag omfattas förskolan av undervisningsplikt enligt Skollagen (2010). Samtidigt 
har styrningen av förskolan ändrats till målstyrning och decentralisering, vilket ställer krav på utvärde-
ring och kontroll av verksamheten för att garantera likvärdighet (Lundgren 2006). Kontroller och såväl 
externa som interna utvärderingar har dock fått kritik och sägs inte gynna utveckling driven av arbets-
lagen (Scherp 2013). Sedan början av 2000-talet har OECD börjat intressera sig för utveckling av sko-
lan och förslagit skolutveckling som ligger närmare praktiken där arbetslagens gemensamma reflek-
tioner, samarbete och tillämpning av teorier betonas i vad som kallas ”den lärande organisationen”, 
vilket kort berörs. 

Förändrat pedagogiskt innehåll  
Från mitten av 1800-talet bedrevs kristendomsundervisning för barn i kyrkor. Ämnesinnehållet var 
bibeltexter och undervisningen skedde genom massrecitation där barnen upprepade lärarens fraser. 
Fröbelpedagogiken som kom i början 1900-talet vände sig emot denna massundervisning och sökte 
jobba ämnesintegrerat med konkreta material i ”arbetsövningar” inspirerade av Fröbels lekgåvor. Lek, 
uppfostran, husliga sysslor och bygglek med naturmaterial var viktiga beståndsdelar. Barnträdgårdarna 
och arbetsstugorna skulle vara ett laboratorium, inte ett auditorium. Kopplingar fanns till John Dewey 
i tidskriften Barnträdgården samt i handböcker från Svenska Fröbel-förbundet. Det fanns under tidiga 
hälften av 1900-talet olika former av barnomsorg, men i samband med folkhemsbygget ville man ta ett 
samlat grepp runt barnomsorgen och bygga ut verksamheten fysiskt och organisatoriskt i form av 
barnstugor. En ambitiös Barnstugeutredning skrevs 1972 där psykologer gavs företräde framför peda-
goger och filosofer, och det lades en stor vikt vid omsorgsinnehållets målskrivningar (Vallberg-Roth 
2001:246, 254, 264). I texterna var utvecklingspsykologin dominant och barnens utveckling sades föl-
ja samma gemensamma väg. Ämnesinnehållet, vad barnen skulle lära sig, kunde handla om att de hus-
liga sysslorna nu skulle integreras med ett naturvetenskapligt och matematiskt innehåll. Detta låg dock 
”undanskymt” i bilagor och fokus låg på barnstugornas fostrande roll för att främja barnens sociala 
utveckling. Till skillnad från skolans dåvarande läroplaner betonades formen på de aktiviteter som 
skulle erbjudas barnen mer än ämnesinnehållet (ibid.)  

1998 kom sedan förskolans första riktiga läroplan, och bindande förordning. Förskolan inlemmades i 
skolväsendet och de tidigare olika verksamheterna, daghem, barnomsorg och barnavård benämndes nu 
som förskola. Här lämnade man de didaktiska hur-frågorna till verksamheten och la större fokus på det 
pedagogiska innehållet än tidigare. Målen beskrev det innehåll som skulle erbjudas barnen: normer 
och värden, utveckling och lärande samt barnens inflytande. Det fanns dock inga motsvarigheter till 
skolans kursplaner, och det som i grundskolan är uppnåendemål för barnen formulerades i förskolan 
som ”mål att sträva mot”.  Viljan från regeringens håll var att ”det nu är viktigt att utveckla förskolans 
inre arbete och förstärka och tydliggöra förskolans pedagogiska roll” (RP 1997/98:93 s.8), nu när ut-
byggnaden nått ”full behovsteckning”. Man ville också knyta förskolan närmare skolan, och vissa 
skrivelser runt kunskapssyn och barnens sociala utveckling såg likadana ut i lpo94 som Lpfö98. Där-
utöver knöts förskolan organisatoriskt närmare skolan. En annan förhoppning var att själva läroplanen, 
d.v.s. målstyrningen skulle sporra till utvecklande diskussioner om kunskapsbegreppet i förskolan och 
stimulera verksamhetens kvalitet. Skolverkets utvärderingar av läroplanens implementering 2004 och 
2008 fann att förskolorna fortsatt att utveckla arbetet med omsorgsuppdraget och den sociala fostran, 
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samt utvecklat arbetet med språk och språkutveckling. Den borgerliga regeringen ger 2008 i uppdrag 
till Skolverket att förtydliganden skall göras av läroplanen med ett tydligare ämnesinnehåll:  

Regeringen bedömer att förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjats fullt 
ut. Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska 
utveckling, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar. Ett sådant förstärkt pe-
dagogiskt arbete kan också förbereda barn för deras framtida skolgång. (Regeringen 2008:2)

I revideringen av Lpfö98/10 betonas så barnens lärande ytterligare och målen förtydligades kring om-
rådena naturvetenskap, teknik, matematik samt språk och kommunikation. 

Sammanfattningsvis så har lärandets innehåll, inte varit framträdande i den svenska förskolan innan 
Lpfö98 (Pramling-Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003) Förskolan har präglats av en ”görandekul-
tur” där genomförande av konkreta aktiviteter och förhållningssättet till barnen varit viktigast. När 
läroplanen för förskolan reviderades 2010 betonades ytterligare lärandemålen kring matematik, natur-
vetenskap, språk och kommunikation. Samma år skrevs Skollagen om och därmed omfattades även 
förskolan av undervisningsuppdraget, vilket många förskollärare värjer sig mot enligt en utvärdering 
av Skolinspektionen (2017:15). Förskolan har en historia av en barncentrerad och progressivistiskt 
inspirerad pedagogik. Exempelvis sades i båda Statens offentliga utredningar SOU 1972: 26 och SOU 
1997:157, att drivkraften i lärandet ska ligga i barnens intressen och initiativ, inte i lärarens. Men med 
den ökande betoningen på lärandemålen för barnen ställs högre krav på läraren att rikta barnens upp-
märksamhet mot ett specifikt kunskapsinnehåll. 

Vi ser alltså ett förändringstryck på förskolepersonalen som pågått under de senaste 20 åren, men som 
accentuerats med den senaste revisionen av läroplanen 2010 samt Skollagen 2010. Detta ställer krav 
på förskolans personal att utveckla sin undervisning mot barnen och syn på uppdraget.

Decentralisering och målstyrning 
Samtidigt som det pedagogiska innehållet i läroplanstexterna förändrats så inleddes i början av åttiota-
let en förändring av själva rationaliteten bakom styrningen av svenska skolan. Decentralisering, kom-
munalisering och en marknadslogik från näringslivet ska gälla offentliga verksamheter. 

Under 80-talet började välfärdsstaten ifrågasättas alltmer ideologiskt av nyliberalismen. Politiker bör-
jade anse att den kraftiga utbyggnaden av offentlig sektor nu hade nått ”full behovstäckning” kostna-
derna hade ökat och möjligheterna att öka skatterna ansågs begränsade. Samtidigt som ekonomin blev 
mer global ifrågasattes statens roll och möjligheter till påverkan. Den offentliga sektorn ansågs vara 
svår att styra, och genomförda reformer upplevdes inte förverkligas i de riktningar som önskats 
(Lundgren 2006:66)  Två svar på dessa problem förekom i olika utsträckning i hela OECD-området, 
den ena var att offentlig sektor skulle fungera mer som privata företag, med leverantörer, kunder och 
konkurrens. Kunderna skulle välja den ”bästa” leverantören och på så sätt skulle ineffektiva eller dåli-
ga leverantörer slås ut och sektorn skulle bli självsanerande. På så vis skulle behovet av stora byråkra-
tiska institutioner som Skolöverstyrelsen, som ändå inte kunde påverka den konservativa skolan, för-
svinna. För att öka ”produktiviteten” och konkurrensutsätta verksamheterna var det viktigt att skolor-
nas resultat kunde jämföras med varandra (Lundgren 2006:67). Den andra lösningen var att decentrali-
sera, att föra ner ansvaret närmare verksamheten. Med decentraliseringen kom målstyrningen, verk-
samheterna skulle inte byråkratiskt följa statliga regler till punkt och pricka, utan känna till målen för 
verksamheten och sträva mot dem efter lokala förutsättningar och behov (ibid.). Betänkandet En för-
ändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet (SOU 1988:20) betonade ökat lokalt ansvar för 
skolan, utveckling från regelstyrning mot målstyrning samt mer medveten utvärdering (ibid:16). 
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I förskolans fall hade den statliga styrningen av förskolan under 70-talet varit inriktad på att skapa en 
likvärdig, jämlikhetssträvande förskola över hela landet vilket skulle garanteras med central regelstyr-
ning av lokaler, personaltäthet, barngruppens storlek och rättvis fördelning av resurser efter fastställda 
mallar. Mot slutet av seklet fick istället begreppet valfrihet en ökad betydelse (Lundgren 2006:69). 
Men hur ska då likvärdighet vad gäller standard och kvalitet garanteras över landet? Svaret blir styr-
ning genom utvärdering och kvalitetssäkring på den lokala nivån samt styrning genom ideologi, juri-
dik och läroplan på den statliga nivån. Det lokala ansvaret för utvärdering och uppföljning har lång-
samt flyttats närmare förskolläraren och förskolechefen, något som föreslogs redan i förslagen till lä-
roplanen (SOU 1997:157) men ströks i den slutliga läroplanstexten. I revideringen av Lpfö98/10 lig-
ger ansvaret ansvaret för utvärdering på den enskilda förskolläraren och det systematiska kvalitetsar-
betet på förskolechefen. Styrningen av förskolan inlemmas på så vis allt tydligare i en global trend av 
målstyrning och utvärderingskultur (Jarl 2010) i och med revideringen av Lpfö98/10 genom att verk-
samheten juridiskt åläggs att visa vad de gjort för att nå målen, genom dokumentation, analys och upp-
följning. De lokala förskolorna skall alltså själva ange hur man arbetar för att nå upp till målen och 
intentionerna i läroplanen och staten anger inte vilka verktyg av dokumentation och utvärdering som 
ska användas.  

Mål och resultatstyrningen bidrar också till att förskolan kan komma att börja mäta barnens kognitiva 
funktioner i standardiserade test, som i England. I ett mål- och resultatstyrt, marknadsanpassat system 
behöver verksamheterna visa på konkreta resultat som är enkla för kunden att jämföra med varandra. 
Förskolan påverkas av skolans förändrade ”utbildningskod” som Ulf P. Lundgren (2006) kallar det. 
Utbildningen i landet skall styras genom kontroll och det är inte längre kunskaperna i sig som är vikti-
ga, utan kunskapsresultaten som kan jämföras med andra länders skolsystem. För att detta ska kunna 
säkras behöver styrningen och kontrollen av förskolans resultat stärkas. På så vis drivs utvecklingen 
mot en skolförberedande, kognitivt orienterad läroplan, med enkelt mätbara kunskapsmål och standar-
diserade tester av barnens kunskaper som mått på förskolans resultat. I internationella sammanhang 
kallas denna läroplanstradition readiness for school approach (OECD 2006, 2011), dessa finns i 
Frankrike, och engelsktalande land. Den nordiska läroplanstraditionen har kallats comprehensive ap-
proach av OECD (2006) och har innefattat breda generella mål som riktats mot förskolan snarare än 
barnen. Tyngden har legat på grundläggande demokratiska värden, omsorg, samt barnens utveckling 
och lärande med ett fokus på processer och värderingar. Vi har nu i Sverige influenser från båda läro-
planstraditioner, en så kallad mixed model (Euridice, 2009) med inbördes spänningar mellan pedago-
giska, interna syften för bedömning och externa, administrativa, syften för bedömning. Antagligen kan 
mål och resultatstyrningen vara en bidragande orsak till att förskolan numera omfattas av undervis-
ningsbegreppet. 

Utveckling 
Kritik mot målstyrningen i skolan och förskolan har förekommit, framförallt mot utvärderingsinstru-
menten vilka blir ett sätt att ta kontroll över verksamheten ”bakvägen” med olika indikatorer och mät-
instrument som blir verksamhetens mål. Risken finns att förskolan fokuserar på det mätbara och 
glömmer de bredare, sociala målen som är mer svårmätbara. Ett exempel på utvärderingsverktyg är 
IUP, individuella utvecklingsplaner, vilket har kritiserats för att fokusera på det individuella barnet och 
bli blind för vad verksamheten erbjuder i form av material, lärandemiljö, uppgifter, andra barn och 
samspel däremellan (Elfström 2013:97) Ett annat utvärderingsverktyg är ECERS (Andersson, M. & 
Löfgren, U. 1994/2010) som använder sig av skalor och indikatorer för kvalitetsbedömning av verk-
samheten, med fokus på miljö, ytor och rutiner men inte pedagogiskt förhållningssätt. Ytterligare kon-
trollmekanismer är Skolinspektionen som kan påtala britser i verksamheten. En risk med dessa yttre 
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kontroller är att de som utsätts för kontrollen känner sig misstrodda och de inre drivkrafterna för ut-
veckling och problemlösning minskar när en extern expert pekar ut riktningen. Torper (1999) menar 
att redovisningar av utvärderingar i skolverksamhet, både interna och externa genomgående saknar ett 
reflekterande och analyserande perspektiv. Snabbt bekräftas och upprepas redan befintliga förklaringar 
såsom stökiga elever. Även Scherp (2005) är kritisk och menar att detta styrsystem utgår från alltför 
rationalistiska och instrumentella grunder (s.11) och att tid som skulle gått till att utveckla den egna 
verksamheten istället används till att ta fram underlag till interna och externa utvärderingar (Scherp 
2007:66)  För pedagogerna i verksamheten är kanske inte konstaterandet, att verksamheten har låga 
poäng, eller problem, så intressant utan snarare hur man ska ta sig an problemen och finna goda lös-
ningar. 

Ett alternativ till utvärderingsinstrumenten för utveckling av skolor och förskolor finns i vad som bru-
kar kallas ”den lärande organisationen”, vilken Scherp (2013) menar verkar nerifrån-/inifrån, snarare 
än uppifrån eller utifrån. 1990 kom Peter Senge ut med den inflytelserika ”The fifth discipline” och i 
företagsvärlden har detta begrepp på lärande och utveckling i organisationer haft stort genomslag, 
kanske på grund av rörliga marknader med strukturomvandlingar , omställningsbehov och hård kon-
kurrens, men genomslaget har inte varit lika stort i skolan. Detta kan dock vara på väg att ändras. Re-
dan i slutet av nittiotalet kom ytterligare tankegods att ställa förändringskrav på skolan. Som jag be-
skrivit innan så har offentlig verksamhet utmålats som lågproduktiv, dyr och stel. Nu kom utbildnings-
väsendet i fokus när idéer om kunskapsekonomin började förekomma i skrifter som ”the knowledgde 
based economy” av (OECD 1996). Kunskap ses här som en allt viktigare produktionsfaktor inom 
många områden vilket ställer krav på generiska ”nyckelkompetenser” hos arbetskraften. Hastigheten 
med vilken kunskap rör sig från relevant till obsolet sägs också vara snabbare, därför menar OECD 
(2004) att det behövs ett ”livslångt lärande” och en aktivare karriärvägledning. Skolan behöver alltså 
enligt OECD ta inspiration av hur näringslivet, framförallt högteknologisk industri arbetar med kun-
skapsproduktion och spridning. Skolan råds att röra sig mot en kunskapsproduktion och spridning som 
utvecklas i den lokala kontexten, är problembaserad och riktar sig mot tillämpning. (OECD 2000:61) 
Idén om att universiteten ska komma med den ”bästa” pedagogiken ifrågasätts och man håller fram 
läraren som en ”mekare” som gör teoretiska kunskaper till praktiska och som integrerar och tillämpar 
tysta kunskaper. Många av dessa tankar har kopplingar till ”den lärande organisationen” såsom Senge 
(1990) definierar den. OECD arbetar även för närvarande med en skrift (OECD 2016) som ska försöka 
ta ett samlat grepp om vad skolor som lärande organisation kan vara, då man menar att forskning och 
praktik inte utvecklat konceptet för skolan. I Norge är man tydligt influerade av organisationsforsk-
ning och deras kunskapsdepartement uttalar förväntningar på att barnehagen skall vara en lärande or-
ganisation där de anställda ska skapa och dela kunskap om hur de bäst kan nå organisationens mål, där 
barnens språk, medverkan, lek och digitala verktyg tas up som potentiella utvecklingsområden. 
(Kunnskapsdepartementet 2013) 

Skolan som lärande organisation bör enligt OECD utgå från en inkluderande vision med breda mål, 
både kognitiva, sociala och emotionella. Kollektivt lärande och samarbete mellan lärarna poängteras i 
vad som kallas Team learning. Öppna dialoger och tillit sägs vara förutsättningar för kollaborativt ar-
bete där information bearbetas till kunskap, socialt i den lokala skolkontexten (OECD 2016). Sam-
manfattningsvis betonas en gemensam, praktiknära utveckling i arbetslag som jobbar nära varandra. 
Tack vare det nära samarbetet som redan existerar i förskolans arbetslag, finns möjligen förutsättning-
ar för ett kollektivt lärande i dialog med varandra.  

Det pedagogiska innehållet i förskolan har alltså alltså förskjutits mot ett fast lärandeobjekt, med ett 
uttalat undervisningsuppdrag som förskollärarna känner sig obekväma med. Ansvaret för att utvärdera 
och utveckla verksamheten har flyttats ner till förskolechef, arbetslag och förskollärare. Enligt skol-
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verkets utvärderingar och regeringens intentioner med den senaste reformen behöver också persona-
lens förståelse för uppdraget samt arbetssättet med barnen utvecklas. Läroplanen säger att utvärde-
ringsarbetet ”ytterst (handlar) om att utveckla bättre arbetsprocesser”, men det har ifrågasatts om da-
gens verktyg för mål och resultatstyrning gynnar detta. Vilka kollektiva lärprocesser kan ske i arbets-
laget under en utvärdering, om än självinitierad? Och vilket lärande kan ske under en mer praktiknära 
reflektion över barnens lärprocesser? 
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Teoretiskt perspektiv 
Fortbildning i arbetslivet generellt och så även i förskolan genomförs ofta i form av föreläsningar och 
kurser för att utveckla kompetens. Det bygger på ett antagande om att kunskap kan överföras som ett 
paket till deltagarna, vilka sedan ska gå tillbaka till verksamheten och tillämpa sin nyfunna kunskap. 
Med tanke på att förskolans styrdokument så starkt vänder sig emot förmedlingspedagogik vad gäller 
barnen är det lite märkligt att samma förmedlingspedagogik förmodas fungera på personalen. Jag 
kommer i följande del gå igenom den teoretiska basen för erfarenhetsbaserat, kollektivt lärande i ar-
betslag, från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Sedan kommer jag gå igenom några processer som 
förmodas gynna kollektivt lärande; samkonstruktion, konflikt och kritisk reflektion. 

Sedan slutet av 70-talet har organisationsforskning intresserat sig för organisationers anpassning till en 
föränderlig omvärld. Argyris & Schön introducerade 1978 begreppet organisatoriskt lärande och in-
tresset för lärande i arbetslivet har sedan dess ökat. Det finns inget tydligt konsensus i vad som menas 
med organisatoriskt lärande, delvis beroende på att begreppet studerats utifrån olika akademiska disci-
pliner och perspektiv. Två huvudspår kan dock skönjas. I den ena inriktningen analyseras själva orga-
nisationen som en enhet och hur den förändrar sig. Resultatet av lärandet ses som förändrade policies, 
strategier, och uttalade modeller i organisationen. Ofta har detta spår betecknats som ”knowledge ma-
nagement” (Ohlsson, Granberg & Döös 2011:18) och forskningen har använts som styrmodell för or-
ganisationens struktur med beskrivande åtgärder för att öka effektiviteten i organisationen. Den andra 
inriktningen är mer beskrivande och söker förstå vad lärande i organisationer innebär och kallas kol-
lektivt lärande eller ”organizational learning" (Larsson 2004:44). Här riktas intresset mot individernas 
samspel och lärprocesser mellan människor, bland annat genom att de delger varandra sina perspektiv 
för att kunna utveckla gemensamma bilder. Resultatet av lärandet är vagt beskrivet såsom nya hand-
lingsmönster och delad förståelse (Ohlsson 2013:296). 

Jag kommer i denna uppsats använda mig av det senare beskrivna perspektivet, ”organizational lear-
ning” där samspelet mellan människor är viktigare än förändrade policies. Synen på lärande är här 
grundad i det socialkonstruktivistiska perspektivet där kunskap och lärande är inte bara mentala pro-
cesser i individen utan lärande sker i sociala sammanhang där individen utvecklas och lär i samspel 
med sin omgivning. Kolb (1984) baserar sina teorier på Dewey och Lewin och betonar erfarenhetens 
betydelse för lärandet. Individen ses som subjekt som är aktivt och skapar tankestrukturer i spänningen 
mellan erfarenhet och reflektion. Erfarenheter är det omedelbara vi uppfattar och begriper med våra 
sinnen. Om vi finner något tvetydigt i dessa erfarenheter, något som stör sätts tankeprocesser igång för 
att söka förstå det upplevda. Förutom Deweys ideér grundar sig Kolbs arbete på Kurt Lewins forsk-
ning från 1946 som fann att reflektion över erfarenheter genom att tala med varandra hade stor påver-
kan på gruppers lärande (Kayes, Kayes & Kolb 2005:332). Kolb ser lärande som en process där idéer 
formas och omformas genom erfarenheter, inte som ett paket med ett statiskt innehåll som kan för-
medlas. Denna lärandeprocess aktiveras genom konfrontation mellan fyra olika förmågor, eller sätt att 
bearbeta världen, som alla behövs för att en människas lärande skall vara effektivt. Förmåga till att 
öppet och fördomsfritt hänge sig åt konkret erfarenhet, förmåga till reflektiv observation av sina erfa-
renheter från olika perspektiv. En människa behöver integrera sina observationer till någon sorts sam-
manhängande teori i abstrakt konceptualisering. Slutligen behöver hon använda sina teorier och kon-
cept i en förmåga av aktiv experimentering genom att fatta beslut och lösa problem. Allt kan dock inte 
göras samtidigt, utan de förhåller sig till varandra i dialektiska motsatspar. I Kolbs teori är det rörelsen 
mellan dessa fyra förmågor som utgör lärande. 
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Kolb har fått kritik för sina påståenden om att vissa människor skulle föredra en av dessa rörelser i s.k. 
”lärstilar” (Döös 2001) men hans grundläggande definition av lärande som grundad i erfarenhet an-
vänds ofta i den mer beskrivande forskningen på lärande i organisationer (Ohlsson 2013, Dixon 1994, 
Wilhelmsson 1998,  Larsson 2004).  

En intressant aspekt hos Kolb är att hans poängterande av de bearbetande funktionerna i hela organis-
men, tänkande, kännande, uppfattande och uppträdande (Kolb 1984:31). Känslor, motivation, behov 
och attityder är alltså betydelsefulla faktorer för lärande. Därför påverkar omgivningen i form av andra 
människor lärandet, vi vill lära oss det som anses vara viktigt. Detta sker i interaktion med andra, 
bland annat genom kommunikation i samtal. Kolbs teorier om erfarenhetsbaserat lärande har också 
börjat användas i forskning på lärande i små grupper (Kayes, Kayes & Kolb, 2005) 

Kollektivt lärande 
Lärande i små grupper har studerats utifrån många discipliner. Intresset ökade markant efter år 1990 
(DeCuyper 2010:113). Kanske efter att Senge (1990) beskrivit lärandet i små grupper som ett viktigt 
steg för organisationers möjlighet att lära (s.219). Han kallar detta för teamlärande. Andra forsknings-
fält har också närmat sig detta område, bland annat från organisationspsykologi där det beskrivits som 
small group learning. DeCuyper m.fl. visar i sin sammanställning på 30 olika definitioner på teamlä-
rande, men jag kommer att använda Granberg & Ohlssons (2016) begrepp kollektivt lärande vilket de 
definierar på följande vis: 

Kollektivt lärande är en process där individer i samspel identifierar och kritiskt reflekterar över ge-
mensamma förutsättningar, dilemman, uppgifter och kompetens samt skapar beredskap för handling 
relaterad till situationens och kontextens krav. (Granberg & Ohlsson 2016:181) 

Det kollektiva lärandet sägs överskrida det individuella lärandet. Ett antagande är att interaktion och 
kommunikation mellan människor kan skapa positiva synergieffekter där olika individer kan utveckla 
mer och annorlunda kunskaper än vad de kunnat på egen hand (Granberg& Ohlsson 2016:177). Den 
gemensamma förståelsen för varandras perspektiv sägs möjliggöra rationella förnuftsbaserade hand-
lingar. Om vi kan förklara för varandra hur vi tänker och vilka värderingar vi har, så kan den andra 
värdera giltigheten i det. På så sätt finns en förhoppning om att individer kan agera koordinerat utifrån 
förståelse för andra och uppdraget, inte bara för att hon beordras i en uppdragsbeskrivning eller en av 
en överordnad. (Ohlsson, Döös & Granberg 2011) Att lära av varandra att lyssna till andra och känna 
sig fri att lyfta sina synpunkter. Förhoppningen är att det fria meningsutbytet av åsikter och synsätt, 
utan att döma eller söka finna rätt och fel, ska kunna leda till rationellt samordnade handlingar (Ohls-
son, Döös & Granberg 2011:42). Denna samordning behöver inte bara handla om på vilket sätt vi ef-
fektivast når verksamhetens mål, utan kan även baseras på etiska värderingar. 

För att detta rationella samtal ska komma till stånd lyfts vissa processer fram som betydelsefulla. Ef-
tersom forskningen kommer från olika discipliner belyses också olika processer, DeCuyper m.fl.
(2010:114) fann 486 stycken. De flesta handlar dock om en kollektiv process av människors samspel 
(Ohlsson 2016:27) Dessa faktorer fokuserar på lärande som process, resultat i form av effektivitet eller 
kompetens antas underförstått följa med på köpet. I min studie har valt att använda sådana processer 
eller kommunikativa former som går att observera i samtal. 
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Samkonstruktion under gemensam reflektion 

Samkonstruktion kan definieras på olika sätt. Man kan se på samkonstruktion som ett sätt att skapa 
mening. Genom att beskriva problem och hur de ska lösas ger man också implicit mening till verk-
samheten (Van den Bossche m.fl. 2006). Problembeskrivningarna behöver inte vara nya för gruppen 
utan kan också fungera som gemensamma meningsskapande berättelser. Denna process startar med att 
någon gruppmedlem beskriver ett problem och hur det möjligen bör hanteras. Själva samkonstruktio-
nen startar när de andra bygger på, förfinar, eller modifierar det första påståendet på något sätt. Infor-
mation från en kollega kompletteras med information från nästa, på detta sätt bygger och upprätthåller 
arbetslaget en gemensam uppgifts-, eller problemformulering. Medlemmarna i arbetslaget strävar på 
så sätt efter samstämmighet genom att förfina och förlänga varandras tankemönster och språk (Decuy-
per 2010:117) Denna samkonstruktion av mening sägs underlätta att arbetslaget handlar koordinerat 
och att de löser samma problem, och dessutom förmodas alla medlemmarnas intellektuella kapacitet 
användas (Van Den Bossche m.fl. 2006:496). Detta meningsskapande kan också sägas handla om att 
bygga gemensamma tankemodeller för att kalibrera och synkronisera sig mot varandra, att skapa kon-
sensus så att arbetslaget gemensamt kan sträva mot specifika mål (Kayes & Kolb 2005:342). Peter 
Senge (1990:216) kallar detta ”alignment” och beskriver det som att alla drar åt samma håll och går i 
samma riktning. Utan denna alignment slösas energi bort eftersom insatserna som görs individuellt 
inte kommer hela teamet tillgodo. (I den svenska översättningen från 1995 av Tomas Cato översätts 
alignment till ”rättning” vilket jag själv anser vara en tveksam översättning, jag skulle själv kunna fö-
reslå koordinering.) Dessa gemensamma tankemodeller menar många ökar teamets prestationer (Mc-
Carthy & Garavan 2008:512). På så sätt skapas sammanhållning där teammedlemmarna identifierar 
sig med arbetslagets processer, strukturer och mål där varje medlem förstår varför teamet handlar som 
det gör och varför normer finns där (ibid:511).  

Ett annat, snarlikt sätt att definiera samkonstruktion är när ny sakkunskap eller expertis bara bejakas 
och parafraseras (Decuyper 2010:116).  Utifrån denna förståelse fyller kanske dialogen främst en in-
strumentell funktion där gruppens effektivitet är i fokus. Denna sorts samkonstruktion knyts till speci-
fika arbetsuppgifter och handlar om att dela på expertis eller regler (ibid.) där nästa logiska steg blir att 
dela ut ansvar och uppgifter till gruppmedlemmar. Denna uppgiftskonstruktion kan utgå ifrån ett upp-
kommet behov, vem löser detta och hur? 

Kritisk reflektion 

Den kritiska reflektionens betydelse för det kollektiva lärande betonas genomgående i litteraturen. De 
flesta nämner formen för reflektion som återblickande samtal och dialog. Men olika områden för den-
na reflektion framhålls. Ofta nämns innehåll och processer och vissa pekar även på ramar och förut-
sättningar. 

Mezirow (1990) lyfter fram reflektion som den viktigaste aspekten av intentionellt lärande. Han skiljer 
på tre former av återblickande reflektion: reflektion över innehåll, reflektion över process och reflek-
tion över premisser eller förgivettaganden. De två förstnämnda, reflektion över processstrategier och 
reflektion över innehåll är de vi oftast utsätts för att fundera över och kritiskt granska, när något inte 
går som vi förväntat oss. Denna reflektion över processer och innehåll kan leda till en påbyggnad, ut-
veckling eller affirmation av redan existerande meningsscheman, men den kan också en leda till en 
förändring i i våra meningsscheman. En parallell kan dras till vad Argyris & Schön (1978) kallar för 
”single loop learning", där arbetslag fokuserar på i vilken utsträckning man nått de planerade målen 
och konfirmerar eller korrigerar sitt handlande efter det. Även Ellströms (2004) begrepp reproduktivt 
lärande, vilket innebär ett fokus på förbättring snarare än radikal omprövning (s.22) kan kopplas till 
detta. Gott nog så, men Mezirows (1990) stora poäng är dock att när vi kritiskt granskar våra förgivet-
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taganden, det vill säga de sociala premisserna för våra värderingar och idéer, så finns potential för att 
inte bara enstaka meningsscheman ändras utan hela vår meningshorisont. Denna reflektion över pre-
misser kan endast göras retroaktivt medan reflektionen över process och innehåll också kan göras di-
rekt. Detta kan ha betydelse för min studie på så sätt att arbetslagsreflektionerna kan utgöra en sådan 
plats för retroaktiv reflektion över premisser. (Mezirow 1990:109). Låt mig närmare granska begreppet 
”förgivettaganden”. Det kan kopplas till det semantiska begreppet ”presupposition” vilket är ett påstå-
ende som genom yttrandet av ett annat påstående förutsätts vara sant. Ett exempel på en sådan presup-
position är påståendet ”Sveriges president heter Jimmie Åkesson”. Här är presuppositionen att Sverige 
har en president, vilket inte stämmer. Argyris & Schön (1978) har ett begrepp som påminner om Mezi-
rows premissreflektion, vilket de kallar ”Double loop learning". Detta sägs vara när teamet aktivt re-
flekterar över rutiner och vanor men, kanske viktigast de underliggande skälen till deras beteende och 
beslut. Ett ifrågasättande av förutsättningar och etablerade definitioner av problem och arbetsuppgifter 
leder enligt dem till detta ”Double loop learning". Ellström (i Ellström & Hultman 2004) har en lik-
nande definition för något han kallar ”utvecklingsinriktat lärande”. Detta handlar dels om individens 
eller gruppens beredskap att kritiskt ifrågasätta och utveckla sin kunskap eller sitt förhållningssätt, att 
pröva nya metoder och arbetssätt. Det kan också handla om att tolka om och förändra organisationens 
uppgifter, rutiner och mål. Ellström påpekar också att vi inte ska tolka det tidigare nämnda reprodukti-
va lärandet negativt och det utvecklingsinriktade lärandet enbart positivt, det senare kan innebära 
stress, oro och känslor av otillräcklighet och osäkerhet om de anställda utsätts för ständig omprövning, 
förändring  och flexibilitet (Ellström 2004:23). Mezirow (1990) talar dock mer positivt om reflektio-
nen över premisser. Han menar att reflektion över premisser leder till mer utvecklade meningsperspek-
tiv som är mer inkluderande, urskiljande, genomträngliga och integrerande av erfarenhet (ibid:110). 

Men vilka premisser och förutsättningar är det som kritiskt ska granskas? I vårt lokala fall, förskolan, 
skulle det kunna handla om både individuella och arbetslagets förgivettaganden om barn, lärande och 
förskolans roll. Det skulle också kunna handla om förskolans ”institutionella” rutiner såsom dagens 
rutiner, barnens vila eller begreppet ”fri lek”. Det kan även handla om vissa motsägelsefulla skriv-
ningar i läroplanen, exempelvis den tidigare nämnda bedömningen av barn eller undervisningsplikten 
som kan ses som en ”motsättning i verksamhetssystemet” (Engeström 2008), vilket jag återkommer 
till.  

Konflikt 

Diskussion i konflikt sägs i den mer normativa forskningen om den lärande organisationen behövas för 
att söka fastslå riktning, och hur arbetslaget ska utföra sina uppgifter. I diskussionen tas ställning, man 
argumenterar för sin sak eller ståndpunkt och försöker finna vilket beslut som är mest förnuftigt. En 
konstruktiv konflikt sägs vara när medlemmarna i arbetslaget förhandlar om skillnader i tolkning  ge-
nom argument och klargöranden. (Van den Bossche m.fl. 2006:496). En konstruktiv konflikt kan hand-
la om att klargöra perspektiv, men kan också ligga närmare praktiken, att förstå vad som inte funkar 
bra och varför (Decuyper 2010:117). Senge (1990), menar vidare att det behövs en balans i dialog och 
diskussion. Vi bör bejaka varandra i dialog, men en viss mängd konflikter kring arbetsuppgifter sägs 
leda till arbetslagets lärande.  

Mycket forskning pekar på betydelsen av konflikt (Decuyper 2010:117) och den sägs ofta uppstå i dis-
kussion. När konflikterna inträffar inträder deltagarna i ett affektivt tillstånd som sägs mjuka upp djupt 
liggande kognitiva strukturer (ibid). Man kan dock fråga sig om denna konflikt kan ligga mellan män-
niskor i form av motsatta åsikter eller om konflikten ligger mellan individens föreställningar och erfa-
renheter. Topping (2001:124), t.ex är inte helt tydlig med var konflikten kan ligga för att det affektiva 
tillståndet skall uppnås. Om vi tittar på konflikten mellan föreställningar och erfarenhet, i ett individu-
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ellt perspektiv på lärande har Kolb (1984), skrivit en intressant passage där han menar att ”sanna” er-
farenheter alltid i viss mån gör våld på individen, på våra trossystem och förväntningar. Han målar upp 
det fascinerande i att vårt medvetande har en kontinuitet, att vi vaknar upp med samma tankar, minnen 
och känsla för vem vi är som dagen innan. Vi går till våra dagliga sysslor med en känsla av förutsäg-
barhet av vad som kan hända och hur vi ska reagera på det, men ibland händer något som kastar oss av 
banan. Något vi inte räknat med eller missförstått, något som gör våld på våra förväntningar. En erfa-
renhet. Det är i detta växelspel mellan förväntan och erfarenhet som lärande sker, när dessa revor av 
vår erfarenhetsväv lagas och vi möter nästa dag något ändrade, men ändå med en upplevelse av att 
vara samma person (Kolb 1984:28).  Även Mezirow påpekar (1990) att när tidigare antaganden upp-
levs vara missvisande, orättfärdiga eller dissonanta kan lärandet leda till förändring, inte bara bekräf-
telse.  

Reflective learning can either be confirmative or transformative. It becomes transformative when 
assumptions are found to be distorting, inauthentic or otherwise unjustified. (Mezirow 1990:111) 

Engeström (1994) har ett systemteoretiskt perspektiv vilket inte är denna uppsats fokus men han lyfter 
fram motsättningar som motorer till lärande, exempelvis om en aktör utsätts för för dubbla budskap så 
krävs att man motsätter sig de villkor som presenteras. Han talar om att motsättningar kan ligga på 
olika nivåer i verksamhetssystemet (Engeström 2008), tertiära motsättningar är när kulturellt mer 
”avancerade” objekt och motiv introduceras i en verksamhet. Alnervik (2013:68) föreslår pedagogisk 
dokumentation som ett exempel på ett avancerat objekt för förändring i förskolan. Kanske kan den 
tidigare nämnda undervisningsplikten, vilken förskolan omfattas av sedan revideringen av Skollagen 
2010 också förstås som ett kulturellt mer avancerat objekt? I min studie kan undervisningsplikten för-
stås som bärare av en förmedlingspedagogik med ett fördefinierat kunskapsinnehåll av förskoleperso-
nalen. Undervisningsplikten kan av personalen då förstås som en motsättning till en pedagogik där 
barnets frågor och intresse ska stå i centrum.  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Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag att titta på tidigare forskning som studerat kollektivt lärande i skolan och 
förskolan från ett förståelseinriktat organisationsteoretiskt perspektiv eller utifrån Kolbs lärstilar. Föl-
jande forskning undersöker alla vilket lärande som sker i arbetslag under samtal såsom planeringstill-
fällen eller annan kollegial samverkan. 

Jag har strukturerat den tidigare forskningen utifrån vad de säger om tidigare nämnda kommunikativa 
form eller kvaliteter (Ohlsson 2004:103). Resultaten av lärandet beskrivs generellt sett inte utifrån ef-
fektivitet såsom hur mycket tid vissa uppgifter tar i anspråk, utan oftast mer vagt eller kanske mer 
grundläggande såsom förändring av ”learning beliefs” (Meirink 2010:163) eller nya handlingsmönster, 
delad förståelse, ökad kunskap och professionell utveckling (Ohlsson 2013:296).  

Exempel på samkonstruktion 

Meirink (2010) har gjort en studie på lärarlag i grundskolan som undersöker vilken typ av kollegial 
samverkan som har högst lärandepotential. Meirink visar att lärandepotentialen är störst när lärare ex-
perimenterar med olika metoder och praktiker för att undervisa. Fokus bör enligt Meirink vara på att 
lösa ett gemensamt problem. Att bara utbyta idéer med varandra räcker inte, utan lärandet är som störst 
när lärarna skapar gemensamma arbetsuppgifter och gemensamt söker lösa didaktiska problem och 
skapa pedagogiska artefakter. Ett intressant resultat i denna studie är att en viktig förutsättning för att 
lärandet hos personalen ska ske, är att samkonstruktionen av mening och uppgifter i arbetslaget aktivt 
skapas av lärarna själva. Enligt Meirink räcker det alltså inte med en organisatorisk mall påklistrad 
utifrån (Meirink 2010:164,176). Mallen behöver fyllas med innehåll av personalen och göras menings-
full och relevant för deras verksamhet.  

Enligt Orland-Baraks (2006) kvalitativa studie på lärande i mentorsrollen har samkonstruktionen inte 
lika hög lärandepotential som hos Meirink. Men även här har de konkreta verksamhetsnära problemen 
en nyckelroll. När lärarna tar upp problem från sin vardag uppstår något hon kallar ”konvergent dia-
log” (ibid:20). Detta kan relateras Kolbs (1984:42)  teori om lärstilar där den konvergenta lärstilen 
enligt Kolb handlar om rörelsen från abstrakt konceptualisering till aktiv experimentering. Det handlar 
om rörelsen från individens abstrakta idé eller koncept mot ett lösande av problem, eller en praktisk 
tillämpning. (Kayes, Kayes & Kolb 2005:335). I Orland- Baraks studie uppstår denna uppgiftskon-
struktion främst när brännande frågor kräver snabba lösningar (Orland - Barak 2006:29) På grund av 
att dessa lösningar har fokus på snabba resultat blir inte lärandet särskilt djupgående så att deltagarna 
skapar nya bilder av mentorskapet. 

Även Ohlsson (2004) finner händelser av gemensam uppgiftskonstruktion, men i denna studie består 
uppgiftskonstruktionen av förhandlingar om autonomi i likhet med Havnes (2009) studie. I studien 
leder samtalen om vad som bör vara gemensamma uppgifter till konflikter och klargöranden.  

Exempel på kritisk reflektion 

Jon Ohlsson (1996) har tittat på hur personal i förskolan under gemensamma reflektioner rör sig från 
det privata, specifikt erfarna till det gemensamt, generella och intentionella. Ohlssons studie genom-
fördes när läroplanen Lpfö98 inte införts och det är slående hur ofta barnomsorgsarbetarnas samtal 
handlade om att hantera enskilda barns beteenden i enlighet med det dåvarande fostrandeuppdraget. I 
samtal utgick arbetslagens ”gemensamma meningsskapande" ifrån situationsbundna beskrivningar där 
arbetslagen var inbegripna i försök att förstå och lära känna barnen genom att dela vardagliga konkreta 
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erfarenheter. Men generella strategier efter principer eller värderingar konkretiserades sällan och 
skrevs heller inte ned, vilket även tidigare forskning konstaterat. I denna studie menar Ohlsson att per-
sonalen bygger upp en ”beredskapskaraktär”, där tidigare erfarenheter bidrar till att personalen kan 
känna igen olika situationer och handla mer eller mindre strategiskt (Ohlsson 1996:142,137,133,87) 

Det kan dock ifrågasättas hur pass gemensamt intentionellt lärandet kan bli när inte samtalen rör sig på 
en abstraktare nivå än ”här och nu” och individuella barns beteenden. I en senare studie pekar också 
Ohlsson (2004) på att reflektionen behöver gå vidare från beskrivandet av enskilda barn till att riktas 
mot det egna handlandet (s.103). Den gemensamma reflektionen riktad utåt, mot barnen sägs i denna 
studie inte leda till något djupare lärande eftersom dessa utsagor inte leder till gemensam förståelse 
eller några åtgärder att ta tag i. De verkar mest fylla syftet att förklara elevernas beteende. 

Orland-Barak (2006) fann att lärare gjorde reflektioner på ett mer individuellt sätt i vad hon kallar pa-
rallella dialoger (s.25). I denna studie arbetade inte lärarna i samma arbetslag utan möttes i ett nätverk. 
Lärarna i studien ställde sig upp och utvecklade sina tankar om sin egna praktik och yrkesroll. Orland-
Barak menar att det finns lärandepotential i denna personliga reflektion över sina egna ideologier. När 
tankarna börjar röra sig i oberoende, experimenterade och urskiljande banor så påstås gamla, ärvda, 
auktoritära diskurser utmanas. På så sätt skapas ”internt övertygande diskurser”(s. 29). Orland-Baraks 
resultat kan kopplas till Mezirows tankar om att den kritiska reflektionen över premisser och diskurser 
anses leda till ett ”djupare” lärande. Vi kan ana en emancipatorisk kritik mot auktoritära diskurser i de 
betydelser av kritisk reflektion som Orland-Barak och lägger i begreppet.  

I Ohlssons studie (2013) skedde reflektionerna mer kollektivt då den också studerar arbetslag under 
planering och reflektion i arbetslag.  Ohlssons använder sig av Argyris & Schöns begrepp ”Double 
loop learning” där arbetslagen dels reflekterar över konkreta rutiner men även för abstraktare resone-
mang vilket sägs ge ”ökad medvetenhet och utförligare gemensamma uppgiftstolkningar”. Utifrån 
dessa utförligare uppgiftstolkningar så skapas nya gemensamma uppgifter och därmed en förmodad 
ökad kollektiv kompetens. (Ohlsson 2013:301.306) 

Exempel på konflikt 

Konflikt inom arbetslaget kan vara gynnsamt för både lärande och effektivitet, men bara om samar-
betsklimatet är gott (Van Den Bossche 2006:511-512). När kollegor har olika problembeskrivningar 
eller olika lösningar på problem kan konstruktiva konflikter påbörjas. Van den Bossche m.fl. (2006) 
visar i sin analys (s.509) att det produktiva i konflikterna ligger i själva diskussionen. Om olika åsikter 
leder till argumentation och klargörelse, och därefter ansträngningar att integrera dessa skillnader i 
synsätt, sägs lärandet gynnas. Detta aktiva användande av olika åsikter och perspektiv vid lösandet av 
problem kan därmed leda till att medlemmarna får fler handlingsmöjligheter (s.496). Om olikheter i 
synsätt inte bearbetas eller bara struntas i, sker inget lärande lärandet. Van Den Bossche hänvisar även 
till De Dreu & Weingart (2003) som menar att om konflikten tas personligt eller inte är ”konstruktiv” 
kan det leda till sämre social säkerhet vilket hindrar lärandet. 

Orland-Barak (2006) fann vad hon kallar ”divergent dialog”, där lärarna i studien jämförde skillnader 
och likheter mellan deras praktiker. Detta begrepp relaterar till Kolbs (1984) ”lärstilar”, där divergent 
lärande handlar om rörelsen från konkret erfarenhet till reflektiv observation. Rent praktiskt kan det 
handla om att se på händelser från olika synvinklar och brainstorma idéer. I Orland - Baraks studie 
skedde den divergenta dialogen ofta efter att en samtalsledare bett lärarna artikulera, urskilja och för-
svara sina underliggande värderingar och antaganden och hur dessa formar deras verksamhet. På så 
sätt uppstod uppstod konflikt och dissonans, men på ett ”öppet och resonerande sätt” (s.24) Orland -
Barak menar att det finns kvaliteter av lärande i detta då lärarna utmanades att verbalisera sitt tänkande 
och att ”pusha” varandra och bestrida idéer. Detta går att relatera till DeCuyper (2010) som pekar på 
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konfliktens betydelse för att mjuka upp kognitiva strukturer samt till Van Den Bossche (2006) som 
pekar på betydelsen av att argumentera och klargöra perspektiv 

Samarbetsklimat 
Mycket av min tidigare forskning pekar på att graden av samarbete har betydelse för det kollektiva 
lärandet. Meirink (2010) gör en skillnad på samarbete och kollaboration. Lärare som arbetar ensamma 
i klassrummet, med stängd dörr, ensamt ansvariga för kursplaner och planering tenderar att samarbeta, 
det vill säga dela upp arbetet mellan sig med effektivitet i fokus (Meirink 2010:164). Kollaboration 
som strävar mot professionell utveckling och förbättring av verksamheten var ovanligare. Havnes 
(2009) tittade på samtalsmönster i inspelade lärararbetslagsträffar och såg ”bevara individualism” som 
ett mönster där lärare förhandlade fram personlig autonomi. Det andra mönstret var att koordinera vil-
ket ansvar respektive lärare hade och vad de skulle samarbeta kring, ingen av dessa ledde till något 
större kollegialt lärande i form av delad praktik eller professionell utveckling (Havnes 2009:64,170). 
Även Ohlssons studie från 2013 visar att det arbetslag med högst grad av samarbetsvilja och gemen-
sam uppgiftsorientering, också gör flest kritiska reflektionsloopar. Dessa reflektionsloopar antas gynna 
lärandet. Dessa resultat är intressanta för min studie eftersom personalen i förskolan, i motsats till lära-
re i skolan ofta jobbar nära varandra, med samma barngrupp och mål. Detta kan innebära större poten-
tial för kollaboration än vad som funnits i studier på arbetslag i skolan. 

En atmosfär i arbetslaget som uppmuntrar till kritisk dialog och samarbete och som ser problem som 
intressanta utmaningar, verkar vara nödvändigt för att de kommunikativa kvaliteterna ska kunna upp-
stå i arbetslaget, samkonstruktion, kritisk reflektion och konstruktiv konflikt (Ohlsson 2013:299). Jag 
har i denna studie valt att använda forskning från organisationspsykologi och socialpsykologi för att ta 
reda på hur samarbetsklimatet kan undersökas. Van den Bossche m.fl. (2006:514) pekar på att det inte 
räcker att bunta ihop människor, för att de ska reflektera och lära. Vi behöver ta hänsyn till gruppens 
arbetsklimat, eller interpersonella kontext. 

Edmondson (1999) har gjort en flitigt citerad socialpsykologisk studie som menar att psykologisk sä-
kerhet är mycket viktigt för att arbetslag skall lära nytt (s.376). Studien stöddes av såväl kvantitativa 
som kvalitativa data. Hennes forskning pekar mycket tydligt på betydelsen av psykologisk säkerhet för 
att medlemmarna i arbetslaget ska våga öppet dryfta kritiska synpunkter på sitt eget och andras arbete. 
Även Ohlsson (2013) har funnit att lärare lagt mycket jobb på att bekräfta varandra, mindre på kritisk 
reflektion om de känner sig osäkra på arbetsklimatet (s.307).  

Sammanhållning i grupper har enligt Van den Bossche m.fl. (2006) blivit studerat sedan femtiotalet av 
Festinger. Det finns många dimensioner av sammanhållning men det är viktigt att göra en distinktion 
mellan social sammanhållning och uppgiftsrelaterad sammanhållning.  En alltför stor social enhetlig-
het och sammanhållning där gruppmedlemmar tycker om och tar hand om varandra, kan påverka lä-
randet negativt (Van Den Bossche m.fl. 2006:500). Det finns risk för att gruppen utvecklar groupthink, 
vilket sägs vara när arbetslaget konsekvent undviker ömsesidig kritik och därför fattar dåliga beslut 
(Knapp 2010:292). Den uppgiftsrelaterade sammanhållningen sägs däremot både vara positiv för 
gruppens resultat och gruppens lärande vilket Van Den Bossche m.fl. också visar empiriskt 
(2006:512). I disparata arbetslag med olika syn på uppdraget kan kollegorna hindra varandra (ibid:
501). Exempel i förskolan kan vara synen på barnens fria lek, omsorgsuppdragets prioritering över 
lärandeuppdraget, eller graden av styrning från pedagogerna av barnen. Det kan också handla om att 
ha olika prioriteringar. I samtalsutdragen i denna studie betonade pedagogerna själva att det fanns en 
styrka i att de arbetar olika men samtidigt har ”samma mål” eller en ”gemensam tanke”. Dessa kom-
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mentarer, tillsammans med den tidigare forskningen gjorde att jag inkluderade frågor i min enkät som 
hade med ambitionsnivåer, samverkan och stöd av varandra i frågeformulären 

Det sista begrepp jag använde för att mäta arbetsklimatet var självskattning. Självskattning grundar sig 
ett samband som Bandura (1993) hittade som han kallar self-efficacy. Detta handlar om att lärare som 
anser att deras egna agerande har stor betydelse för elevens resultat, också ger orsak till bättre resultat 
hos sina elever.  Begreppet är alltså främst knutet till effektivitet och resultat men Van Den Bossche 
m.fl. (2006) visar också att gruppens självskattning har en viss betydelse för deras lärbeteenden och 
föreslår att ett arbetslag som tror på sin egen förmåga också tror att ”investeringar” lönar sig vilket 
stödjer läroprocesser (Van Den Bossche m.fl. 2006:515) 
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Syfte 
I bakgrundsavsnittet har jag belyst hur förskolan rört sig mot ett ökat lärandefokus med ett lagstadgat 
undervisningsuppdrag. Detta i en verksamhet som har en historia av görande, omsorg, fri lek och av-
ståndstagande från skolan. Det förändrade uppdraget ställer krav på utveckling av verksamheten och 
lärande hos personalen.  

Förhoppningen från staten är att målstyrning och utvärdering ska gynna utvecklingen av förskolans 
verksamhet. I uppsatsens bakgrundsavsnitt har jag gått igenom vilken kritik som framförts mot utvär-
deringsarbete och att detta inte sägs gynna utveckling.  

I avsnittet tidigare forskning har jag beskrivit begreppet kollektivt lärande, där samkonstruktion, kri-
tisk reflektion och konflikt sägs vara gynnsamma processer eller kommunikativa kvaliteter för lärande 
i samtal. Syftet med denna studie är att undersöka hur det kollektiva lärandet sker under förskoleper-
sonalens arbetslagsreflektioner 

Frågeställningar : 

På vilket sätt tar sig samkonstruktion, kritisk reflektion och konflikt som kommunikativa kvaliteter sig 
uttryck i förskolearbetslagens planering och reflektion. 

Kan vi se någon skillnad i förekomst av dessa kommunikativa kvaliteter om personalen gör utvärde-
ringar av sin verksamhet eller om de gör verksamhetsnära reflektioner över projektarbetet med bar-
nen? 
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Metod 
I denna uppsats använder jag främst kvalitativa metoder. Dessa metoder har möjlighet att ge detaljerad 
och djupgående förståelse för handlingar och mening i sociala relationer. Kvalitativa metoder ger röst 
åt deltagarna och kan fånga deras perspektiv och meningsskapande (Cohen m.fl. 2011:219). Eftersom 
mitt teoretiska perspektiv såväl som tidigare forskning har visat på betydelsen av just meningsskapan-
det för kollektivt lärande valde jag därför en kvalitativt inriktad studie. Kvalitativa metoder kan också 
hjälpa mig med forskningsfrågorna eftersom de kan fånga processer i specifika sociala situationer 
(ibid.) I mitt fall kan jag få hjälp att se hur det kollektiva lärandet går till i den lokala specifika miljön, 
förskolan.  

Som en av mina verktyg för datainsamling och analys valde jag att använda samtalsanalys, på engels-
ka kallad Conversational analysis. Denna typ av analys kan användas för att studera hur organisationer 
förhandlas och produceras i talad interaktion (Börjesson & Palmblad 2007). En viktig del av samtalsa-
nalys är noggrann granskning och analys av naturligt förekommande interaktion, snarare än analys av 
data som lockats fram eller arrangerats av forskaren (Melander 2009:35). Genom att lyssna på materi-
alet upprepade gånger kan detaljerna i yttranden och svar noga granskas. På så sätt kan processen, 
själva samtalandet analyseras och vi kan se hur organiserandet och skapandet av mening går till, här 
och nu i arbetslaget, av de deltagande själva. Denna typ av analys brukar placeras under beteckningen 
diskursanalys (Norrby 2014), men det är inte fokus för denna uppsats. 

Syftet med att spela in planerings- och utvärderingssamtal är att se vilket innehåll mötena fylls med 
samt vilka kommunikativa kvaliteter samtalen har. Jag sökte särskilt efter konstruktion av mening, 
affirmation och samskapande av uppgifter, vilka lyfts fram i tidigare forskning. Eftersom jag ville un-
dersöka kollektivt lärande i arbetslag under dialog valde jag att göra inspelningar av arbetslagens pla-
nering- och reflektionsmöten. Under mötena har personalen samlats för att presentera problem och 
möjliga lösningar, diskutera pågående verksamhet, utvärdera arbetet med barnen samt planera verk-
samheten framåt och kanske även fatta beslut. Mötena har alltså möjligheter att bli ”interaktionstäta” 
och fyllda av dialog och  planering. 

Tidigare forskning har pekat på känslouttryckens betydelse för kollektivt lärande, detta ville jag söka 
fånga och valde därför att inte själv närvara under inspelningarna. Cohen m.fl. (2011:235) hänvisar till 
Lincoln & Guba som menar att man bör skilja på påträngande och diskreta metoder för datainsamling, 
metoden bör väljas beroende på om andra människor vanligtvis är närvarande vid det studerade tillfäl-
let. Min förhoppning var att en utomstående inte skulle ”störa” det som vanligtvis skedde under möte-
na och mellan mötesdeltagarna och att det inspelade materialet på så vis skulle bli mer autentiskt. Av 
samma anledning spelade jag in den reflektion som arbetslagen ändå skulle göra, förhoppningsvis 
skulle samtalsämnena, målsättningarna och dynamiken mellan deltagarna vara nära den faktiska prak-
tiken. Det råkade bli så att jag personligen kände alla personer som spelades in och detta bidrog till att 
jag inte själv närvarade under inspelningen eftersom jag trodde att min närvaro kunde göra datainsam-
lingen än mer påträngande (Cohen m.fl. 2011:235). 

Jag använder också kvantitativa metoder, enkäter om arbetsklimat samt kvantitativ analys av kommu-
nikativa kvaliteter. Som jag visat i tidigare forskning pekar en stor del av forskningen på betydelsen av 
arbetsklimatet för den gemensamma, öppna reflektionen. Därför gjorde jag ett frågeformulär baserat 
på socialpsykologiska konstrukt om psykologisk säkerhet (Edmondson 1999), ”task cohesion” (Car-
less & de Paola 2000. Van Der Vegt 1998) , gemensamma målsättningar (Van den Bossche m.fl. 2006) 
samt gruppens självskattning (Sargent & Sue-Chan 2001). Jag var inte är så intresserad av att hitta 
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kausala samband, men jag ville ändå använda erkända mätfrågor för att mäta arbetsklimatet. Därför 
användes enkätfrågor från tidigare kvantitativa studier. Jag använde frågor från Edmondsons studie 
från 1999 (s.382) för att få en bild av hur arbetslagets psykologiska säkerhet upplevdes. Dessa frågor 
handlade om hur bekväma personalen kände sig med att ta upp svåra frågor med kollegorna samt om 
de kände att deras kunskaper och förmågor var uppskattade. För att få en uppfattning om personalens 
upplevelse av sammanhållning kring deras arbetsuppgifter kombinerade jag kunstrukten ”task cohe-
sion" med översatta frågor från Carless & de Paola (2000) och ”interdependence” från Van Der Vegt 
(1998). Det var en utmaning att översätta frågorna till en svensk förskolekontext och anpassa frågorna 
angående mål och resultat till förskolans mer svårmätbara omsorgs- och lärandeuppdrag. Jag bestämde 
mig för att ställa frågor om ambitionsnivåer och samverkan kring läroplansmålen. I samtalsmaterialet 
lyfter pedagogerna att de arbetar olika men har en ”gemensam tanke” eller samma mål, och att detta är 
viktigt för att arbetet ska fungera väl. På grund av dessa kommentarer ställde jag frågor baserade på 
det konstrukt Van den Bossche m.fl. (2006) kallar ”outcome interdependence”, och använde frågor 
från Van Der Vegt (1998) Här fick jag verkligen fundera på översättningen, speciellt frågan ” My con-
cerns and those of my colleagues are (harmonious/clashing)” vilken jag översatte till ”Mina arbets-
kamraters pedagogiska prioriteringar och mina pedagogiska prioriteringar är förenliga/ inte förenliga”. 
Jag använde också enkätfrågor från Sargent & Sue-Chan (2001) för att ta reda på personalens skatt-
ning av sin personliga kompetens samt deras uppfattning om arbetslagets förmåga att göra ett gott ar-
bete om de ansträngde sig. Jag ställde slutligen några egna frågor för att få en allmän bild av hur per-
sonalen trivdes på arbetet, deras uppfattningar om förskolans pedagogiska inspirationskälla, den 
kommunala förskoleverksamheten i staden Reggio Emilia och deras uppfattning om tillgängliga resur-
ser. 

Alla enkätfrågor ställdes som val på en femgradig eller fyrgradig likertskala. Enkätfrågorna finns i en 
bilaga. 

Metod för datainsamling 
Arbetslagen har själva aktiverat inspelningsfunktionen i sina mobiltelefoner. I samtalsanalytisk tradi-
tion är det viktigt att den studerade interaktionen är naturlig och ”äkta” (Norrby 2014:35). I min studie 
arbetade jag dock med färdiga hypoteser till skillnad från renodlad CA där observationen skall vara 
teorifri till en början (ibid.) och analysen ska byggas genom upprepad lyssning. Trots detta följde jag 
antagandet att social interaktion bäst studeras genom att observera naturligt uppkomna samtal. Sedan 
kan man fråga sig hur naturligt uppkomna utvärderingssamtal är, de är ju beordrade av huvudmannen. 
Ljudinspelningsutrustningen kan försvåra den naturliga interaktionen då den kan hämma samtalsdelta-
garna så att deras tal inte blir naturligt och representativt (Norrby 2014:39). Forskare i samtalsanaly-
tisk tradition brukar hävda att de inspelade glömmer bort utrustningen när väl samtalet satt igång, och 
detta tycker även jag mig se i mitt inspelade material.  

Enkätfrågor har delats via den webbaserade tjänsten surveymonkey där informanterna från arbetslagen 
har kryssat i en likertskala i hur stor utsträckning de håller med ett antal påståenden.   

Urval 
I kvalitativ forskning är det viktigt att urvalet passar frågeställningen. Betoning ligger på att urvalet 
ska vara distinkt och unikt, urvalet representerar bara sig själva och behöver inte vara representativt 
för hela populationen. (Cohen m.fl. 2011:161).Mitt urval består av arbetslag som är uttalat inspirerade 
av pedagogiken från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Detta urval gjordes eftersom 
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företrädare för denna pedagogik har varit kritiska till utvärderingskulturen och kvalitetsdiskursen 
(Dahlberg, Moss & Pence 2014) och använder istället något som kallas ”pedagogisk dokumentation” 
som bas för utvärdering. Därför borde utvärderingsfrågor kunna röra sig bort från statiska kvalitetsin-
dikatorer och kanske befinna sig närmare praktiken än de arbetslag som arbetar med IUP eller ECERS 
som utvärderingsmetod, vilket jag berört i bakgrunden. På så sätt finns det öppningar för att även per-
sonalens arbete med utvärdering kan innehålla samkonstruktion, kritisk reflektion och konflikt.  

Ett andra skäl till urvalet av pedagoger med Reggio Emilia inspiration är att den verksamhetsnära pla-
neringen säger sig vara inriktad på vad förskolan kan erbjuda barnen i form av material och miljöer, 
snarare än att analysera de individuella barnens kunnande. På grund av detta borde planeringen och 
reflektionen riktas mot personalens egna handlande snarare än mot barnen. Denna reflektion riktad 
mot eget handlande och gemensam uppgiftskonstruktion sägs gynna lärande enligt tidigare forskning. 

Jag valde att spela in två sorters planeringsmöten:  Praktiknära ”projektplanering” och utvärdering av 
hur de arbetat med lärandemålen i läroplanen. Jag ville se om det fanns någon skillnad i det kollektiva 
lärandet i de två olika typerna av planeringsmöten och hur de kommunikativa kvaliteterna tog sig ut-
tryck.  

Urvalet har också fallit sig så att jag själv arbetar på samma förskola som de inspelade arbetslagen, 
men inte i samma arbetslag. Jag har varit i kontakt med fler förskolor, men de valde alla att avböja 
medverkan. Några kände sig obekväma med att bli inspelade och analyserade av en person de inte 
kände. Fördelar med att känna till verksamheten var praktiska, jag visste när de hade planering och 
vad de skulle tala om. Jag har på så vis haft god tillgänglighet till materialet, och jag har även en privat 
känsla av att samtalen är öppna och autentiska. Eftersom kritisk reflektion, konflikt och arbetsklimat 
skulle studeras var det viktigt att personalen kände sig bekväma med att bli inspelade samt intressera-
de av att medverka, vilket alla i urvalet var. Nackdelar med att jag själv arbetar på den studerade för-
skolan är att jag kan ha svårt att ha distans till materialet. Det finns även en risk att personalen undvi-
ker att ta upp vissa frågor på grund av att de känner mig. 

Den inspelade praktiknära projektplaneringen skulle främst behandla var personalen och barnen ”stod 
i projektet” det vill säga den lärarplanerade verksamhet som ska följa barnens frågor, intressen och 
gynna deras lärande. Framför sig hade de den lokala förskolans arbetsplan har frågor som: Vad står vi 
just nu? Vad har barnen fått vara med om? Vilka likheter och olikheter mellan barnens sätt att göra, 
tänka och uttrycka såg vi? Vilka strategier använder sig barnen av? samt Vilka material och verktyg 
(både praktiska och intellektuella) kan vara till hjälp? och Hur går vi vidare? 

De inspelade utvärderingarna skulle handla om hur arbetslagen arbetat med målområdet ”utveckling 
och lärande” i förskolans läroplan. Framför sig hade personalen förskolans lokala arbetsplan med frå-
gor som: Hur har barnen fått utveckla sin skapande förmåga genom olika uttryckssätt såsom bild, 
tecknande, rörelse, dans, sång musik? På vilket sätt har vi tagit till vara på barnens tankar och idéer på 
avdelningen? Hur har vi arbetat med språk och kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap? 
samt Reflektionstillfällen – barn –pedagoger? Hur har det sett ut? 

Material 
Denna studie baserar sig på inspelade samtal av tre olika arbetslag. Alla arbetar med inspiration från 
de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, Italien. De har alla processbetonade frågor i sitt utvärde-
ringsmaterial.  
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Det inspelade arbetslag A bestod av: Edith förskollärare och utvecklingsledare , 30 år med 10 års ar-
betserfarenhet. Maja Förskollärare 55 år 30 års arbetserfarenhet samt Linda barnskötare 28 år, med 5 
års arbetserfarenhet.  

Arbetslag B bestod av Jessica förskollärare och utvecklingsledare, 32 år med 8 års arbetserfarenhet 
samt Marita, barnskötare 38 år med 15 års arbetserfarenhet. Med i arbetslaget arbetar också Ella, förs-
kollärare 38 år med 7 års arbetserfarenhet, som inte medverkar i det inspelade mötet 

Arbetslag C bestod av Helle förskollärare och utvecklingsledare 39 år med 15 års yrkeserfarenhet. An-
nika, förskollärare 57 år med 38 års arbetserfarenhet, samt Pernilla, förskollärare 46 år med 19 års ar-
betserfarenhet.  

Utvärderingssamtalen bestod av; Arbetslag A, som samtalade i 2 timmar, de spelade in hela denna tid 
men samtalet rörde sig om utvärdering av läroplanens mål kring utveckling och lärande i 29 minuter 
av denna tid. Arbetslag B samtalade i 1 timme och spelade själva in 30 minuter av denna tid. De ver-
kade spela in hela sin utvärdering. Arbetslag C samtalade i 1 timme men spelade endast in 19 minuter 
av denna tid. Minnet i deras inspelningsutrustning tog olyckligtvis slut efter denna tid. 

Det praktiknära projektplaneringssamtalet bestod av; Arbetslag A, som samtalade i 2 timmar och 45 
minuter. De spelade in 40 minuter av denna planeringstid. Övrig tid valde arbetslag A att inte spela in 
då de menade att det skulle pågå något kollektivt lärande när de pratade om praktiska saker såsom 
påskpyssel. 

Bearbetning av data 
Jag har både gjort en kvalitativ och kvantitativ bearbetning. Den kvalitativa bearbetningen lades störst 
möda på. Den bestod av att alla samtal transkriberades i sin helhet för hand på dator i en bastranskrip-
tion (Norrby 2014). Bastranskriptionen är ganska skriftspråksanpassad och i den skrevs inte pauser, 
prosodi och överlappande tal ut exakt ordagrannt. Bastranskriptionen går snabbare att skriva ut än en 
så kallad standardtranskription och fungerade också som ett sätt för mig att närma mig materialet. Un-
der bastranskriberingen antecknade jag när jag tyckte mig kunna se de kommunikativa kvaliteter som i 
tidigare forskning sägs gynna kollektivt lärande. Jag sökte särskilt efter uppmaningar till förklaring 
eller förtydligande, kritiska reflektioner över förutsättningar eller över eget handlande, samt beskrivna 
problem och föreslagna lösningar. Jag klippte ut passager i de transkriberade samtalen som innehöll 
dessa kvaliteter. Dessa analyserade jag sedan innehållet i,  jag sökte särskilt efter samtal där innehållet 
rörde sig om grundläggande förutsättningar. Exempel på sådana kunde vara vad undervisningsuppdra-
get innebär, uttryckliga diskussioner om pedagogiska förhållningssätt, kunskapssyn, eller anföranden 
om viktiga värden i verksamheten. Detta gjorde jag eftersom mycket av tidigare forskning pekat ut 
just abstraktare, mer grundläggande frågor som viktiga att diskutera uttryckligt för ett ”djupare” läran-
de och utveckling. På så sätt har delvis gjort mig till tolk för vad som kan vara djupare, mer grundläg-
gande frågor i en förskolekontext, men jag har försökt att i analysen visa på hur jag resonerat och 
kopplat dessa resonemang till tidigare forskning om förskola.  

När jag fann passager som handlade om dessa grundläggande förutsättningar skrev jag ut dem i detal-
jerade samtalsutdrag där jag inkluderat pauser, skratt, betoningar av ord samt när de talar samtidigt. 
Jag har även tagit med stakningar, upprepningar av ord och små hummanden som eh, um, mm såsom 
de låter på inspelningen, vilket inte görs i vanligt skriftspråk. Detta har jag valt eftersom samkonstruk-
tionen av mening i samtal sägs vara viktig i det kollektiva lärandet och med detta sätt att presentera 
samtalsmaterialet kan vi få syn på hur hur denna samskapande konstruktion av mening sker i prakti-
ken. Exempelvis kan vi få syn på när de säger samma sak samtidigt vilket kan tyda på att personalen 
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upprepar viktiga meningar som de gjort tidigare. Vi kan också se pauser och stakningar som prövande 
försök att formulera tankar och reflektioner. Jakanden blir affirmationer av det tidigare sagda vilket De 
Cuyper (2010) pekat på som viktigt för samkonstruktion. Denna form av detaljerade samtalsutdrag är 
vanliga i samtalsanalys (Norrby 2014:105). Ofta görs i samtalsanalys även en ortografisk talspråksan-
passning där och, någon eller mig skrivs som de sägs: å, nån, mej.  Denna talspråksanpassning drivs 
olika långt i olika fall (ibid) och jag har i denna studie valt att inte göra en sådan transkription med 
tanke på att när talspråk skrivs kan personen uppfattas som slarvig. Syftet med denna studie är inte 
heller att undersöka personalens talvanor (ibid.).  

Jag har också gjort en mer strukturerad, kvantitativ analys där jag räknat antal ord som arbetslagen 
yttrat samt hur många av dessa ord som innehåller de kommunikativa kvaliteter som sägs gynna kol-
lektivt lärande. Jag har varit ganska ”snål” med vilka ord som ska räknas tillhöra dessa kvaliteter, vil-
ket kan ifrågasättas eftersom samtalen flytande rör sig fram och tillbaka mellan beskrivningar av barn, 
egna handlingar och förutsättningar i en helhet som är ganska svår att dra tydliga gränser emellan. Co-
hen (2011:460) pekar på betydelsen av klara och otvetydiga mått utan överlappning, speciellt om ett 
konstrukts validitet ska testas. Dessutom behöver observationen genomföras flera gånger. Min studie 
saknar båda dessa. Därför blir det svårt för mig att utifrån denna strukturerade analys göra några gene-
rella slutsatser som kan gälla hela förskolan. Målsättningen har varit att triangulera (Cohen m.fl. 
2011), där de kvantitativa data kan ge en beskrivning av frekvens av kommunikativa kvaliteter under 
projektplanering kontra utvärdering. 

Transkriptionskoder 
Jag har använt transkriptionskoder från Norrby (2014). 

(1.7)    Paus som anges i sekunder och tiondes sekunder, denna  
  paus är 1,7 sekunder 

fördjupa    Understrykning markerar betonad stavelse  

[Styrkan tror jag]  Parentes visar samtidigt eller överlappande tal, dessa 
[också som det vi sa att]  skrivs under varandra 
”vad är det här ?”  Talaren antas citera. 

SKRIVER   Metakommentaren har versaler. 

>vi har liksom att det ska vara så här < Snabbare takt än vanligt. 

(Jessica: jaa)   Samtalsdeltagaren inflikar en kort kommentar. 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har använts, vilka bygger på fyra övergripande krav: in-
formations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990) 

När det gäller informationskravet informerades först förskolechefen om studiens syfte och tillfrågades 
om genomförande var möjligt . Därefter tillfrågades alla arbetslag personligen om de ville delta samt 
om de hade någon planering de närmaste veckorna som de ansåg kunde relateras till deras egna kolle-
giala lärande.  Information gavs om att studien handlar om kollegialt lärande och att den skulle resulte-
ra i en magisteruppsats i pedagogik. Jag informerade även om att materialet endast kommer användas 
till denna studie och att samtliga identiteter skyddas och att allt deltagandet var frivilligt och när som 

!21



helst kunde avslutas. Jag informerade om att ljudinspelningar av arbetslagsreflektionerna skulle göras 
av dem själva genom att slå på inspelningsfunktionen i mobiltelefonerna. De informerades också om 
att de när studien är klar gärna får ta del av resultatet. Eftersom jag jobbar på den aktuella förskolan 
kunde deltagarna när som helst kontakta mig för frågor eller om de ville avsluta sitt deltagande. På 
detta sätt kunde kravet på samtycke uppnås och de som medverkade kunde självständigt bestämma 
om, hur länge och på vilka villkor de skulle delta. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, inne-
bär att deltagarnas identiteter har skyddats genom att personnamn ersatts med en kod. Orter, platser 
och barnens namn har också ersatts med andra namn eller koder eftersom exakta benämningar inte är 
intressanta utifrån studiens syfte. Fortfarande kvarstår problemet att vissa citat eller berättelser möjli-
gen skulle kunna avslöja vem som sagt vad. Detta kan sägas vara ofrånkomligt i denna typ av studie 
varför endast sådant som har med studiens syfte att göra inkluderats i de citat som valts ut. Den fjärde 
och sista principen som följts är kravet på nyttjande vilket innebär att materialet som samlas in endast 
använts till den forskning som avsetts från början vilket deltagarna i början fick information om. De 
enskilda förskolebarnen får inte påverkas av de uppgifter som jag samlat in. Viktigt är också att inga 
uppgifter som samlats in får användas i kommersiella syften eller icke-vetenskapliga sammanhang. 
När det gäller integritet och säkerhet hade jag beslutat att om situationer uppstod eller information 
framkom som kunde vara kränkande för barn eller andra deltagare skulle ljudinspelningarna inte tran-
skriberas. 

Reflektion över metoden 
En reflektion över min valda modell för analys är att konflikt mellan deltagarna var svår att finna. Ef-
tersom personalen nästan aldrig sa emot varandra insåg jag att jag var tvungen att fundera över vilken 
definition av reflektion jag ville använda. Enligt Ohlsson (2004) är en reflektion när lagmedlemmarna 
samtalar på ett sådant sätt att de frågar, ifrågasätter eller försöker förstå varandras utsagor. Ohlsson 
menar att de inte” bara ska hålla med varandra”. I mitt inspelade material avkräver personalen väldigt 
sällan varandra en förklaring i stil med ” hur menar du nu?”, utan utsagor byggs på med ett affirme-
rande och sedan en ytterligare dimension på det nyss sagda. Däremot talar de ofta om sina förutsätt-
ningar och går in och bearbetar varandras utsagor i vad Ohlsson (2004) kallar en ”gemensam kommu-
nikativ bearbetning av en inledande utsagas uppfattade innebörd” (s.97). Gör de då en reflektion, fast 
de inte ifrågasätter varandra direkt? Ja, menar jag och valde att skilja på bekräftande reflektion och 
kritisk reflektion. Den kritiska reflektionen sker ofta i materialet i samband med beskrivningar av pro-
blem eller en upplevd dissonans mellan målsättningar och verklighet.  

En annan reflektion är att det finns något artificiellt över min uppdelning i olika kommunikativa kvali-
teter som jag gjort. Om vi tar samtalsutdraget där personalen bearbetar undervisningsuppdraget som 
exempel. Där kan sägas att arbetslaget i allra högsta grad samkonstruerar ett pedagogiskt förhållnings-
sätt. I samtalsutdraget finns beskrivningar av barnen vilket ger legitimitet och mening till personalens 
egna förhållningssätt. Dessa beskrivningar finns inte med i min redovisning av arbetslagens kommu-
nikativa kvaliteter. Vi vet i det exemplet inte heller om detta samtal kommer att ge upphov till nya pe-
dagogiska förhållningssätt. Därför vill passa på att flagga för att dessa indelningar i olika kommunika-
tiva kvaliteter aldrig kan bli exakt rättvisande. Samtalet flödar fram och tillbaka mellan beskrivande av 
erfarenheter, barnen och kritiska reflektioner, att dra gränser var ett beskrivande slutar och var ett re-
flekterande börjar är verkligen en bedömningsfråga. Jag har i mina analyser av kommunikativa kvali-
teter avgränsat mycket av beskrivningarna av barnens handlingar och ord. Men dessa beskrivningar 
ramar i samtalen ofta in reflektionerna och ger mening till dem. Ofta rättfärdigas exempelvis ett fram-
gångsrikt förhållningssätt med hur det påverkat barnen, men här har jag främst tagit med arbetslagens 
beskrivningar av eget handlande och lärande. 
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Inspelningsutrustningen påverkar samtalen. Personalen visar tydligt att de är medvetna om inspel-
ningsutrustning, vilket inte är förvånande eftersom de själva slagit på den. De talar till inspelningsut-
rustningen och mig som person med kommentarer som ” Nu pausar vi för, nu pratar vi om påskpyssel 
ha ha” eller ”nu har vi spelat in en halvtimme, det räcker va?”. Att de själva kan stänga av ger infor-
manterna kontroll över och kan stänga av vid samtal de inte vill ska spelas in. Det innebär också att 
det är möjligt att jag har missat viktiga passager som arbetslagen valt att inte spela spela in. Att enbart 
ljudet spelas in gör att jag missar kroppsspråk, eftersom känslor och affekt hålls fram i tidigare forsk-
ning som en viktig del i kollektivt lärande så finns brister i inspelningsmediet. Å andra sidan gör 
ljudupptagningen att informanterna vill gå med på att bli inspelade, en videoinspelning upplevdes av 
många som obehaglig. Med videoinspelning finns också problem med att få med alla på bild, ljudin-
spelningen kan fånga alla röster. Med ljudinspelning kan något av känslor fångas såsom skratt, pauser, 
tystnad och höjda tonlägen vilket jag försökt ta med i analysen.    

Jag kan tyvärr inte veta hur mycket de anpassar samtalet efter min ”forskningsfråga” det kan hända att 
de talar om vad de lärt sig för att jag ville spela in just det. I ett parti av det inspelade materialet märkte 
jag att de uttryckligen hänvisar till att ”där har vi ju verkligen lärt oss”. Men under den största delen av 
samtalstiden får jag intrycket att de huvudsakligen är upptagna av de de diskussionsämnen som de för 
tillfället är inbegripna i. Samtalen har en karaktär av att ske ”på riktigt” det vill säga de relaterar till 
arbetsplaner och det uttalade syftet med planeringsmötet och verkar inte ”spela teater” för inspelning-
ens skull.  

Jag skickade enkäter till alla medlemmar i arbetslagen och alla svarade på enkäterna, trots att en per-
son var frånvarande i själva reflektionen. Med tanke på betydelsen av arbetsklimatet kan det ha varit 
så att den personen som var frånvarande under samtalet inte alls trivdes med samarbetsklimatet och 
det inspelade samtalet kunde ha haft en helt annan karaktär, fylld av misstro. Men enkätsvaren i ar-
betsklimat skiljer sig inte nämnvärt i arbetslaget så den risken tror jag är liten. 

Validitet och reliabilitet 
Den deskriptiva validiteten (Cohen m.fl. 2011:181) handlar om att det återgivna faktiskt har hänt, den-
na validitet är en av min studies styrkor. I samtalsanalys finns en tradition att inte plocka ut korta me-
ningar utan söka återge samtalet i en längre mer sammanhängande form, vilket också jag gjort. Jag har 
också försökt presentera upptakten till utdragen rättvisande, därefter har jag försökt göra en tolkning 
av meningen som kommuniceras, hur uttalanden kan tolkas samt hur samtalsdeltagarna ger uttryck för 
att tolka det nyss sagda. Detta kallas tolkande validitet (ibid.) och handlar om att söka uttolka vad de 
deltagande själva tillskriver mening. Här kan tillfogas att jag har återfört mina observationer och tolk-
ningar till personalen och de har kommit med vissa kommentarer. På så sätt har min tolkande validitet 
förstärkts.  Jag har även kopplat delar av samtalsutdragen till mitt teoretiska perspektiv och vad tidiga-
re forskning sagt om kollektivt lärande. Hur väl jag lyckats argumentera och visa på detta utgör min 
uppsats teoretiska validitet (ibid.). Slutligen kan kanske vissa specifika situationer och fenomen i mitt 
material och min analys jämföras med liknande situationer i andra arbetslag i svensk förskola. Om så 
är fallet har min studie en viss generaliserbarhet till andra liknande grupper och sammanhang i en 
svensk förskolekontext. Detta kallas intern validitet (ibid.). Däremot är urvalet så litet att jag inte kan 
göra generella sanningsanspråk vad gäller utvärdering kontra projektplanering i hela svenska förskole-
väsendet. 

I och med att jag har använt både kvalitativa metoder som samtalsanalys såväl som kvantitativa som 
enkätfrågor har jag en viss metodologisk triangulering (Cohen m.fl. 2011:196) vilket innebär att man 
använder olika metoder på samma studieobjekt.  
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Cohen m.fl. (2011:182) pekar också på betydelsen av återkommande observation för att samla tillräck-
lig data för att kunna identifiera viktiga aspekter. Här har jag varit tvungen att göra en avvägning ef-
tersom en noggrann och korrekt utförd samtalsanalys är tidskrävande och denna uppsats har ett be-
gränsat omfång. Jag har spelat in tre olika utvärderingssamtal vilket ger goda möjligheter att göra jäm-
förelser och kontraster mellan grupper (ibid.). Att jag spelat in både utvärderingssamtal och praktiknä-
ra projektreflektioner ger också möjligheter till jämförelser och kontraster av min forskningsfråga. En 
svaghet i mitt material är att det endast finns data från ett projektreflektionssamtal, utfört av ett av ar-
betslagen. Detta medför två risker, för det första kan jag ha missat viktiga aspekter av min forsknings-
fråga, alltså att jag inte samlat nog rik data kring de kommunikativa kvaliteterna som förekommer un-
der projektplanering. För det andra finns en risk för att resultatet inte är det minsta representativt, den 
inspelade projektplaneringen som arbetslag A gör kan utgöra ett unikum i förskolefältet. Detta hade 
kunnat avhjälpas genom att även spela in arbetslag B och C; s projektplanering. Detta var intentionen, 
men omkastade planeringstider och ändrade innehåll i planeringssamtalen hindrade mig tyvärr från att 
spela in alla arbetslagens projektplanering. 

Reliabilitet är ett begrepp som främst används i kvantitativ forskning och syftar där på att samma re-
sultat bör uppnås om samma metod används med samma urval (Cohen m.fl. 2011:202). Inom kvalita-
tiv forskning talar man hellre om trovärdighet. Det finns några olika sätt att uppnå trovärdighet för 
läsaren. Transparens handlar om att texten bör kunna diskuteras och kritiseras. Författaren bör tydligt 
redogöra för sin forskningsdesign och sina metodval, även sina tvivel (Ahrne & Svensson 2015:25). 
Jag har försökt visa på svagheter i mina metoder samt även ha en viss öppenhet i analyserna av resul-
tatet.   

Mina enkätfrågor om arbetsklimatet använder sig av konstrukt som utvecklats i kvantitativ forskning. I 
den forskning jag hänvisar till sägs dessa konstrukt ha validitet, att de mäter vad de säger sig mäta. 
Enkätfrågorna har även viss reliabilitet, eftersom de besvarades anonymt kan de antas vara ganska är-
liga. Alla tillfrågade har svarat på enkäten vilket också ökar reliabiliteten.  
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Resultat och analys 
I denna del har jag gjort två olika kategoriseringar av passager i samtalen när lärande kan förmodas 
ske. Jag kommer att beskriva dem närmare och ge exempel från de inspelade samtalen. Jag kommer 
också ta upp vilka kommunikativa kvaliteter (Ohlsson 2004:85) samtalen innehåller och vilka kopp-
lingar till lärande som kan göras. Jag kommer sedan visa hur stor andel av samtalen som lades på de 
olika kommunikativa kvaliteterna och vid vilken typ av planering. 

Analysen av planeringsmötena och utvärderingssamtalen riktades både mot innehållet, det vill säga 
vad arbetslagen reflekterade över, samt mot processen, det vill säga hur de talade eller vilka kommuni-
kativa kvaliteter (Ohlsson 2004:85) samtalen hade. Jag sökte särskilt efter de kommunikativa aspekter 
eller processer som jag i avsnittet tidigare forskning visat vara viktiga för kollektivt lärande: Konflikt, 
samkonstruktion och kritisk reflektion. Personalen ägnade också en hel del samtalstid på enklare pla-
nering och okritisk uppgiftsfördelning. Dessa samtal hjälper antagligen arbetslagen att koordinera sitt 
arbete, men har inte så mycket med deras utveckling och lärande att göra varför jag inte kommer berö-
ra dem närmare. Mycket tid lades på att beskriva barnens intressen och vad de gjorde och sade, vilket 
ibland ledde vidare till kritiska reflektioner och ibland till bekräftande av vad personalen redan gjorde. 
Jag fann två huvudsakliga kategorier av reflektion i det inspelade materialet.  

En bekräftande, med beskrivningar av vad vad som fungerar bra och och reflektioner över varför. In-
nehållsmässigt rörde sig reflektionerna kring barnen, bekräftande över personalens fungerande för-
hållningssätt, avdelningens miljö samt organisatoriska förutsättningar. Jag vill poängtera att begreppet 
”bekräftande reflektion” är en rubrik skapad av mig vilken innefattar följande kommunikativa kvalite-
ter; samkonstruktion (Van den Bossche m.fl. 2006) och rättning eller koordinering (Senge 1990). Ef-
tersom reflektionerna sällan var kritiska och berörde mindre förbättringar i relation till situationer och 
förhållningssätt kanske lärandet kan anses vara reproduktivt (Ellström 2004). Denna samtalstyp var 
vanligast i utvärderingssamtalen, oavsett vilket arbetslag som samtalade. 

Den andra kategorin var kritisk reflektion med beskrivningar av problem eller en upplevd dissonans 
mellan målsättningar och verklighet. Detta ledde ofta till kritiska reflektioner över personalens egna 
förhållningssätt, barnens agerande och den pedagogiska miljöns beskaffenhet, vilket i sin tur ledde till 
skapande av nya gemensamma förhållningssätt och nya pedagogiska artefakter (Meirink 2010). Sam-
talens kommunikativa kvalitet kännetecknades av reflektion (Mezirow 1991) och samkonstruktion. 
Eftersom reflektionerna var kritiska, riktade mot personalens eget handlande och förhållningssätt samt 
nya metoder och arbetssätt förmodas lärandet vara utvecklingsinriktat (Ellström 2004:23). Men ef-
tersom reflektionerna främst rörde den dagliga verksamheten, och inte mer abstrakta förutsättningar 
kan vi förmoda att lärandet inte ändrade meningshorisonten (Mezirow 1991). Denna samtalstyp var 
vanligast i projektreflektionssamtalen. 

Bekräftande reflektion  
Dessa bekräftande samtal var dem som, tillsammans med enklare planering och okritisk uppgiftsför-
delning tog upp den största delen av samtalstiden på de inspelade mötena. De bekräftande samtalen 
kunde beskriva ett arbetssätt som personalen använt som de tyckt fungerat bra, utifrån kända accepte-
rade mål. Till exempel beskrevs under ett utvärderingssamtal hur personalen anpassat sitt arbetssätt 
med de yngsta barnen för att kunna arbeta med ”projekt” det vill säga de tillfällen som pedagogerna 
bedriver planerad verksamhet som de dokumenterar och senare återkommer till för att kunna se bar-
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nens intressen och lärande. I schema och förskolans arbetsplan står beskrivet att den planerade verk-
samheten skall bedrivas mellan klockan nio och klockan tio. 

Marita  Och också att vi (1.6) tar de här tillfällena i akt att ”nä men det funkade kanske inte när vi  
Marita hade (0.5) projekt mellan tio” (Jessica :mm) asså [när vi har] planerade  
Jessica                                                        [nio och tio]                
Jessica ja precis  
Marita  utan det kanske kom klockan åtta det vi vi egentligen sökte            
Jessica  mm     

Efter ovanstående utdrag följer en kort passage där personalen upprepar det tidigare sagda, och att det-
ta inte får dem att ”ge upp”. Därefter fortsätter samtalet på följande vis: 

Marita  utan vi har ju lärt oss också (Jessica: ja) med tidens gång (Jessica: jaa) det kan komma  
(0.3) exakt (0.2) egentligen när barnen vill men kanske inte alltid [när vi vill]  
Jessica      [när vi vill]  
Jessica ja och då (0.2) då får vi ju verkligen till det här attee (0.3) >”på vilket sätt har vi tagit  
tillvara barnens tankar (Marita: mm) och idéer (Marita: mm) på avdelningen”<              
Marita mmm 

Sättet de samtalar på tyder på att denna reflektion har de gjort förut, kanske många gånger förut. Den-
na reflektion skulle kunna vara kritisk beroende på hur accepterat och genomarbetat denna flexibla 
undervisning under dagen är med tanke på organisationen runt omkring vad gäller personalscheman 
och dylikt. Arbetslaget lyfter dock detta på ett till synes lättsamt sätt och verkar ha anpassat sina struk-
turer runt de små barnens förutsättningar och ser på sitt förhållningssätt som en tillgång i arbetet. Vi 
kan se i exemplet hur de återvänder till utvärderingstexten, och anger detta som ett exempel på ett 
framgångsrikt arbetssätt. De verkar inte lära något nytt i detta samtal men visar ändå att de redan har 
förändrat sitt handlande för att bättre nå målen att barnen ska kunna arbeta med ”projekt” utifrån sina 
förutsättningar. Detta kan sägas vara ett ”reproduktivt lärande” (Ellström i Ellström & Hultman 
2004:22) eller kanske ett bekräftande av de gemensamma tankemodellerna (McCarthy & Garavan 
2008) 

De bekräftande samtalen kunde även ha en mer prövande karaktär, med tvekan och ett reflekterande  
som kan tolkas ske i stunden. Här i ett exempel när pedagogerna skriver svar till utvärderingsfrågan på 
”hur de arbetat med sin miljö för att stimulera goda möten mellan barnen”. De har just talat om att de 
försöker ha konfliktfria material och en miljö som istället ”lockar till goda möten mellan barnen”. 

Marita  För det var ju så som vi sa här i veckan (Jessica: mm) vi hade som tolv (Jessica: mm) barn  
eller nåt (Jessica: mm) och alla var ute (Jessica: hja) i stort sett (Jessica: ja) i hallen men  ingen                 
                           
Jessica ja alla gjorde nånting  
Marita  alla gjorde (Jessica: ja) verkligen nånting och ingen (Jessica: ja) liksom  
 konflikt överhuvudtaget de var  
Jessica  nej och vi var ju  nästan överflödiga (Marita : ja) vi bara (Marita : ja) ”vad är det här?”  
(Marita : ja) ”ska det va så här?” he!                                        
Marita ja det är jättekul alltså  
Jessica  men det är ju för att de har nånting å göra (Marita: jaa) det finns alltid nåt å göra för alla  
barn (3.1)      
Marita Ja (1.3)  
Jessica  men sen tror jag också det är ju klart det är ju vi som påverkar vi sitter ju inte i ett hörn  
 å dricker kaffe (Marita: nej nej) även om vi är överflödiga (Marita: nej)(0.3) känns det som 
 så är vi ju ändå inte det liksom 
Marita  v (0.3) viii (1.3) känner ju alltid att att man är där för å (0.4) alltså stötta  
Jessica ja precis [precis vi finns ju alltid] närvarande  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Marita                [å å leda å]                    
Martia ja 
     

Vi ser hur den första beskrivningen bejakas flitigt med hummanden och parafraseringar av Jessica. 
Situationen beskrivs med affekt, vilket leder till en reflektion över varför det kan fungera så bra. De 
har tidigare nämnt att deras material är ”konfliktfria” och här återkommer de till materialen verkar en-
gagera barnen. Men denna beskrivning lockar även fram en reflektion över hur de själva förhåller sig. 
Nästan som om Jessica svarar sin egen utsaga om att de är ”överflödiga” lägger hon efter några sekun-
ders betänketid till att de ingalunda är passiva. Jessica målar därefter upp en motbild av hur en peda-
gog inte bör bete sig, där den fiktiva, olämpliga pedagogen kan tolkas befinna sig på ett rumsligt och 
kulturellt avstånd från barnen, i ett hörn med en varm dryck. En paus uppstår och Marita griper in i 
samtalet för att samkonstruera bilden av deras pedagogiska förhållningssätt, hon sätter konkreta ord på 
vad de istället gör, vilket bejakas av Jessica.  

Samtalet kan tolkas som en samkonstruktion av ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt där de 
förväntar sig av varandra att vara närvarande, stöttande och leda barnen. Van Den Bossche (2006) me-
nar att problembeskrivningar och deras lösningar är utgångspunkten för samkonstruktion, men i detta 
fall så skulle jag vilja påstå att de samkonstruerar mening trots avsaknad av problembeskrivning. Jag 
tycker mig se en gemensam riktning som skapas i stunden, de förstärker varandras utsagor, parafrase-
rar och lägger till ytterligare dimensioner av det nyss sagda (De Cuyper 2010). Kanske pågår ett re-
produktivt lärande men det är tveksamt om de egentligen lär sig något nytt. Snarare tolkar jag det som 
att de bygger, koordinerar och framförallt upprätthåller en gemensam föreställning om god pedagogik 
och vad de förväntar sig av varandra. Senge (1990) kallar denna gemensamhet i riktning för align-
ment. Kanske strävar personalen på detta sätt efter kongruens med gemensamma förhållningssätt 
gentemot barnen och en någorlunda samsyn på hur man bör hantera barnens beteenden. Samtalsutdra-
get kan också sägas ge uttryck för normskapande. Genom att Jessica målar upp något annat, ett 
olämpligt beteende skapas en sammanhållning av varför arbetslaget bör handla som det gör och varför 
normer finns där (McCarthy & Garavan 2008) 

Slutligen vill jag ge ett exempel på ett bekräftande samtal i arbetslag C där samtalsämnet är undervis-
ningsuppdraget, och där pedagogerna samkonstruerar en gemensam bild av vad det innebär. Vi kom-
mer in i samtalet när personalen återkommer till begreppet undervisning och har som målsättning att 
skriva något om det i sin utvärdering. Personalen börjar med att konstatera att de ser en skillnad på 
barnen vad gäller projekttid och ”den fria tiden” 

Annika  ja men de tar det ju på allvar också känner jag  
Helle  ja och vi tar det på allvar (Annika: ja ja) alltså det blir ju liksom ennn                                        
Annika  ja det här som du [sa att det här är viktigt]  
Helle                           [det blir ju verk att det här är vikt]  
Annika Ja (0.3) att det här är en viktig stund det är den här stunden vi jobbar  
Helle  Och att i den viktiga stunden så växlar vi mellan vårat undervisningssyfte och deras (0.5) 
spontana (Annika: ja) reflektion (Annika: ja) över det vi gör  
Annika ja ja och så sen  
Helle att det är det som [Styrkan tror jag]  
Annika     [också som det vi sa att]  
Annika det här att det finns en början (Helle: mm) och det finns ett innehåll (Helle: mm) och ett  
slut 
Helle SKRIVER 

Samtalsutdraget börjar, som flera andra gånger, med att beskriva verkligheten utifrån barnens perspek-
tiv, eller hur barnens beteende bör tolkas. I det här fallet beskriver Annika sin upplevelse av att barnen 
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tar deras undervisningstid på allvar, och genast svarar Helle med att beskriva att de som personal gör 
detsamma. Helle betonar ordet ”blir” och verkar söka orsaken till denna tillblivelse, samtidigt föreslår 
Annika att orsaken skulle kunna vara det som Helle tidigare i samtalet nämnt, att projekttiden ses som 
”viktig”. Mitt i Annikas mening verkar Helle anpassa sitt språk och formar samtidigt samma ord som 
Annika uttalar dem.  Vi skulle kunna tolka det som att det viktiga ligger i pedagogernas egna förhåll-
ningssätt till projekttiden, att deras inställning och attityd till denna undervisningstid färgar av sig på 
barnen. Annika fortsätter med att fylla undervisningsuppdraget med innehåll, att pedagogerna och bar-
nen ”jobbar”. Att barnen ska jobba kan ses som en kritisk reflektion i den lokala kontexten. Som jag 
beskrev i bakgrunden finns en historia i förskolan av att lärandet ska vara lustfyllt för barnen, där 
drivkraften för lärandet ska ligga i barnens initiativ, inte lärarens. Direkt efter detta uttalande beskriver 
Helle ett växelspel mellan pedagogernas målstyrda undervisningssyfte och barnens reflektioner. Helle 
tar små pauser innan hon sätter ord på, på vilket sätt barnens drivkrafter och lust ska komma in i denna 
undervisning. Detta kan tolkas som att hon söker efter sätt att uttrycka barnens del i detta växelspel. 
Helle uttrycker också att just denna förståelse av begreppet undervisning är förskolans styrka. Vi kan 
tolka Annikas avslutande kommentar som ett samskapande av ett praktiskt förhållningssätt till under-
visningstiden, den ska ha en tydlig start och avslut, kanske liknande skolans lektioner. Och innehållet, 
det didaktiska vad, ska också ha en plats däremellan.  

Detta samtalsutdrag skulle kunna tolkas som ett prov på hur personalen hanterar vad Engeström 
(2008) kallar ”motsättningar i verksamhetssystemet” om vi ser på undervisningsuppdraget som ett 
”mer kulturellt avancerat objekt”. Det verkar iallafall sätta igång reflektioner över grundläggande vär-
deringar och förutsättningar för hur du ska arbeta som pedagog, såsom vem som ska vara drivande i 
barnens lärande, hur undervisning ska organiseras i tid, och hur pedagoger ska förhålla sig om-
sorgsuppdraget, den fria leken och undervisning. 

Kritisk reflektion 
De kritiska samtalen kännetecknas av att personalen utgår från problembeskrivningar, där deras mål-
sättningar inte stämmer överens med de erfarenheter de har av arbetet med barnen. Ett återkommande 
tema är att ju mer affektiv och samstämmig problembeskrivningen är, när arbetslaget håller med 
varandra, hummar jakande bygger på den förras beskrivning i ett närmast gemensamt tal, desto mer 
reflekterar de också över sitt eget handlande. Ett exempel är när en pedagog i arbetslag A beskriver hur 
hon behövt föra bort barn från rummet när de jobbat med dans: 

Maja  då är man väldigt långt borta (1.4)  
Edith  ja 
Maja när jag säger så här ”ni får sitta här och vänta på mig jag måste springa tillbaks med det här 
 barnet”(0.4) för det funkar inte                                     
Edith Nej och det har jag också fått gjort vid flera tillfällen [Och då tappar man själv]  
Maja                [Då tappar man lite i]  
Maja (0.3) affekt inombords då är man inte så här när man kommer tillbaks ”Ja! Nuu [ska vi] 
Edith                  ”[Nuuuu känner]  
Edith vi musiken Hahaha”  
Maja  Hahahah Då ser de ju på en att nu var det nåt som låste sig för fröken här inne också ha  
hahaha  
Linda ja jaja  
Edith  jaa 

Denna ovanstående gemensamt affektiva beskrivning av erfarenhet leder senare vidare till en framåt-
riktad planering där arbetslaget kritiskt reflekterar över sitt personliga och gemensamma förhållnings-
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sätt till barnen och hur de kan agera annorlunda. Detta arbetslag återkom flera gånger till att deras ar-
bete med dans inte fungerade som de tänkt sig, de bekymrade sig för hur de skulle fördjupa barnens 
lärande och hur de skulle utveckla sina pedagogiska material och sin egen undervisning. De försöker 
sedan avrunda samtalet om dans genom att ställa sig frågan ”var har vi kommit med dansen?” och sva-
rar att de ändå kan vara nöjda med att de åtminstone ”introducerat dans för barnen”.  

Edith  här kan man också dansa på ett annat sätt till den här musiken det har vi ju gett alla barn  
sen om de har hhh tagit det till sig på det sättet vi önskar det tror jag ju inte riktigt att  alla har 
gjort. (2.1) och det [kanske de inte kommer att göra heller]  
Maja                    [men vi kanske ska ha lite mer styrd styrd]  
Maja Eller styrd (0.7) menar jag (0.3) inom citationstecken att vi (0.9) har hittat på vad det är vi  
ska göra innan  
Edith  Ja 
Maja  Lite (0.5) i början.  
Edith  Ja ja vi e ja för jag upplever på tal om att du säger det (0.3) så tycker jag att när jag hade  
när vi körde det här mer som vi har fått lära oss att leta på en en form, prova varandras  form 
liksom den gången gick det faktiskt väldigt bra. 

I exemplet ovan inleder Edith med att ge uttryck för att de ändå kan anse sig vara nöjda eftersom de 
har erbjudit barnen möjligheten att dansa och de har skapat utrymme för att dansa till klassisk musik 
på ett annat sätt än i musikvideor. Men sedan återkommer hon till den dissonans mellan målsättningar 
och verklighet de tidigare berört. Kanske är det denna dissonans eller Ediths uppgivna slutsats ”Det 
kanske de inte kommer att göra heller” som gör att Maja gör en kritisk reflektion över deras förhåll-
ningssätt. Maja utrycker, med viss tvekan, förslaget att de ska styra barnen tydligare genom att be-
stämma i förväg vad barnen ska göra.  

Kanske denna tvekan kan vara ett tecken på att detta förslag kan vara kontroversiellt? Jag har i inled-
ningen berört hur förskolan styrts mot ett ökat kunskapsfokus där förskolläraren ska rikta barnens in-
tresse mot ett förutbestämt innehåll, och att detta kan ses som en motsättning till en förskola där driv-
kraften i lärandet ska ligga i barnens intressen och initiativ, inte i lärarens. Med en sådan förståelse för 
begreppet ”styrd” kan Majas kommentar ses som en kritisk reflektion över en grundläggande syn på 
hur en förskollärare ska förhålla sig till undervisning av barnen. Denna kritiska reflektion över process 
och förutsättningar är enligt Mezirow (1991) centrala i vad han kallar transformativt lärande. Däremot 
är inte reflektionen uttryckligen riktad mot denna grundläggande syn på förhållandet till undervisning, 
utan ligger bara ”mellan raderna”. Därför ser vi inte heller någon explicit diskussion och granskning 
av förutsättningar.  

I samtalet ser vi också att Majas reflektion bekräftas av Edith vilket leder till vad Meirink (2010) kal-
lar för ”skapande av gemensamma förhållningssätt och artefakter”. Detta sker genom att Edith på-
minns om och bekräftar att den mer styrda undervisningen där barnen skulle leta efter en form och 
sedan pröva varandras former gick väldigt bra.  

Jag tycker mig genom hela utdraget se affektens betydelse, något som också Ohlsson (2013) finner 
betydelsefullt för att konstruera ny mening och lära tillsammans (s.303). Exempel på detta är när per-
sonalen gemensamt skrattar och känner igen sig i hur deras egna känslor snabbt uppfattas av barnen 
och hur svårt det kan vara att åter bli en inspirerande pedagog efter en tillrättavisning av ett barn. Ett 
annat exempel är den långa gemensamma pausen efter Ediths beskrivna skillnad mellan vad de erbju-
dit barnen och vad barnen tagit till sig vilket kan tyda på ett gemensamt, kanske besviket bekräftande. 
Ett tredje exempel på affekt är den positiva tonen i bekräftandet av förslaget att styra barnen. 
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Konstruktiv konflikt 

Samtalen hade också kvaliteter av konstruktiv konflikt mellan pedagogerna. Ett exempel är när en av 
pedagogerna gör en kritisk reflektion av innehållet i deras nuvarande projektinriktning, barnens egna 
hus. Arbetslaget A har tidigare beskrivit och bekräftat varandras erfarenheter av att barnen är så upp-
tagna av ”min och mitt” att de har svårt att se kamraterna och lära av varandra 

Maja:   men så tänker jag också det kanske är själva problematiken i min och mitt  
Edith  ja  
Linda  ja.  
Maja att det är mitt hus.  
Edith  ja  
Maja  om vi hade haft ett projekt som handlade om (1.7) hus      
Linda  mm 
Maja som inte har med dem och göra                                              
Edith nej precis  
Maja  så kanske det hade varit annorlunda (0.4) Jag vet inte  
  

Ovanstående reflektion kan ses som ett ifrågasättande av det pedagogiska ”varför”, det vill säga syftet 
med att ha ett gemensamt projekt som ska handla om varje individuellt barns egna hus. Dels utgör det-
ta en kritik över projektet de står i för tillfället, men det kan också tolkas som en mer övergripande 
kritik av en förskolekultur som ligger på en alltför vardaglig och individfokuserad nivå.  

Edith  men jag tänker att det finns ju ändå ett värde i det att få visa också 
Maja  joo  
Linda  jo guuud ja  
Edith  Jag upplevde liksom stoltheten i det där och att få visa vägen hem till sig. Att liksom på  
nåt sätt orientera sig lite he he och många föräldrar har ju också under faktiskt (1.2) under  
utvecklingssamtalen tagit upp att ” ja vad trevligt att ni jobbar med familj och hus för det  är ju det 
som ligger dem närmast”  
Maja  jaa  
Linda  ja  
Edith  min (0.4) mitt (0.2) det jag håller kärt (Maja: mm) liksom (0.5) eller vad man ska säga och  
de har de har ju andra intressen det här med jamen ja vad heter bilarna nu då?  
Maja  monstertrucks  
Edith  monstertrucks  
Maja  men det är ju inte alla som är  
Edith  nej det är inte alla, det här är ju ändå nånting som alla känner tillhörighet till  
Maja  joo  
Linda  ja  

Här motiverar och förklarar Edith sin syn på syftet, barnens ”känsla av stolthet”, föräldrars uppskat-
tande kommentarer samt att detta projektområde ändå har större potential för gemensamt lärande än 
vad de tidigare sett barnen intressera sig för såsom  ”monstertrucks”. De Cuyper (2010) menar att av-
täckandet av olikheter leder medlemmarna ur sin bekvämlighetszon (s.117) Ediths uttalande kan ses 
som argumentationer och klargöranden  av hennes pedagogiska värden och motiv, vilket är ett sätt att 
lägga ned arbete på att förhandla och integrera olika perspektiv. Dessa klarlägganden kan även kopplas 
till Orland-Baraks studie (2006) där lärarna i en ”divergent dialog” utmanade varandra att verbalisera 
sitt tänkande, en sorts konflikt som skedde på ett öppet och resonerande sätt. Ganska långt senare i 
samtalet återvänder arbetslag A till bristen av fördjupning: 
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Edith  neeej (0.3) men det är lite så jag upplever med det mesta (Maja: mm) att det är svårt att  
komma in på djupet men det är väl för att (0.8) jag tror inte alla våra barn är (1.8)  
Maja  intresserade av  
Edith  intresserade av att fördjupa sig  
Linda  nej  
Edith utan mer (0.3) jamen ställ en fråga och fundera ut ett svar och så är det bra så.  
Linda så är de nöjda.  
Edith  ja (0.3) jag upplever lite så. (3.4)   
Linda  ja för jag känner ibland förlorar man intresset (Edith: mm) när man ska (0.5) spinna vidare  
på det (Edith: ja) då är ju de redan nån annan stans  
Edith ja 
Maja  mm  
Linda  även i tankar liksom ba ”ja ja” (1.7) ” ok” (0.3)  ” men jag har gått vidare”  
Edith  hjaa mm samtidigt så då känner jag så här ”jahaa är inte det här projektet så intressant?”  
men det nästan enda vi pratar om vid lunch he he he he för att vi sitter där är ju liksom  husen  
Linda  m  
Maja  jaa det blir ju så när man sitter nära  
Edith  jaa. men jag skulle vilja veta vad jag ska ställa för frågor då när de börjar prata om det  
för jag tycker det är lite svårt att ställa frågor (2.1) asså vad  
Maja  vad säger de då?  
Edith  jamen mycket så här, de håller ordning på sitt eget och varandras hus och vill gärna visa  
och gå fram och peka ja det är mycket så liksom konstatera att ”jag vet att det där är ditt  hus och 
det där är hennes hus och det där är hans hus.” (Linda: mm) Visa liksom (2.1) och  sen kan 
de bli oense för rätt vad det är så säger det ena barnet att  ”det här är den och dens  
hus” (Maja: mm ) och så bara ”nää” så (måste vi reda ut)  
Maja                                                  (vi bara spär på det där med)  
Maja min vi som försöker komma ifrån det HA HA HA   
Linda  de är ju lite noga så här  
Edith  ja (delvis blir det ju lite så )  
Linda       (vart de står vem som är)  
Linda i närheten (1.2) Latisha är ju (Edith: ja) det till exempel och Nelly (Edith: ja) har ju också  
tagit upp (det) deras hus ska stå (nära) varandra [för de bor bredvid varandra]  
Edith                     (j)                          (Ja)   [ja men det där tycker jag är]  
Edith [jätteintressant för vi]  
Maja  [Ja det är ju smart tänkt]  
Edith för vi var inne på det där med kartor också 

Samtalet fortsätter med förslag som har att göra med att utforska geografiska förhållanden mellan 
varandras hus, skriva ut kartor och flygfoton att fästa på golvet för att bygga och leka på. Arbetslaget 
har upprepade gånger beskrivit en brist på fördjupning, och beskriver nu att ”så tycker jag att det är 
med det mesta”. Tystnaden som detta uttalande möts av, kan sägas markera en tyngd och gemensamt 
allvar och bekräftande av det beskrivna, då tystnad är något ovanligt i detta samtal. Edith uttrycker sitt 
tvivel över dragningskraften i projektets ämne; ”barnens egna hus” hon frågar därefter sina kollegor 
vilka frågor hon ska ställa när barnen väl pratar om husen, en uttryck för att hon vill lära sig av de and-
ra. Sedan gör de något som är återkommande för när arbetslagen gör dessa ”projektreflektioner” de rör 
sig tillbaka till ett beskrivande av barnens kommentarer och försöker att tolka deras intentioner.  

Frågan från Edith kan ses som ett reflekterande över sitt eget handlande (Ohlsson 2004), men arbets-
laget svarar inte direkt på frågan. Denna fråga hade kunnat besvarats genom att dela expertis (De Cuy-
per 2010), att någon av de andra hade gett konkreta förslag på allmänna didaktiska strategier för att 
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rikta barnens uppmärksamhet mot ett innehåll. Istället besvaras frågan genom att rikta uppmärksamhe-
ten mot barnens agerande i den konkreta situationen. Ohlsson (1996) visade att ”barnomsorgsarbetar-
na” för tjugo år sedan ofta reflekterade över det enskilda barnet och delgav varandra perspektiv på hur 
barnet och händelser kunde förstås och hanteras, framförallt ur ett fostrande perspektiv. Däremot fanns 
i Ohlssons material en ”svårighet att generalisera utifrån konkreta erfarenheter” (ibid:137).  Majas val 
att inte ge en generell strategi för ”vad man kan ställa för frågor” utan vända uppmärksamheten mot 
det unika i situationen, barnens intressen för stunden, kan tolkas likna Ohlssons (1996) resultat. Man 
kan se detta som ett hinder för lärande, om vi definierar lärande som delande av expertis och generella 
sanningar. Man kan också se det positiva i personalens öppning mot det unika, barnens intressen och 
kommentarer för stunden, där verksamheten rymmer en öppning för tillblivelse, där undervisning be-
drivs men barnens frågor och intressen påverkar riktningen.  

Vi ser nämligen lite senare i exemplet ovan att när arbetslaget finner en ingång baserad i barnets in-
tressen och frågor, som innebär potentiellt lärande för barnet, skapas flera pedagogiska artefakter 
(Meirink 2010). På så sätt stannar inte reflektionen i ett tillbakablickande meningsskapande, utan rik-
tas mot en framtid. Jag tolkar det som att arbetslaget gör något som Ohlsson beskriver som en gemen-
sam reflektionsloop (Ohlsson 2004:110) utifrån ett konkret problem med en konkret uppgiftskonstruk-
tion enligt Figur 1 nedan. Däremot uttalas i samtalet inte vilket pedagogiskt syfte kartorna på golvet 
skall ha och vad arbetslaget förväntar sig att barnen ska lära sig. Kanske handlar det om rumslig upp-
fattning och förhållanden mellan barnens hus? Det vet vi inte och därför menar jag att reflektionsloo-
pen förhåller sig enligt Ohlssons figur 1 på den konkret- reflekterande och konkret-uppgiftskapande 
nivån, eftersom de kritiska reflektionerna inte rör sig på ett djupare, mer abstrakt område. Ett möjligt 
exempel på ett pedagogiskt uttalat syfte hade kunnat varit vilka matematiska förmågor som kartprojek-
tionerna kunnat utmana och hur personalen själva skulle förhålla sig didaktiskt till detta.  

Figur 1 (från Ohlsson 2004:114) 

Kritisk reflektion över förutsättningar utan lärande? 

Vi kan också se att pedagogerna gör kritiska reflektioner om förutsättningar fast inte i polemik mot 
varandra. Nedanstående utdrag är från ett utvärderingssamtal där personalen ska svara på ”hur reflek-
tionstillfällen mellan barn och pedagoger sett ut”  
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Jessica  men det har oftast (0.2) inte (0.6) alltså (0.7) så tror jag att vi har liksom förut (0.3) fattade  
meningar eller >vi har liksom att det ska vara så här <”ja men de ska reflektera kring  sin dans” 
(Marita: mm) men de är mer intresserade ”där är jag” (Marita: ja) ”och där är du”  
 (Marita: ja) ”och där är den” liksom (1.4) det är ju klart det är en sorts reflektion för dem  
(0.3) då he he 
Marita  ja precis men kanske inte den vi [har tänkt på]  
Jessica    [Alltså inte den vi har]  
Jessica tänkt e he nää men man tänker att det ska bli så här värsta grejen så blir det bara så här ”ja  
men titta där är jag” (Marita: ja) ”och där är du” liksom   
Marita  ja men det är också (0.5) precis  
Jessica  hi hi ha  
Marita  utifrån deras ålder och deras nivå  
Jessica  Precis  
Marita  det kanske är (0.3) det det kanske är (0.3) så. 

Vi ser i samtalsutdraget att Jessica beskriver förväntningar på att barnens reflektion ska bli ”värsta gre-
jen” kanske syftar hon på texter i styrdokument och pedagogisk litteratur som säger att verbal kom-
munikation och reflektion är centrala i lärande för barnen. Hon upplever dock en skillnad mellan dessa 
målbilder och vad hon ser i verksamheten med barnen. Det kan sägas att arbetslag B gör en reflektion 
över förutsättningar, vad kan vi förvänta oss av barnen?  Mezirow (1991:111) menar att kritiska reflek-
tioner kring förutsättningar har potential att ändra meningshorisonter. Dessa kritiska reflektioner är 
sällsynta i det inspelade materialet där samtalen ofta rör processstrategier och innehåll (ibid.) men säl-
lan grundläggande premisser. I exemplet ovan ser vi att samtalet innehållsmässigt berör grundläggande 
premisser, men däremot ligger inte mycket kritik i detta samtal. Jag tolkar tonen i Jessicas utsaga som 
något konstaterade. Däremot kan man säga att reflektion över förväntningarna på barnens reflekteran-
de förmåga ligger på en ganska hög abstraktionsnivå, vilket Ohlsson (2004:114) menar ökar potentia-
len att hantera liknande situationer eller problem nästa gång. Kanske är det just problembeskrivningen 
som saknas för att denna reflektion ska bli kritisk och riktas mot ett framtida handlande? I samtalet ser 
vi att förutsättningarna för barnens reflekterande inte beskrivs som ett reellt problem som arbetslaget 
behöver anstränga sig för att komma tillrätta med, och inte heller behöver konstruera uppgifter för att 
lösa. Om vi ser på Ohlssons Figur 1 ser vi att i ovanstående samtal finns reflektionen på den abstrakta 
nivån på plats, men att problem och gemensam uppgift saknas.  
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Tabell 1. Sammanställning av enkätsvar på arbetslagens samarbetsklimat. 5 poäng är 
högsta resultat 

Kommentarer på samarbetsklimatet 

Överlag har enkätsvaren visat att arbetslagen upplever samarbetsklimatet som gott eller mycket gott. 
Detta borde enligt socialpsykologisk forskning (Edmondson 1999) ge goda förutsättningar för kollek-
tivt lärande.  

I tabell 1 ser vi att konstruktet ”sammanhållning kring arbetsuppgiften” får höga självskattningspoäng. 
Däremot gav personalen uttryck för olika ambitionsnivå i arbetslaget vilket enligt Carless & DePaola  
(2000) borde ha negativ inverkan på sammanhållningen kring arbetsuppgiften. Därför kan vi ifrågasät-
ta om frågan ” i mitt arbetslag har vi olika ambitionsnivå i arbetet” har en låg intern validitet för kon-
struktet ”sammanhållning kring arbetsuppgifter”. Jag har således brutit ut och kursiverat det svaret ur 
den sammanvägda poängen för sammanhållning kring arbetsuppgiften. Trots detta är arbetslagen ändå 
i mycket hög grad nöjda med dessa skillnader, och resten av frågorna i konstruktet får höga poäng. 
Dessa resultat kan tolkas som att pedagogerna accepterar att kamraterna har olika ambitionsnivå i ar-
betet och att det inte hindrar en god och produktiv sammanhållning kring uppdraget. 

Vad gäller självskattningen kan vi i tabellen se att arbetslagen genomgående upplever att tiden inte 
räcker så långt som de skulle vilja. Men de andra delarna av självskattningen ger höga tal på alla ar-
betslag. Därför har jag brutit och kursiverat svaren på frågan om personalen anser sig ha tid att utföra 
alla delar av uppdraget enligt läroplanen.  

Arbetslag A 

Projektplanering 

Arbetslag A 

Utvärdering

Arbetslag B 

Utvärdering

Arbetslag C 

Utvärdering

Psykologisk 
säkerhet

4.3 4.3 4.9 4.5

Sammanhållning 
kring 
arbetsuppgiften

4.4 4.4 4.4 5

olika 
ambitionsnivå

3.3 3.3 3.3 3

Gemensamma 
målsättningar

4.2 4.2 4.1 5

Självskattning 4.2 4.2 4.9 4.4

upplevd tid 3.3 3.3 3.6 2.6

Trivsel 4.6 4.6 5 4.6

Tilltro till Reggio 
Emilia 
pedagogiken

4.3 4.3 5 4.4
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Tabell 2. Sammanställning av de inspelade samtalens kommunikativa kvaliteter 

Kollektivt lärande under utvärdering och projekt-
planering 
Vi ser i tabell 1 ovan att under den praktiknära projektplaneringen tillbringas en tredjedel av samtalet 
åt att göra kritiska reflektioner och en femtedel spenderas på att samkonstruera mening, nya pedago-
giska artefakter och förändrade förhållningssätt. Nästan hälften av projektplaneringen ägnas således åt 
någon form av kollektivt lärande. På så sätt fyllde personalen själva sin organisatoriska mall med in-
nehåll och gjorde den relevant för verksamheten i likhet med Meirinks (2010) studie. De kritiska re-
flektionerna riktades framförallt mot personalens eget handlande på en konkret nivå. Samkontruktio-
nen av uppgifter och artefakter likaså. Reflektionerna under projektplaneringen riktades dock sällan 
mot en abstraktare nivå såsom grundläggande förutsättningar, premisser och processer. Exempelvis 
gjordes reflektioner kring undervisningsuppdraget men dessa låg endast mellan raderna och granska-
des inte uttryckligen. Den kritiska reflektionen över förutsättningar som enligt Mezirow (1991) kan 
leda till nya meningshorisonter var alltså sparsmakad under projektplaneringen. Enligt Ohlssons figur 
1 kan sägas att reflektionslooparna låg på den konkret-reflekterande och konkret-uppgiftsskapande 
nivån. Kanske var arbetslagen engagerade i vad de stod i ”här och nu” och därför lät funderingarna på 
högre abstraktionsnivå vara, till förmån för mer brännande frågor, vilket Orland-Barak (2006) menar 
inte leder till något djupare lärande (s.29). 

När arbetslagen gjorde sina utvärderingar rörde sig samtalsämnena på en högre abstraktionsnivå än 
under projektplaneringarna. Beskrivningarna rörde ofta personalens förutsättningar, förhållningssätt 
och rutiner. Men reflektionerna var sällan kritiska, det pågick till största delen ett bekräftande av be-
fintliga förhållningssätt. Några gånger gjorde arbetslagen kritiska reflektioner över förutsättningar 
såsom hur små barn kan reflektera och vad kommunikation egentligen är. Men dessa reflektioner var 
inte särskilt affektiva och kanske blev därför inte de kognitiva strukturerna inte uppmjukade (Decuy-
per 2010:117). Detta kan bero på att dessa reflektioner inte var problembeskrivningar och inte innehöll 
någon vilja till förändrat handlande, och ingen ny uppgiftskonstruktion.? En intressant aspekt av ut-
värderingen är att när personalen svarar på frågorna så görs en lång rad av synligöranden eller återbe-
rättelser av deras egna ”framgångsfaktorer”. På så sätt bearbetas i utvärderingen abstrakta frågor som 
antagligen inte tas upp i diskussion i det dagliga arbetet, vilket även personalen påpekar i materialet. 
Diskussionen kring utvärderingsfrågorna sker i ”en bejakande atmosfär” och fungerar på så vis mer 
koordinerande än kritiskt ifrågasättande. 

Arbetslag A 

Projektplanering 

Arbetslag A 

Utvärdering

Arbetslag B 

Utvärdering

Arbetslag C 

Utvärdering

Bekräftande 
reflektion

7 % 31 % 29 % 19 %

Kritisk reflektion 32 % 10 % 10 % 3 %

Konstruktiv 
konflikt

10 % 2 % 0 % 0 %

Samkonstruktion 
av förändrat 
förhållningssätt och 
nya pedagogiska 
artefakter

19 % 1 % 2 % 5 %

Antal ord 8746 4623 4401 3653
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Diskussion 

Arbetslagslärande i skola och förskola 
Studier som gjorts på lärarlag i skolan finner att lärare förhandlar fram personlig autonomi och koor-
dinerar ansvar och samarbetsområden mellan sig (Havnes 2009:164). Andra studier visar hur gemen-
samma uppgifter kan ge upphov till konflikter, motsättningar och ifrågasättanden bland skolans lärare 
(Ohlsson 2004). I mitt material ser vi inte någon gång att skapande av gemensamma uppgifter ger nå-
got upphov till dissonans eller konflikter. Det kan vara så att detta samtalsmönster är typiskt för för-
skolan. I skolan finns kanske större behov av att granska förutsättningar, process och innehåll för att få 
en bild av vad lärarna ska samarbeta kring. I förskolan är samarbetet och uppgiftskonstruktionen helt 
självklar och behöver aldrig granskas, det verkar inte uppkomma någon konflikt eller förhandlande 
mellan medlemmarna i arbetslaget på grund av det. 

Konflikt och dissonans 
Den tidigare forskningen har betonat betydelsen av det ifrågasättande samtalet där deltagarna uppma-
nas att förtydliga och förklara sina lösningsförslag, åsikter eller bakomliggande värderingar. I mitt in-
spelade material är det slående hur annorlunda samtalets kommunikativa form ser ut. Konstruktiv kon-
flikt där perspektiv klarläggs och mening förhandlas förekommer endast i en tiondel av ett av samtals-
utdragen.  Istället pågår ett samvävande där beskrivningar sällan bestrids eller ifrågasätts rakt ut, utan i 
så fall skiftar mening med efterföljande kommentar. I denna vänliga, omhändertagande och bejakande 
atmosfär kan det finnas risk för alltför stor social sammanhållning (Van Den Bossche 2006) och 
groupthink (Knapp 2010) vilket kan leda till att arbetslagen konsekvent undviker ömsesidig kritik och 
därför fattar dåliga beslut. Även den kritiska reflektionen sker i samtalen på ett bejakande och sam-
konstruerande sätt.  

Däremot ser vi att beskrivningar av problem förekommer, såsom hur de kan fördjupas barnens lärande, 
eller att de känner sig osäkra på hur de själva ska förhålla sig. Reflekterandet i konkreta problem sker 
här och nu, personalen är intresserade av lösa problemet tillsammans. Blicken är riktad mot både fram-
tid och dåtid, syftet är att förstå barnen för att ta undervisningen vidare. Därför kretsar kommunikatio-
nen runt ett förändrat handlande och nya ingångar. Denna frustration eller kognintiva dissonans mellan 
förväntan och erfarenhet leder till en drivkraft mot förändrat handlande, i samtal med kollegor. Kriti-
ken, eller dissonansen, ligger alltså oftast inte mellan olikheter i synsätt eller värderingar mellan med-
lemmarna i arbetslagen, utan mellan individens föreställningar och erfarenheter. Mezirow pekar på 
betydelsen av när tidigare antaganden upplevs vara missvisande, orättfärdiga eller dissonanta för lä-
rande och kritisk reflektion (1991:111). Även Kolb talar om att det är i växelspelet mellan förväntan 
och erfarenhet som lärande sker (Kolb 1984:28). Kan det vara så att det bara är i den här kognitiva 
dissonansen mellan mentala kartor och verkligheten som kan vi lära? Då menar jag lära i bemärkelsen 
av att ändra vårt beteende eller utveckla verksamheten. Mezirow (1991) menar att dissonans är en 
grundbult i transformativt lärande och det tycker jag mig också se. Jag tycker mig också se betydelsen 
av ”riktiga” erfarenheter, alltså där världen river hål i våra förväntningar som Kolb (1984) uttrycker 
det. När arbetslagen känner desperation ”varför funkar inte det här” verkar det uppstå en känslomässig 
uppmjukning av kognitiva strukturer. Denna uppmjukning tycks leda till en villighet att pröva nya 
vägar, om de vägar som hittills använts inte verkar leda rätt.  
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Det verkar också som att det i arbetslagen finns en vilja att ”hjälpa till” när någon i arbetslaget delar 
med sig av sådana här känslomässiga, dissonanta beskrivningar. Arbetslagen återkommer till områden 
som beskrivits med affekt, kanske kollegorna gemensamt vill försöka förstå situationen på fler sätt 
eller skapa andra förhållningssätt. 

Undervisningsuppdraget 
Det är intressant att personalen inte beskriver undervisningsuppdraget med någon större känslomässig 
rörelse. Som jag skrivit i avsnittet runt tidigare forskning så kan detta uppdrag beskrivas som en mot-
sättning  i verksamhetssystemet och borde då kunna framkalla en störning eller dissonans. Arbetslagen 
berör motsättningarna i undervisningsuppdraget, men när de gör det sker det på en tillämpande nivå 
det vill säga hur de ska bete sig som pedagoger, och vad undervisningen kan innebära i deras vardag i 
relationen med barnen. I arbetslag Cs samtal tycker jag mig kunna se en viss tvekan och en prövande 
attityd till hur barnens intressen och lärarnas undervisning ska kombineras, men reflektionen riktas 
inte uttryckligen mot motsättningarna som ligger mellan undervisning och förskolans fria lek och gö-
randekultur. Eftersom dessa motsättningar och förutsättningarna för att bedriva undervisning i försko-
lan inte granskas kritiskt och explicit kan vi säga att vi i samtalsmaterialet inte ser någon rörelse mot 
en ändrad meningshorisont, för att använda Mezirow. Det kan också vara så att arbetslagen inte anser 
att det finns någon motsättning, och att bedriva undervisning är helt oproblematiskt för dem. Eller att 
de redan tidigare talat om dessa saker och nu integrerat dem i sin praktik.  

Om undervisningsuppdraget ska bli en del av förskolans praktik tror jag att det uttryckligen behöver 
tas upp och diskuteras, exempelvis på det sätt som arbetslag C gör. Annars finns en risk att det som 
direkt berör barnen och personalens omsorg om dem lättare pockar på uppmärksamhet. Vardagen med 
barnen pågår mitt framför personalens ögon och öron varje dag där de själva finns med sina kroppar. 
På så sätt får omsorg och vardagsfrågor prioritet över definitionsfrågor i revisioner av Skollagen. 

Vi kan i samtalsmaterialet inte se några explicita reflektioner över egna ideologier eller skapande av 
”internt övertygande diskurser” (Orland-Barak, 2006) där den egna yrkesrollen analyseras. Vi ser även 
en tvekan hos personalen inför att ge varandra konkreta råd och dela expertis och generella sanningar 
om hur kollegorna bör agera. Jag har i resultatdelen närmare återgett hur Ohlsson 1996 pekade på svå-
righeterna för personalen att generalisera utifrån konkreta erfarenheter där det unika åsidosatte det ge-
nerella. Sedan dess har lärandet betonats alltmer i förskolan och kanske innebär undervisningsuppdra-
get att personalen kan göra fler generaliseringar jämfört med 1996, och på så sätt uttryckligen lära av 
varandra? Det är möjligt att fostran kräver en större hänsyn till den unika situationen än undervisning. 
I och med att lärande och undervisning kommer i fokus finns möjligtvis potential för mer uttalade kol-
legiala reflektioner kring ett pedagogiskt innehåll och didaktiska metoder. På så sätt kanske personalen 
kan göra fler gemensamma uttryckliga generaliseringar och utveckla fler gemensamma pedagogiska 
verktyg och förhållningssätt som kan användas mer än en gång.  

Samtidigt finns en styrka i att uppgiften sätts i relation till det enskilda och unika barnet, att samtalen 
kring här och nu slår in kilar i ett förgivettaget, vanemässigt sätt att arbeta. Jag ser i mitt material att 
intresset för det unika, det som händer i stunden kvarstår men lärandet får plats bredvid fostran och 
omsorg. Personalen söker förstå varför barnen agerar som de gör utifrån ett psykologiskt perspektiv 
och utifrån den förståelsen ge barnen omsorg eller fostra problematiskt beteende. Men personalen 
vänder även blicken mot vilka lärprocesser barnen är inne i, vilka material som aktiverar dem eller 
vilka produktiva frågor barnen har. På så sätt kvarstår intresset för det unika, det som händer i stunden 
så att man, för att citera en av pedagogerna, Helle: 
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”i den viktiga stunden växlar mellan undervisningssyftet och deras spontana (0.4) reflektion (0.2)  
över det vi gör” 

Utvärdering och utveckling
Idag är målstyrning central i offentlig verksamhet och utvärdering av uppsatta mål vanligt förekom-
mande. Jag tycker man kan fråga sig om ett utvärderingstillfälle är en bra och tillitsfull stund för att 
blotta sina tillkortakommanden och ta hjälp av kollegor för att utvecklas? Kanske är det så att anställda 
gärna framställer sig själva i god dager när det ska göras utvärderingar av utfört arbete? Frågan är om 
en utvärdering kan ge upphov till affekt eller dissonans? Det verkar som om upplevda, verkliga, pro-
blem har större potential att skapa drivkraft till vidgade perspektiv och förändrat handlande, vilket 
också bland annat Scherp (2013) menar då han säger att skolutveckling är problembaserad. Jag tror att 
ifrågasättande och vilja till förändring är en förutsättning för att vilja utvecklas och lära, därför borde 
de mer praktiknära utvärderingarna och projektreflektionerna ha större potential för utveckling och 
kollektivt lärande än utvärderingar med kontroll som främsta syfte. 
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Bilaga: Enkätfrågor 
Psykologisk säkerhet  

Besvaras i likertskala:  inte alls - i låg grad-till viss del- i hög grad i mycket hög grad

I mitt arbetslag kan vi ta upp problem och svåra frågor  

I mitt arbetslag är det svårt att be de andra om hjälp (reverse)  

I mitt arbetslag händer det att kollegorna medvetet motverkar mina ansträngningar:(reverse) 

I mitt arbetslag är mina kunskaper och förmågor uppskattade och använda. 

Sammanhållning kring arbetsuppgiften 

Besvaras i likertskala:  inte alls - i låg grad-till viss del- i hög grad i mycket hög grad

I mitt arbetslag samverkar vi för att nå läroplansmålen 

I mitt arbetslag har vi olika ambitionsnivå i arbetet  (reverse) 

Jag är nöjd med arbetslagets ambitionsnivå i arbetet

Jag litar på och använder mig av arbetskamraternas information och råd: 

Jag litar på och använder mig av mina kollegors hjälp närvaro och stöd. 

Gemensamma målsättningar
Besvaras i likertskala: helt förenliga/ till viss del förenliga/ till viss del oförenliga/ helt ofören-
liga 
Mina kollegors målsättningar i arbetet och mina målsättningar i arbetet är  

Besvaras i likertskala: helt i konflikt med varandra/ till viss del i konflikt med varandra/ till 
viss del i harmoni med varandra/ helt i harmoni med varandra 
Mina arbetskamraters pedagogiska prioriteringar och mina pedagogiska prioriteringar är:  
  

Gruppens självskattning
Besvaras i likertskala: inte alls - i låg grad-till viss del- i hög grad i mycket hög grad 
Mitt arbetslag tror på sin egen förmåga: 
Mitt arbetslag gör ett gott resultat när vi ”lägger manken till”: 
Jag har kompetens att utföra mitt uppdrag enligt läroplanen: 
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Jag har tillgång till tillräckliga resurser för att utföra mitt uppdrag enligt läroplanen: 
Jag har tid att utföra alla delar av mitt uppdrag enligt läroplanen: 

Egna frågor  
Besvaras i likertskala:  inte alls - i låg grad-till viss del- i hög grad i mycket hög grad 
Jag känner tilltro till pedagogiken med inspiration från Reggio Emilia: 
Jag anser att pedagogiken med inspiration från Reggio Emilia:   
Gör att barnen trivs : 
Gör att barnen lär: 

Besvaras i likertskala:  Mycket bra- bra-mindre bra-dåligt 
Jag tycker att samarbetet i arbetslaget är         
Besvaras i likertskala:  Mycket bra- bra-mindre bra-dåligt 
Hur trivs du på jobbet. 
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