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Sammanfattning 
Studien belyser ett aktionsforskningsinriktat utvecklingsarbete som iscensattes och 
genomfördes på tre avdelningar i en svensk förskola under september, oktober och 
november 2010. Matematik, lek samt samtalsklimatet var de områden som de tio 
medverkande pedagogerna valde att utveckla. Fallstudien har koppling till 
specialpedagogik med emfas på att skapa ett förebyggande arbete genom att 
kontinuerligt dokumentera, följa upp och utveckla förskolans verksamhet för att ge 
bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande utifrån barns olika 
förutsättningar och behov. Det övergripande syftet har varit att i samverkan mellan 
forskare och pedagoger beskriva ett aktionsforskningsinriktat utvecklingsarbete i en 
förskolas verksamhet samt att analysera och tolka det beskrivna utvecklingsarbetet. 
Syftet har också varit att belysa de deltagande pedagogernas uppfattningar av vilka 
förändringar som ägde rum i verksamheten samt hur och varför förändringarna ägde 
rum.  

I utvecklingsarbetet har sociokulturell teoribildning och praktik växelverkat genom att 
systematiska observationer och dokumentationer har reflekterats i en serie om fyra 
handledningssamtal med respektive arbetslag. Triangulering har använts som metod där 
forskarens deltagande observationer, transkriptioner av samtalen samt intervjuer med 
pedagogerna har fått komplettera varandra. Studien har haft en fenomenografisk ansats 
vilket här innebar att söka efter variationen av pedagogernas uppfattningar. Studien vilar 
på socialkonstruktionistisk kunskapssyn och sociokulturell lärandeteoris idé om att 
lärande kan ske genom interaktion med betydelsefulla andra och att vi utifrån behov och 
den kontext vi ingår i utvecklar våra verktyg genom aktivitet och handlingar. En 
fenomenografisk analysmetod har använts där pedagogernas utsagor i respektive 
arbetslag inordnats i beskrivningskategorier som sedan analyserats i ett horisontalt 
system. Relationen mellan samtliga arbetslags beskrivningskategorier analyserades i ett 
hierarkiskt system. Resultatet tolkades och formulerades i en slutsats där 
utvecklingsarbetet beskrivs som en hierarkisk process i tre steg: Organisering – 
reflektion – praktisk handling. Att organisera för tid och upplägg av handledningssamtal 
och dokumentationsverktyg uppfattades av pedagogerna som en grundläggande 
förutsättning för utvecklingsarbetet. De reflektioner som blev möjliga genom de 
kontinuerliga handledningssamtalen och utifrån dokumentationerna uppfattades av 
pedagogerna leda till ett kunskapande om den egna praktiken och om sig själva som 
pedagoger. De nya kunskaperna ledde i sin tur till de nya aktioner som prövades. 
Aktionerna beskrevs av pedagogerna dels som gripbara förändringar i miljön och dels 
som icke gripbara förändringar vilket innebar att pedagogerna ökade sin närvaro, 
delaktighet och medvetenhet i samspelet med barnen.  

Studien kan bidra till att andra förskolor inspireras i arbetet med att utveckla sin 
verksamhet och söka stöd för att se på den egna praktiken samt att låta mötet mellan 
teori och praktik stimulera till utveckling och förändring. 

 

Sökord: Utvecklingsarbete, förskola, specialpedagogik, aktionsforskning, 
fenomenografi 
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Förord 
Till Dig som läsare vill jag inledningsvis säga något om ordet kunskapande som kommit 
att bli ett centralt och betydelsefullt ord under studiens gång. Ordet formulerar 
egentligen studiens kärnpunkt och förtjänar därför att få särskilt kommenteras. Så här 
skriver Molander (2004) om kunskapande: 
 

Alltför mycket tal om kunskap har utgått från vad det innebär ”att ha kunskap” som 
ett tillstånd…Polanyi 1

(Molander, 2004 s 41)  

är en av de få som genomgående betonar kunskapens aktiva 
sida, ”knowing” och inte ”knowledge”. På svenska kanske vi oftare skulle tala om 
”kunskapande”? I vilket fall bör vi göra som Polanyi och primärt betrakta kunskap 
som dynamisk och i rörelse.”  

 
Om man använder synonymordlistan i Microsoft Word för ordet kunskapa så får man 
förslagen spana, speja och spionera och det är precis vad denna studie har inbegripit. 
Tillsammans med tre arbetslag på en kommunal förskola i Mellansverige har jag haft 
förmånen att under tre månader under hösten 2010 fått spana och speja i en pedagogisk 
praktik. En praktik som 1 – 5 åriga barn befinner sig i varje dag under flera år. 
Pedagogerna och jag har försökt få fatt i barnens egen drivkraft mot ett livslångt lärande 
inom det matematiska ämnesområdet, vi har utforskat barnens lek och lekmiljö samt hur 
femåriga flickor och pojkar samtalar med varandra. Stundtals kanske pedagogerna rent 
av känt sig lite som spioner eller som de själva i mera positiva ordalag uttryckt det: 
”Blivit mera närvarande pedagoger”.  Närvaron och spanandet har skapat kunskap både 
om pedagogens roll och om vilka förutsättningar vi kan ge barnen under deras vistelse i 
förskolan. Detta kunskapande pågår ständigt i förskolans värld och skulle också kunna 
benämnas den tysta kunskapen eller kunskap i handling. Molander (2004) reflekterar 
kring begreppet tyst kunskap och talar om ”samtal i förkroppsligad mening, samvaro 
och närvaro” (s 28), ”den levande kunskapen, som bärs och yttrar sig i mänskligt liv 
och engagemang” (s 38). Han menar att den tysta kunskapen tillägnas genom praktik 
och bygger på konkreta exempel.  
 
Att sätta ord på den kunskap som kommer från erfarenheten i praktisk verksamhet blir 
väsentligt för att kunna utmana och utveckla i kvalitetshöjande syfte. I uppsatsen 
beskrivs resultatet av en djupdykning i en pedagogisk praktik på en svensk förskola och 
kanske kan den studie som pedagogerna och jag gjort tillsammans bidra till en ökad 
förståelse av hur den tysta kunskapen skapas men framför allt hur den kan tas tillvara 
och skapa goda förutsättningar för att vistelsen under förskoletiden ska bli rolig, trygg 
och lärorik för alla barn. 
 

Verksamheten ska vara rolig, rygg och lärorik för alla barn som deltar. 
(Lpfö 98, s 7) 
 

                                                           
 

1 Polanyi, Michael, 1891–1976, ungersk-brittisk kemist, samhällsvetare och filosof. Hans mest kända verk är 
Personal Knowledge (1958). Källa: www.ne.se 
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I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 
engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö 98 
s 8) 
 

Jag vill rikta två stora tack till Er pedagoger som deltagit i studien: Tack för att jag fick 
Ert förtroende att göra min studie hos Er! Tack för att Ni är så engagerade pedagoger 
och att Ni ser varje barns möjligheter! 
 
Jag vill också tacka min handledare Gun-Marie Wetso som varit min stötta på ett 
mycket ödmjukt och inlyssnande sätt. Jag har hela tiden kunnat känna att jag genomfört 
studien och uppsatsen på mitt eget sätt och när jag stundtals varit förvirrad och upplevt 
att ”jag fattar ingenting” så har Du fått mig att förstå att den känslan trots allt varit helt 
naturlig genom att lugnt nicka och säga ”nu är det den fasen du är inne i” och sedan 
bidragit med mycket väl avvägda råd. Tack Gun-Marie för att du vidgat min möjliga 
utvecklingszon! 

 
Sist men inte minst:  
Tack min stödjande och uppmuntrande familj som aldrig klagat på alla böcker, pärmar 
och papper som spridits ut i huset och för att Ni alltid lyssnat intresserat när jag velat 
dryfta något jag just formulerat! 
 
Falun i augusti 2011  
Elisabeth Lindgren Eneflo  
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Inledning 
 
 ”Lärande utan 
reflektion är slöseri 
       med tid” 
 Confucius2

 
. 

Dessa visdomsord sitter sedan länge uppsatta vid mitt skrivbord och det är naturligtvis 
ingen nyhet att reflektion och eftertanke har betydelse för kunskapsutveckling. Man kan 
nog säga att citatet varit en inspirationskälla i den studie som här redovisas.  
 
Mitt arbete som specialpedagog i förskolan är riktat mot ett flertal förskolor vilket 
innebär möjligheter till inblick i många förskolors verksamheter, dessutom ur ett 
utifrånperspektiv. Specialpedagogrollen får ofta karaktären av deltagande observatör 
vare sig det är planerat eller inte. Det har gjort mig medveten om det stora inflytande 
pedagogerna3

 

 har över barns utveckling baserat på den verksamhet som bedrivs, inte 
minst med utgångspunkt från pedagogernas sätt att se på kunskap och lärande.  
Det har också blivit tydligt att det stora mått av kunskap som pedagoger i förskolan 
besitter ofta inte tas tillvara för utveckling och förbättring på grund av bristande tid för 
reflektion. 

Jag har länge intresserat mig för utveckling och nytänkande inom det pedagogiska 
området. Mina två tidigare uppsatser på B- och C- nivå har båda handlat om pedagoger 
som funnit nya sätt att arbeta mot läroplanens mål. I de båda studierna har lek och 
musik i undervisningen varit metoder som visat kreativa och nyskapande sätt att 
utveckla den pedagogiska verksamheten. Studierna inriktades mot enskilda pedagoger i 
särskolan och i grundskolans lägre klasser.    
 
För några år sedan gick jag en kurs på lärarhögskolan i Stockholm i hur man handleder 
grupper. En av uppgifterna var att hålla en sekvens av fyra – fem handledningstillfällen 
med arbetslag i förskolan för att sedan transkribera och analysera dokumenterat 
material. Förutom att själv få träning i att vara samtalsledare var nog den allra viktigaste 
erfarenheten att se vilken effekt handledningen hade för arbetslagets pedagoger när de 
på ett strukturerat sätt gavs tillfälle att reflektera över sin egen praktik. Det bekräftades 
av pedagogerna själva när de beskrev att de lyssnade på varandra på ett sätt de tidigare 
inte kunnat göra. De menade att fokus på samtalet hölls kvar, vilket ledde till konkreta  
 

                                                           
 

2 Confucius föddes 551 f.Kr och dog 479 f.Kr och var en kinesisk filosof och religionsstiftare.  
(sv.wikipedia.org.) 

 
3 I förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare. I denna studie görs ingen åtskillnad mellan dessa 

yrkesbeteckningar utan samtliga deltagare går under den gemensamma benämningen pedagoger. I 
resultatdelen kommer de att personifieras med fingerade namn.  
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sätt att utveckla, förbättra och pröva nya sätt att arbeta på. De lyfte också fram vikten av 
att ha återkommande handledningstillfällen för nya reflektioner.  
Mina erfarenheter har väckt mitt intresse för att utforska hur verksamma pedagoger i 
förskolan upplever att man kan skapa goda betingelser för utvecklings- och 
förändringsarbete. Tre bärande tankar kan sägas ha lett mig fram till föreliggande 
studie:  
 
 Att hitta former för samtal och reflektion med arbetslag i förskola i syfte 

att utveckla och förbättra en pedagogisk praktik. 
 

 Att i ett utvecklingsarbete utgå från den kunskap som finns hos 
pedagogerna kopplat till teoretiska perspektiv. 
 

 Att synliggöra pedagogers uppfattningar av den verksamhet de befinner 
sig i.  

 
Under hösten 2010 startades så ett utvecklingsarbete upp på en förskola med tre 
avdelningar. Två av avdelningarna hade barn i åldrarna 1 – 4 år och en avdelning bestod 
av en 5- årsgrupp. Totalt medverkade tio pedagoger. Jag ville att pedagogerna skulle 
vara delaktiga i forskningsarbetet och jag ville själv vara delaktig i utvecklingsarbetet. 
Det föll sig därmed naturligt att välja praktiknära forskning. Aktionsforskning blev den 
modell som användes och som även kom att utgöra grunden till en stor del av 
datainsamlingen. Jag kommer att redogöra mera för begreppet aktionsforskning längre 
fram i uppsatsen men vill redan nu ge en kort inblick i vad det innebär.  
 
Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en verksamhet samtidigt som 
man skaffar sig en förståelse för hur förändringen går till, enligt Rönnerman (2004). 
Några centrala moment som ingår i det aktionsforskande arbetssättet är reflekterande 
handledningssamtal samt observationer och dokumentationer av den egna praktiken. 
Aktionsforskning har en tilltro till praktikernas förmåga och utgår från deras behov. 
Forskare och praktiker påverkar utvecklingen tillsammans genom en slags växelverkan 
mellan praktik och teori (Tiller, 1996; Nylund m fl., 2010). Rönnerman i Nylund m fl 
(2010) framhåller att denna form av forskning kan bidra till att öka förståelsen av det 
som sker i vardagsarbetet samt hur vår barn- och kunskapssyn påverkar verksamheten.  

Utvecklings- och förändringsarbeten i förskolan har givetvis som mål att höja 
verksamhetens kvalitet och skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande men 
fokus för studien har inte i första hand varit att studera barnens lärande. Intresset har 
istället riktats mot pedagogernas lärande och på deras upplevelser av det utvecklings- 
och förändringsarbete som de deltagit i. 

 
Syfte 
Det övergripande syftet i föreliggande studie har varit att i samverkan mellan forskare 
och pedagoger beskriva ett aktionsforskningsinriktat utvecklingsarbete i en förskolas 
verksamhet samt att analysera och tolka det beskrivna utvecklingsarbetet.  



 

10 

 

 

Tre delsyften har formulerats: 

 Att beskriva processen i utvecklingsarbetet. 

 Att belysa de deltagande pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar 
som ägde rum i verksamheten. 

 Att belysa de deltagande pedagogernas uppfattningar av hur och varför 
förändringarna ägde rum. 
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Bakgrund 
 
Efter en redogörelse för inledning och syfte kommer nu en bakgrund till den kontext 
som studien utspelar sig i att ges. Till att börja med görs en introduktion till förskolans 
verksamhet utifrån gällande styrdokument och kvalitetsbegreppet. Vidare förklaras de 
begrepp som jag anser ringar in det sammanhang som studien kan förstås utifrån: 
utvecklingsarbete, lärande, specialpedagogik i förskolan samt förebyggande 
specialpedagogik. 
 
Handledningssamtalet har en central plats i det utvecklingsarbete som studien belyser. 
Min uppfattning är att det finns många olika uppfattningar om vad handledning innebär. 
Det har föranlett mig att klargöra även detta begrepp och kapitlet avslutas därför med ett 
avsnitt utifrån frågorna vad och varför handledning?4

Förskolans verksamhet 

 

Förskolan i Sverige regleras av skollagen och har sedan 1998 en egen läroplan, Lpfö 98. 
Förskolan, som tidigare gick under benämningen daghem eller i vardagligt tal ”dagis”, 
vänder sig till barn mellan ett och fem år. I svensk förskolan finns en lång tradition av 
att arbeta i arbetslag som består av förskollärare och barnskötare.  
 
Förskolans uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet som främjar varje barns 
välbefinnande, lärande och utveckling. Mål och riktlinjer för arbetet beskrivs i 
förskolans läroplan där målen anger inriktningen och den kvalitetsutveckling som 
förväntas ske i förskolan. Följande citat är hämtat från det inledande kapitlet som har 
rubriken ”Förskolans värdegrund och uppdrag”:  
 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande 
skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar 
och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 
överallt...”  
(Lpfö 1998 reviderad 2010, s 5) 
 

Föreliggande studie belyser ett utvecklingsarbete på en förskola. Ett utvecklingsarbete 
handlar om att höja kvaliteten på det arbete som bedrivs. Som ovanstående citat visar, 
förespråkas en flexibel syn på utformningen av verksamheten då den ska utgå från 
barnens olika förutsättningar. Kvalitet och förbättringar av verksamheten måste därför 
ta sin utgångspunkt i den praktiska verkligheten där barns erfarenheter möter 
pedagogers erfarenheter. Enligt Allmänna råd för kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) 
definieras begreppet kvalitet i termer av hur väl verksamheten svarar mot nationella mål 

                                                           
 

4 Idag används istället begreppet kvalificerade samtal vilket också ingår som en del i utbildningen för 
blivande specialpedagoger. I verksamheten är begreppet handledning mest etablerat varför jag valt att 
använda det. 
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samt i vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras i relation till rådande 
mål och riktlinjer. I samma skrivelse förklaras begreppet kvalitet utifrån tre aspekter:  
 
1. Strukturkvalitet – personaltäthet, barnantal, lokaler mm. 

2. Processkvalitet – pedagogiska processer, förhållningssätt, samspel med barnen samt 
användning av material. 
 

3. Resultatkvalitet – måluppfyllelse och resultat. 
 
I den här studien har tyngdpunkten legat på aspekten processkvalitet. Sheridan och 
Pramling Samulesson (2010) lyfter fram ytterligare ett kriterium för kvalitet som är 
relevant för studien, nämligen pedagogisk kvalitet och förklarar det som ett 
helhetsperspektiv på kvalitet format utifrån värderingar, barn- och kunskapssyn. 
”Pedagogisk kvalitet gestaltas i interaktionen mellan lärare och barn och mellan barn” (s 
18).  
 
Under tiden för uppsatsens skrivande har en revidering av Förskolans läroplan gjorts 
som började gälla 1 juli 2011. I den har begrepp som handlar om samspel, 
kommunikation och interaktion tydligt lyfts fram och därmed kommit att stå i fokus då 
det gäller pedagogik och kvalitet. I den reviderade läroplanen har även ett nytt 
målområde tillkommit som fått benämningen ”Uppföljning, utvärdering och 
utveckling”. Där står bland annat att läsa: 
 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 
utvärderas och utvecklas… Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur 
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande 
kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 
lärande.  
(Lpfö 98 reviderad 2010, s 14) 

 

Definitioner av centrala begrepp 
 
Några ord om begreppet utvecklingsarbete 
Utvecklingsarbete och förändringsarbete är nära relaterade begrepp. Rönnerman (1993) 
särskiljer begreppen förändring och utveckling med att utveckling avser en förändring 
till det bättre medan förändring kan vara både på gott och ont. Wetso (2006) utgår från 
att förändrings- och utvecklingsarbete har en nära koppling till praxis och dess faktiska 
behov av förändring. ”Det skall för att ha förutsättning att genomföras kunna antas leda 
till upplevelse av framgång” (s 29). Hon uppmärksammar därmed vikten av 
förankringen hos deltagarnas uttalade behov av förändring för att ett utvecklingsarbete 
ska lyckas. Andersson (2007) är inne på liknande tankar i sin studie där hon beskriver 
en forskningscirkels utvecklingsarbete: ”Tanken med forskningscirkeln har inte varit att 
pedagogerna skulle förändras i någon på förhand tänkt riktning… en förändring 
kommer ofta till stånd när yrkesverksamma får tillfälle att samtala om angelägna frågor” 
(s 43). Egerbladh och Tiller ger ytterligare en infallsvinkel på vad förändrings- och 
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utvecklingsarbete kan innebära: ”Glädjen med att lyckas med något, att förändra, göra 
något viktigt för sig själv och sina medmänniskor hör till de saker som ger mening åt 
tillvaron för den enskilda människan”( 1998, s 28-29).   

Jag har valt att använda begreppet utvecklingsarbete för att betona just utveckling och 
avser då utveckling av såväl praxis som pedagogernas eget lärande.  
 
 
Några ord om begreppet lärande 
Ett utvecklingsarbete i förskolan tar sikte på att ge goda förutsättningar för barns 
lärande. Detta förutsätter att pedagoger utvecklar sitt lärande i hur det kan göras. 
Därmed blir lärandebegreppet centralt såväl ur barn- som vuxenperspektiv. 
Utgångspunkten för att utveckling ska kunna ske i en pedagogisk praktik bygger enligt 
min uppfattning på att pedagogerna utvecklar sitt lärande om praktiken, det vill säga, 
barnen, miljön och sig själv. 
  
Marton & Booth (2000) har bidragit till en omfattande forskning inom fenomenografi 
(kommer att beskrivas närmare i avsnittet Teoretiska perspektiv) och variationsteori. 
Inom fenomenografin och variationsteorin beskrivs lärande som erfarande av något och 
de menar att människors erfarande och förståelse för lärandets objekt skiljer sig 
kvalitativt åt. För att få fatt i hur människor lär förespråkar de att forskning om lärande 
undersöker ”hur lärande erfars genom den lärandes erfarande” (Martin & Booth 2000, s 
54). Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) har utgått från Marton & Booths 
teoretiska perspektiv i boken ”Barns lärande–fokus i kvalitetsarbetet” där de förklarar 
lärande med att en förändring av sättet att uppfatta och erfara något har skett. De 
skriver vidare att lärande är en fråga om att urskilja något: ”När barn först möter något 
nytt framstår detta oftast som en odifferentierad helhet, som efter hand differentieras ut i 
delar och detaljer för att så småningom åter integreras till en helhet” (2010, s 28) En 
förutsättning för att kunna urskilja något är att det som ska urskiljas måste varieras. De 
ger som exempel för att lära sig vad en insekt är så måste den kunna urskiljas från andra 
småkryp. I en sådan syn på lärande måste pedagogen göra synligt för barnet det som 
barnet förväntas lära sig. Sheridan och Pramling Samuelsson (2010, s 28) ger följande 
tre hållpunkter: 
 

- Rikta barnens medvetande (tankar, intresse) mot det de förväntas utveckla en 
förståelse för. 
 

- Skapa situationer eller uppgifter där barnen kan tydligt se det läraren vill lära 
dem 
 

- Ha tilltro till barnets förmåga och vilja att skapa förståelse för sin omvärld.    
 

Att erhålla förståelse för något tycks enligt ovan refererade författare vara nära 
förknippat med lärandet. Detta är en aspekt som Gärdenfors (2010) tagit fasta på och 
hävdar att motivation och förståelse är nyckelfaktorer för framgångsrikt lärande. Han 
menar att som människa kan man inte låta bli att lära, vi lär ständigt utifrån de 
situationer vi befinner oss i. Det som avgör vad och hur vi lär oss är beroende av de 
verktyg vi får för att tillägna oss förståelse. Förståelse leder till motivation och vice 
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versa, enligt Gärdenfors. En pedagog behöver därför skaffa sig förståelse för vilka 
specifika verktyg var och en behöver för att lära. I förskolans läroplan är grundsynen 
den att verksamheten ska utformas utifrån barnens olika behov och förutsättningar. Att 
alla barn ska få stöd i sitt lärande innebär att möta varje barn utifrån sina olikheter. Det 
är kanske (special) pedagogikens största utmaning eller om man så vill, dilemma.   
   
                  
Specialpedagogik i förskolan – ett dilemmaperspektiv? 
Vad kan specialpedagogik handla om i förskolan? Det är en omfattande fråga och berör 
ett relativt obeforskat kunskapsfält varpå den rimligtvis borde tillägnas en egen studie. 
Jag gör alltså inte anspråk på att redogöra fullt ut för frågeställningen utan begränsar 
mig till ett perspektiv som jag ser som näraliggande förskolans pedagogiska praxis och 
som placerar in studien inom fältet specialpedagogik.  
 
För det första finns motstridiga uppfattningar om vad specialpedagogik innebär. Ofta 
förknippas specialpedagogik med specialundervisning och med barn i behov av särskilt 
stöd. Ahlberg (2007) anser en sådan syn vara alltför snäv och menar att 
individperspektivet måste vidgas till att omfatta samhälls- organisations- och didaktiska 
perspektiv. I ett individperspektiv ses barnets beteende som skiljt från det övriga 
sammanhanget och om svårigheter uppstår för barnet söks orsaken hos barnet och inte i 
omgivningen. I ett vidgat perspektiv ses barnet i relation till miljö och pedagogers 
förhållningssätt. Omgivande faktorer blir väsentliga för barnets möjligheter att få 
utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar i ett vidgat perspektiv. I 
Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande framhålls det vidgade perspektivet i 
samband med specialpedagogik: 
  

Enligt Lärarutbildningskommittén är en av specialpedagogikens mest angelägna 
uppgifter att bidra till att all personal i skola och förskola kan möta den naturliga 
variationen av elevers olikheter... Det handlar då om varje individs rättighet att få 
utbyte av skolan genom att få delta utifrån sina unika erfarenheter, kunskaper, 
förutsättningar och behov.  
(SOU 1999:63 s 193) 

 
Intentionen att alla ska ha rätt att inkluderas i skolans och förskolans gemenskap med 
hänsyn till sina egna förutsättningar och behov är tydlig i dagens styrdokument. I Lpfö 
98 står att ”Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär 
att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt” (Lpfö 1998, s 5). 
Verksamheten måste alltså formas på olika sätt men hur det ska gå till är inte lika 
tydligt. Här kan en parallell dras till det som Nilholm (2005) benämner 
dilemmaperspektivet. 
 

Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att moderna utbildningssystem har att 
hantera individers olikhet. Detta grundläggande dilemma innebär att alla ska 
erhålla gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som elever också 
måste bemötas utifrån sin olikhet.  
(Nilholm, 2005 s 135)  
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Han skriver vidare att dilemmaperspektivet är socialkonstruktionisktiskt5

 

 på så sätt att 
det inte tillskriver den enskilda individen specifika egenskaper. Alltså kan man inte 
fastställa givna lösningar eller benämningar på problem utan allt måste hanteras genom 
anpassning och förhandling i varje specifik situation. Det innebär att det inte finns något 
entydigt svar på hur man ska agera. Därmed öppnar dilemmaperspektivet upp för dialog 
mellan teori och praktik. I förskolans verksamhet handlar individers olikheter även om 
olikheter beträffande ålder. Två av avdelningarna i förskolan där studien bedrivs har 
barn i åldrarna 1 – 4 år.  

Ahlberg (2007) resonerar kring frågan om huruvida forskningen inom specialpedagogik 
bidragit till att ge stöd till pedagoger för hur man i praktiken kan skapa inkluderande 
verksamheter. Hon anser att så inte är fallet och menar att det inte är direkta verktyg och 
metoder som ger fruktbar kunskap i praktiken utan anser att forskningen borde ”bidra 
med kunskap som leder till ett förändrat tänkande, som i ett längre tidsperspektiv kan 
bidra till förändring” (2007, s 90). Här föreslår hon praktiknära studier genom 
aktionsforskning och nämner bland annat förändringsarbete som lämpligt studieobjekt: 
 

Den teoretiska kunskap som skapas genom aktionsforskning om villkor och 
förutsättningar för individers lärande, delaktighet och gemenskap kan utvecklas 
och fortlöpande utnyttjas i praktiken... det uppstår en närhet mellan teori och 
praktik.  
(Ahlberg, 2007 s 93) 

 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang placerar jag in föreliggande studie inom 
området specialpedagogik i förskolan utifrån ett vidgat perspektiv och med dilemmat 
som grund för dialog och utveckling.  
 
 
Förebyggande specialpedagogik   
Den specialpedagogiska insatsen i dilemmaperspektivet kan sägas handla om att stötta 
arbetet med att anpassa verksamheten till barns olika förutsättningar (Andersson, 2007).  
Ur det perspektivet får det utvecklingsarbete som gestaltas i studien betraktas som ett 
specialpedagogiskt arbete då det utgår från att verksamheten ska anpassas utifrån barns 
olika förutsättningar och behov. Ett specialpedagogiskt arbete med emfas på 
förebyggande. 

Det har varit svårt att hitta just begreppet förebyggande specialpedagogik i samband 
med de rapporter jag studerat. Däremot talas ofta om tidiga insatser i förskolans 
verksamhet vilket får ses som synonymt med förebyggande. Så här skriver Bygdeson –
Larsson (2010): ”Tidiga insatser syftar till att förebygga social och utbildningsmässig 
utslagning. Att barnet får möjlighet att utveckla sin identitet och egenmakt är centralt 
sett i ett förebyggande perspektiv”( s 33). 

                                                           
 

5 Socialkonstruktionism behandlas vidare i uppsatsens Teoretiska perspektiv. 
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Genom att knyta ihop de definitioner jag gett på de centrala begreppen  
utvecklingsarbete, lärande och specialpedagogik förklarar jag förebyggande 
specialpedagogik i förskola enligt följande: 

Dilemmaperspektivet tillsammans med Marton och Booths (2000) syn på lärande tar sin 
utgångspunkt i olikheten genom att människan erfar lärande på olika sätt och måste 
därmed mötas på olika sätt. Det medför också en inriktning mot en inkluderande 
pedagogik. Ett dilemmaperspektiv inom specialpedagogik visar på det faktum att vi 
behöver mötas i dialog om hur vi ska skapa goda utvecklingsmöjligheter för alla barn 
och utgå från olikheten. Ett utvecklingsarbete där specialpedagog tillsammans med 
arbetslag möts i reflekterande samtal skulle kunna betraktas som ett sätt att inrikta 
arbetet mot det vidgade perspektivet snarare än individperspektivet (Ahlberg, 2007). För 
att åskådliggöra detta resonemang lånar jag en bild från Socialstyrelsens presentation av 
ett förebyggande arbete för barns psykiska hälsa (fig.1). Jag har modifierat texten något 
men använder socialstyrelsens begrepp universell, selektiv och indikerad prevention. 
Begreppet universell anger här att insatserna ska främja alla barn och det är i det fältet 
som jag anser att denna studie hör hemma.  

 
 
Figur 1. Ett förebyggande specialpedagogiskt arbete i förskolan kan placeras inom området universell 
prevention. Bilden är hämtad från Socialstyrelsens Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP) 
och visar nivåer för insatser i ett 
 

hälsofrämjande arbete för barns psykiska hälsa.  

 
Handledning – vad och varför? 
Vad är handledning? Handledning kan ses som ett professionellt samtal eller ett forum 
för att utveckla yrkeskompetensen. Handledningen grundar sig på deltagarnas 
förutsättningar och erfarenheter och utgår från en konkret upplevelse. I 
handledningssamtalet kan en gemensam reflektion över gjorda erfarenheter ske. På så 
sätt kan nya tankemodeller utvecklas och handledningen blir att betrakta som en 
inlärningsprocess (Ahnér, 2001).  Gjems (1997) menar att handledning pendlar mellan 
teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Hon anger vidare att den huvudsakliga 
målsättningen med handledningen är att deltagarna utvecklar ett helhetsperspektiv på 
sin egen verksamhet. ”Helhetsperspektiv betyder att kunna se sig själv och den 
verksamhet man bedriver med en viss distans, utifrån, samtidigt som man befinner sig 
mitt i handlingens centrum”( s 21). 
 

Universell prevention: Arbetet/insatserna är 
tänkta att främja alla barn. 

Selektiv prevention: Speciella 
insatser på förskolan 

Indikerad prevention:  
Speciella. insatser för 
enskilda  barn 
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För att handledningen ska leda till utveckling krävs att handledaren ställer frågor som 
utvidgar och utmanar de invanda tankebanorna. Andersen (2005) kallar detta för att ”ge 
något ovanligt” utan att det är alltför ovanligt:  
 

”Om människor utsätts för det vanliga brukar de förbli desamma. Om de möter något 
ovanligt kan detta ovanliga framkalla en förändring. Om det nya de möter är (alltför) 
mycket ovanligt, stänger de av för att inte bli påverkade”.  
(Andersen 2005, s 48) 

 
Varför handledning? Ahnér (2001) menar att handledning kan leda till minskad stress 
och ökad arbetsglädje. Hon anger fyra påvisade effekter av handledning som också 
skulle kunna formuleras som målsättningar för handledning: 
 

1. Kompetensutveckling 
2. Utveckling av ett gemensamt yrkesspråk 
3. Utveckling av självkänsla och självförtroende 
4. Utveckling av ett etiskt förhållningssätt 
5. Modellinlärning för nya metoder (Det kan t ex handla om att få erfara en modell 

för hur ett samtal kan bli konstruktivt) 
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Tidigare forskning 
 
Den forskningsöversikt som här presenteras tar sin utgångspunkt i några aspekter som är 
av särskilt intresse för studien. I ett inledande avsnitt görs en översikt av forskning som 
handlar om barns lärande i förskolan. Därefter följer två avsnitt varav det första 
refererar till specialpedagogisk forskning i förskolan och det andra till forskning om 
utvecklings- och förändringsarbete i förskolan.  
 
 
Barns lärande i förskolan  
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (red.) (2009) har gjort en tvärsnittsstudie 
om förskolan som lärandemiljö. De har studerat vad som karakteriserar förskolors 
lärandemiljö och gjort en bedömning av de deltagande förskolornas kvalitet. Som 
bedömningsinstrument har ECERS6

 

 använts, en internationell metod för bedömning av 
kvalitet i förskolan. Författarna har kunnat se att det som skiljer hög kvalitet mot låg 
kvalitet är skillnader i pedagogernas sätt att förhålla sig, kommunicera, samspela och 
möta barn. Förskolor som bedömts ha hög kvalitet karakteriseras av ett 
lärandeorienterat arbetssätt med tydlighet om vad som är i fokus för lärandet. 
Arbetssättet i dessa förskolor kännetecknas av ömsesidighet och delaktighet mellan 
vuxna och barn. ”Klimatet är tillåtande och öppet samt präglat av interaktion, 
kommunikation och utmaningar” (2009, s 242). Verksamheten planeras av barn och 
vuxna tillsammans. De förskolor som bedömdes ha låg kvalitet hade en lärandemiljö 
som var antingen för strukturerad eller ostrukturerad. Samarbete och ömsesidighet 
mellan barn och vuxna var inte lika synligt, verksamheten var antingen vuxeninitierad 
eller barninitierad. Sammanfattningsvis kan sägas att studien har visat att det är 
pedagogernas kunnande om vad barnen behöver utveckla som avgör verksamhetens 
kvalitet. De använder här begreppet pedagogisk medvetenhet och menar att de arbetslag 
som utvecklat pedagogisk medvetenhet ”möter barnen i deras intentioner, intressen och 
frågor ... visar en vilja att sätta sig in i tidigare forskning och att ständigt granska sitt 
eget arbete mot bakgrund av didaktikens frågor om vad, hur och varför” (s 243 -244). 

Gustavsson och Mellgren (2005) och Björklund (2008) har båda utgått från 
sociokulturell teori i sina studier om barns skriftspråkande i förskolan.  Björklund har i 
sin studie av 1-3 åringars närmande av skriftspråket visat att de allra yngsta barnen i 
interaktionen med andra erövrar kunskaper om skriftspråket. Barnen har visat att de 
tidigt är aktiva i sitt eget lärande tillsammans med både pedagoger och barn. Det har, 
enligt Björklund, ingen tidigare studie kunnat visa då studier om det skrivna språket och 
små barn är svåra att finna.  
 

                                                           
 

6 Förkortningen ECERS står för The Early Childhood Environment Rating Scale. Metoden bedömer den 
pedagogiska kvaliteten inom sju olika områden som täcker upp hela dagen. Bedömningen grundar sig på 
pedagogernas arbetssätt. 
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Gustavsson och Mellgren lyfter fram vikten av pedagogens kunnande i att synliggöra 
lärandeobjektet utifrån barnets erfarenhet, behov och sätt att förstå. De pekar också på 
delaktighet och ömsesidighet som betydelsefullt för en god lärandemiljö och menar att 
barn kan utveckla svårigheter inom läs- och skrivområdet om man i förskolan ”har satt 
upp vilka krav som gäller, till skillnad mot om man arbetar på ett sådant sätt att barnet 
får stöd för att komma vidare” (2005, s 84). För att kunna vara den stödjande pedagogen 
menar de att det är viktigt att försöka förstå hur barnet uppfattar ett fenomen. Som 
exempel nämner de att som lärare för de små barnen (1-8 år) är det viktigt att ha insikt 
om hur skriftspråket uppfattas av de barn som ännu inte kan läsa och skriva. Gärdenfors 
(2010) har liknande tankar om betydelsen av pedagogers inlevelseförmåga för barns 
lärande: 
 

En viktig faktor när man väljer form och inriktning på undervisningen är således 
vilken bild man har av elevernas bakgrund och förmåga. Forskningen om lärande 
har alltmer kommit att betona vikten av inlevelseförmågan. Ju bättre lärarens 
föreställning om elevens kognitiva och emotionella värld stämmer med 
verkligheten, desto bättre kommer undervisningen att fungera.  
(Gärdenfors 2010, s 109) 
 

Nordin-Hultman (2004) lyfter fram aspekterna tid, rum och material för lärandemiljön. 
Hennes forskning visar att verksamheten i svenska förskolor regleras starkt av tid och 
rum. ”Dagliga rutiner och aktiviteter följer på varandra i en given ordning med relativt 
många övergångar” (s107). Hon menar att det är inlärda diskurser om lärande och 
utveckling som styr innehållet i förskolans verksamhet. Den sammanhållna barngruppen 
är utgångspunkt för planeringen vilket leder till att barnen själva har förhållandevis litet 
inflytande över tid, rum och sina aktiviteter, menar Nordin-Hultman som ser en fara för 
att den anpassning som krävs av barnen, genom de inrutade rutinerna och aktiviteterna, 
leder till att det skapar negativa identiteter hos barnen. Hon menar att alla barn inte 
klarar kraven på lugn och ro vid exempelvis maten eller vilan viket leder till att de visar 
motstånd och pedagogerna anammar en fostransroll: ”Det motstånd som barn gör blir 
knappast möjligt att förstå som just motstånd utan individualiseras och förstås som ett 
problem hos barnen som individer” (s108). När det gäller materialet i förskolorna anser 
Nordin-Hultman att man i högre grad bör tänka på material i termer av fånga 
uppmärksamhet, skapa koncentration och variation. Vidare att materialet ska inbjuda 
till experimenterande aktiviteter samt uppmärksamma barnen på att utforska skillnader, 
relationer och förändring.  
 
Wetso (2006) har i likhet med Nordin-Hultman tagit fasta på aspekterna tid, rum och 
material i sin studie där hon visade på betydelsen av att skapa tid och rum för de barn 
som inte upplevdes vara delaktiga i förskolans aktiviteter. I den lekprocess som 
introducerades som aktivitet för barnen i Wetsos studie var den vuxnes samspel med 
barnen en avgörande faktor för barnens möjligheter att utveckla delaktighet. Den vuxne 
bidrog med material utifrån barnens visade intressen, inspirerade och fungerade som 
modell. Det resulterade i att barnen som ingick i studien utvecklade såväl lekförmåga 
som språk- och kommunikationskompetens. Det blev synligt genom att barnen visade 
initiativ, ville samverka och tog gemensamt ansvar för samspelet.  
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Den forskning jag här har refererat till har visat på betydelsen av relationen för lärandet, 
relationen mellan barnen och lärandemiljön. Den har visat att barn är aktiva i sitt eget 
lärande och att pedagogens roll som vägvisare har en avgörande roll för lärandet. 
Pedagogens förmåga att ta barnets perspektiv, för att kunna skapa meningsfullhet för 
varje barn att lära sig något, har likaså lyfts fram. Sammanfattningsvis kan sägas att 
lärandemiljön i denna forskningsöversikt har relaterats till aspekterna tid, rum, material, 
pedagogers förhållningsätt, barnsyn och lärandesyn.  
 

Specialpedagogisk forskning i förskolan  
Få studier inom specialpedagogik i förskolan har gjorts. En trolig förklaring är att 
specialpedagogiken har en mycket kort historia i förskolans område. Det var i och med 
den nya specialpedagogutbildningen 1990 som förskollärare kunde utbilda sig till 
specialpedagoger. Till skillnad mot speciallärarutbildningen som var inriktad mot 
individperspektivet inriktades specialpedagogutbildningen mot att omfatta även grupp- 
och organisationsnivå. Specialpedagogen skulle också förberedas för att bedriva 
pedagogiskt utvecklingsarbete samt få kompetens för att bedriva handledning.  
 
Förskolepedagogikens tradition bygger på att alla barn möts och går i samma 
barngrupp. Det har varit ovanligt med särlösningar för barn som av någon anledning 
upplevts vara annorlunda till skillnad från grundskolan som har en historia av 
särlösningar (särskola, särskilda undervisningsgrupper etc.) då barns olikheter har 
betraktats som problem (Bladini, 2004; Siljehag, 2007). På så sätt har förskolan haft 
andra förutsättningar för synen på specialpedagogiska insatser vilket kan förklara varför 
den forskning jag funnit med koppling till specialpedagogik i förskolan har en tydlig 
inriktning mot handledning och ett inkluderande perspektiv.  
 
Bladini (2004) har studerat specialpedagogers handledningssamtal med pedagoger. Att 
hennes studie kom att inriktas mot förskolan var helt enkelt för att det var svårt att hitta 
specialpedagoger som ägnade sig åt handledning i grundskolan. Hon har i sin forskning 
urskiljt två slags diskurser som specialpedagogerna använder när de leder sina samtal. I 
den ena diskursen skapas förändring genom att ge råd till pedagogerna utifrån ett 
individperspektiv. Den andra diskursen inriktas på att skapa förändring genom att vidga 
perspektivet och sätta fokus på problemet i relation till miljö och omgivning. I det 
förstnämnda blir handledningen ett verktyg för att åstadkomma förändring medan i den 
andra diskursen blir handledningen ett rum för pedagogers reflektion. Bladini gör 
följande slutsats utifrån sin forskning: 
 

Det handledande samtalet kan bidra till att såväl vidga synen på specialpedagogisk 
verksamhet som att befästa ett individperspektiv på området. Utmaningen förefaller 
ligga i att söka skapa villkor som gynnar användningen av handledning som rum 
för reflektion.  
(Bladini, 2004 s172)  
 

I Bygdeson-Larssons (2010) och Wetsos (2006) studier är handledningssamtalet centralt 
för att utveckla ett inkluderande arbetssätt. Bygdeson-Larson har utvecklat en modell 
som kallas PPR - Pedagogisk processreflektion. Hon menar att pedagogerna kan bli sina 
egna förändringsagenter om de bara kan skapa utrymme för reflektion och kunskap om 
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vilka aspekter som påverkar barns lek och samspel. På så sätt kan lösningarna sökas i 
verksamheten istället för hos det individuella barnet. PPR handlar om att öka 
pedagogers inlevelse i barnens perspektiv genom återkommande observationer av barns 
samspel. Studien har visat att pedagogerna förändrade sin uppfattning av barnen och 
även av sitt eget bemötande vilket ledde till positiv utveckling av förskoleklimatet. 
Bygdeson-Larsson menar att Pedagogisk processreflektion kan öppna upp för det 
vidgade perspektivet genom ”att bredda fokus i arbetet från barnproblem, det vill säga 
individuella barns tillkortakommanden, till att omfatta även skolproblem, det vill säga 
pedagogiskt förhållningssätt, arbetsmetoder och organisation” (s 34). Hon framhåller att 
kvaliteten i vuxen – barn samspelet är avgörande för barnets utveckling i lek och 
samspel. 
 
I likhet med Bygdeson-Larssons studie riktas Wetsos (2006) forskning mot det vidgade 
specialpedagogiska perspektivet: ”Vi kan inte tala om att söka individens 
utvecklingszon utan att också söka verksamhetens utvecklingszon” (s 257). I hennes 
studie har pedagogerna uttalat ett behov av ökade kunskaper och strategier för ett 
inkluderande arbetssätt då några barn inte upplevdes vara delaktiga i de dagliga 
aktiviteterna. Ett koncept som benämndes en triad av samverkan växte fram som ett 
resultat av studiens utvecklingsarbete. Denna triad gick ut på att arbetslaget, 
specialpedagog och föräldrar samarbetade i kontinuerlig dialog med barnets behov i 
fokus. Som en del av konceptet ingick regelbunden handledning för arbetslaget 
tillsammans med specialpedagog. 
 
I boken Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd (Sandberg red. 2009) har olika 
forskningsstudier samlats kring området specialpedagogik i förskolan. De flesta studier 
som presenteras i boken handlar om stöd till barn med funktionshinder och andra 
specifika behov. Två kapitel tar dock ett mera generellt perspektiv med utgångspunkt i 
behov för alla barn vilket är i linje med och mera relevant för den här studien. Lena 
Almqvist och Anette Eriksson som är författare till de kapitel jag väljer att referera från 
utgår båda från delaktighet och engagemang som betydelsefulla faktorer för barns 
lärande och utveckling. De ser delaktighet ur ett hälsofrämjande perspektiv och 
bedömer delaktighet utifrån engagemang i en livssituation och tar därmed en djupare 
aspekt på delaktighet. 
 
Lena Almqvist i Sandberg red. (2009) menar att engagemang är en av de viktigaste 
faktorerna för barns lärande och utveckling. Engagemang föder intresse och motivation 
och ökar därmed möjligheterna till lärande. Hon menar därför att det är viktigt att 
pedagoger i förskolan måste observera vad som engagerar barn. Almqvist talar om en 
lyhörd samspelsstil för pedagoger vilket innebär att barnen uppmuntras till egna initiativ 
och att vara delaktiga i samspel med kamrater. 
  

Genom att studera barns engagemang kan vi bedöma i vilken utsträckning barn får 
uppleva olika former av aktivitet, innehållet och svårighetsgraden i de olika 
aktiviteterna samt i vilken mån barn själv bidrar, löser problem samt skapar och 
styr sina lekar och sysselsättningar.  
(Almqvist i Sandberg red., 2009 s 222) 
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Anette Eriksson i Sandberg red. (2009) hänvisar till sin studie om barns delaktighet i 
förskolan. I den studien uppfattar pedagogerna att barn är delaktiga när de får vara med 
och bestämma vad de vill leka eller sjunga. Detta får då, enligt Eriksson, till följd att de 
aktiva barnen blir delaktiga och de passiva mindre delaktiga. För att främja barns 
delaktighet i ett djupare perspektiv kopplat till engagemang, menar Eriksson att 
pedagogerna i större utsträckning måste ta tillvara barns erfarenheter och låta de bli 
styrinstrument för den pedagogiska verksamhetens innehåll. 
 
Ovanstående forskning har visat specialpedagogiska arbetssätt som tagit sitt grundval i 
ett vidgat perspektiv för att stödja barnens lärande. Fokus har inriktats på pedagogers 
förhållningssätt, arbetsmetoder och organisation snarare än barns individuella 
tillkortakommanden. För att utveckla arbetsätt som kännetecknas av ett vidgat 
perspektiv behövs dokumentation av praktiken samt tid för reflektion enligt några 
forskare som jag härnäst ska ge exempel på. 
 
 
Utvecklingsarbete – med dokumentation och reflektion som underlag 
En som ägnat sin forskning åt pedagogisk dokumentation är Lenz Taguchi (2000). 
Hennes utgångstanke har varit att pedagogisk dokumentation är ett sätt att arbeta med 
kontinuerligt och fördjupat reflektions - och förändringsarbete i en pedagogisk praktik. 
Hon menar att genom kontinuerliga observationer och dokumentationer av praktiken 
kan möjligheten för barn att ”ta makten” över sina läroprocesser skapas samt att man 
som pedagog kan ”ta makten” över sin pedagogiska praktik (s 23). Hon menar att 
diskussioner med pedagogisk dokumentation som grund kan bidra till att synliggöra den 
pedagogiska praktiken som något vi gör och därmed kan göra om och förbättra i en 
kollektiv process. Att förändra invanda handlingsmönster är inte enkelt. Det 
vanemässiga står ofta i vägen för förändring. 

Både i våra livspraktiker och i den pedagogiska och forskningspraktiken praktiserar 
vi dagligen ’ett förgivet taget sätt att leva’ (’life-practice-asusual’). Med ett slags 
självklarhetens automatik ’faller vi in i’ sätt att göra, tänka och tala, för att just 
dessa sätt är de som råkar finns till hands och som vi inte behöver anstränga oss för 
att utföra. Samtidigt är det just via, till och med den minsta förskjutning i ett sådant 
beteende, som en större förändring senare kan sägas ha uppstått i ett kollektiv. 
(Lenz Taguchi, 2000 s 277) 
 

Lenz Taguchi (2000) relaterar till begreppet motstånd när hon diskuterar svårigheter 
med förändring då vi människor har våra invanda sätt att agera utifrån. 

 
De för givet tagna sätten att vara, leva och praktisera står ofta ’i vägen’ för oss i en 
strävan efter förändring, trots att vi gör oss uppmärksamma på dem. Inte ens när vi 
har tillgång till andra sätt att tänka och agera, är det så lätt som att bara göra på ett 
annat sätt. Ibland får detta oss att tro att de för givet tagna sätten ’är’ vår praktik 
eller att jag ’är’ sådan. Det är mot sådana för givet tagna sätt att handla och tänka 
som vi behöver göra ’motstånd’, utan att för den skull hamna i nya ’sanningar’ och 
självklara praktiker.  
(Lenz Taguchi, 2000 s 277) 
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Mårdsjö (2005) har studerat hur yrkesverksamma pedagoger i förskolan uppfattar sitt 
eget lärande och sin delaktighet i barnens lärande. Pedagogerna beskriver att de i 
kommunikationen ges möjlighet till ett reflekterande kring teorier kring hur barn lär och 
på så sätt har de kunnat lära sig variera sin undervisning och öka sin förståelse för barns 
lärande. I kommunikationen upplever pedagogerna att den egna kompetensen synliggörs 
och de får hjälp att sätta ord på den. Tid för reflektion är det som lyfts fram som 
avgörande för utveckling och förändring. Pedagogerna får då möjlighet att på djupet 
granska och analysera hur de är delaktiga i barnens lärande. I studien framkommer två 
sätt att erfara delaktighet i barns lärande: Att vara lyhörd för barnen och deras omvärld 
och att utmana barnen i deras lärande.  
 
För att en pedagogisk praktik ska utvecklas och öka barnens möjligheter för lärande och 
utveckling menar Mårdsjö att det inte räcker med att ta reda på hur barn uppfattar ett 
innehåll och bygga vidare på det utan att det handlar om att pedagogerna utvecklar en 
skicklighet att se och använda den variation som barnen själva genererar. 
 

Det finns en medvetenhet hos många lärare och pedagoger att variation leder till ett 
lärande. För att lärare och pedagoger skall kunna utveckla en medvetenhet om hur 
de skall kunna använda variation i lärandeobjektet krävs kunskaper, metoder och 
tid för reflektion.  
(Mårdsjö, 2005 s 199) 
 

Rönnerman (1993, 2000 och 2004) har funnit att praktiknära forskning som är förankrad 
i den aktuella verksamheten bättre leder till utveckling och förändring än forskning som 
så att säga sker utifrån. Mycket forskning kring t.ex. skolutvecklingsfrågor lämnar 
pedagoger oberörda då den inte kan kopplas direkt till praktiken (Rönnerman 2000). 
Rönnerman har i huvudsak fokuserat på aktionsforskning och anser att den utveckling 
som sker inom ramen för aktionsforskning handlar om den vuxnes lärande. Det är 
relationen mellan teori och praktik eller relationen mellan handlandet och förståelsen för 
vad som sker som är kärnan i en sådan forskningsansats. På så sätt blir förändringen 
baserad på pedagogens eget erfarande och direkt kopplad till praktiken. ”Om man 
tänker på utveckling av en verksamhet handlar det om att iaktta och granska det 
bekanta, våga pröva något nytt och reflektera över det i förhållande till det beprövade”, 
säger Rönnerman (2000, s 13). 

 
I utvecklingsarbeten med aktionsforskning i förskolor som Rönnerman varit engagerad i 
är handledningssamtalet ett viktigt verktyg (Nylund m fl., 2010). Det är i den kollektiva 
reflektionen som själva utvecklingen drivs framåt genom att kritiskt granska den egna 
verksamheten och ställa frågor som kan utmana det förgivettagna. Istället för färdiga 
modeller för kompetensutveckling menar Rönnerman att det är viktigt att det är 
praktikens behov som styr innehållet. Hon vidareutvecklar denna tanke och föreslår att 
om man hittar former för utveckling av den egna verksamheten kan ”pedagogerna börja 
producera kunskap istället för att konsumera kunskap” (2000, s 13). 
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Teoretiska perspektiv 
 
Ett teoretiskt perspektiv kan betraktas som ett verktyg för hur forskaren organiserar 
sina studier och för analyser av det empiriska materialet men är också starkt 
relaterat till de ontologiska och epistemologiska synsätt som en forskare anlägger. 
(Ekström, 2008 s 34) 

Med ovanstående citat som utgångspunkt kommer de teoretiska perspektiv jag valt för 
denna studie inledningsvis presenteras utifrån det ontologiska och epistemologiska 
synsätt jag valt att utgå ifrån. Studien utspelar sig på förskolans pedagogiska fält och 
söker pedagogernas uppfattningar. I förskolan arbetar man i arbetslag och utveckling 
och lärande sker i en gemensam kontext där pedagogerna genom kommunikation och ur 
sina respektive erfarenheter formar, eller om man så vill konstruerar, verksamheten. Jag 
har därför valt ett socialkonstruktonistiskt synsätt som grund för förståelsen av varandet 
och kunskapandet. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för perspektivet 
socialkonstruktionism. Sedan följer ett avsnitt där den lärandeteori som studien tar sin 
utgångspunkt i kommer att förklaras, sociokulturell lärandeteori. 

För att analysera det empiriska materialet har jag valt en fenomenografisk ansats. 
Kapitlet avslutas med två avsnitt om fenomenografi. Det första beskriver fenomenografi 
som kvalitativ forskningsansats och det andra beskriver fenomenografi som 
analysmetod. 
 
De fenomenografiska och sociokulturella perspektiven har i studien legat till grund för 
analys, tolkning och diskussion av det empiriska materialet. Tidigare studier jag funnit 
som sammankopplat dessa två perspektiv är Dimenäs (2001) och Gustafsson och 
Mellgren (2005). Författarna framhåller att båda perspektiven utgår från att världen 
framträder och förstås på olika sätt utifrån en specifik kontext. De menar också att det 
fenomenografiska perspektivet i huvudsak relaterar till innehållet och vad–frågan 
medan det sociokulturella perspektivet relaterar till förutsättningar för lärande genom 
hur – frågan. På så sätt kan de båda perspektiven utgöra ett komplement till varandra.  
 

Socialkonstruktionism 
Alvesson och Sköldberg (2009) förklarar att socialkonstruktionismens grundtanke är att  
objektiv kunskap inte förekommer utan att kunskap uppkommer utifrån sociala 
processer och kan ses som sociala konstruktioner. Det viktiga för forskning i ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt är att utforska hur dessa konstruktioner går till, menar 
författarna.   
 
Bryman (2008) skriver att forskningsresultat sett ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är resultatet av forskarens interaktion med aktörerna och de frågor som 
ställts. Hur och vad människan lär är en relation mellan människan och hennes omvärld. 
Människan lär, därför att människan vill skapa mening (Kullberg 1996). 
 
Sett ur ontologisk synvinkel är själva verkligheten en social konstruktion enligt 
socialkonstruktionistiskt synsätt. Berger och Luckman (2010) menar att människan till 
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sin karaktär är flexibel och föds med förmåga till sociala relationer. Det är i 
interaktionen med betydelsefulla andra som människan formas i sin identitet. Till 
skillnad från djuren är inte människan beroende av en specifik plats på jorden för att 
utvecklas men hon utvecklas specifikt beroende av de sociala och kulturella normer som 
råder där hon lever. Författarna konstaterar att människan är skapare av sin egen natur 
eller enklare uttryckt, att hon skapar sig själv i samspel med andra. Språket är en 
väsentlig faktor för skapandet av den subjektiva verkligheten därmed blir 
kommunikation det mest betydelsefulla verktyget i att bekräfta sin subjektiva 
verklighetsbild men även för att skapa förändringar och nya konstruktioner av 
verklighetsbilden. Berger och Luckman (2010,s 51) talar om ”face–to–face–situationen” 
som en avgörande interaktionssituation. I den delar vi nuet med varandra, vi kan väga in 
den icke verbala kommunikationen men även höra oss själva uttrycka våra 
uppfattningar:  
 

… en intersubjektiv närhet i face-to-face-situationen som inget annat teckensystem 
kan åstadkomma maken till. Vad mera är, jag hör mig själv när jag talar; jag får 
tillfälle att objektivt och kontinuerligt uppleva mina egna subjektiva meningar och 
ipso facto blir de mer verkliga för mig.  
(Berger & Luckman, 2010 s 51 – 52) 
 

Institutionalisering är ett annat centralt begrepp som Berger och Luckman (2010) lyfter 
fram. De förklarar detta begrepp med att vi människor har ett behov av meningsfull 
ömsesidighet och skapar ständigt nya vanor och handlingar i våra sociala relationer. 
Det är de vanemässiga handlingarna som är grunden till institutionalisering, enligt 
författarna. Vanehandlingar minskar antalet alternativ, vi lägger en grund för vårt 
handlande och behöver inte fatta nya beslut i varje situation. Det innebär att 
interaktionen blir förutsägbar, rutiner skapas och vi spar tid och möda. Institutionerna är 
beroende av vilka aktörer som ingår men även av en historia. ”Ömsesidiga typifieringar 
av handlingar byggs upp under loppet av en gemensam historia. De kan inte skapas på 
ett ögonblick. Institutionerna har alltid en historia, av vilken de är produkterna” (s 71). 
 
 
Sociokulturell inlärningsteori 
Förskolans verksamhet bygger på en sociokulturell syn på lärande. Läroplanen (Lpfö 
98) uttrycker tydligt att barn lär tillsammans med andra och i ett meningsfullt 
sammanhang. Den antar också ett sociokulturellt perspektiv i den mening att vi måste 
beakta att människor växer upp i en viss kontext som lägger grunden till hur man förstår 
och erfar världen. ”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 
barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 
mening” (Lpfö 98, s 6). Min utgångspunkt har varit att se de deltagande pedagogernas 
lärande och det som sker i utvecklingsarbetet ur ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Utifrån ett sociokulturellt sätt att se har vår historia och kulturella bakgrund format vårt 
sätt att uppfatta världen. Det föranleder mig att göra en kort bakgrund om vilka teorier 
som haft, och enligt min uppfattning fortfarande har, ett stort inflytande på hur vi ser på 
lärande idag. Vad har föregått och föranlett utvecklingen av den sociokulturella teorin?  
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Två dominerande perspektiv: Behaviorism och kognitivism 
De dominerande teorierna inom vetenskapliga studier av lärande har länge varit 
behavioristisk teori och kognitivistisk teori (Dysthe, 2003; Säljö, 2000). En 
behavioristisk syn karaktäriseras av att kunskapen ses som objektiv och att lärande sker 
i små steg med någon form av belöning efter varje steg. Lärande förvärvas genom att 
yttre beteenden studeras och observeras. Kunskap ses enligt behavioristiskt synsätt som 
något som finns utanför individen och som kan mätas kvantitativt. Behavioristisk 
lärandeteori var dominerande under första hälften av 1900-talet. Människans tänkande 
och intellekt ansågs inte möjligt att observera vilket ledde till reaktioner under slutet av 
1950-talet då tänkandet – kognitionen kom att stå i fokus för forskningen om hur 
människan lär (Säljö, 2000).  
 
Inom kognitivistisk forskningstradition studeras mänskligt tänkande och intellekt. 
Kognitivism som alltså blev framträdande i slutet av 1950-talet representerar många 
olika teoretiska perspektiv. Det perspektiv som fått störst inflytande för synen på 
lärande inom den kognitiva inriktningen är konstruktivism. Konstuktivismens bidrag till 
synen på människans tänkande och lärande är att människan ses som en aktiv varelse 
som ”skapar meningsfulla helheter av det vi varseblir” (Säljö, 2000 s 59). Piaget var den 
kunskapsteoretiker som under den här perioden kom att få störst påverkan vad gäller 
undervisning och läroplaner i ett flertal västländer (Säljö, 2000). Han har blivit mest 
känd för sin teori om barnets utvecklingsstadier som inordnades i ett åldersschema. Han 
menade att ett barn inte kan tillgodogöra sig kunskaper som är för avancerade för dess 
biologiska utveckling. Den kritik som så småningom riktades mot kognitivism var den 
ensidiga fokuseringen på lärandets mentala processer och att man ansåg att den 
biologiska utvecklingsnivån hos individen avgör vad man kan lära sig (Dysthe, 2003; 
Säljö, 2000).  

  
Om barnet inte kan tillgodogöra sig undervisning, kan detta i en piagetansk 
föreställningsvärld (liksom i alla mognadsteorier) förklaras med att barnet ännu 
inte nått det nödvändiga utvecklingsstadiet. Problemet förläggs klart och tydligt till 
barnet och till dess ´kognitiva utveckling´. 
(Säljö, 2000 s 64) 

 
Ett tredje perspektiv 
Man skulle kunna säga att den sociokulturella teorin är en påbyggnad av den 
konstruktivistiska synen på lärande och sprungen ur ett behov av att förklara lärande 
utifrån flera faktorer än den egna individens kognitiva utveckling. Marton och Booth 
(2000) talar i termer av en rörelse som växt fram under slutet av 1980-talet som kallas 
”situated cognition” eller ”situated action” (s 27).  
 

Studier med en inriktning på ”situated cognition” karakteriseras av att mänskliga 
handlingar förklaras, inte med hjälp av det psykiska tillståndet hos en individ eller 
flera individer, utan med hjälp av det som pågår mellan individer och situationer. 
(Marton & Booth, 2000 s 28)  

 
Vygotskij (1896-1934) har haft stor betydelse för utvecklingen av det sociokulturella 
synsättet. Han har bidragit med det numera mycket etablerade begreppet den närmaste 
utvecklingszonen. Han förklarar den med att i samarbete med andra kan man höja nivån 
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på vad man klarar. Det är vad man klarar i samarbete som bestämmer den närmaste 
utvecklingszonen, enligt Vygotskij (2007). Det handlar om att skapa tid, rum, dialog 
och aktivitet tillsammans så att den vuxne kan vara den som ger de verktyg som behövs 
för att vidga utvecklingszonen. Det kan innebära att ”visa exempel, ge ledande frågor, 
påbörja lösningen osv” (s 329). Den vuxne blir då en kommunikativ stötta (Säljö 2000, s 
123). Vygotskij lyfter också fram att lärandet är individuellt och kan se olika ut från 
individ till individ. 

 
Och inuti huvudet på varje enskild elev som utsätts för skolundervisning finns 
liksom ett underjordiskt nät av processer som väcks till liv och sätts i rörelse när 
barnet undervisas, men som följer sin egen utvecklingslogik.  
(Vygotskij, 2007 s 327)  

 
Ovanstående citat belyser vikten av att som pedagog se barnets processer och att 
samspelet med varje enskilt barn blir viktigit för att skapa bästa möjliga lärsituation i 
bemärkelsen att hitta den närmaste utvecklingszonen och inte bara den aktuella 
utvecklingsnivån. Hundeide (2006) ger stöd för en sådan synpunkt och tar hjälp av 
utvecklingszonen för att belysa den vuxnes ansvar för barnets utveckling då han säger 
att ”... man bör söka efter zoner för möjlig utveckling i omsorgspersonernas 
uppfattningar om barnet” (s 45). Han betonar vidare att det samspel som blir till följd 
av de uppfattningar man som vuxen har av barnet hänger samman med de kompetenser 
som barnet utvecklar. Samma tankar förs fram av Gärdenfors (2010) då han skriver att 
en betydelsefull faktor för lärandet är lärarens inlevelseförmåga avseende elevens 
bakgrund, förmåga och lärstil. 
 
Säljö (2000, s 122) illustrerar den möjliga zonen för utveckling enligt nedanstående 
figur.  
 
 
 
 
Figur 2. A = Uppnådd kompetens B = Utvecklingszon C = Framtida kompetens 
Utveckling kan naturligtvis ta olika riktningar och en individ som lär befinner sig ständigt i olika 
utvecklingszoner. Figuren bör därför ses som en starkt förenklad bild av utvecklingszonen.  
   
Att befinna sig i A kan ses som att göra och repetera det man redan kan. Enligt Säljö 
utgår Vygotskij från att människor ständigt befinner sig under utveckling och 
förändring. ”Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss – appropriera – 
kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer” (2000, s 119). Det är den 
skillnad som uppstår då man lär sig något i ett samarbete som man inte kunnat på egen 
hand som bestämmer den närmaste utvecklingszonen (B) enligt Vygotskij (2007).  
 
Huvuddrag inom sociokulturell teori 
Olga Dysthe skriver i sin bok Dialog, samspel och lärande (2003) att det sociokulturella 
perspektivet bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men med tonvikt på att 
”kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 
individuella processer... Att delta i en social praktik där lärande äger rum är därför det 
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väsentliga” (s 41). Hon ger följande sex aspekter som en framställning av den 
sociokulturella synen på lärande:  
 

1. Lärande är situerat (situationen har betydelse för det som lärs). 
2. Lärande är huvudsakligen socialt (interaktionen med andra är avgörande). 
3. Lärande är distribuerat (människor i en grupp har olika insikter som har 

betydelse för helhetsperspektivet om dessa distribueras = sprids) 
4. Lärande är medierat (olika redskap används för att förmedla lärande). 
5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap.  
(Dysthe, 2003 s 42) 

 
Tyngdpunkten i det sociokulturella perspektivet på lärande ligger i att situationen och 
sammanhanget har stor betydelse för lärandet och att samverkan mellan faktorer i 
lärandesituationen är det som påverkar inlärningen (Dysthe, 2003, Säljö 2000). Till 
skillnad mot kognitiva teorier som lyfter fram den enskilda individen i läroprocessen 
fokuserar sociokulturell teori på interaktionen i den kontext den lärande befinner sig i. 

Den biologiska basen i form av hjärna, nervsystem och kropp utgör här en allmän 
förutsättning, men den utgör endast basen. Den avgör inte i sig hur vår världsbild 
gestaltar sig eller hur vi lär... I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande 
och utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala. 
(Säljö, 2000 s 36 och 37) 
 

Centrala begrepp inom sociokulturell teori 
Begreppet mediering är centralt i det sociokulturella perspektivet och avser alla sorters 
stöd i läroprocessen. Det kan vara personer eller redskap eller kombinationer av dessa. 
Redskapen medierar lärande och kallas för artefakter och kan utgöras av dator, penna, 
böcker, mätinstument eller film för att nämna några exempel (Säljö, 2000; Dysthe, 
2003). Säljö skiljer på intellektuella och fysiska artefakter och menar att dessa utgör 
grunden för hur människan lär. Artefakter utvecklas inom ramen för en kultur varpå 
lärandet ser olika ut beroende i vilken kultur man har sin erfarenhet. I sociokulturell 
inlärningsteori är man intresserad av samspelet mellan redskapen och den lärande.  

Språket och de kommunikativa processerna är de viktigaste medierande redskapen inom 
sociokulturell teori (Dysthe, 2003; Säljö 2000). Språket förmedlar alltid värderingar och 
inställningar som därmed formar en kultur.  

Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas men det är också 
genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett 
sociokulturellt perspektiv.  
(Säljö 2000, s 22) 

Kontext och diskurs som grund för vårt tänkande 
Hundeide (2006) utgår från ståndpunkten att människor är meningssökande och 
tolkande varelser. Utifrån ett sådant synsätt söker man förstå handlingar och yttranden 
från en persons situation och kulturella bakgrund. ”Styrkan i ett sådant perspektiv är att 
det för in hela den komplexa uppsättning av faktorer som påverkar en persons 
handlingar och val” (s 9). Hundeide menar att den kulturella bakgrunden är den kontext 
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vi socialiserats in i historiskt och kulturellt. Kontexten eller diskursen anger ramar för 
hur vi samtalar och hur vi förklarar och uppfattar skeenden. ”Genom att delta i sådana 
diskurser i vid bemärkelse blir vi delaktiga i och medskapare av attityder, åsikter, idéer 
och perspektiv...” (2006, s139). Diskurser får konsekvenser för hur vi handlar och 
förstår vår verklighet, menar Hundeide.  
 
I föreliggande studie har ett utvecklingsarbete i en förskola studerats och beskrivits 
utifrån de deltagande pedagogernas upplevelser. Sett i ett sociokulturellt perspektiv har 
deras uppfattningar och tankar tillägnats och skapats genom att ingå i kontexter och 
diskurser. För att få fatt i pedagogernas olika uppfattningar har en fenomenografisk 
ansats valts och det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en 
fenomenografisk analysmetod. Jag kommer i det följande att beskriva närmare vad 
fenomenografi står för.  
 

Fenomenografi – en kvalitativ ansats 
Mot bakgrund av det socialkonstruktionistiska synsättet, att människor erfar världen på 
olika sätt i och utifrån den sociala och kulturella kontext som man befinner sig i, har jag 
funnit att fenomenografi som forskningsansats lämpar sig väl för denna studie. Att 
utforska människors uppfattningar av fenomen görs inom ramen för kvalitativ 
forskning. Enligt Alvesson och Sköldberg (2009) söker kvalitativ forskning efter 
aktörernas egna perspektiv genom att studera dessa i deras naturliga miljö.  Författarna 
benämner kvalitativ forskning för ”reflekterande empirisk forskning” (2009, s 19) och 
menar att den kunskap som forskningen leder fram till öppnar upp och ger möjlighet till 
förståelse snarare än fastställer sanningar.  
 

Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. Med kvalitativ 
menas här att man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll. Det 
meningsinnehåll man intresserar sig för inom fenomenografi är människors 
uppfattningar av olika aspekter på omvärlden… Bakgrunden till detta är att man 
inom fenomenografin utgår från att företeelser i världen kan ha olika innebörd för 
olika människor.  
(Uljens, 1989 s 10) 
 

I ett tidigt skede av studien hade jag tänkt mig en etnografisk ansats då den liksom 
fenomenografin vill förstå och beskriva människors uppfattningar. Fetterman (1989) 
skriver att man i etnografiska studier vill finna mönster för mänskliga tankar och 
beteenden hos de personer man undersöker. Data måste kritiskt analyseras och tolkas 
för att slutligen sammanfogas till en helhet. Fetterman använder pusslet som metafor 
för detta arbete: 

 
But then the fieldworker must probe those topics by comparing and contrasting 
data, trying to fit pieces of data into the bigger puzzle – all the while 
hypothesizing about the best fit and the best picture.  
(Fetterman, 1989 s 89) 
 

I flera avseenden finns beröringspunkter med en etnografisk ansats i den här studien då 
den bedrivits nära studieobjektet med deltagande observation som en av metoderna för 
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datainsamling7

Fenomenografin söker alltså variationen av uppfattningar och relationen dem emellan. 
Det är viktigt att understryka att när begreppen uppfatta och erfara används i detta 
sammanhang avses uppfattningar av någonting och inte uppfattningar om. Marton och 
Svensson (1978) förklarar skillnaden så här: 

. En viktig skillnad är dock att en etnografisk ansats kännetecknas av 
lång tids närvaro på fältet (Yin 2007).  Denna studies fältundersökning bedrevs under 
tre månader. Ytterligare ett motiv för en fenomenografisk ansats är att intresset riktas 
mot mångfalden av uppfattningar och inte i första hand mot att finna mönster för de 
deltagande pedagogernas uppfattningar. För mig blir mångfalden intressant ur ett 
sociokulturellt perspektiv där man ser lärandet som individuellt och utgår från att 
människor kan uppfatta samma fenomen på många skilda sätt.  

Vi är inte inriktade på att studera vad människor anser om saker och ting; om de  
t ex tycker att något är bra eller dåligt [...]vi är ute efter att beskriva hur människor 
uppfattar företeelser i eller aspekter av omvärlden.  
(Marton & Svensson, 1978 s 19) 

Marton och Booth (2000) säger att fenomenografins utgångspunkt är att det som erfars 
är en relation mellan den som erfar och det som erfars. Hur en person erfar ett fenomen 
utgör inte en beskrivning av själva fenomenet utan snarare en variant av fenomenet sett 
ur just den personens perspektiv. Syftet med fenomengrafiska studier är att finna 
variationen av skilda sätt att erfara ett fenomen genom att urskilja kategorier som 
karakteriserar sättet att uppfatta fenomenet. ”Utfallsrummet är den sammanställning 
beskrivningskategorier som omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen 
samt relationerna dem emellan” (Marton & Booth, 2000 s 163).  

Marton och Booth (2000) och Uljens (1989) använder begreppen första och andra 
ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv beskrivs som ett oreflekterat sätt 
att erfara världen där forskaren själv beskriver aspekter som är av intresse. Andra 
ordningens perspektiv intresserar sig för att beskriva hur andra personer uppfattar 
fenomen och situationer. Fenomenografin är därmed en ansats inom den andra 
ordningens perspektiv.   
 

Fenomenografi som analysmetod 
När jag i det närmaste redogör för fenomenografisk analysmetod refererar jag 
huvudsakligen till Michael Uljens bok Fenomenografi – forskning om uppfattningar 
(1989).  

Fenomenografi är en analysmetod i pedagogisk forskning som används för att 
”beskriva, analysera och tolka olika sätt som människor uppfattar fenomen i sin 
omvärld på” (s 11). Fenomenografin utgår alltså från att företeelser och fenomen i 
omvärlden kan ha olika innebörd för olika människor. Begreppet härstammar från 

                                                           
 

7 Se vidare i kapitlet Metod och Genomförande. 
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grekiskan där fenomen betyder ungefär ’det som blir synligt’ eller ’det uppenbara’ och 
grafi ’att beskriva något’. Begreppsförklaringarna förtäljer därmed det 
fenomenografiska tillvägagångssättet som är just att beskriva hur det som blivit synligt 
uppfattas av en människa. Man studerar inte uppfattningarna utifrån bedömningar av om 
de är ”sanna eller falska, med verkligheten överensstämmande eller inte. Intresset 
begränsas till att beskriva hur människor uppfattar något” (s 14). Fenomenografin söker 
i första hand variationen av uppfattningarna och dess kvalitativa skillnader. Med 
kvalitativa skillnader avses här skillnader i vilka slags uppfattningar som framkommer. 
Det är inte kvalitetsskillnader utifrån uppfattningars egenskaper som undersöks. 
(Egidius, 1986) 

Analysen i fenomenografin bildar beskrivningskategorier för att sammanföra skilda 
uppfattningar av ett fenomen. Kategorierna organiseras med utgångspunkt i 
meningsinnehållen i utsagorna och är inte definierade på förhand utan som Uljens 
uttrycker det ”föds i det ögonblick som forskaren ser dem” (s 44).   

Ett problematiskt område i fenomenografiska analyser är att materialet består av 
transkriptioner. Det kan vara svårt att återge sammanhanget, stämningen och den icke 
verbala kommunikationen i skrift. Då jag varit deltagande i både verksamheten och i 
samtalen med pedagogerna har jag fått en förförståelse av pedagogernas uppfattningar. 
Jag har noterat kroppsspråk och stämningslägen vilket bör ha bidragit till att 
sammanhanget har återgetts på ett trovärdigt sätt.  

Hur skall man då analysera relationen mellan kategorierna? Fenomenografins 
väsentliga fokus är att kartlägga variationen av kvalitativt skilda uppfattningar. Därför 
ses beskrivningskategorierna som en undersöknings huvudsakliga resultat. 
Kategoriernas inbördes relation kan sedan studeras och analyseras i form av en 
systematisering och Uljens nämner tre kategorisystem att tillgå:  

1. Horisontala system 2. Vertikala system och 3. Hierarkiska system. 

1.Det horisontala systemet är det mest dominerande inom fenomenografiska studier. 
Systemet innebär att man betraktar beskrivningskategorierna som jämbördiga, dvs. som 
lika viktiga eller bra. I ett horisontalt system kan alltså uppfattningar inte rangordnas 
utifrån ’bättre’ eller ’sämre’. 

2. Det vertikala systemet kan användas om uppfattningar förändrats över tid. Om man t 
ex gör intervjuer vid flera tillfällen och kan se att någon kategori blir mer eller mindre 
representerad kan en rangordning göras utifrån ett förändringsperspektiv. 

3.Det hierarkiska systemet används då kvalitativa skillnader i uppfattningar kan 
urskiljas genom att de är mer utvecklade eller mer omfattande än andra uppfattningar. 

Uljens påpekar att kategorisystem liksom beskrivningskategorier är beroende av 
resultatbilden och kan inte utgöra utgångspunkter i en studie.  

En fenomenografisk studie anses nöja sig med ovan beskrivna analys, att bilda 
beskrivningskategorier och att analysera dess inbördes relationer. Detta kan göra att 
resultatet som Uljens uttrycker det ”kan komma att sväva fritt för sig själv och existera 
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endast i relation till sig själv” (s 82). Därför föreslår han att resultatet förankras i en 
vidare kontext och relateras till studiens teoretiska utgångspunkter.  

Uljens skriver att man som forskare bör ha en förståelsegrund för att förstå 
informanternas uppfattningar. De måste förstås utifrån det sammanhang som de 
upplevts. En lösning är, menar han, att forskaren och informanterna är delaktiga i 
samma kulturella kontext. Det har i den här studien hörsammats genom att den 
genomförts i pedagogernas miljö och i form av aktionsforskning. 
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Metod och genomförande 
 
I det här kapitlet redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Först presenteras 
fallstudien som metod och sedan görs en presentation av studiens design. Yin förklarar 
en forskningsdesign i termer av en ”ritning” för forskningen eller ”en plan som vägleder 
forskaren i de processer som innebär insamling, analys och tolkning av data” (2007, s 
39). I kapitlet presenteras studiens design utifrån att inledningsvis beskriva det 
abduktiva förhållningssättet som varit vägledande under forskningsarbetet. Vidare 
redovisas begreppet aktionsforskning, studiens forskningsplan, hur studien genomförts 
samt metoder för datainsamling. Efter det görs reflektioner kring validitet och etik. 
Kapitlet avslutas med att beskriva hur bearbetning, analys och tolkning av det empiriska 
materialet gått till.  
 

     Fallstudien som metod 
Kvalitativ forskning går oftast in i sammanhang med frågor istället för svar och 
intresserar sig för deltagarnas perspektiv genom att förlägga studierna deltagarnas 
naturliga miljö. Fallstudien är ett sätt att gå tillväga för att nå förståelse för andras 
tankevärldar. 

Fallstudier kännetecknas av att de inriktas på en specifik situation eller företeelse och 
har som avsikt att vinna insikter om den företeelse som undersöks. ”Själva fallet är 
viktigt, eftersom det åskådliggör något som är viktigt för företeelsen i fråga och vad den 
kan innebära”, skriver Merriam (2006, s 25) och säger vidare att metoden lämpar sig 
särskilt väl för praktiska problem eller situationer som finns i vardagen. Fallstudier kan 
innebära att kunskaper inom vissa områden utvecklas på ett sådant sätt att även 
praktiken kan förbättras. Därför, menar Merriam, att metoden passar särskilt bra i 
pedagogiska sammanhang.  
 
Så här definierar Yin (2007, s 31) fallstudien: 
 

En fallstudie utgör en empirisk undersökning som 
 

• Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, 
• Framförallt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara 

 
Han menar att man ska använda fallstudien som metod när man anser att kontextuella 
betingelser har relevans för det man studerar.  Det motiverar valet av fallstudien som 
metod i föreliggande studie där kontexten förskolans praktik har stor relevans för att 
beskriva de deltagande pedagogernas upplevelser av det utvecklingsarbete som studien 
gestaltar. 
 
Den kritik som riktats mot fallstudien som forskningsmetod har framförallt handlat om 
en brist på noggrannhet då metodologiska tillvägagångssätt inte alltid varit så tydliga i 
fallstudier (Yin, 2007). Ett annat kritikområde har varit att rapporterna som oftast är 
deskriptiva tenderat att bli alltför omfattande för läsaren (Yin, 2007; Merriam, 2006).  
Det kan också vara svårt att generalisera resultat från ett enda fall, vilket är något som 
fallstudier blivit ifrågasatta för. 
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Denna fallstudie besår av tre fall då förskolan där studien genomfördes bestod av tre 
avdelningar som vid tiden för utvecklingsarbetets början hade olika behov av 
utvecklingsområden. Studien kom alltså att bedrivas arbetslagsvis. Om det kommer jag 
att berätta mera om under avsnittet ’hur studien tar form’ men först presenteras 
forskningsprocessens tillvägagångssätt: abduktion, aktionsforskning och studiens 
forskningsplan.  

Abduktion 
Inom vetenskaplig forskningstradition brukar man tala om två huvudsakliga 
tillvägagångssätt, induktion och deduktion. De anger relationen mellan empiri och teori 
där induktiv forskning utgår från empiri medan deduktiv utgår från teori.  Den 
deduktiva ansatsen kan innebära att man har en hypotes som man vill pröva. Bryman 
(2008) förklarar att kvalitativ forskning tenderar att ha ett induktivt tillvägagångssätt 
medan kvantitativ forskning oftast antar en deduktiv ansats. Det kan dock vara svårt att 
ta ett renodlat perspektiv inom kvalitativa studier, menar Alvesson och Sköldberg 
(2009) och lyfter fram abduktion som det mest förekommande inom fältforskningen. I 
en abduktiv forskningsprocess alterneras teori och empiri. Empiriska fakta kan 
analyseras utifrån tidigare teorier och på så sätt öka förståelsen. 

 

”Under 
forskningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare) teori och empiri, 
varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra” (Alvesson & Sköldberg, 2009 s. 
56).   

Den här studien kan i ett avseende betraktas som deduktiv då mina bärande tankar 
grundat sig på ett antagande om att ett utvecklingsarbete byggt på praktikernas 
kunskaper och teoretiska reflektioner kan vara fruktbart. Men själva studien har utgått 
från empirin och är i den bemärkelsen att betrakta som induktiv. I forskningsprocessen 
har dock det abduktiva förhållningssättet ständigt varit närvarande. Det kopplar jag till 
det aktionsforskande arbetssätt, som valdes för utvecklingsarbetet som studien belyser. 
Det har kännetecknats av ett kontinuerligt samspel mellan praktik och teori. 
Pedagogerna och jag har gjort observationer i praktiken som vi sedan tillsammans har 
reflekterat över. Gemensam litteratur har lästs och teoretiska aspekter har kopplats till 
det vi sett och hört i praktiken. I analysarbetet har jag försökt förstå och tolka det 
empiriska materialet utifrån mina teoretiska perspektiv. Jag har därför valt att betrakta 
studien som abduktiv då teori och praktik genomgående har växelverkat i studiens 
process.  
 
 
Aktionsforskning  
Redan i det inledande kapitlet introducerades begreppet aktionsforskning. Jag ska nu 
göra en något mera grundlig redogörelse för vad aktionsforskning kan innebära. 
 
Kort historik 
Socialpsykologen Kurt Lewin kallade sin forskning för aktionsforskning då han på 
1940-talet studerade sociala förändringar och anses därmed vara den som myntade 
begreppet aktionsforskning (Rönnerman, 2004; Greenwood & Levin, 1998). Lewin kom 
fram till att i en grupp av människor är det relationerna mellan deltagarna mer än 
individerna som har betydelse för hur social förändring går till och att det är lättare att 
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åstadkomma förändring om alla är engagerade. Aktionsforskningen är mest utvecklad i 
USA, England och Australien. I Europa är det främst inom skolutveckling som 
aktionsforskning återfinns. I Sverige har skolverket och utbildningsdepartementet gjort 
satsningar på kompetensutveckling i skolan med aktionsforskning. Rönnerman (2004) 
hänvisar till studier som visat att lärare genom aktionsforskningen upplevt ett ökat 
självförtroende och att verksamheten förändrats på ett medvetet sätt. 
 
 
Aktionsforskning – en abduktiv forskningsplan 
Genom att titta närmare på själva ordet aktionsforskning blir det abduktiva 
förhållningssättet tydligt. Begreppet består av orden aktion och forskning: Aktion är den 
handling som ska prövas utifrån praktikernas egna frågor. Forskning står för den 
systematiska reflektionen tillsammans med forskaren som också kan tillföra ett 
teoretiskt perspektiv. På så sätt blir det möten mellan teori och praktik som kan leda till 
nya frågeställningar och aktioner (Nylund m. fl., 2010; Rönnerman 2004). 

Man kan tala i termer av att två kunskapsfält möts, fält som var för sig utvecklat sin 
kunskap och sina traditioner. Det handlar om att ta till vara den kompetens som 
finns, men också om att utmana den. Här ligger kanske aktionsforskningens kärna. 
(Nylund m fl., 2010 s 18) 
 

Aktionsforskningen gör inte anspråk på att vara neutral och objektiv utan tvärtom att 
inbegripa och förändra det man studerar. Forskare och praktiker ska utveckla ett 
samarbete där båda bidrar med sina specifika kunskaper. Att forskaren så tydligt är en 
del av interventionsprocessen är just det som identifieras som aktionsforskning.  
(Nylund m.fl., 2010).  
 
Tiller pekar på en väsentlig aspekt då han säger att aktionsforskning inte ska ses som en 
metod utan snarare som ”en forskningsplan av konstruktiv karaktär där forskaren är 
aktiv tillsammans med praktikerna på det studerade fältet” (1996, s 57). Han framhåller 
aktionsforskningens förtjänster när det gäller förändringsarbete och menar att förändring 
bara kan ske genom att deltagarna själva medvetandegörs om de processer som pågår. 
Vidare nämner Tiller flera begrepp som används synonymt med aktionsforskning: 
”Erfarenhetsbaserat lärande, aktionslärande, praktikbaserad forskning och forskande 
partnerskap” (s 30). Rönnerman (2004) poängterar att aktionsforskning kännetecknas av 
ett så kallat bottom-up-perspektiv då forskningen utgår från praktikerns frågor och 
behov. Motsatsen är ett top-down- perspektiv där forskaren har egna intentioner och 
frågeställningar som man vill undersöka. 
 
 
Förändra och förstå 
Rönnerman (2004; 1998) klargör att aktionsforskning handlar om att utveckla och 
förändra en verksamhet samtidigt som man skaffar sig en förståelse för hur förändringen 
går till. Det är med andra ord den vuxnes lärande som är i fokus i aktionsforskning. Hon 
beskriver en process där lärare blir medvetna om sin egen praktik och kan genomföra 
förändringar på ett reflekterat sätt och refererar till Kurt Lewin, vilken menade att 
processen är cyklisk och innehåller de fyra momenten planera, agera, observera och 
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reflektera. Processen skall inte ses som en sluten cirkel utan snarare som en spiral i 
ständig utveckling.  
 
        reflektera              planera 
 
 
 
  observera               agera 
  
 
Figur 3. Bild av aktionsforskningens modell och process. 

 

”En forskningsplan av konstruktiv karaktär” 
Rubriken citerar Tiller (1996) såsom han menade att aktionsforskning ska betraktas. 
Studiens utvecklingsarbete organiserades utifrån den cykliska modellen och utgjorde 
alltså den forskningsplan som pedagogerna och jag tillsammans genomförde.  

Jag ska nu redogöra för de aktiviteter som gjorde forskningsplanen konstruktiv och 
utgår då ifrån de fyra momenten i den ovan illustrerade processen. Det kan vara svårt att 
göra en strikt uppdelning av de fyra momenten då de i praktiken flätas samman men jag 
har funnit att en indelning i två grupper kan fungera för att beskriva de verktyg som 
användes. Jag börjar med momenten agera och observera då observationer av aktionerna 
låg till grund för momenten reflektera och planera. 

Agera och observera 
För att få information om vad som sker under tiden som aktionerna/handlingarna 
genomförs måste dessa följas systematiskt. Penna, papper och kameran bildar här de 
viktigaste observationsverktygen (Tiller 1996, Nylund m.fl. 2010).  
 
I den här studien användes följande verktyg för momentet observera: 
 
- Observationsprotokoll som sattes upp i varje rum på förskolans avdelningar. De 

observationer som skulle skrivas ner avgränsades till att enbart beröra det 
utvecklingsområde som respektive avdelning valt och de nya aktioner som gjorts. 
Protokollet bestod av tre frågekolumner: 1. Nuläge, aktivitet? 2. Vad ser/hör jag?     
3. Vad säger det mig?8

- Dagbok – pedagogerna uppmuntrades att skriva ner sina egna tankar och 
reflektioner kring det som ägde rum i verksamheten utifrån områdena matematik, 
lek respektive samtalsklimat. Följande frågor bildade utgångspunkt för 
dagboksanteckningarna: Hur reflekterar jag kring mitt eget lärande? Varför gör jag 
som jag gör? Skulle jag kunna göra annorlunda? Har jag fått några nya insikter? 

 

                                                           
 

8 Se bilaga 1 
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- Foto/filmdokumentationer. Dokumentationer med hjälp av kamera är ett mycket 
värdefullt verktyg särskilt som dokumentation av och komplettering till de 
observationer man gjort (Fetterman 1989).  

 
Reflektera och planera 
Återkommande reflekterande samtal är centrala moment i det erfarenhetsbaserade 
lärandet (Tiller, 1999; Rönnerman, 1998). I den här studiens plan ingick reflekterande 
samtal var tredje vecka för respektive arbetslag. Samtalen delades in i två delar. Den 
totala tiden för samtalen var en och en halv timme. Den första halvtimmen hade 
karaktären av fokusgruppsamtal och resterande tid reflekterande handledningssamtal. 
Det reflekterande handledningssamtalet syftade till att, utifrån deltagarnas tankar och 
åsikter, uppnå konsensus i val av ny aktion, det vill säga den nya handling som skulle 
prövas. Fokusgruppsamtalet däremot hade inte som mål att nå samförstånd och 
lösningar utan istället att var och ens personliga reflektioner skulle föras fram. Avsikten 
med en fokusgrupp är att gå på djupet i en specifik fråga eller ämne och att den enskilda 
individen lyfter sina tankar i egenskap av deltagare i en grupp/arbetslag (Kvale & 
Brinkman, 2009; Bryman, 2008).  
 
Fokusgruppssamtalen i den här studien tog sin utgångspunkt i dagboksanteckningarna 
(se föregående textavsnitt) och i den delen av samtalet avsattes tid för var och en att tala 
ostört. När alla hade sagt sitt var det öppet för reflektioner från kollegorna. 
Reflektionerna var individuella men belystes tillsammans med gruppen. Enligt en 
socialkonstruktionistisk uppfattning kan man genom att spegla sina tankar tillsammans 
med andra människor få sin världsbild reflekterad, bekräftad eller utmanad (Alvesson & 
Sköldberg 2009).  
 
Det reflekterande handledningssamtalet utgick ifrån de observationer som gjorts samt 
foton och filmsekvenser. Intentionen var att utmynna i en plan för nya aktioner. Som 
avslutning gjordes en skriftlig sammanfattning av gruppens uppfattningar av samtalet 
och det som överenskommits. Jag har valt att använda begreppet reflekterande 
handledningssamtal för att betona att det handlar om att både få möjlighet till reflektion 
och handledning genom frågor som utmanar till nya tankar och aktioner.  
 

Det handledande samtalet kan bidra till att såväl vidga synen på specialpedagogisk 
verksamhet som att befästa ett individperspektiv på området... Utmaningen 
förefaller ligga i att söka skapa villkor som gynnar användningen av handledning 
som rum för reflektion.  
(Bladini 2004, s 172) 
 

I fokusgruppsamtalen såväl som i de reflekterande handledningssamtalen hade jag 
rollen som handledare eller samtalsledare som enligt min uppfattning bättre beskriver 
min roll. Mitt ansvar som samtalsledare var att fördela talutrymmet, hålla fokus men 
även att som Gjems skriver: ”... lyfta fram kunskaper som finns i själva 
handledningsgruppen och göra deltagarna medvetna om den kunskapspotential som de 
faktiskt själva har” (1996, s 99). En annan viktig uppgift i rollen som samtalsledare är 
att vidga perspektiv genom att vara den ”sokratiska bromsen” (Tiller, 1999). Den rollen 
kan liknas vid vägvisaren som ställer frågor för att utmana och driva framåt och som för 
in teoretiska perspektiv i ljuset av de observationer som gjorts i praktiken.   
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Hur studien tar form 
I specialpedagogens roll ingår att vara delaktig i utvecklingsarbeten på olika sätt. När 
jag våren 2010 började den kurs som skulle utmynna i en uppsats på avancerad nivå var 
jag emellertid inte involverad i något specifikt utvecklings- eller förändringsarbete. Det 
föranledde mig att iscensätta ett utvecklingsarbete på en förskola som skulle bli föremål 
för studien. Då jag hade för avsikt att undersöka pedagogernas uppfattningar var det 
nödvändigt med ett visst mått av engagemang utöver det vanliga.  Hur skulle då urvalet 
gå till? 
 
 
Urval  
För att förklara hur urvalet av förskola gick till måste jag först göra en kort beskrivning 
av hur arbetssituationen för specialpedagoger i förskolan ser ut i den kommun jag 
arbetar. Det finns åtta specialpedagoger anställda enbart inom förskolans verksamhet. 
Var och en har sitt huvudsakliga arbetsfält förlagt till ett specifikt geografiskt område. 
Specialpedagogens närmaste uppdragsgivare är förskolecheferna. För min del innebar 
detta att mitt huvudsakliga arbete vid tiden för studiens början var förlagt till ett område 
med tre förskolechefer och nio förskolor som totalt omfattade tjugofem avdelningar.  
 
Tankarna inför föreliggande studie presenterades för de tre förskolechefer som fanns i 
mitt huvudområde och de tillfrågades vilka förskolor de ansåg skulle kunna vara med i 
studien. Det urvalskriterium vi utgick ifrån var att pedagogerna inte skulle vara 
engagerade i något annat projekt under den tid som studien skulle genomföras. Utifrån 
det kriteriet fick jag förslag på två förskolor. Slumpen fick avgöra vilken förskola jag 
tillfrågade först. Pedagogerna på den först tillfrågade förskolan ville ha mera 
information om vad det hela skulle innebära innan de kunde ge besked. Jag besökte dem 
på en arbetsplatsträff så att alla fick samma information samtidigt. De fick sedan 
betänketid i två veckor. De gav då ett positivt svar med motiveringen att det verkade 
inspirerande och spännande. Någon uttryckte också ’vi behöver alltid utvecklas’ som 
motivation.  
 
Förskolan där studien bedrivits består av tre avdelningar. Avdelningarna/arbetslagen har 
i uppsatsen benämnts med de fingerade namnen Röda, Gröna och Blå. Nedanstående 
tabell visar antal pedagoger, antal barn och fördelning av barnens åldrar för respektive 
avdelning.  

 

Arbetslag Antal 
pedagoger 

Antal 
barn 

Ålder på 
barnen 

Röda 3 20 1 – 4 år 

Gröna 5 20 1 – 4 år 

Blå 3 18 5 år 

Figur 4: Studiens deltagande arbetslag, antal pedagoger, ålder och antal barn i respektive 
barngrupp. 
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Uppläggning av utvecklingsarbetet 
Hösten 2010 då utvecklingsarbetet skulle ta sin början hade den aktuella förskolan 
precis genomgått omorganisationer vilket bland annat innebar några nyanställningar och 
nya konstellationer av samtliga arbetslag. Det gjorde att arbetslagen hade olika behov av 
utvecklingsområden varför det bestämdes att studien skulle bedrivas arbetslagsvis. Vi 
startade dock upp med två träffar på kvällstid där alla tre arbetslags pedagoger deltog 
för att få en gemensam plattform att utgå ifrån. Kvällsträffarnas innehåll bestod i 
teoretisk introduktion till aktionsforskning samt barns lärande utifrån Lpfö:s 
kunskapssyn och det sociokulturella perspektivet. På en av träffarna skrevs också 
handledningskontrakt9

Utvecklingsarbetet tidsbestämdes till att pågå under september, oktober och november. 
Rönnerman (1998) betonar att det är av stor betydelse att ha rektors (förskolechefs) stöd 
i ett utvecklingsarbete med aktionsforskning som modell då visst organisationsarbete 
krävs. Exempelvis behövs tid och rum för handledningssamtalen organiseras. 
Förskolechefen för den aktuella förskolan var under hela tiden som studien bedrevs 
både delaktig och stödjande i utvecklingsarbetet. Tid avsattes för handledningssamtalen 
en och en halv timme var tredje fredag för varje arbetslag i ett rullande schema. De två 
arbetslag som då inte hade samtalstid tog ansvar för samtliga barn under utevistelse. Det 
innebar att varje arbetslag sammanlagt fick fyra handledningsträffar. För att förstärka 
min inblick i utvecklingsarbetets process och för att genomföra deltagande 
observationer förlades en heldag på respektive avdelning var tredje vecka då jag deltog i 
verksamheten.  

 och utvecklingsområde bestämdes. Träffarna pågick ca två 
timmar vardera. Boken Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt (Nylund 
m fl. 2010) hade köpts in till varje avdelning så att alla deltagande pedagoger fick 
möjlighet att sätta sig in i vad det aktionsforskande arbetssättet kunde innebära.   

 
Metoder för datainsamling 
När det gäller datainsamlingsmetoder för fallstudier refererar jag till Yin som skriver att 
”styrkan i en fallstudies datainsamling ligger i möjligheten att använda många 
informationskällor” (2007, s 125). Han hänvisar därmed till triangulering som metod.  

Triangulering innebär att man använder ett flertal datainsamlingsmetoder för att öka 
tillförlitligheten. Bland etnografer är det vanligt att exempelvis kombinera observationer 
med intervjuer för att säkerställa trovärdigheten, enligt Bryman (2008). Tiller framhåller 
de etnografiska metoderna för aktionsforskningen då ”de representerar aktörernas 
förståelse av sin egen värld” (1999, s 105) och nämner, förutom deltagande observation 
även dagbok, loggbok och lärande samtal som värdefulla metoder för att samla bilden 
av vad studien visar. Kritiker menar dock att det finns risk för att resultaten pekar åt 
olika håll och istället kan leda till svårigheter att nå ett samstämmigt resultat (Alvesson 
& Sköldberg, 2009).  
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Studiens övergripande syfte har varit att i samverkan mellan forskare och pedagoger 
beskriva ett aktionsforskningsinriktat utvecklingsarbete i en förskolas verksamhet samt 
att analysera och tolka det beskrivna utvecklingsarbetet. Dels skulle processen beskrivas 
och dels skulle pedagogernas uppfattningar av förändringar samt pedagogernas 
uppfattningar av hur och varför förändringarna ägde rum belysas.  

Triangulering har i den här studien använts genom att kombinera deltagande 
observationer och intervjuer. Det har inneburit att flera synvinklar har kompletterat och 
bidragit till att uppnå studiens syfte. Jag ska i det följande beskriva hur det har gått till. 
 

     Deltagande observationer 
Ejvegård (2009) beskriver metoden deltagande observation på ett övergripande sätt i 
följande citat:  

 
Deltagande observation är när forskaren beskriver ett skede eller en process som 
han deltar i eller ... på annat vis har inblick i[...] Forskaren iakttar alltså pågående 
händelseförlopp.  
(Ejvegård, 2009 s 76) 
 

Studiens process har kunnat beskrivas utifrån deltagande i samtalen och utifrån 
deltagande i verksamheten. Den del av handledningssamtalen som benämns 
fokusgruppsamtal spelades in och transkriberades. Det resulterade i sex timmars 
inspelat material transkriberat till sjuttiosex A4 sidor. Den del av samtalen som 
benämns reflekterande handledningssamtal sammanfattades skriftligt efter varje 
samtalstillfälle och bidrog totalt med tolv A4 sidor. Eftersom resultatet skulle 
presenteras som fallbeskrivningar där varje arbetslag bildar en fallbeskrivning 
färgkodades transkriptionerna och sammanfattningarna i samstämmighet med 
arbetslagens fingerade namn, röd, grön och blå för att underlätta analysarbetet. 
 
En heldag bokades in var tredje vecka på respektive avdelning för mitt deltagande i 
verksamheten. Det gjordes tillsammans med tre av pedagogerna, en från varje 
avdelning. Som deltagare i verksamheten var jag ibland som en av de övriga 
pedagogerna i arbetslaget, ibland mera som observatör på distans och jag filmade och 
fotograferade.   
 
Rollen som deltagande observatör 
Rollen som deltagande observatör ger fördel av att forskaren kan vara flexibel. Även om 
man skulle kunna inneha en och samma roll under hela processen så skulle inte det vara 
att föredra då det kan innebära en risk för en alltför ensidig förståelse för det som 
observeras (Bryman, 2008). Att växla mellan olika slags deltagande blir viktigt också 
med tanke på risken att bli alltför involverad och riskera att tappa forskarperspektivet. 
Bryman kallar det för ”going native” (2008, s 412). För att synliggöra olika grader av 
deltagande refererar Bryman till Gold´s (1958) klassificeringsschema: 
 

1. Complete participant (fullständig deltagare) 

2. Participent-as-observer (deltagare som observatör) 

3. Observer-as-participent (observatör som deltagare) 
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4. Complete observer (fullständig observatör) 

Min roll i har alternerat mellan de fyra graderna av deltagande. Mestadels har nog rollen 
ändå pendlat mellan de tre första. Vid mina regelbundna besök i förskolan har min roll 
huvudsakligen växlat mellan den första och andra nivån, det vill säga ’fullständig 
deltagare’ eller ’deltagare som observatör’. Även i handledningssamtalen anser jag att 
min roll pendlat mellan dessa två. Då jag deltagit i verksamheten med papper och penna 
eller kamera tillhands har rollen tenderat att vara ’observatör som deltagare’. Som 
deltagare i en barngrupp är det svårt att vara en fullständig observatör då barnen på ett 
eller annat sätt ser till att man görs delaktig med sina frågeställningar om vad man gör 
och varför. Av samma skäl som det är svårt att vara fullständig deltagare och samtidigt 
göra observationer. 
 
Merriam (2006) menar att man som fallstudieforskare sällan har en renodlad deltagar- 
eller observatörsroll. Hon föredrar begreppet forskande deltagare som avser att man 
deltar men är engagerad till vissa delar för att kunna behålla forskarperspektivet. Tiller 
(1999) varnar för att man i en praktiknära forskning alltid riskerar att komma för nära 
det studerade samtidigt som närheten är förutsättningen för att se världen såsom 
aktörerna på fältet ser den.  
 
 
Intervjuer 
Den fenomenografiska ansatsen vill få fatt i variationen av uppfattningar och har inte 
som mål att finna en gemensam uppfattning. Jag valde därför att göra enskilda 
intervjuer med var och en av de deltagande pedagogerna. Tid för intervjuerna förlades 
till en arbetsdag veckan efter det att utvecklingsarbetet var avslutat. Förskolans 
kontorsrum hade bokats för att vi skulle få sitta ostört. Varje intervju varade ca tjugo 
minuter och spelades in med hjälp av diktafon för att sedan transkriberas. Även dessa 
utsagor färgkodades. 
 
Under handledningsträffarna kom samtalen ofta in på vilka förändringar som ägt rum i 
verksamheten och ibland har pedagogerna spontant lyft frågan om vad som orsakat de 
förändringar som blivit synliga. Intervjuerna fick därför funktionen av en förstärkning 
av det som kommit fram under samtalen men också en möjlighet för var och en att 
enskilt reflektera kring utvecklingsarbetet. Man kan säga att det var en form av 
fokuserad intervju ”där en respondent intervjuas under en förhållandevis kort stund… 
Då kan intervjuerna fortfarande vara öppna och anta formen av en dialog, men man 
följer tydligare en viss uppsättning frågor…” (Merriam, 2007 s118). Den uppsättning av 
frågor som jag försökte fokusera dialogen på handlade om förändringar som ägt rum 
och om tänkbara orsaker till att de ägde rum10

 
. 

Transkriptioner från handledningssamtalen, mitt deltagande i verksamheten och 
intervjuutsagorna har tillsammans bildat den data som studiens resultat vilar på. De 
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aktiviteter som datainsamlingen utgått ifrån har även varit de fasta hållpunkterna för 
studiens struktur. I nedanstående tabell visas en översikt av hur strukturen fördelats över 
tid.  
 

Innehåll September Oktober  November 

 
Handledningsträffar Röda 
 
Deltagande observation på Röd 
avdelning 

  X 

  X 
 

   X     X 

   X     X 

   X 

    X 

 
Handledningsträffar Gröna 
 
Deltagande observation på Grön 
avdelning  

   X 

      X      X 

    X    X 

     X 

         X 

         X 

 
Handledningsträffar Blå 
 
Deltagande observation på Blå 
avdelning 

      X      X 

      X      X 

       X 

       X 

     X 

     X 

 
Enskilda intervjuer med varje 
pedagog 

  
      X 

Figur 5. Schematisk översikt av utvecklingsarbetets fasta hållpunkter. X = antal tillfällen varje månad. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Inom kvantitativ forskningsvetenskap används begreppen validitet och reliabilitet. Inom 
den kvalitativa forskningen har begreppen nyanserats och istället förekommer ofta 
begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet (Bryman, 2008). Validitet 
handlar, enligt Kvale och Brinkman, om att svara på frågan ”om en undersökning 
undersöker vad den försöker undersöka” (2009, s 270). Kortfattat kan sägas att det 
handlar om i vilken mån studier stämmer överens med verkligheten och huruvida 
resultatet skulle bli detsamma om undersökningen upprepades i andra situationer 
(Merriam, 2007). 
 
Ett sätt att hantera trovärdighetsbegreppet är, enligt Bryman, att använda sig av 
respondent validation. Det innebär att man återkopplar till deltagarna vad man som 
forskare kommit fram till för att få bekräftat huruvida det stämmer överens med deras 
uppfattning.  
 
Merriam (2007) anger ytterligare några strategier en forskare kan använda för att stärka 
trovärdigheten: 

- Triangulering – användande av flera metoder för att bekräfta resultatet. 
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- Observation under längre tid eller upprepade observationer av samma 
företeelse. 

- Deltagande tillvägagångssätt i forskningen. 

- Klargörande av de skevheter som en forskare kan ha med sig in i 
undersökningen – dvs man uttrycker explicit sina utgångspunkter, underliggande 
antaganden, världsbild och teoretiska perspektiv när undersökningen startar.  
(Merriam 2007, s 180) 

 
En viktig aspekt när det gäller trovärdighetsfrågan är vad man bygger sina tolkningar 
på. Alvesson och Sköldberg (2009) menar att forskaren i vissa fall redan har en 
uppfattning och egna tankar kring det som ska studeras: ”Tolkning föregår data” (s 
508). Ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt är forskningsresultat resultatet av 
forskarens interaktion med aktörerna och de frågor som ställts (Bryman, 2008). 
Interaktionen kan sägas ha varit kännetecknande för denna studie. Dels utifrån den 
fenomenografiska ansatsen som uppmuntrar forskaren till att vara delaktig i samma 
kulturella kontext för att ha en förståelsegrund för de studerades uppfattningar (Uljens, 
1989) och dels utifrån aktionsforskningens principer som utgår från att forskaren är 
aktiv och till och med påverkar processer. Det blir därför viktigt att reflektera över den 
egna forskarrollen och dess påverkan på resultatet. 

I en fallstudie blir resultatet starkt kopplat till just den specifika grupp i den specifika 
kontext som studeras. Det gör att generaliserbarhet kan vara svårt att diskutera. Det blir 
därför av stor vikt med en noggrann och detaljerad beskrivning av det som studerats för 
att andra ska kunna bedöma om resultatet kan användas i andra liknande sammanhang 
(Bryman, 2008).  
    

     Etiska överväganden 
Etiska reflektioner inom en studie som den här kommer oundvikligen att handla mycket 
om rollen som forskare då den inte bara innebär närhet utan även ett aktivt deltagande. 
Min roll har inneburit att vara såväl deltagare i verksamheten som handledare i de 
återkommande samtalen. Greenwood  och Levin (1998) talar om ”the friendly outsider” 
(s 104) och framhåller vikten av att på ett ödmjukt sätt skaffa sig legitimitet då rollen 
innebär att öppna upp till diskussioner, att stödja och uppmuntra samtidigt som man 
också kan behöva ifrågasätta och bidra till nya tankar vilket kan ge upphov till motstånd 
i gruppen. Författarna understryker värdet av att tro på deltagarnas egen kompetens och 
lyfta fram den. Forskaren ska också ärligt och uppriktigt visa uppskattning för 
deltagarnas kunskaper samt ha en positiv och engagerad inställning till det som sker i 
utvecklingsarbetet. Greenwood & Levin (1998) lyfter också fram humor och lekfullhet 
som viktiga egenskaper för en aktionsforskare: ”Someone who is unremittingly serious 
and dour and carries the burdens of the world on his or her shoulders energizes no one” 
(s 107). 
 
Kvale och Brinkman (2009, s 87 - 93) tar upp fyra etiska områden som de benämner 
osäkerhetsområden. Dilemman kan uppstå kring dessa områden och bör därför tas i 
beaktande inför ett forskingsarbete. 
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1. Informerat samtycke – med detta avses dels deltagarnas rätt att informeras 
om syftet, risker och fördelar med forskningen och dels att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att dra sig ur när som helst. En skriftlig 
överenskommelse om deltagandets premisser är att rekommendera.   

 
2. Konfidentialitet – privata data ska inte avslöjas, om information som kan 

kännas igen ska publiceras måste informanten ge sitt medgivande. 
Konfidentialitet handlar också om ”... vilken information som ska vara 
tillgänglig för vem” (s 88). 

 
3. Konsekvenser – en kvalitativ studie kan innebära både risker och fördelar 

för deltagarna. Den etiska principen är att fördelarna ska överväga. 
”Forskaren är skyldig att överväga de möjliga konsekvenserna, inte bara för 
de personer som deltar i studien utan också för den större grupp som de 
representerar”( s 89 - 90). 

 
4. Forskarens roll – här avses forskarens integritet, balansen mellan 

professionell distans och personlig vänskap. ”Till de etiska krav som ställs 
på forskaren hör också att hon ska söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på 
den kunskap som publiceras” (s 91). 

 

Bearbetning, analys och tolkning  
Arbetet med bearbetning och analys av det empiriska materialet har utgått ifrån den 
fenomenografiska analysmetod som beskrivits i kapitlet Teoretiska perspektiv. 
Fenomenografin vill beskriva, analysera och tolka variationen av människors sätt att 
uppfatta fenomen i sin omvärld. Intresset riktas mot kvalitativa skillnader det vill säga 
vilka slags uppfattningar som framkommer genom att bilda beskrivningskategorier samt 
att analysera relationerna mellan kategorierna (Uljens, 1989; Egidius, 1986).  
 
De tre arbetslagens utvecklingsarbeten har behandlats som separata fallstudier fram till 
det att en syntes av de tre fallen gjordes genom att analysera relationen mellan samtliga 
kategorier. Yin (2007) anser att en syntes mellan flera fall kan stärka resultaten och 
slutsatserna i fallstudier. 
 
Bearbetning av transkriptioner och sammanfattningar från samtalen 
Transkriptionerna och sammanfattningarna från handledningssamtalen bearbetades för 
att kunna sammanfatta och beskriva processen i utvecklingsarbetet. De lästes igenom 
avdelningsvis och under tiden jag läste markerades de avsnitt som belyste resonemang 
som låg till grund för aktionerna eller andra faktorer av betydelse för processen. 
Proceduren upprepades tills jag uppfattade att kärnan av respektive samtal hade fångats. 
I samtalen förekom ibland diskussioner om enskilda barn och om specifika material. 
Sådana avsnitt uteslöts. Citaten som till slut valdes ut fick utgöra grunden för 
beskrivningarna och varvades sedan med sammanfattningar av innehållet i samtalen. 
Beskrivningarna presenteras i resultatkapitlet under rubriken Utvecklingsarbetet – en 
övergripande beskrivning av processen.  
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Analys av intervjuerna 
Intervjuerna avsåg att få svar på de deltagande pedagogernas uppfattningar av 
utvecklingsarbetet utifrån 1. Vilka förändringar de ansåg hade ägt rum och 2. Vad som 
hade gjort att de ägde rum. Analysarbetet inleddes med att särskilja de två aspekterna 
och benämna dem utifrån vad och hur:  
 
1. Vad – aspekten avsågs svara på pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar 

som hade ägt rum. De markerades (a). 
 

2. Hur – aspekten avsågs svara på pedagogernas uppfattningar av vilka faktorer som 
hade betydelse för att förändringarna ägde rum. De markerades (b). 

 
Jag läste igenom intervjuutsagorna från ett arbetslag i taget och markerade löpande 
utifrån vad jag bedömde tillhöra (a) respektive (b). Intervjufrågorna var formulerade 
utifrån de två aspekterna men svaren var för den skull inte alltid direkt kopplade till 
frågan då intervjun ibland hade formen av dialog. Efter att denna indelning gjorts 
analyserades svaren genom att urskilja olika kluster av uppfattningar. Det gjordes flera 
gånger och så småningom kunde beskrivningskategorier formuleras som karakteriserade 
de sätt på vilka pedagogerna hade uttryckt förändringarna och vad som hade gjort att 
förändringarna ägde rum. Jag stämde sedan av beskrivningskategorierna med 
transkriptionerna och sammanfattningarna av handledningssamtalen för att försäkra mig 
om att de kategorier jag kommit fram till kunde täcka in pedagogernas variation av 
uppfattningar utifrån kvalitativa skillnader. För att göra resultatredovisningen så tydlig 
som möjligt markerades beskrivningskategorierna med en siffra efter (a) respektive (b): 
(a 1, a 2 osv). 
 
Relationen mellan beskrivningskategorierna i vad-aspekten respektive hur-aspekten 
analyserades sedan och systematiserades i horisontala kategorisystem. Pedagogernas 
uppfattningar redovisas i resultatet dels utifrån reflektioner som lyfts fram i intervjuerna 
och dels genom en teoretisk analys. 
 
 
Teoretisk analys 
En fenomenografisk studie anses nöja sig med ovan beskrivna analys, att bilda 
beskrivningskategorier och att analysera dess inbördes relationer. Det kan göra att 
resultatet som Uljens (1989) uttrycker det ”kan komma att sväva fritt för sig själv och 
existera endast i relation till sig själv” (s 82). Därför föreslår han att resultatet förankras 
i en vidare kontext och relateras till studiens teoretiska utgångspunkter.  

Ett forskningsarbete som utspelar sig så praktiknära som fallet har varit i denna studie 
har inneburit att jag i rollen som forskare både varit utomstående och deltagare och hela 
tiden växlat mellan närhet och distans till det som studerats. Jag har också fått sätta mig 
in i tidigare forskning och gjort teoretiska ställningstaganden. För mig har det inneburit 
att ständigt tolka och reflektera utifrån olika perspektiv under arbetets gång och redan 
under transkriptionsfasen påbörjades en tolkningsprocess som kan liknas vid det som 
Alvesson och Sköldberg (2009) kallar för en abduktiv tolkningsprocess. De menar att 
abduktionen inbegriper förståelse i tolkningsprocessen genom en dialektik mellan 
empiri och teori. Den tolkning som gjorts utifrån studiens teoretiska perspektiv 
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presenteras under rubriken teoretisk reflektion över beskrivningskategorierna i 
resultatkapitlet. 

 
Sammanfattande analys av samtliga beskrivningskategorier  
Jag valde sedan att ta ett steg till i analysarbetet vilket innebar att titta närmare på 
relationerna mellan samtliga beskrivningskategorier. Det innebar att de tre 
fallbeskrivningarnas resultat sammanfördes och analyserades som ett fall det vill säga 
en syntes (Yin, 2007). 
 
Först sammanställdes de tre fallens beskrivningskategorier för vad- aspekten (a) 
respektive hur- aspekten (b). Utifrån den sammanställningen analyserades sedan vilka 
slags skillnader som kunde urskiljas mellan vad- och hur – aspekten. Analysen ledde 
fram till ytterligare en aspekt som fick namnet varför- aspekten. De tre aspekternas 
beskrivningskategorier analyserades i ett hierarkiskt kategorisystem.  
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Resultat 
Resultatet presenteras först i tre fallbeskrivningar där varje arbetslags utvecklingsarbete 
betraktas som ett separat fall. Samtliga namn är fingerade. Upplägget är detsamma för 
alla tre fallbeskrivningar och har följande struktur:  

- Deskriptiv redogörelse för processen. Redogörelsen inleds med en kort 
introduktion kring förhållandena på de aktuella avdelningarna samt 
pedagogernas tankar bakom val av utvecklingsområde. Sedan följer en 
framställning av samtalens innehåll i handledningsträffarna. Det görs genom att 
citat varvas med sammanfattningar av samtalen. Framställningen redovisas i 
tidskronologisk ordning och skrivs i nutid för att ge en autentisk känsla för 
läsaren. Det rika antalet citat avser att bidra till transparens och belysa 
variationen av pedagogernas upplevelser och uppfattningar under processens 
gång.  

 
- Redovisning av pedagogernas uppfattningar av förändringar och vad som gjorde 

att förändringarna ägde rum. Det görs genom att först redovisa de 
beskrivningskategorier som urskiljts och sedan genom att beskriva pedagogernas 
reflektioner utifrån intervjusamtalen. Efter det görs en teoretisk reflektion och 
tolkning utifrån studiens teoretiska perspektiv.  

 
Efter de tre fallbeskrivningarna följer ett avsnitt som har rubriken Tre fallbeskrivningar 
– en fallstudie. Där presenteras en sammanfattning och en slutsats i en syntes av de tre 
fallbeskrivningarna. Kapitlet avslutas med en resultatdiskussion där en jämförelse görs 
mellan de tre fallbeskrivningarna utifrån likheter och olikheter. 
 

Fallbeskrivning 1 – Röda arbetslaget 
Det röda arbetslaget består av de tre pedagogerna Bodil, Eva och Anna. De har alla tre 
arbetat på den aktuella förskolan i många år och känner varandra väl men som arbetslag 
är det första terminen de jobbar tillsammans. De anser sig behöva utveckla arbetet kring 
ämnesområdet matematik då de tidigare inte kommit på djupet inom det området. Eva 
har nyligen gått en högskolekurs i barns lärande inom språk och matematik och har 
därför färska kunskaper i ämnet. Anna har tidigare gått liknande kurs och vill gärna 
utveckla matematikarbetet på avdelningen. Bodil är lockad av tanken men samtidigt 
frågande till hur det ska gå till i en grupp med barn i åldrarna ett till fyra år. Med dessa 
skilda förförståelser startas arbetet upp. 

 
Utvecklingsarbetet – en övergripande beskrivning av processen 
Första handledningssamtalet 
Inför första handledningsträffen bestämdes att observera och dokumentera vad barnen 
ägnade sig åt av egen drivkraft som kunde härröras till det matematiska området. De 
satte upp observationsprotokoll i varje rum och spanade efter vad barnen verkade 
intressera sig för och vad som väckte deras nyfikenhet. Litteratur fanns på avdelningen 
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som användes för att skaffa sig egna kunskaper om vad matematik för små barn kan 
innefatta.  
Vid första handledningssamtalet reflekterar pedagogerna i röda arbetslaget över 
närvaron med barnen. De upplever att de tack vare fokuseringen på ett ämnesområde 
stannar upp och lyssnar in barnen på ett mera aktivt sätt.  Bodil: Ja jag tänker till... även 
om det inte är matte så har jag gjort en paus och tänkt och gett tid.  De lyfter också att 
fokuseringen ökar deras egna insikter om vad matematik kan innebära för små barn.   
 

Anna: ...men  just det här att man sitter ner och tänker mer matte... mer än vad 
man kanske..man kanske inte har tänkt att ”är det här matte eller vad är det dom 
håller på med” man kanske bara har.... 
 
Bodil: Ja, ”titta vad roligt, dom ser det här, dom gör det här” men kanske inte just 
tänkt matte... 
 
Anna: ... nä tänkt: ”vad är det han gör han håller ju faktiskt på och utforskar... 
ja...nåt inom matematik ja”... och sen när man ska göra en sån här självreflektion 
då blir det också mer tror jag att man har det med sej mer att det här blir mer gjort 
 

Efter hand som samtalet fortskrider konstateras att de framför allt sett att barnen ägnar 
sig åt sortering av olika slag. Arbetslaget bestämmer sig därför att skapa ökade 
förutsättningar för barnens matematiska aktiviteter med utgångspunkt i 
sorteringsövningar. De bestämmer sig också för att medvetet använda matematiskt 
språkliga begrepp oftare tillsammans med barnen.  De nya aktionerna formuleras enligt 
följande:  
 

Göra miljön tydligare - Vi vill ge rika tillfällen till spontan sortering genom 
att göra det tydligt var allting ska vara. Vi skriver på lådorna vad som ska 
ligga i lådan.  
 
Vi ska vara närvarande och vägleda barnen i det vi förändrar.  
 
Tydliggöra fokus på mattespråket i samtal med barnen genom att använda 
matematiska begrepp. Vi ska börja säga ”sortera” istället för ”städa”.  
 
Vi ska vara mera närvarande och lyssna ännu mera på barnen - Fortsätta att 
utforska barnens egna matteaktiviteter  
 

Andra handledningssamtalet 
Under det andra handledningssamtalet framkommer att pedagogerna har fått 
”matteglasögonen” på sig, ett uttryck de själva använder. De har sett att barnen ofta 
ägnar sig åt matematik i vardagen och pedagogerna upplever att barnen själva använder 
matematiska begrepp oftare nu. Pedagogerna vill hitta flera platser i inomhusmiljön där 
barnen kan ges möjligheter att utveckla det matematiska tänkandet. De ser tydligt hur 
deras eget engagemang har stor betydelse för att barnen ska bli inspirerade:   

Bodil: ... att man ser det jättetydligt det här med att man själv blir engagerad då 
följer ju barna med jätte på en gång alltså det är ju det de hänger på att vi kanske 
plockar fram det här materialet tillsammans... 
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Eva: Jo men det blir ju som en slags kedjereaktion och är jag engagerad är det ju 
svårt för barnen att inte bli intresserade... 

Anna: Och så får du med flera också, än bara dom här... annars kanske det bara 
har varit några barn som har varit intresserade men nu tror jag man får med flera. 

Något som pedagogerna också reflekterar över är att de upptäcker mer och mer att de 
allra minsta barnen ägnar sig mycket åt matematiska aktiviteter.  
 

Anna: ... dom plockar i dom plockar ur, dom har de här plocklådorna med olika 
former det är ju också att se formen som passar i åh... det kanske man inte har 
tänkt att det är ju också en matematik i det hela... 
 
Eva: Ja precis dom håller på och urskiljer saker det går ju inte att lära sig 
matematik sen om du inte kan urskilja att den är annorlunda än den. 

 
I detta samtal kommer de även in på att ett utvecklingsområde ger ringar på vattnet och 
utvecklar flera områden. I det här fallet är det språk och samspelet som nämns.  

Anna: ... det är ju mycket att språket är ju med så mycket i matte hela tiden också 
man får ju med det samtidigt som man... är det matte eller är det språk? Det går ju 
i varandra. 
 
Bodil: Ja det leder ju vidare, det leder vidare till det sociala, dom vill ju vara där 
vi är då blir det många... det blir samspelet, det blir turordning ”jag får plats, du 
får plats”. 
  

De tre pedagogerna säger nu att de ser att matematiska aktiviteter ständigt förekommer i 
vardagen, barnen ordnar pärlor i färger och mönster, ställer i rader, jämför och räknar 
gurkskivor under lunchen. Pedagogerna bestämmer sig för att tillföra mera material som 
kan hjälpa barnen att komma vidare i sina aktiviteter. De ska ta fram en våg, fylla 
plastdunkar med olika tyngder och dela upp gruppen i mindre grupper när de sorterar 
(städar) för att tydligare kunna samtala och sätta ord på vad de gör ur ett matematiskt 
perspektiv.   
 
Tredje handledningssamtalet 
Under detta samtal talar pedagogerna om att deras förmåga att se barnens aktiviteter 
inom det matematiska området har befästs. Eva uttrycker det så här:  
 

De känns som man får bekräftat ”ja dom håller på hela tiden”... jag har svårt att 
föreställa mej hur man ska kunna sluta se det här (skrattar)...vet inte, jag har svårt 
att tro att man kommer att göra det. 

 
Det har vid det här laget även fått effekter för barnen utanför förskolans väggar. Bodil 
har tidigare ställt sig frågan huruvida barnen faktiskt ägnar sig mera åt matematiska 
aktiviteter sedan de förändrat i miljön med fokus på det matematiska området eller om 
det helt enkelt är så att de som pedagoger nu skärpt blicken och därför upplever att 
barnen ägnar sig mera åt sådana aktiviteter. Hon tycker sig nu fått svar på den frågan 
efter att de delgett föräldrarna på ett föräldramöte om hur utvecklingsarbetet 
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framskrider: 
 

Bodil: Jag tänkte på de här med miljön också och det här som jag har pratat om 
förut: ”Har dom verkligen hållit på med matte innan vi...?” Och lite mer svar fick 
ju jag igår när vi berätta de här för föräldrarna och flera stycken sa: ”Åå då får 
man sin förklaring på varför dom går hemma och säger ”tungt” om allting.” Och: 
”Ja vi har funderat varför dom sitter och radar upp så mycke hemma”... jaa så 
föräldrarna har också sett matte hemma och då tänkte jag så här: Ja men då måste 
de ju va miljön och att vi påverkar dom ...  
 

Vid detta handledningssamtal tittar vi också på foton från de förändringar som gjorts i 
miljön. Tillsammans med fotona och de observationer som gjorts av pedagogerna blir 
det tydligt att det material som tillförts fångar de små barnen mest (ett- treåringarna). De 
små barnen tycks också ägna sig mest åt aktiviteter som har med matematik att göra, de 
plockar, jämför, letar lika och olika. Plastdunkarna med olika tyngder som pedagogerna 
gjort i ordning fascinerar också de minsta barnen mest. Utifrån dessa observationer 
kommer arbetslaget överens om att inspirera och utvidga de större barnens möjligheter 
till att utveckla sina matematiska förmågor. Detta ska göras genom att erbjuda olika 
former av problemlösning. Barnen ska t ex få en bild av en konstruktion som de ska få 
som utmaning att försöka efterlikna. Pedagogerna ska dokumentera denna aktivitet med 
kamera för att sedan reflektera tillsammans med barnen för att få barnens tankar kring 
aktiviteten.  
 
Fjärde handledningssamtalet 
I det fjärde och sista handledningssamtalet konstaterar pedagogerna i det röda 
arbetslaget att de märker en skillnad i hur de samtalar med barnen genom att de mera 
medvetet stannar upp och samtalar om vad barnen gör:   
 

Eva: Jag tänker ännu mer på språket att det är viktigt som en bärare av 
matematiska begrepp... ja så det tycker jag att jag tänker ännu mer på att ... att 
man känner att det är meningsfullt då, det blir ju väldigt meningsfullt i varje möte 
att prata egentligen att prata och benämna ... och ta tag i när nån säger nånting, 
då kan man fortsätta prata med barnet om det... ja... 

 
Under det här samtalet vill pedagogerna diskutera hur man ska förhålla sig till barnens 
sätt att närma sig matematik. Ska man ”rätta” när de räknar fel eller ska man bara 
uppmuntra att de räknar? Ska man göra olika beroende på barnets ålder? Pedagogerna 
jämför med när barnen närmar sig skriftspråket och menar att då ”rättar” man inte utan 
bekräftar att de skriver och att de kan bokstäver oavsett om de är rättvända, i rätt 
ordning eller låtsasbokstäver. Ska man förhålla sig på samma sätt inom matematiken? 
Vid detta handledningstillfälle tittar vi på några filmsekvenser och i en syns hur 
pedagogen och barnet tänker olika kring en matteaktivitet och diskussioner uppstår om 
hur mycket man ska styra, utmana eller bekräfta. Några givna svar kommer inte fram i 
dessa diskussioner men samtalet utmynnar i att det röda arbetslaget nu vill utveckla 
arbetet med dokumentationer. Dokumentationer i form av film och foto med fokus på 
barnens egna reflektioner. De vill framförallt dokumentera för att barnen ska få syn på 
sitt eget lärande och få sätta ord på det tillsammans med någon vuxen eller få berätta för 
sina kompisar. Anna: ... att vi ska försöka dokumentera så att barna själva ser sitt 
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lärande då. Eva: Ja och kan berätta om sitt lärande. Bodil: Det är vårat nästa steg. 
 
Identifierade beskrivningskategorier för pedagogernas uppfattningar av förändringar 
och betydelsebärande faktorer  
Pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar som ägt rum och vad det var som 
gjorde att de ägde rum har sammanställts i beskrivningskategorier och ordnats i ett 
horisontalt system. Det horisontala systemet innebär att beskrivningskategorierna inte 
har någon inbördes rangordning i bemärkelsen bättre/sämre eller mer/mindre 
förekommande (Uljens, 1989). Följande beskrivningskategorier har identifierats för det 
Röda arbetslaget: 
 
Vad – aspekten (a) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar som 
ägde rum: 

a 1 
Ökade   
ämneskunskaper 
hos 
pedagogerna 

a 2 
Ökad 
medvetenhet om 
förhållningssättet 
hos pedagogerna 

a 3 
Ökat 
självförtroende 
hos 
pedagogerna 

a 4 
Effekter 
för 
barnen 

a 5 
Konkreta 
förändringar 
i miljön 

Figur 6: Beskrivningskategorierna a 1, a 2, a 3, a 4 och a 5 för Röda arbetslaget inordnade i ett horisontalt 
system.  
 
Hur – aspekten (b) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka faktorer som 
hade betydelse för att förändringarna ägde rum:    
 

b 1 
Att fokusera 
på ett ämne 

b 2 
De reflekterande 
samtalen  

b 3 
Dokumentationer; film, 
foto, 
observationsprotokoll 

b 4 
Ökad medvetenhet 
om förhållnings - 
sättet hos 
pedagogerna 

Figur 7: Beskrivningskategorierna b 1, b 2, b 3 och b 4 för Röda arbetslaget inordnade i ett horisontalt 
system.  
 
 
Reflektioner som lyfts fram av pedagogerna i intervjuerna 
Beskrivningskategorierna anges löpande i texten för att exemplifiera olika uttryck för 
respektive kategori.   
 
När de tre pedagogerna i Röda arbetslaget tillfrågades om de upplevde att några 
förändringar skett lyftes ofta ökad medvetenhet ur olika infallsvinklar fram. Anna 
beskrev att hon ökat sin medvetenhet kring de små barnens lärande i matematik men 
även kring sitt eget förhållningssätt (a 1 och a 2): Hur gör jag som pedagog med 
kroppsspråk och sätt att möta dem? En stor förändring för Bodil var den ökade 
medvetenheten med tanke på ämnet matematik för små barn (a 1). Hon hade också 
blivit påmind om hur viktigt det var att vara nära barnen, att verkligen sätta sig ner och 
vara med dem (a 2). Eva hade ökat sin nyfikenhet på barnen och tänkte mera på hur hon 
använde språket tillsammans med barnen (a 2). Både Bodil och Eva kom in på att 
arbetet i sig hade gett ett ökat självförtroende: Det lyfter fram ens yrkeskunskaper och 
man blir lite bekräftad (Eva). Man bygger självförtroende och då jobbar man bättre mot 
barna... man får feedback från dej, man behöver det, det hjälper en (Bodil.) (a 3) 
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Eva framhöll miljön som den största konkreta förändringen i verksamheten, att de 
tillfört material på ett medvetet sätt både typ av material men även placeringen av 
materialet så att det gjorts inbjudande att använda (a 5). Hon framhöll faktumet att 
zooma in ett ämne som en betydelsebärande faktor (b 1). Det har gjort att de som 
pedagoger har lyssnat på ett mera fokuserat sätt (a 2) och utifrån vad de sett och hört 
anpassat miljön (a 5). … för vi har dom här matteglasögonen och så händer det nåt med 
barnen när vi gör det här, när vi blir medvetna(b 5). Anna instämde i detta:  

Det märks ju på barnen nu också dom räknar överallt, framförallt dom små tycker 
vi att vi sett mer än vad vi gjort förut (a 4). Vi har uppmärksammat att dom yngre 
gör så mycke som inte vi kanske har tänkt på så mycke förut (a 2). Men kanske tack 
vare att vi ändrat miljön och lyft in det i miljön (a 5). 
 

Bodil talade också om att den synliga förändringen som skett var att de tillfört annat 
material till inomhusmiljön och att barnens intresse för matematik ökat (a 5 och a 4). 
Grunden till förändringarna menade hon handlade om den ökade medvetenheten i att de 
kunde se på ett annat sätt (b 4): Det är ju inte bara våra förändringar utan att vi ser att 
det finns. Anna menade att den ökade medvetenheten om matematik och att deras 
förmåga att se de små förändringarna hos barnen hade lett till de förändringar som gjorts 
i miljön (b 4). Hon ansåg att fokuseringen på ett ämnesområde hade utgjort en viktig 
faktor (b 1):  
 

Vi har fått en annan syn på det hela, vi ser den lilla förändringen, man ser vad 
barna håller på med när man koncentrerar sej på en sak som vi har gjort då med 
matematiken och vi personal också börjar titta och se matematik med lite andra 
ögon än vad vi gjorde förut. Det tror jag är tack vare att man har koncentrerat sej 
på de och mycke diskussioner runt ikring och diskuterat hur vi ska gå vidare. (b 2)  
 

Alla tre tyckte att det hade varit svårt att få tid till dagboksanteckningar för egna 
reflektioner. Bodil tyckte inte heller att det var nödvändigt för att komma vidare i 
arbetet. Anna önskade att hon hade skrivit mera självreflektioner då hon trodde att det 
hade kunnat bidra till att hon funderat mera över varför man gör som man gör. Eva 
menade att tankarna ändå fanns där ... att man vet att man ska skriva fokuserar ens 
tankar, sen kan man komma längre tror jag om man skriver mer... men man är i den 
fåran även om man inte ens skriver ner det.(b 3) 
 
Pedagogerna framhöll kombinationen av att skriva observationsprotokoll och att få 
samla ihop sina tankar i handledningssamtalet som en faktor av stor betydelse för att 
utveckling och förändring i arbetet med att utveckla ämnet matematik ägde rum. (b 2 
och b 3)  

 
Anna: Att skriva ner på observationsprotokollet det måste man göra på nåt vis och 
då tror jag också att jag ser det där lilla för att jag skriver ner det. Och sen våra 
samtal att vi sätter oss ner, de är....jag tror det är det största. Det här att få 
chansen att sitta ner och diskutera å reflektera med varandra. Det är ju väldigt 
viktigt för att kunna gå vidare och att man alla ser på samma sak... det tycker jag 
har känts bra…och bra diskussioner har vi haft, det har känts bra när du hållit i 
trådarna när vi suttit och diskuterat…och veta att man har den här tiden att prata 
bara om det här, att man fått prata klart. ( b 2 och b 3) 
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Eva: Kombinationen av att man bestämmer något man ska göra tillsammans i det 
här reflekterande samtalet, det är inget som behöver ske i stress utan man har tid 
att prata så bestämmer man nånting och så har man det med sej i några veckor, 
det är nån sorts kombination och så pratar man med varandra under tiden ”va var 
de vi såg?” och så kollar man in ”vad gör dom här?” Och så fogas de ihop... utan 
samtalet skulle det ta mycket längre tid och det skulle spreta mycke mer tror jag. (b 
1, b 4 och b 2) 

Några andra betydelsebärande faktorer som nämndes var aha-upplevelserna med 
barnen och filmerna. 
 

Bodil: Aha-upplevelserna med barnen.  Och dom blir ännu mer aha när man 
pratar om dom, då blir dom stärkta av det man sett och hört, att man tillsammans 
får prata om dom... och filmerna blir ett extra steg att se det här. (b 2, b 3och b 4) 
 
Anna: Filmningen är också bra.  Hur man ser och tar till vara och bygger vidare 
när man ser att barnen har börjat med nåt, prova vad händer i nästa steg? Så har 
jag nog inte tänkt förut.(b 3 och b 4) 
 

 
Teoretisk reflektion över beskrivningskategorierna 
Ökade ämneskunskaper hos pedagogerna (a 1): Pedagogerna beskrev att de börjat se 
barnens aktiviteter med ”matteglasögon” på och hade därmed upptäckt ytterligare en 
dimension av vad barnen höll ägnade sig åt. Det som tidigare setts som något som små 
barn gör helt enkelt (plocklådorna t ex) hade de nu fått ett lärandeperspektiv på. På så 
sätt hade de också fått något att utgå ifrån för att utmana barnens lärande i matematik. 
Bodil, som från början ansåg sig veta ganska lite om vad matematik för små barn skulle 
kunna innebära, upplevde att hon ökat sina kunskaper mycket inom just det området.  
 
Ökad medvetenhet om förhållningssättet hos pedagogerna (a 2) var något som 
framhölls ofta av alla tre pedagoger. De uttryckte att de såg barnen och framförallt de 
små barnens lärande på ett annat sätt, de fick aha-upplevelser med barnen som Bodil 
uttryckte det, de stannade upp och samtalade med barnen på ett mera aktivt sätt än 
tidigare. De menade att de tänkte mera medvetet på vad de sa till barnen rent språkligt 
och hur de bemötte dem i lärandet. Pedagogerna såg att 1 – 3 åringarna var aktiva i sitt 
eget lärande vilket Björklund (2008) också lyfter fram i sin studie om små barns 
litteracitet. Med utgångspunkt i Sheridan m.fl. (2009), som framhåller att förskolor som 
bedömts ha hög kvalitet karakteriseras av ett lärandeorienterat arbetssätt med tydlighet 
om vad som är i fokus för lärandet, skulle man kunna påstå att det Röda arbetslaget har 
utvecklat ett arbetssätt som gynnar barns lärande eller med andra ord ökat sin 
pedagogiska medvetenhet. En annan aspekt ur kategorin ökad medvetenhet om 
förhållningssättet som pedagogerna talade om var det egna engagemangets betydelse 
för att utmana barnens lärande. De ordnade med material och miljö tillsammans med 
barnen och fick på så sätt flera barn intresserade. Eva talade om en ”kedjereaktion”. Att 
förstå barnens sätt att lära och att engagera sig i vad var och en behöver är något som 
stöds av Gärdenfors (2010) som skriver om betydelsen av lärares inlevelseförmåga för 
barns utveckling och lärande. Beskrivningskategorierna (a 1) och (a 2) kan också 
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belysas i ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av Hundeide (2006) som använder 
utvecklingszonen som bild för den vuxnes ansvar för barnets utveckling. Man kan säga 
att pedagogerna genom sin ökade medvetenhet om sitt samspel med barnen har vidgat 
sin zon för möjlig utveckling av sina uppfattningar om barnen och därmed även om 
verksamheten.  
 
Ökat självförtroende hos pedagogerna(a 3) var en aspekt som kom upp i samband med 
att de fick feedback och bekräftelse på sitt arbete. Bodil nämnde det i klartext då hon 
relaterade till de reflekterande handledningssamtalen men även den feedback de fick 
från föräldrar och de faktiska effekter de såg på barnen. Som deltagande observatör har 
jag sett att dessa faktorer har stärkt glädjen och motivationen under utvecklingsarbetets 
gång. De har fått bekräftelse på att deras arbete gör skillnad. Det kanske kan ses som ett 
uttryck för den hälsofrämjande aspekt som Egerbladh och Tiller (1998) menar att ett 
utvecklingsarbete kan ge då kreativitet skapar meningsfullhet för människan. Ökat 
självförtroende, minskad stress och ökad arbetsglädje är några av de effekter som 
handledning i sig syftar till, enligt Ahnér (2001).  
 
Effekter för barnen (a 4) har fått bilda en beskrivningskategori gällande det Röda 
arbetslagets pedagogers uppfattningar av förändringar under utvecklingsarbetet. 
Följande citat från resultatredovisningen är exempel på hur det har uttryckts: dom 
räknar överallt, barnens intresse för matematik har ökat, barnen ordnar pärlor i färger 
och mönster, ställer i rader, jämför och räknar gurkskivor under lunchen, föräldrarna 
har också sett matte hemma. Den forskning jag tidigare relaterat till om barns lärande 
och om specialpedagogik i förskolan pekar på det relationella perspektivet som en 
framgångsfaktor för utveckling och lärande. Lyhörd samspelsstil (Almqvist i Sandberg 
red. 2009), pedagogisk medvetenhet (Sheridan m fl, 2009), pedagogens kunnande i att 
synliggöra lärandeobjektet utifrån barnets erfarenhet, behov och sätt att förstå 
(Gustavsson & Mellgren, 2005) är några exempel på hur det relationella perspektivet 
ges uttryck. Det är också sådana begrepp som kan stämma väl överens med de 
förändringar som pedagogerna i Röda arbetslaget gett uttryck för och som lett till 
effekter för barnen. 
 
Konkreta förändringar i miljön (a 5) har utgått ifrån de aktioner som bestämts under 
handledningssamtalen. Intressant att notera är att de nämner förändringarna i miljön 
som ett led i att de själva upptäcker nya aktiviteter hos barnen som ökar deras 
medvetenhet och får effekter på barnens lärande. Det blir därför svårt att i en praktik 
hålla isär vad- och hur- aspekterna, de tenderar att påverka varandra i en ständig 
växelverkan. Förändringarna i miljön har handlat om att tillföra olika material utifrån 
vad de sett att barnen intresserat sig för. I en sociokulturell begreppsvärld skulle det 
också kunna kallas redskap eller artefakter som medierar lärande. (Säljö 2000, Dysthe 
2003).  
 
Att få fokusera på ett ämne (b 1) lyfts fram av pedagogerna som en gynnsam faktor för 
utvecklingsarbetet. Dels anser de att det blivit tydliga effekter för barnen inom det valda 
ämnesområdet men det verkar också ha skapat ett lugn och en tillfredsställelse för 
pedagogerna som i sin tur kan vara en förklaring till att de upplever ett ökat 
självförtroende.  
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De reflekterande samtalen (b 2): I ett socialkonstruktionistiskt synsätt är det i 
interaktionen som kunskap skapas och kommunikation är det mest betydelsefulla 
verktyget. Berger och Luckman (2010) talar om face-to-face situationen som en 
avgörande interaktionssituation där man förutom andras synpunkter även får höra sig 
själv uttrycka sina tankar vilket stärker ens förståelse för det aktuella ämnet.  Bodil sa 
att upplevelserna med barnen blev stärkta när de i handledningssamtalen tillsammans 
fick prata om dem. Alla tre pedagoger upplevde här att utan samtalet hade de inte 
kommit vidare på samma sätt. Anna sa: Och sen våra samtal att vi sätter oss ner, de 
är....jag tror det är det största. Det är i samarbete med andra som man kan utvidga sin 
utvecklingszon (Vygotskij, 2007; Hundeide 2006). 
 
Dokumentationerna (b 3) i form av observationsprotokoll, filmer och foton har nämnts 
som handlingar som haft betydelse för förändringarna i verksamheten. Enligt Hundeide 
(2007) och Gärdenfors (2010) har pedagogens uppfattningar om barnet och det samspel 
som blir till följd av dessa betydelse för de kompetenser som barnet utvecklar. 
Dokumentationerna har hjälpt till att se och förstå hur barnen tänker. Filmerna har 
dessutom synliggjort samspelet mellan barn och pedagoger. Observationer och 
dokumentationer har legat till grund för diskussionerna i samtalsträffarna och enligt 
Bodil, Anna och Eva så var det kombinationen av nämnda aktiviteter som var det 
kraftgivande i utvecklingsarbetet. Det får stöd av Lenz Taguchi (2000) som hävdar att 
diskussion och reflektion utifrån pedagogisk dokumentation kan leda till att 
pedagogiken kan utvecklas och förbättras i en kollektiv process.  

Ökad medvetenhet om förhållningssättet hos pedagogerna (b 4) kom att utgöra en 
kategori för både (a) och (b). Under intervjun nämndes av samtliga pedagoger i Röda 
arbetslaget att den ökade medvetenheten legat till grund för förändringarna. De nämnde 
även det ökade medvetandet som en förändring i sig genom att det fick konsekvenser 
för samspelet med barnen. Därför finns den kategorin med både under vad- och hur 
aspekten. Som ett uttryck för hur- aspekten säger Bodil: Det är ju inte bara våra 
förändringar utan att vi ser att det finns. Anna säger så här: Vi har fått en annan syn på 
det hela vi ser den lilla förändringen, man ser vad barna håller på med… och diskuterat 
hur vi ska gå vidare. Utifrån den ökade medvetenheten om både matematik som ämne 
och betydelsen av pedagogernas egna förhållningssätt så har jag som deltagande 
observatör noterat att pedagogerna under arbetets gång oftare började uttrycka sig i 
termer av ”Hur går vi vidare”? Det kan tolkas som att pedagogerna oftare började tänka 
hur de skulle leda barnen vidare till steg B i utvecklingszonen enligt Säljös (2000) bild 
av stegen i utvecklingszonen.  
 

Fallbeskrivning 2 – Gröna arbetslaget 
Det Gröna arbetslaget består av fem pedagoger, Karin, Monika, Kattis, Hillevi och 
Maggie. Kattis deltar endast vid det första handledningssamtalet. Maggie är den enda 
som arbetar heltid. De är ett helt nytt sammansatt arbetslag som precis börjat jobba ihop 
då vi startar upp detta utvecklingsarbete. Karin och Hillevi har arbetat tillsammans på en 
annan förskola tidigare, Maggie har arbetat på den aktuella förskolan i ett år men på en 
annan avdelning och Kattis har arbetat på förskolan i många år. Monika har en 
ambulerande tjänst på förskolan som innebär att hon rycker in på alla avdelningar efter 
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behov men har viss schemalagd tid på den Gröna avdelningen. Barnen är i åldrarna ett 
till fyra år. 
Eftersom pedagogerna är nya för varandra som kollegor vid tiden för studiens början 
kommer de fram till att välja leken som utvecklingsområde. Resonemanget utgår från att 
leken är central för förskolans pedagogik och att skapa en god lekmiljö skulle kunna 
utgöra en bra grund för dem som arbetslag och för verksamheten. Leken fungerar 
dessutom inte så bra, enligt pedagogerna. De beskriver att barnen inte verkar finna ro i 
leken, att barnen ofta går från en lek till en annan. Här ligger alltså både pedagogers och 
barns behov till grund för val av utvecklingsområde. 
 
 
Utvecklingsarbetet – en övergripande beskrivning av processen 
Första handledningssamtalet 
Till första handledningssamtalet hade det Gröna arbetslaget med hjälp av 
dagboksanteckningar och observationsprotokoll gjort sig en uppfattning av nuläget. 
Samtalet handlar till en början mycket om att allt är så nytt, nytt arbetslag, nya barn och 
en ny arbetsplats för flera av dem och att de inte hunnit prata ihop sig ännu. Kattis som 
är den enda som är kvar från förra terminen på samma avdelning beskriver sitt 
perspektiv så här: 
 

Jag tycker nästan det är svårare i och med att jag har varit här förut... ja man 
tänker liksom ” jaha nu har det blivit så där, ja just ja” det hör jag ju på dom 
andra som jobbar här nu att dom har en annan bild av det än vad jag har kvar... så 
det tar lite tid nu innan man får se hur det är liksom... det är annorlunda[...]Jag 
tror i varje fall att det är väldigt bra ibland och röra om lite. 
 

Så småningom kommer samtalet in på hur barnen leker och rummens olika möjligheter 
till lek. Karin har sett att barnen vill vara nära pedagogerna i sina inomhuslekar och 
funderar över om det kan bero på att en del barn och även vuxna är nya på avdelningen. 
Hon har också upptäckt att i ett av rummen förekommer sällan lek, det så kallade 
vilrummet. Vidare resoneras om rummens funktioner och de konstaterar att hemvrån11

 

 
är för liten, det får inte plats så många barn där varpå barnen flyttar ut hemvråleken till 
flera rum. De diskuterar huruvida det ska ses som negativt eller positivt.  

Hillevi: Nä men det är ju lite de här att dom byter rum och så här som vi har märkt 
då att ... men det kanske inte är fel heller … alltså om man är i ett rum och så 
kommer dom på nåt annat, att dom ska föda barn då, ja men då åker dom till 
sjukhuset eller ja... man kanske man ska väl inte helt vara låst att dom ska vara i 
ett ... dom är ju väldigt påhittiga. 
 

De resonerar om vikten av att vara en närvarande pedagog i lekarna dels för att barnen 
ska stanna kvar i leken längre men även för att ibland vägleda. 
 

Karin: Jag tror och tycker det är viktigt att vi pedagoger är med i barnens lekar för 
att få dom att stanna längre i sina lekar. 

                                                           
 

11 Rummet benämns hemvrå då det är inrett med ett lekkök, litet bord, stolar och dockor.  
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Maggie: Just det där att man många gånger ser att dom leker och så där, men vad 
leker dom? Liksom det gäller ju att komma in där om man har tillfälle så hör man 
ju att det är vissa som bestämmer mycke mer än dom andra liksom och de är väl 
där man måste försöka gå in att alla får vara med och bestämma. 
 

Sammantaget tycker pedagogerna i Gröna arbetslaget att barnen i stort sett leker bra 
tillsammans förutom att de har en tendens att byta lek med korta intervaller. De är också 
överens om att valstunden12

 

 är en bra metod för att skapa goda lek- och 
samspelsstunder, dels för att barnen hittar nya kompisar att leka med och dels för att det 
hjälper dem att stanna kvar i en lek över en längre tid. Valstunden kräver en tydlig 
lekmiljö och pedagogerna bestämmer sig för att satsa på att få till en tydlig och 
inbjudande lekmiljö. Den första aktionen blir att skapa en hemvrå i ett större rum och 
göra gamla hemvrån till läshörna. För att skaffa inspiration ska de gå på studiebesök till 
en annan förskola och läsa i någon litteratur om lekmiljöer. Till nästa handledningsträff 
ska de observera vad som händer med leken utifrån de nya förändringarna. 

Andra handledningssamtalet 
Denna gång upplever de alla att det blivit en skillnad i barnens lek. Det har blivit 
lugnare och hemvrån har fått ett större rum som planerat vilket gör att man som vuxen 
får bättre plats och kan vara mera närvarande. Barnen har uppskattat den nya hemvrån 
mycket. När ni hade gjort om det där rummet och då på morron då sprang dom ju in 
där på en gång (Monika). Med utgångspunkt i dagboksanteckningarna reflekterar de 
kring sitt eget lärande och hur de tänkt sedan förra träffen.  Jag lär mej ju mycke av att 
se mina kollegor och hur ni gör nu när det är mycke nya barn, man lär sej hur man ska ta 
varje barn från deras sätt liksom (Hillevi) Hon får medhåll från övriga kollegor och fortsätter:  

 
Jag tror det är viktigt att man ger barnet förtroende och positivt bemötande, det 
blir jag också så glad när jag hör mina kollegor ger positiv respons till barnen, 
man blir så glad här inne och man liksom känner va härligt det måste vara för 
barnet... när man hör andra säga ... då blir jag jätteglad (skrattar) 
 

Karin håller med om det och berättar att hon försöker prata mycket med barnen i 
vardagssituationerna om vad de lär sig, bekräfta och uppmärksamma det positiva hos 
varje barn. Hon märker också att barnen gärna vill vara där de vuxna är. Och är vi i ett 
rum under lång tids stund i leken alltså då så stannar oftast barnen kvar i leken länge 
också...(Karin) Maggie upplever att de genom att observera och fokusera på leken har 
blivit mera lyhörda på barnens idéer. Hon tycker att de blivit mera flexibla och bryter 
inte leken om de inte måste men att de skulle kunna bli ännu bättre på detta. 
 

Man skulle liksom kunna vara ännu mer följsam i deras tyckande och idéer och så 
där... just de där att man ... ja... man ska tänka till många gånger innan man säger 
nej (skrattar) faktiskt är det många gånger så att, känner jag, att det är väl kanske 

                                                           
 

12 Valstunden är en aktivitet som innebär att barnen väljer lek utifrån några förutbestämda lekstationer. Valet sker i 
en bestämd roterande turordning i gruppen. Leken pågår mellan en halvtimme och en timme. Syftet är att nya 
konstellationer av lekkamrater kan bildas och barnen får tid att leka ostört åt en lek i taget. Valstunden uppstod i 
ett jämställdhetsprojekt i några förskolor i Gävle som inleddes 1995 av Kajsa Wahlström. 



 

58 

 

 

mer som man skulle kunna genomföra bara genom att lyssna på barna, att dom får 
vara med och bestämma mer.  Jag tror att dom kan lära oss väldigt mycke hur dom 
vill ha det.(Maggie) 
 

Samtalet leder fram till att de ska fortsätta utveckla lekmiljön genom att göra i ordning 
en affär och fortsätta utveckla hemvrån. De ska också lägga stor vikt vid att lyssna in 
vad, hur och var barnen vill leka. 
 
Tredje handledningssamtalet 
Vid tredje samtalet framkommer att flera av pedagogerna har varit sjuka så de har fått 
hjälpa varandra över avdelningarna. Det har lett till att de inte har hunnit göra så många 
observationer sedan förra samtalsträffen. Mycket tid och kraft har också lagts ner på att 
alla barn ska känna sig trygga i gruppen. Trots det har en affär gjorts i ordning och i 
hemvrån har hyllorna märkts upp tydligt med bilder på var allt ska stå. De har sett att 
barnen ofta leker att de ser på TV i hemvrån varpå en ritad TV har satts upp på en vägg 
och fjärrkontroller införskaffats. Pedagogerna tycker att leken fortsätter att utvecklas 
positivt för barnen genom de förändringar som gjorts.  
 

Maggie: Jag tycker hemvrån där inne alltså den fungerar ju mycke mycke bättre ... 
oj va dom leker liksom och man blir inbjuden i leken och får vara med och dom 
bäddar och fixar och nu ska jag försöka hitta den här docksängen den här som 
barna kan ligga i...Hanna låg på fyra stolar där och skulle sova så dom bäddar 
liksom stolarna nu då ... för dom vill ju liksom kunna ligga ner. 
 

Det finns fortfarande några utrymmen på avdelningen som ännu inte är planerade och 
fungerar som det är tänkt. De har dokumenterats med hjälp av kamera och vi tittar den 
här gången på foton för att få en uppfattning av hur utrymmena skulle kunna utvecklas 
för att främja leken. Pedagogerna uppfattar att det ser rörigt ut och noterar att leksakerna 
som stått i hyllorna bara dragits ner på golvet utan tillsynes någon lekstruktur. Det blir 
också tydligt att mycket material står för högt upp för att barnen spontant ska kunna 
använda det. Precis som i förra samtalet pratar de även vid det här tillfället om att de 
verkligen vill försöka lyssna in barnen och titta på vad, hur och var de leker och 
utveckla verksamheten utifrån det. De har noterat att många tycker om att sitta och 
pyssla tillsammans. De kommer därmed fram till att prova följande nya aktioner: En 
pysselhörna ska göras på den plats som enligt fotona inte inspirerar till lek – materialet 
ska vara tillgängligt för barnen så att barnen själva kan initiera pysselaktiviteter utan att 
be vuxna om hjälp. De tänker att det också kan bidra till att stimulera barnens 
samspelsförmågor. Affären ska utvecklas vidare med pengar och prismärkning. En 
skriv- och kontorshörna ska göras i ordning i hemvrån. Pedagogerna i Gröna arbetslaget 
gör en tydlig ansvarsfördelning för att säkerställa att de nya aktionerna genomförs innan 
samtalet avslutas.  

Fjärde handledningssamtalet  
I det fjärde och avslutande handledningssamtalet kommer mycket tankar av frustration 
fram. Arbetslaget upplever att de har svårt att organisera sig, de är många pedagoger 
och de tycker inte att schemat fungerar bra. De upplever att de varken får till en tydlig 
dagsstruktur för barnen eller för dem själva. Observationerna har till följd av det blivit 
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färre under de senaste veckorna. Pysselhörnan och affären har inte utvecklats som 
planerat. Så här uttrycker de sig om nuläget: 
 

Hillevi: Man hinner inte prata liksom ... De känns som man inte kommer framåt 
som man vill... på nåt vis. Men det är ju jättespännande de vi håller på med men 
det är ju ... frustration... att bli färdig. Och valstund också hur vi ska dela upp dom, 
samtal som ska vara åh... ja... nu har snart hela terminen gått känns de som... 
 
Karin: Vi är ju många och vi går emot varandra och man vet inte alltid. ”Vad har 
dom gjort nu?” När man kommer en eftermiddag till exempel, det är klart man 
frågar men... man missar ju lite. 

Monika: Ja, jag tycker jag flyter runt ja bara... nä men, de blir ju så här när man 
går runt... och man pratar ju inte mycke med varann och planerar så. 

Maggie: De är svårt och få saker gjort känner jag att ”det här tar jag tag i, det här 
gör jag” och inte bara den här diskussionen runt, och det händer ingenting 
liksom... det var då värre än någonsin förra veckan tyckte jag. De var semester och 
de var sjukdom och vi pusslade och pusslade ... de blev ingenting upplevde jag 
förra veckan, ingenting blev det alltså... 

För att få tillbaka fokus på utvecklingsområdet leken tittar vi på en filmsekvens från när 
barnen leker i hemvrån, det rum som de är mest nöjda med. De ser då att många leker 
samtidigt i samma lek och har roligt på grund av det som gjorts i miljön. De har tillfört 
material utifrån vad de sett att barnen varit intresserade av. Det finns en kontors- och 
datahörna, en TV-hörna, utklädningskläder, en stor docksäng, kökslek och bilmatta med 
några bilar. Vi samtalar om att de utgått både från enskilda barns behov och intressen 
och vad som stimulerat samspelet i gruppen. Så långt är de ganska nöjda med de 
förändringar som gjorts i miljön men de känner nu ett stort behov av att förbättra det 
som handlar om organisation och struktur av verksamheten.  

Karin: Utifrån det här projektet då så ser man när man gör om arbetsmiljön... 
lekmiljön ja de är ju barnens arbetsmiljö, i och för sej så... leker dom ju bättre dom 
är mer trygga och vet vad det är som gäller att ”i det här rummet leker man det 
här och i det rummet leker man det”. När det blir tydligt så blir det ju bättre lek. 
Men sen kan ju vi vuxna bli tydligare att... om man mer bestämmer att ”du är där 
och jag är här” ja då tror jag det blir ännu mer tryggt för barnen. Jag skulle vilja 
ha ett schema över oss över grupper och över var vuxna ska vara och... aktiviteter 
och... valstund och ja allt det där. 

Monika: Jag tror ju mycke på den här veckoplaneringen att man vet precis vad 
man ska göra. 

Maggie: Och jag vill ha det klart. Jag tror det är mycket bara det här miljön 
va...kunna planera upp den biten var man ska vara och ha valstunden nånstans det 
är ju liksom ja... Det måste struktureras upp allting... 

Hillevi: Så vill man ju få klart alla rummen så klart, så man blir färdig. 

Samtalet avslutas med att en plan görs för hur Valstunden med barnen ska organiseras. 
En kvällstid bokas då pedagogerna ska kunna göra de planerade förändringar som 
återstår i inomhusmiljön.  
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Identifierade beskrivningskategorier för pedagogernas uppfattningar av 
förändringar och betydelsebärande faktorer  
Det Gröna arbetslagets pedagogers uppfattningar av vilka förändringar som ägt rum och 
vad det var som gjorde att de ägde rum har urskiljts i följande beskrivningskategorier 
och ordnats i ett horisontalt system: 

Vad – aspekten (a) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar som 
ägde rum: 

a 1 
Konkreta 
förändringar i 
miljön   

a 2 
Effekter för 
barnen  

a 3 
Samspelseffekter 
för arbetslaget. 

 

a 4 
Ökad medvetenhet 
om förhållnings -  
sättet för 
pedagogerna 

Figur 8: Beskrivningskategorierna a 1, a 2, a 3 och a 4 för Gröna arbetslaget inordnade i ett horisontalt 
system.  
  
Hur – aspekten (b) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka faktorer som 
hade betydelse för att förändringarna ägde rum:    

b 1 
De reflekterande 
samtalen  

b 2 
Dokumentationerna - 
film, foto och 
observationsprotokoll  

Figur 9: Beskrivningskategorierna b 1 och b 2 för Gröna arbetslaget inordnade i ett horisontalt system.  
 
 
Reflektioner som lyfts fram av pedagogerna i intervjuerna 
Beskrivningskategorierna anges löpande i texten för att exemplifiera olika uttryck för 
respektive kategori.   
 
När jag frågade pedagogerna i det Gröna arbetslaget om de upplevt några förändringar 
under utvecklingsarbetets gång och i så fall vilka så nämnde de en variation av 
förändringar. De synliga förändringarna i miljön, ommöblering och omstruktureringen 
av rummen nämns av alla eftersom utvecklingsområdet leken kom att innebära en 
förändring av inomhusmiljön. En annan förändring som identifierades var effekter för 
barnen: 
 

 Maggie: När vi gjorde om hemvrån blev det en helt annan lek.(a 1 och a 2) Alla 
har fått vara med, de har fått större ytor. Visst flyttar dom ut saker därifrån men 
inte som det var förut... det fungerar bättre och när vi ska städa man kan ge dom 
uppgifter ”glasen ska stå där...” och även dom små kan hjälpa till var grejerna 
ska vara så jag upplever en jättestor förändring.  
 
Monika: Det har blivit mer lugn i leken.(a 2) 

Karin: Det har blivit lugnare och barnen leker bättre, ja de har blivit en tydligare 
lekmiljö och jag tror det blir tryggare för barnen när det är tydligt.(a 2 och a 1) 
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Karin upplevde också effekter för dem som arbetslag: Vi har blivit mer samspelta 
eftersom vi har bestämt det tillsammans att ”nu gör vi så här”. (a 3) 
Vidare beskrev pedagogerna att tänkt mer på samspelet med barnen och att de ökat sin 
förmåga att lyssna in barnen och försökt ta barnens perspektiv (a 4): 

 
Hillevi: När man skriver ner och ser vad dom leker då tänker man mer och 
lyssnar…Och så försöker jag också att inte säga nej oftare, det har varit något vi 
samtalat om.(b 2 och a 4) 
 
Karin: Hur gör jag som pedagog och hur säger jag? Hur är jag med barnen? Hur 
styr jag dom eller inte styr dom eller…? Jag har tänkt mer på dom sakerna under 
den här tiden…(a 4) 

 
Maggie: Man ser det mer från deras ögon kanske man försöker att tänka så... 
mycket vet man men i vardagen rusar man på, på nåt vis... ja man tänker lite mer. 
Jag vet att jag måste jobba med att jag måste stanna kvar i det rum jag börjat vara 
i. Nu har jag märkt ännu mer att finns du där inne... om du reser dej och går 
iväg...ofta försvinner några bara du går iväg... jag har inte allt ansvar jag kan inte 
vara överallt.(a 4) 

Maggie sa att observationerna och att skriva ner på observationsprotokollen hade hjälpt 
henne att stanna kvar i rummet, det hade fått henne att tänka: Måste jag gå iväg just nu? 
Om jag går så ser jag inte vad som händer här. (b 2) 

Hillevi: Ja man har ju fått tänka till kring det jag tyckt varit svårt: ”vad lär jag 
mej?” Jag är ju sån som lär mej genom att prata med andra och se hur andra gör. 
Handledningssamtalen har bidragit till det. Det blir mera tydligt när någon håller i 
samtalet, så vill jag att samtalen ska kunna vara. (b 1) 

Samtliga pedagoger i Gröna arbetslaget var av uppfattningen att flera samverkande 
faktorer hade haft betydelse för den utveckling och de förändringar som ägde rum. De 
nämner då foto, film, samtalen och observationsprotokollen.(b 1 och b 2) Hillevi lyfte 
särskilt fram diskussionerna och att handledningssamtalen varit strukturerade så att alla 
fått talutrymme och fått prata klart utan att bli avbrutna: Diskussionerna kan man inte 
vara utan, att man får höra vad alla tycker och tänker. (b 1) 

Under intervjuerna kom det också upp att de känt en frustration i att de haft så många 
goda idéer och tankar men att organisation och sjukdomar och ibland brist på initiativ 
gjort att de upplevde att det gått för långsamt framåt.  
 
Teoretisk reflektion över beskrivningskategorierna 
Konkreta förändringar i miljön (a 1): Det Gröna arbetslagets pedagoger valde leken 
som utvecklingsområde vilket ganska snabbt tog sig uttryck i ett behov av att skapa en 
inspirerande lekmiljö. I efterhand kan man säga att deras utvecklingsområde kom att 
handla om inomhusmiljön. Då de var ett helt nytt arbetslag ville de också skapa en god 
utgångspunkt för en gemensam syn på verksamheten. Wetso (2006) och Nordin-
Hultman (2004) tar båda upp aspekterna tid, rum och material för en god lärande – och 
lekmiljö. Wetso visade på att barnen utvecklade lekkompetens då pedagogen var lyhörd 
för barnets intresse. Samma tanke kan sägas ha legat till grund för hur pedagogerna 
valde att skapa lekmiljön på sin avdelning. De såg att barnen gärna lekte i hemvrån som 
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visade sig vara alldeles för liten då barnen flyttade runt sakerna i flera rum. 
Pedagogerna skapade därför en hemvrå i ett större rum. Det gav ganska snabbt effekter 
för barnens (a 2) lek.  Leken beskrevs som att ha blivit lugnare, flera kunde vara med i 
samma lek då de fick plats i samma rum med den lek som många barn tyckte om. 
Maggie och Karin noterade även att det blivit lättare för barnen att plocka ihop efter sig 
då miljön blivit tydligare. 
 
Samspelseffekter för arbetslaget (a 3): Karin upplevde att arbetslaget blivit mer 
samspelt då de kommit fram till gemensamma sätt att utveckla verksamheten. 
Arbetslaget kan ses som en kontext i vilken ett behov av ömsesidighet finns för att 
skapa rutiner och gemensamma beslut. Berger och Luckman (1967) menar att utifrån 
våra mänskliga behov av meningsfull interaktion skapar vi ständigt nya vanor som 
lägger en grund för vårt handlande vilket spar tid och kraft. 
 
Ökad medvetenhet om förhållningssätt för pedagogerna (a 4): Enligt Rönnerman (2000; 
2004) handlar aktionsforskning om att utveckla och förändra en verksamhet samtidigt 
som man skaffar sig en förståelse för hur förändringen går till. Hon menar att det 
handlar om den vuxnes lärande och om att skapa kunskap istället för att konsumera 
kunskap. Den ökade medvetenheten om förhållningssättet såsom pedagogerna beskrev 
det i det Gröna arbetslaget är enligt min uppfattning exempel på den vuxnes lärande då 
de reflekterat över hur det egna förhållningssättet påverkade barnen: Man ser det mer 
från deras ögon.... ja man tänker lite mer. Jag vet att jag måste jobba med att stanna 
kvar i det rum jag börjat vara i…nu har jag märkt ännu mer att ... om du reser dej och 
går iväg...ofta försvinner några bara du går iväg (Maggie)…och så försöker jag också 
att inte säga nej oftare, det har varit något vi samtalat om (Hillevi). De ställer sig 
reflekterande frågor som: Hur gör jag som pedagog och hur säger jag? Hur är jag med 
barnen? (Karin)  

De reflekterande samtalen (b 1): I ett sociokulturellt synsätt och enligt Vygotskij (2007) 
är det i samarbete med andra som man utvecklar och höjer nivån på sitt lärande. Hillevi 
uttryckte detta mycket tydligt: Jag är ju sån som lär mej genom att prata med andra 
och se hur andra gör. Handledningssamtalen har bidragit till det. Diskussionerna kan 
man inte vara utan, att man får höra vad alla tycker och tänker. Det faktum att samtalen 
hade en viss struktur kommer också till uttryck som en betydelsefull kvalitativ aspekt. 
Att ha någon som håller riktningen och fokus i samtalet kan jämföras med den 
kommunikativa stötta som Säljö (2000) talar om i betydelsen av att i en slags sam- 
handling sträva mot utveckling och lärande till skillnad mot en lärandesituation liknande 
en föreläsning.  

Dokumentationerna -  film, foto och observationsprotokoll (b 2) uppfattades av samtliga 
pedagoger i det Gröna arbetslaget som betydelsefulla för utvecklings- och 
förändringsprocessen. Observationsprotokollen nämndes som en faktor som ”tvingade” 
dem till att se och lyssna in vilket gav dem insikter om barnens lek men även bidrog till 
att de stannade kvar längre hos barnen… då tänker man mer och lyssnar (Hillevi). Om 
jag går så ser jag inte vad som händer här… (Maggie). Observationsprotokollen har i 
det här fallet fungerat som redskap (artefakter) för den vuxnes lärande om barnens lek 
och lekmiljö.  
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I det Gröna arbetslaget uppstod en ojämvikt mellan vad de ville göra och vad de 
förmådde göra. Orsakerna som de uppgav för att de inte fullföljde sina idéer kan förstås 
utifrån Skolverkets (2005) kvalitetskriterium strukturkvalitet som handlar om 
personaltäthet, barnantal, lokaler mm.  Här fanns också en otydlighet i hur de skulle 
organisera sig personalmässigt vid sjukdomar och liknande. Som jag nämnt i uppsatsens 
inledande kapitel berör den här studien aspekten processkvalitet vilket bland annat 
innefattar pedagogiska processer, förhållningssätt och samspel med barnen. Det tredje 
kriteriet som Skoverket hänvisar till angående kvalitet är resultatkvalitet och handlar om 
resultat och måluppfyllelse. I den här fallbeskrivningen blev det tydligt att kriterierna 
påverkar och är beroende av varandra.  

 
Fallbeskrivning 3 – Blå arbetslaget 
I det Blå arbetslaget arbetar Irene, Ann och Cecilia. De känner varandra väl då alla tre 
arbetat på förskolan i många år men det är första gången som just dessa tre pedagoger 
utgör ett arbetslag. Ann och Cecilia arbetade tillsammans under föregående år och Irene 
har under tidigare år arbetat i samma arbetslag som Ann. Barngruppen är 
åldershomogen och består av sexton femåringar. 
 
Det Blå arbetslaget väljer att jobba med samtalsklimatet i barngruppen då de upplever 
att det uppstått grupperingar i barngruppen och att det ofta hörs hårda ord mellan barnen 
men även mot pedagogerna. Till första handledningssamtalet har de skrivit ner sina 
självreflektioner och gjort observationer utifrån valt ämnesområde.  
 
Utvecklingsarbetet – en övergripande beskrivning av processen 
Första handledningssamtalet 
Under den inledande rundan kommer de in på den struktur som de har i sin pedagogiska 
praktik. Föregående år då Ann och Cecilia arbetade tillsammans påbörjades arbetet med 
att göra en tydlig dagsstruktur för både barn och pedagoger. De använder dagsschema 
med bilder och delar in barnen i grupper utifrån hur barnen samspelar med varandra. 
Inledningsvis samtalar de om hur positiv strukturen är för både barn och pedagoger men 
att den för vissa barn blir jobbig att anpassa sig till. Allteftersom samtalet fortgår 
kommer olika aspekter på det strukturerade arbetssättet att dryftas.  

Irene: Det syns tydligt på barnen och även vi mår bra i det här strukturerade... 
men det som vi har börjat prata om är att vi måste vara lyhörda för barnens 
önskemål då ... ja att vi kanske måste ändra på vissa bitar... för att få in deras 
inflytande. 
 
Ann: Man måste ändå ha nån grundtro på att eller vetskap om att vi vet att det här 
är bra att man håller fast vid det då även om det blir jättejobbigt för en del barn så 
kan man inte börja vackla... det handlar ju inte om att man ska tuta i dom en massa 
saker det här med lärande men man måste ge situationer så att det är möjligt att ta 
in saker och då kan man inte ha fri lek jämt. Det är faktiskt under vissa 
strukturerade former som man har chansen att ta in. 
 
Cecilia: ... målet måste ju ändå vara att dom ska se varandras olikheter och ändå 
kunna samsas i ett rum eller på en skolgård eller senare i ett klassrum för om vi 
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delar upp dom för statiskt då, de har jag kommit till insikt om, det kan vi ju inte 
hjälpa dom med långsiktigt. 
 

Samtalet handlar sedan om det som är anledningen till valet av utvecklingsområde. De 
beskriver att det ibland kan uppstå kaosartade situationer, barnen kastar saker, 
protesterar, säger nedvärderande saker till varandra och några har negativa kommentarer 
till vissa typer av lekar. Det oroar pedagogerna mycket och de förstår inte hur det 
kommer sig att det blir så här. De funderar mycket över sitt eget förhållningssätt, att de 
försöker tänka mycket på att berömma och bekräfta barnen när det fungerar bra. De 
pratar också om vikten av att som pedagog välja sina strider och att sänka sina krav i 
exempelvis samlingssituationerna för att få barnen med sig. Men det som oroar 
pedagogerna mest är att de ser tydliga tendenser till att samtalsklimatet har ett 
genusperspektiv. En grupp pojkar som har stort inflytande på övriga barn har åsikter om 
vilka lekar man kan leka när man är pojke och är av åsikten att flickor inte kan lika 
mycket som pojkar. Det här känns viktigt för pedagogerna i det Blå arbetslaget att jobba 
vidare med. Samtalet avslutas med att följande aktion formuleras:  

- Dela in i pojk- och flickgrupper. I grupperna ska de jobba med övningar för att 
stärka både pojkar och flickor att våga vara sig själva och att våga välja vad man 
vill göra. Pedagogerna kommer att styra valet av material och lekar. 

 
Andra handledningssamtalet 
Under det andra handledningssamtalet kommer både positiva och negativa upplevelser 
till uttryck hos pedagogerna. Cecilia ser en positiv utveckling av barnens samspel och 
samtalsklimat under förutsättning att de som pedagoger finns i närheten ... leken har 
utvecklats, samspelet och samtalsklimatet när vi vuxna finns i rummet... Hon ser även en 
stor betydelse av hur de har organiserat miljön i rummen. För att skapa förutsättningar 
till samspel och dialog mellan barnen har de placerat bord med lekmaterial ut ifrån 
väggarna så att flera barn får plats runt borden och de har placerat världskartan (som 
intresserat flera av barnen mycket) i ögonhöjd för barnen. Det här har enligt Cecilia gett 
resultat. Ann och Irene tycker att leken och samspelet fungerar bra när de delar in 
barnen i mindre grupper. Irene upplever att barnen verkar trivas bra och att det är 
positivt för dem med det strukturerade arbetssätt de har. 

När det gäller pojk- och flickgrupperna upplever pedagogerna att det blivit positivt för 
flickorna som provat aktiviteter de oftast inte gör annars. I pojkgrupperna däremot 
upplevs ibland att könsrollsmönstret förstärkts trots att de har kul med dockor och 
frisörslek exempelvis. Det verkar svårt för dem att förlika sig med en annan bild av hur 
pojkar kan vara. Pedagogerna vill ändå fortsätta med dessa grupper för att låta det få 
mera tid. Det som känns tungt är att det fortfarande förekommer hårda ord från flera av 
barnen. Pedagogerna beskriver det som att barnen ibland brister i respekt för både barn 
och vuxna. Den stora frågeställningen pedagogerna brottas med under samtalet är vad 
det beror på och varför de inte lyckas förändra det faktum att några barn ofta uttrycker 
sig i negativa ordalag trots att de upplever att gör allt de kan.  

Ann: Det funkar för det mesta väldigt bra. Men sen finns det fortfarande hos en del 
av barnen en brist i respekt för både oss vuxna och för andra kompisar, det är … 
liksom den här frågan som ältar hela tiden: Vad beror det på att dom har det här 
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behovet, det är nästan hela tiden i alla situationer vad man än gör och jag tycker 
alla vi tre vi möter det här med stor variation och med jätteproffsighet så det är ju 
inte att man handlar efter nån mall att ”nu ska vi minsann göra så här” utan vi 
bemöter det med mycke kärlek, fast hand, vi blir arga ibland... 
 

Samlingen är en konkret situation som Ann lyfter. Några barn vill sitta i samlingen 
medan några protesterar och skapar oro under samlingen. De har börjat fundera över att 
låta barnen välja om de vill vara med eller ej: ... för man kan ju inte ägna en hel samling 
åt att sitta och tjata på dom hela tiden... 
 

Cecilia: ... när dom blir fler än fyra då blir de det här och då blir det liksom... 
destruktivt... jag blir otroligt förvånad över att liksom det här ”håll käften” och att 
när jag liksom ger allt jag kan av mej själv hela dagarna att det blir det här att 
dom hamnar i en tumult som smittar av sej och... möter upp med och liksom 
kontrar med fula ord. Vi försöker ge barnet respekt utifrån ”hur tycker du vi ska 
göra? Hur vill du att vi ska göra när de bli så här” Det... det är svårt. 

Följande reflektioner görs utifrån frågeställningarna ”varför jag gör som jag gör” och 
”vad skulle jag kunna göra annorlunda”: 

Cecilia: Varför jag gör som jag gör det är för att jag vet att man måste arbeta 
medvetet för att barna ska få en social styrka för annars kan dom inte ta emot 
lärande och jag vet det jag är väl medveten om vad dom behöver för att vara 
mottagliga för nästa steg  

Ann: Jag tycker ju att jag är en ganska bra pedagog (skrattar) så därför bygger 
jag ju naturligtvis mitt förhållningssätt mot barnen på erfarenhet från tidigare, det 
jag vet att barn brukar tycka om... så är det ju man tänker ju det här brukar funka 
och jag vet att dom här tycker att det här är kul... 

Irene: Om jag skulle kunna göra nånting annorlunda... vi ha ju bestämt hur vi ska 
göra och det är ju liksom att då följer jag det och ska vi göra nånting annat då 
måste ju vi diskutera det i såna fall och komma överens om nåt annat. 

Vi tittar på ett bildspel som gjorts inför ett föräldramöte och bilderna visar många goda 
och glada samspelssituationer mellan barnen vilket inger pedagogerna en känsla av att 
det ändå sker mycket positivt i gruppen. Det andra handledningstillfället avslutas med 
tankar kring barnsyn och hur samhället och barn förändrats. Vi läser en artikel om hur 
man kan förstå barn som utagerar med hårda ord och hur man kan bemöta det. Artikeln 
handlar om att barn alltid söker uppmärksamhet och kontakt vilket kan ta sig uttryck 
som barnet i själva verket inte menar. Pedagogerna i det Blå arbetslaget kommer 
överens om att den närmaste tiden försöka tänka på att: Bemöta negativa ord med en 
frågeställning som exempelvis: Vad ville du egentligen säga? Jag tror inte du menade 
det du sa. Ge alternativ! ”Tona ner negativa beteenden (för att inte förstärka dem) – 
”tona upp positiva beteenden” (för att förstärka de önskvärda) 

 
Tredje handledningssamtalet 
I det tredje samtalet är det mera tonvikt på en positiv utveckling. Pedagogerna pratar om 
att samtalsklimatet har blivit mycket bättre. De hör att barnen säger trevliga saker till 
varandra oftare. Även den här gången nämns miljön som en viktig faktor som påverkar 
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barnens samspel och samtal i positiv riktning. Höjden på tavlor har anpassats till 
barnnivå för att öppna för samtal mellan barnen. Det finns många ställen i miljön där 
barnen kan stanna upp och många ställen där samarbete kan utvecklas. 

Cecilia: Nu har vi dragit ut många bänkar också för att det här med lego 
fungerade så bra... och då sitter dom ju mitt emot varandra där och då blir det 
samtalsklimat och vi kan lyssna... och när man ställer ut saker mitt i rummen så 
blir det så att barnen sätter sej på varsin sida och då blir det samtalsklimat som är 
bra, väldigt bra och dom tittar varandra i ögonen hela tiden. 

Pojk- och flickgrupperna har gjort skillnad enligt pedagogerna. De ser dock att det är 
flickorna som vunnit mest på gruppindelningen. Pojkarna verkar fortfarande välja 
material och aktivitet utifrån förväntningar på vad pojkar ska leka med snarare än 
utifrån den egna viljan. Ann ser valstunden som betydelsefull för att bryta detta 
mönster. 

Ann: Flickorna kan välja mycket friare nu bland material som är lite könskodat 
och så då men pojkarna har ju svårare där i fria leken, men i valstunden kan dom 
ju ... ja kanske av en slump då att dom hamnar i det dom inte skulle ha valt ... vad 
valstunden är viktig... den blir liksom ett riktigt bra instrument för det här. 

Pedagogerna resonerar vidare om att pojkarna också behöver stöd i att hitta konstruktiva 
lösningar genom att samtala med varandra. De tror att om pojkarna hittar ett bra 
samtalsklimat så kan det sedan överföras och fungera när de är tillsammans med 
flickorna också. Ann, Cecilia och Irene kommer in på vikten av arbetslagets 
samarbetsförmåga. De är all tre väldigt nöjda med hur de fungerar tillsammans just nu 
och ser samsynen som en grundförutsättning för det. De nämner förändringar i miljön 
som ett exempel. Det går snabbt då de vet att om en påbörjar något så fortsätter den 
andre.  

Cecilia: ... att ett arbetslag som tycker lika i grunden, man behöver inte tycka lika 
om allting, men att man ... ändrar tillsammans... och då är det sånt som gynnar 
barnen och i och med att vi är samsynta i såna här saker så går de väldigt snabbt 
att göra det om jag börjar eller om Irene börjar plocka ner.. och sen fullföljer jag 
om vi inte hinner klart.. .men du vet att vi tycker lika, det blir lite lättare faktiskt 
eller de blir inte lite lättare det är avgörande... 

Irene: ... stannar inte av nej ... men sen att vi även om vi har strukturen på dagarna 
nu så är vi ju... så kan vi ju också ändra, att även om man har bestämt det här så 
går det ju att ändra en dag... 

Ann: Vad oerhört viktigt det är att man har en samsyn så att arbetet går väldigt 
lätt... det är ju också en insikt man får, då hittar man ju dom här tillfällena till 
diskussioner ... fast det är klart det skulle behövas mer tid men det går väldigt lätt 
att jobba. 

Till nästa träff beslutar arbetslaget att jobba med samarbetsövningar i pojkgruppen och 
tillföra nytt material i form av samtalsbilder. 

 
Fjärde handledningssamtalet 
Detta tillfälle inleds med att titta på foton som jag tagit med syfte att dokumentera 
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samspelssituationer som barnen själva valt. Många reflektioner görs och pedagogerna 
får syn på flera olika saker i både miljön och i barnens lekar. Vi tittar sedan på några 
filmsnuttar från olika aktiviteter vilket leder oss in på att samtala om barn- och 
kunskapssyn. Jag nämner det individuella perspektivet kontra det relationella 
perspektivet och kopplar de båda perspektiven till det aktuella utvecklingsområdet 
samtalsklimatet. Pedagogerna upplever att de utifrån det relationella perspektivet har 
lagt ner ett stort arbete med miljön för att skapa positiva förutsättningar för barnens 
samtal och lek men att det är lätt att hamna i det individuella perspektivet när det känns 
svårt och jobbigt men det leder oftast till att några barn blir problembärare och stärks 
ännu mera i den rollen vilket kan starta en negativ spiral istället för en positiv. Cecilia 
säger att hon numera oftare försöker tänka utifrån gruppen och situationen istället för att 
utgå från enskilda barn för att stärka ett gott samtalsklimat mellan barnen:  

 
En sak som jag har tänkt på mer och mer... miljön och hur man som vuxen bemöter 
barnen i gruppen när det blir nånting, inte barnet utan barnen om det är en 
gruppering som leker att man pratar om situationen som händer istället för att 
prata om ”du sa så här du gjorde så där” utan man pratar om situationen, leken... 
”leken blir så här bra för att ni tillsammans gör så här...” 
 

Det fjärde handledningssamtalet blir i det Blå arbetslaget en slags sammanfattning av 
utvecklingsarbetet. De talar mycket om vikten av att samarbeta med föräldrarna kring 
det som görs på förskolan för att på så sätt få ännu större effekt. Samarbetet inom 
arbetslaget lyfts fram igen och vikten av att få reflektera tillsammans. 
 

Cecilia: Jag tycker samtal... samtal som gör att man utvecklas är jätteviktigt och 
alldeles för sällan kan jag tycka...  man behöver gå igång på saker som pedagog 
man behöver det här gå igång att tänka... tänka annorlunda, tänka nytt och varför 
och ... så jag tycker det har varit jättespännande. 

Irene: ... att vi är samsynta det är jätteviktigt men ändå så kan vi ju inte va precis 
lika men att man försöker ... vi nöter å blöter liksom och kommer fram till saker 
men ändå är vi samsynta i det stora va för det är ganska viktigt för annars kan det 
bli helt galet. Jag känner det för våran barngrupps skull och även för oss. Har vi 
bestämt en sak så då gör vi det, då kör vi inte vårat eget race och sticker ut åt nåt 
annat håll för då blir det inge bra.  

Ann: Det är väl klart att man har olika (åsikter) det måste man ju ha men att man 
har gemensamma värderingar. Sen är det också för att man ska kunna ta hand om 
olikheter hos personal måste man ha tid att sitta och vi har inte tid att sitta ... för 
annars skulle ju det vara oerhört berikande. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Identifierade beskrivningskategorier för pedagogernas uppfattningar av förändringar 
och betydelsebärande faktorer  
Följande beskrivningskategorier har identifierats för det Blå arbetslaget och inordnats i 
ett horisontalt system: 

Vad – aspekten (a) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar som 
ägde rum: 
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a 1 
Ökad 
medvetenhet om 
förhållningssättet 
för pedagogerna 

a 2 
Pedagogerna har 
fått andra sätt att 
tänka 

  

a 3 
Konkreta 
förändringar i 
miljön  

 

a 4 
Effekter för 
barnen 

Figur 10: Beskrivningskategorierna a 1, a 2, a 3 och a 4 för det Blå arbetslaget inordnade i ett horisontalt 
system.  
 
Hur – aspekten (b) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka faktorer som 
hade betydelse för att förändringarna ägde rum:    

b 1 
De reflekterande 
samtalen  

b 2 
Dokumentationerna - 
film, foto, dagbok 
och 
observationsprotokoll 

 b 3 
Samsynen i 
arbetslaget 
 

Figur 11: Beskrivningskategorierna b 1 och b 2 för det Blå arbetslaget inordnade i ett horisontalt system.  
 

Reflektioner som lyfts fram av pedagogerna i intervjuerna 
Beskrivningskategorierna anges löpande i texten för att exemplifiera olika uttryck för 
respektive kategori.   
 
Pedagogerna i Blå arbetslaget ansåg att det skett stora förändringar till det bättre 
beträffande samtalsklimatet som i början upplevdes som ett stort och generellt 
problemområde men som utmynnade i att bli ett mycket mindre problem och mera 
specifikt (a 4). En av pedagogerna upplevde att aktionsforskningen (b 1och b 2) varit 
som en slags fortbildning genom att hon fått tänka i andra banor (a 2). En annan såg det 
som en lärdom att man kan utvecklas i sitt jobb trots att man jobbat väldigt länge och 
avsåg då självreflektionerna (b 2) som gjort att hon funderat över andra sätt att tänka 
och förhålla sig (a 2). 

 
Ann: Ja men det är väl det här att man måste fundera lite om man kan göra på 
annat sätt också… att man rannsakar sig och tänker: ”Ja men jag kanske ska 
prova det här andra sättet att möta också.”(a 2) 

 
Alla tre upplevde att de blivit mera medvetna om vikten av att vara nära barnen och i 
deras lekar och samtal. (a 1) Cecilia uttryckte det så här: 
 

Ja alltså förändringar i utvecklingsarbetet har det ju blivit för att man blir mer 
närvarande man förstår betydelsen av att vara en närvarande pedagog för att nå, 
man ser ju en sak på tre - fyra meters håll men när man närmar sej så är det ju inte 
alltid det man ser. Det har jag lärt mej att man måste vara mer fysiskt närvarande. 
Man måste sitta lite mer på golvet. Man kan då upptäcka att ett barn kanske inte är 
med i leken fast det sitter där tillsammans med andra. Det ser bra ut på håll... man 
måste vara med barnen och prata med barnen...Jag har sett en sak med mina ögon 
men det är inte med deras ögon och då kommer man och bestämmer och förändrar 
nånting utan att ge barnet möjlighet att förklara hur dom faktiskt tänkte. (a 1)  
 

Andra förändringar de nämnde var pojk- och flickgrupperna samt att de organiserat i 
miljön för att öppna upp för samspel och samtal. De hade medvetet möblerat så att 
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barnen i sina aktiviteter skulle kunna mötas i samtal och få ögonkontakt. (a 3) 
 

Irene: Vi har ändrat medvetet i miljön för att gynna samtalsklimatet, vi har satt ut 
bänkar så att de sitter mittemot varandra i leken till exempel (a 3). I pojk- och 
flickgrupperna har de fått annat material som dom kanske inte provat på (a 3) och 
då har dom lärt sej hantera dom sakerna och behöver inte tycka att det känns 
konstigt... dom har förstått att flickor också kan tycka att det är roligt att bygga 
med lego och sparka fotboll och....pojkar också kan leka frisör eller...ja det har 
varit bra.(a 4) 
 

De faktorer som haft betydelse för de nya insikterna och förändringarna kopplade de till 
observationerna, samtalen och att de haft en samsyn i arbetslaget. 
 

Cecilia: Att vara mer närvarande i samtalsklimatet och lyssna och gå in när det 
händer. Det hade vi inte gjort om vi inte tänkt på samtalsklimatet medvetet. 
Observationerna är viktiga men främst vad vi gör av det sen. Det reflekterande 
samtalet är viktigt kring dokumentationen.(b 1 och b 2) 
 
Irene: Att få den här tiden att sitta att reflektera tillsammans och också att vi har 
fått egen tid att prata så att det inte är en som pratar hela tiden. (b 1)  
 
Ann: Observationer är också bra att göra och om man gör flera kan man se 
mönster kanske som man inte har sett heller. Till exempel om det var samma barn 
som var i samma rum eller samma konstellationer av flickor eller pojkar, vad dom 
gör ... sånt kan man också se då när man gör flera observationer, det kan göra att 
man får syn på mönster att fundera kring och utifrån vilka glasögon man har då 
om man har genusglasögon eller utifrån nånting annat. Spännande att vi gjort 
varsina observationer så får man syn på mera och olika saker. Det är ju också 
berikande. (b 2) 

Cecilia: Arbetskollegor som tar det här på allvar så det vi diskuterar blir handling 
och att alla handlar i samförstånd gentemot barngruppen… så arbetslaget i dag är 
oerhört viktigt och därför är rektorerna väldigt viktiga att man vågar sätta ihop 
arbetslag…Det har blivit tydligt för mej i det här…avgörande. (b 3) 

Foton och film nämndes som aha – upplevelser och att de fick betydelse för 
verksamheten då de användes pedagogiskt:  
 

Ann: Det är ju inte alltid det vi tycker att vi ser som vi ser eller vad jag ska säga 
…så film och foto är ett bra sätt att få syn på vad som händer. (b 2) 

 
Cecilia: ... inte bara ta kort för att sätta in i en portfolio utan man använder dom 
som ett pedagogiskt redskap det är jätteviktigt. Kul, tänkvärt! (b 2) 
 
Irene: Fotona gör det tydligt för alla även för barnen, vad de gör och så vidare...(b 
2) 

 
Teoretisk reflektion över beskrivningskategorierna 
Ökad medvetenhet om förhållningssättet för pedagogerna(a 1) uttrycktes ofta av 
pedagogerna i det Blå arbetslaget i egenskap av att vara en ännu mera närvarande 



 

70 

 

 

pedagog.  På så sätt hade de ibland upptäckt att det som syntes på håll inte alltid var det 
som syntes när de kom nära. Att lyssna in och vara mera fysiskt närvarande hade gjort 
att de fått en ökad insikt i barnens tankar och avsikter som Cecilia sa: Jag har sett en 
sak med mina ögon men det är inte med deras ögon.  På ett tidigt stadium stod det klart 
att det område de valde från början, samtalsklimatet, hade ett tydligt genusperspektiv. 
Det tolkar jag som en följd av att pedagogerna verkligen ansträngde sig för att lyssna in 
och förstå utifrån barnens tankar och perspektiv.  
 
Pedagogerna fått andra sätt att tänka (a 2). Pedagogerna sa vid ett flertal tillfällen att de 
fått andra sätt att tänka eller att de funderade på att prova andra sätt att agera.  
Handledningssamtalen med det Blå arbetslaget kom att handla mycket om att ompröva 
de beprövade arbetssätten. Ett område som samtalsklimat och likabehandling rör frågor 
som har med värdegrund, barn- och kunskapssyn att göra. De berör våra innersta 
värderingar och våra känslor. I diskussionerna som handlade om individperspektiv 
kontra det relationella perspektivet konstaterade pedagogerna att det var lätt att hamna i 
det individuella perspektivet när det känns jobbigt men insåg samtidigt att det oftast 
leder till att några barn blir problembärare och stärks ännu mera i den rollen vilket kan 
starta en negativ spiral istället för en positiv. Den vånda som kan upplevas i samband 
med förändring av synsätt förklaras av Lenz Taguchi (2000) då hon talar om ”ett 
förgivet taget sätt att leva” (s 277) och menar att vi med en slags självklar automatik 
faller in i sätt att göra, tänka och tala just för att dessa sätt är de som råkar finns till 
hands. Hon understryker också att trots att vi har tillgång till andra sätt att tänka så kan 
det vara svårt att praktisera dem men menar samtidigt att det är ”just via, till och med 
den minsta förskjutning i ett sådant beteende, som en större förändring senare kan sägas 
ha uppstått i ett kollektiv” (s 277). Cecilia gav ett exempel på hur hon börjat tänka och 
agera utifrån det relationella perspektivet för att stärka ett gott samtalsklimat:... att man 
pratar om situationen som händer istället för att prata om ”du sa så här du gjorde så 
där” utan man pratar om situationen, leken... ”leken blir så här bra för att ni 
tillsammans gör så här...”  
 
Konkreta förändringar i miljön (a 3) handlade här om att möblera så att barnen oftare 
satt mittemot varandra, de ordnade platser på avdelningen som skulle inbjuda till samtal 
och dialog mellan barnen. Till förändring i miljön räknades här också pojk- och 
flickgruppsindelningen in och de aktiviteter som pedagogerna erbjöd barnen i respektive 
grupp. Förändringarna blev som en direkt följd av pedagogernas medvetna 
förhållningssätt avseende inlyssnande och närvaro, de förstod att det var viktigt att 
skapa förutsättningar för samtal och för flickor att få prova andra lekar än de vanligtvis 
välde och vice versa. Förändringarna i miljön ledde till ett lärande för barnen eller 
effekter för barnen (a 4) som jag valt att benämna det. Tolkat utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv och som Gärdenfors (2010) framhåller så är det de verktyg vi får som avgör 
vad och hur vi lär oss och tillägnar oss förståelse. När Irene talade om effekterna av 
förändringarna i miljön så var det ett lärande utifrån att barnen förstått som hon 
beskriver: ... då har dom lärt sej.... dom har förstått.  
  
De reflekterande samtalen (b 1) lyftes fram ur olika aspekter. Dels utifrån att den 
faktiska vetskapen om att ha tid avsatt för reflektion upplevdes i sig ha varit positivt. 
Detta stämmer väl med Mårdsjös (2005) forskning där tid för reflektion lyfts fram som 
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avgörande för utveckling och förändring. Samtalens kvalitativa aspekter kommer också 
upp, att samtalen hade en struktur som gjorde att alla kom till tals samt att samtalen 
hade varit utvecklande och öppnat upp för nya sätt att tänka. Man behöver gå igång som 
pedagog (Cecilia).  
 
Dokumentationerna- film, foto, dagbok och observationsprotokoll (b 2) ansåg alla tre 
hade stor betydelse för den utveckling och förändring som skedde. Film och foto ansåg 
de hade gett en tydlighet både för vuxna och barn samt ytterligare en dimension på vad 
som egentligen ägde rum. Film och foto blev som ett verktyg i att se mer än det som 
syns i stunden. Ann tog upp observationerna som ett sätt att finna mönster och att samla 
varandras observationer för att få syn på nya saker. Det leder mina tankar till 
Rönnerman (2000) i det hon säger om att vara aktiv i sitt eget kunskapande. 
Utvecklingsarbeten blir då baserade på pedagogens eget erfarande och direkt kopplad 
till praktiken.  
 
Samsynen i arbetslaget (b 3): I det Blå arbetslaget talades återkommande om samsynen 
som en betydelsefull faktor för att utveckla den pedagogiska praktiken. De ansåg att de 
hade en gemensam grundsyn vilket gjorde arbetet lättare och snabbare än om de hade 
fått lov att ägna mera tid åt att finna gemensamma arbetsformer. Det kan relateras till 
socialkonstruktionismen och begreppet institutionalisering. Berger och Luckman (1967) 
skriver att de vanemässiga handlingarna som skapas i mänskliga sociala kontexter 
innebär att en grund läggs för hur vi förväntas handla, rutiner skapas och vi spar därmed 
tid och möda, enligt författarna. Det Blå arbetslaget samtalade också mycket om sin 
gemensamma struktur som de upplevde skapade trygghet och lugn både för pedagoger 
och för barn. De upplevde samsynen i arbetslaget som en mycket betydelsefull aspekt 
för den utveckling som ägde rum.  
 
    
Tre fallbeskrivningar – en fallstudie  
Sammanfattning av beskrivningskategorier  
Nedanstående uppställningar visar beskrivningskategorierna för samtliga arbetslag 
avseende vad – aspekten (a) och hur- aspekten (b). De ska fortfarande ses som 
horisontala i relation till varandra då avsikten med denna del av analysen är att enbart 
visa på variationen av pedagogernas uppfattningar. Siffrorna anger alltså ingen inbördes 
rangordning av något slag utan är enbart till för att lättare kunna åskådliggöra resultatet.  
 
Vad – aspekten som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka förändringar som 
ägde rum sammantaget för de tre arbetslagen: 

a 1 – Ökade ämneskunskaper för pedagogerna  

a 2 - Ökad medvetenhet om förhållningssättet för pedagogerna 

a 3 - Ökat självförtroende för pedagogerna 

a 4 - Effekter för barnen 

a 5 - Samspelseffekter för arbetslaget 
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a 6 – Pedagogerna fått andra sätt att tänka 

a 7 - Konkreta förändringar i miljön 

 
Hur – aspekten (b) som svarar på pedagogernas uppfattningar av vilka faktorer som 
hade betydelse för att förändringarna ägde rum sammantaget för de tre arbetslagen:   

b 1 - Att fokusera på ett ämne 

b 2 - De reflekterande samtalen 

b 3 – Dokumentationer; film, foto, dagbok och observationsprotokoll 

b 4 - Ökad medvetenhet om förhållningssättet för pedagogerna 

b 5 - Samsynen i arbetslaget 

 
Sammanfattande analys av relationen mellan beskrivningskategorier i vad -
aspekten (a) och hur- aspekten (b)  
En fenomenografisk ansats söker variationer av människors uppfattningar av fenomen 
genom att urskilja kvalitativa skillnader som sedan ligger till grund för bildandet av 
beskrivningskategorier. Relationen mellan kategorierna analyseras och systematiseras. 
Efter att ha sammanfattat vad- och hur aspekternas kategorier för samtliga tre 
fallbeskrivningar i horisontala system har jag valt att titta på relationen mellan vad- och 
hur aspekten. Det kan tyckas rimligt att anta att relationen mellan de två aspekterna 
handlar om att hur- aspekten (b) anger förutsättningarna för (a).  
 
I alla tre arbetslag har de reflekterande samtalen (b 2) och dokumentationerna (b 3) 
angetts som faktorer som haft betydelse för de förändringar som ägt rum. Det verkar 
vara en grundläggande förutsättning enligt samtliga deltagande pedagogers 
uppfattningar. Kategori (b 1) att fokusera på ett ämne får också räknas till de 
grundläggande förutsättningarna. Vid en granskning av övriga kategorier visade det sig 
dock att skiljelinjen inte var helt distinkt: 
 
Två av beskrivningskategorierna fanns med i både vad- och hur- aspekterna: Samsyn i 
arbetslaget/samspelseffekter för arbetslaget (a 5) och (b 5) och ökad medvetenhet om 
förhållningssättet för pedagogerna (a 2) och (b 4). De skilde sig på ett kvalitativt sätt 
från (b 2), (b 3) och (b 1) på samma sätt som tre av vad- aspektens kategorier: Ökade 
ämneskunskaper (a 1), ökat självförtroende (a 3) samt att pedagogerna fått andra sätt 
att tänka (a 6). Samtliga nyss nämnda beskrivningskategorier analyserades som 
genererade av hur – aspekten och som i sin tur genererade de mera påtagliga 
förändringar i verksamheten. 
  
Utifrån ovanstående tankegång blev det nödvändigt med en kompletterande aspekt till 
vad- och hur aspekterna. Den kan sägas svara på varför de förändringar som ägde rum 
faktiskt ägde rum. Varför- aspekten fick benämningen (ab) och sammanfattades i en 
beskrivningskategori: Nytt, fördjupat och gemensamt sätt att tänka. Denna 
beskrivningskategori (ab) är alltså en konklusion av följande kategorier som hämtats 
från både vad-(a) och hur- (b) aspekten: Samspelseffekter för arbetslaget (a), samsyn i 
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arbetslaget (b), ökad medvetenhet om förhållningssättet för pedagogerna (a och b), 
ökade ämneskunskaper (a), ökat självförtroende (a) pedagogerna fått andra sätt att tänka 
(a). 

Vad- aspektens (a) återstående beskrivningskategorier anger de mer konkreta och 
påtagliga förändringarna i verksamheten: Effekter för barnen (a 4), konkreta 
förändringar i miljön (a 7) samt ökad medvetenhet om förhållningssätt (a 2). Den 
sistnämnda har fått ingå i både (ab) och (a) då det ökade medvetandet om 
förhållningssättet i utvecklingsarbetet dels inneburit nya tankar och dels nya sätt att 
samspela med barnen i praktisk handling. Effekter för barnen är i en noggrann analys 
inte en förändring av verksamheten. Det är i stället resultatet av förändringarna, vilket 
inte varit studiens avsikt att utforska och kommer därmed att lämnas utanför i denna 
slutfas av resultatanalysen.  

  
Genom att analysera de tre fallbeskrivningarna som en fallstudie - en syntes - blev två 
aspekter alltså tre. Vilket kategorisystem kan då vara lämpligt att använda för att 
beskriva relationen mellan de tre aspekterna? Eftersom det finns skillnader i 
relationerna mellan aspekterna beträffande betydelser för utvecklingsarbetets process 
och förändringar har jag valt en hierarkisk systematisering. 
 

     Slutsats 
Analys och tolkning har lett fram till en slutsats där det studerade utvecklingsarbetet kan 
beskrivas som en hierarkisk process i tre steg där några beskrivningskategorier utgör 
grundläggande förutsättningar som sedan ger nya förutsättningar som leder till 
utveckling och förändring. Resonemanget förtydligas här genom en schematisk bild i en 
hierarkisk systematisering av kategoriernas relationer till varandra. Bilden är statisk och 
starkt förenklad för att så tydligt som möjligt visa resultatet av pedagogernas 
uppfattningar av förändringarna och dess betydelsebärande faktorer. I praktiken är 
processen allt annat än statisk och bör istället ses som ett flöde där hur - varför och vad 
ständigt avlöser eller överlappar varandra men där hur- aspekten alltid utgör en 
grundförutsättning för både varför- och vad- aspekten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur – aspekten (b) – Grundläggande förutsättningar för den 
utveckling och förändring som ägde rum: 
• Att fokusera på ett ämne 
• Dokumentation; film, foto, dagbok och observationsprotokoll 
• Reflekterande samtal 

 

 
Varför – aspekten (ab) – Förutsättningar som genererats utifrån 
(b) och som förklarar varför förändringarna i praktisk handling 
ägde rum: 
• Nya, fördjupade och gemensamma sätt att tänka  

 

Vad – aspekten (a) - Förändringar som ägde rum i den 
praktiska verksamheten: 

• Konkreta förändringar i miljön   
• Ökad medvetenhet i samspelet med barnen 
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Resultatdiskussion – fallbeskrivningarnas likheter och olikheter  
I en tillbakablick på de tre arbetslagens utvecklingsarbeten och dess processer har jag 
utifrån min roll som deltagande observatör lagt märke till både likheter och olikheter. 
Olikheterna kan främst ses utifrån process kopplat till val av utvecklingsområde. 
Likheterna handlar om vad utvecklingsarbetet utmynnade i samt vad som hade 
betydelse för de förändringar som ägde rum. 
 
Olikheter 
Skillnaden blev tydligast mellan utvecklingsområdet matematik som har karaktären av 
faktaämne och området samtalsklimat som berör värdegrundsfrågor på ett mera 
påtagligt sätt. I det röda arbetslaget som valt matematik blev upplevelserna ganska 
snabbt av konkret karaktär. Samtalens fokus riktades ofta mot barns lärande utifrån den 
möjliga utvecklingszonen. Pedagogerna upplevde att de själva fick ökade 
ämneskunskaper och de såg effekter på barnen vilket också bekräftades av föräldrarna. 
Det stärkte självförtroendet hos pedagogerna vilket nämndes specifikt i det röda 
arbetslaget som en av förändringarna som ägde rum genom utvecklingsarbetet.  
 
I det blå arbetslaget som hade valt att utveckla samtalsklimatet handlade samtalen mera 
om hur man kan förhålla sig pedagogiskt i en föränderlig tid. Samtalen rörde sig mellan 
individperspektivet och det vidgade perspektivet. Pedagogerna i det blå arbetslaget 
uttryckte att de fått nya sätt att tänka och kan därmed sägas ha utmanat sig själva genom 
att möta det motstånd som Lenz Taguchi (2000) talar om i samband med att gå från ett 
för-givet-taget sätt att tänka till ett nytt sätt att tänka. Ett modigt val av ämne som 
troligen kunde göras mot bakgrund av att arbetslaget redan från starten kände en stark 
samhörighet. Arbetslagets sammansättning lyftes upp specifikt av det blå arbetslaget 
som en av faktorerna för den utveckling och förändring som de upplevde ägde rum 
under utvecklingsarbetet. 
 
Det gröna arbetslagets pedagoger hade valt leken som utvecklingsområde. De var flest 
pedagoger till antalet, några var nya för varandra och deras organisatoriska arbete hade 
inte ”satt sig” helt vid starten för utvecklingsarbetet. Dessa förhållanden präglade deras 
process och innehållet i samtalen. Samtalen rymde både frustration och 
tillkortakommanden men trots det visade det sig att samtliga pedagoger i det gröna 
arbetslaget upplevde sig mycket nöjda med de konkreta förändringar som skett och en 
av pedagogerna nämnde även ”samspelseffekter för arbetslaget” som en av 
förändringarna som utvecklingsarbetet lett till. Vid flera tillfällen pratade de om sitt eget 
lärande och att de upplevde att lärde av varandra. Det tolkar jag med hjälp av det 
socialkonstruktionistiska synsättet som förklarar mänskligt handlande utifrån behov av 
ömsesidighet och meningsfull interaktion (Berger&Luckman, 1967).  
 
Skillnaderna mellan de tre arbetslagens processer har urskilts genom samtalens olika 
karaktärer vilka i sin tur har påverkats av ämnesval och arbetslagets sammansättning. 
Det kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv där det som sker mellan individer i 
en specifik kontext ses som avgörande för vår tänkande (Dysthe, 2003; Säljö, 2000; 
Hundeide, 2006). Varje arbetslag i studien hade bildat sin egen kontext och sina egna 
diskurser. 
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Likheter 
Likheterna återfinns i det som i studien benämns som förändringar och vad som hade 
betydelse för förändringarnas tillkomst.  Respektive arbetslags kategorier för vad- 
aspekten (a) och hur- aspekten (b) visas här i tabellform för att tydliggöra likheter och 
olikheter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Samtliga arbetslags beskrivningskategorier för vad- aspekten (a). 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Figur 13: Samtliga arbetslags beskrivningskategorier för hur- aspekten(b). 
 
I alla tre arbetslag talade pedagogerna om en ökad medvetenhet om vikten av närvaron i 
barnens aktiviteter. Närvaro genom att lyssna på ett mer fördjupat sätt och närvaro 
genom att se var barnen befinner sig i lärandet och hur de lär.  Momenten se och lyssna 
– beskrevs ibland direkt leda till förändringar i verksamheten: 

 
Cecilia (Blå arbetslaget): Ja alltså förändringar i utvecklingsarbetet har det ju 
blivit för att man blir mer närvarande man förstår betydelsen av att vara en 
närvarande pedagog för att nå, man ser ju en sak på tre - fyra meters håll men när 
man närmar sej så är det ju inte alltid det man ser.  
 
Hillevi (Gröna arbetslaget): När man skriver ner och ser vad dom leker då tänker 
man mer och lyssnar… 
 
Anna (Röda arbetslaget): ... dom plockar i dom plockar ur, dom har de här 
plocklådorna med olika former det är ju också att se formen som passar i åh... det 
kanske man inte har tänkt att det är ju också en matematik i det hela... 

 
Det reflekterande samtalet har upplevts av samtliga pedagoger som en avgörande faktor 
för utvecklingsarbetet. Förändring sker ofta när yrkesverksamma får möjlighet att 
samtala om de frågor som känns angelägna och som utgår från deras behov (Wetso, 
2006, Andersson, 2007 och Rönnerman, 1993, 2000 och 2004). Samtalen har framhållits 
av pedagogerna på flera sätt: som kompetensutvecklande, som en slags språngbräda för 
det praktiska förändringsarbetet, som en plats för bekräftelse men även som 
återhämtning. Samtliga faktorer stämmer väl överens med hur Ahnér (2001) förklarar 
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a 2 
 

a 3 
 

a 4 
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a 7 
 Röd x x x x   x 

Grön  x  x x  x 

Blå  x  x  x x 
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b 2 
 

b 3 
 

b 4 
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Röd x x x x  

Grön  x x   

Blå  x x  x 
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handledningens mål och syften. En annan aspekt värd att reflektera över är det faktum 
att samtliga deltagande pedagoger var närvarande vid samtliga handledningstillfällen. 
Möjligen kan en hälsofrämjande aspekt läggas på ett sådant faktum. Egerbladh och 
Tiller (1998) menar att kreativitet, förändring och att lyckas med något skapar 
meningsfullhet för människan.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån arbetslagens olika behov och förutsättningar 
har variationer av processer urskilts. Gemensamt har varit ett kunskapande om den egna 
praktiken det vill säga om barnen, miljön, om sig själva som pedagoger och det som 
pågår mellan individer och situationer. I egenskap av deltagande observatör tror jag mig 
kunna påstå att en gemensam upplevelse för samtliga deltagande pedagoger (inklusive 
mig själv) varit att utvecklingsarbetet bidragit till ett vidgat perspektiv på att vara en 
närvarande pedagog. Vägen dit har skett på olika sätt och innehållit allt ifrån motstånd 
och frustration till glädje och aha-upplevelser. 
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Avslutande diskussion 
 
I det avslutande diskussionskapitlet avser jag att samla ihop studiens innehåll med hjälp 
av några olika infallsvinklar. Först görs en reflektion över studiens metodologi, 
trovärdighet och etik. Efter det diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i 
slutsatsens tre aspekter samt utifrån relationen teori – praktik. Därefter följer några 
avslutande tankar om att utveckla och utvecklas i förskolan. 
 

Reflektioner över metodologi, trovärdighet och etik 
Metodologi 
Valet av fallstudie som i detta fall innebar att studien avgränsades till att omfatta en 
förskola var för mig nödvändigt ur arbetsmässig synpunkt. Den empiriska studien kunde 
på så vis inrymmas i mina ordinarie arbetsuppgifter. Aktionsforskning blev ett naturligt 
val eftersom delaktighet och närhet till pedagogerna på fältet ingår i arbetet som 
specialpedagog. Att ha en tilltro till pedagogerna och att utgå från deras behov är också 
grundbultar i specialpedagogens arbete. En reflektion jag gjort är att det 
aktionsforskande arbetssättet verkade engagera pedagogerna starkt. De gick in i 
utvecklingsarbetet med stor entusiasm och nyfikenhet och hade en positiv 
grundinställning hela tiden. Det kan ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att 
pedagogerna verkligen ville se förändringar. Studien har hela tiden präglats av 
interaktion mellan mig och deltagarna. Som samtalsledare har jag justerat riktningen för 
samtalets fokus och introducerat teoretiska perspektiv. Det är därför rimligt att anta att 
min roll påverkat både resultat och process. Det får dock ses som befogat ur ett 
validitetsperspektiv med tanke på att forskarrollen i aktionsforskningen har som avsikt 
att både vara aktiv och påverka utvecklingsförlopp (Tiller, 1996; Nylund m fl, 2010).  
 
Alvesson och Sköldberg (2009) påpekar det faktum att forskarens förförståelse gör att 
en tolkning ibland föregår datan. Min medvetenhet om att mitt deltagande skulle 
komma att påverka studien har gjort att jag strävat efter att ha en så öppen hållning som 
möjligt i intervjuerna och vid analys av datan. I denna strävan anser jag att den 
fenomenografiska ansatsen varit en hjälp då den så tydligt söker mångfalden och 
därmed vidgar blicken istället för att försöka styra in blicken mot en på förhand bestämd 
uppfattning.  
 
Trovärdighet 
Studiens trovärdighet har stärkts genom det som Bryman (2008) kallar respondent 
validation. Sammanfattningar efter varje avslutat handledningssamtal har gjorts 
tillsammans med pedagogerna. Tolkning och analys av resultatet har lästs igenom och 
godtagits av pedagogerna.  

Triangulering har i den här studien inneburit att resultatet vilar på autentiska samtal, 
intervjuer och mina observationer som deltagare i studiens kontext. Den insamlade 
datan har haft en kompletterande och understödjande effekt för resultatet. En annan 
strategi som Merriam (2007) nämner angående en fallstudies trovärdighet är 
”observation under längre tid eller upprepade observationer av samma företeelse” (s 
180). Det är svårt att veta vad ”längre tid” innebär exakt men tidsaspekten för den här 
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studiens empiriska undersökning anser jag utgöra ett bristområde. Det hade varit 
önskvärt att kunna göra en längre studie eller flera av samma företeelse. 
 
För att en fallstudies generaliserbarhet ska stärkas kräver noggranna beskrivningar av 
metodologi och det som studerats (Yin, 2007; Bryman, 2008). Min ambition har varit 
att beskriva studiens tillvägagångssätt på ett grundligt och klargörande sätt.  
 
Etik 
Etiska överväganden är ständigt närvarande i studier som har med människors möten att 
göra. Det handlar om rollen som deltagande forskare, om rätten till konfidentialitet och 
om deltagarnas rätt att informeras om premisser och konsekvenser (Kvale & Brinkman 
2009). I den här studiens kontext har inte bara de deltagande pedagogerna berörts utan 
även barnen och deras föräldrar. När pedagogerna hade bestämt sig för att vara med i 
studien fick de skriftlig information om vad det skulle innebära och som de ombads 
skriva under13. Föräldrarna informerades skriftligt om min närvaro som skulle bli mera 
frekvent under tiden som utvecklingsarbetet skulle bedrivas. Då det skulle komma att 
ingå fotografering och filmning i barngruppen behövdes även föräldrarna informeras 
och ge sitt eventuella samtycke till det14

Innan utvecklingsarbetet skulle startas skrevs handledningskontrakt för respektive 
avdelning där premisserna för handledningssamtalen klargjordes och där pedagogerna 
själva fick formulera normer för samtalen.  I samtalen har ibland enskilda barns behov 
synliggjorts och diskuterats men av integritetshänsyn har alla sådana resonemang 
utelämnats i resultatredovisningen. 

. 

I min roll som deltagande observatör och samtalsledare har jag hela tiden eftersträvat att 
ha ett uppmuntrande och positivt förhållningssätt samtidigt som jag försökt ställa 
reflekterande frågor för att bidra till nya tankar. Det har inte varit svårt att, som 
Greenwood och Levin (1998) förespråkar, ärligt och uppriktigt visa uppskattning för 
deltagarnas kunskaper eller att ha en engagerad inställning i rollen som samtalsledare. 
Jag har upplevt att jag haft legitimitet och att samarbetet präglats av både öppenhet och 
ödmjukhet. För att få pedagogernas ärliga uppfattning i den frågan får den nog bäst 
ställas av någon annan än mig själv. 
 

Utvecklingsarbetet – ett kunskapande i tre steg: organisering – reflektion - 
praktisk handling  
Det utvecklingsarbete som studien har belyst har genererat i en slutsats som kan ses som 
ett kunskapande i tre steg. Till grund för denna process låg den struktur eller 
forskningsplan som iscensattes utifrån en aktionsforskningsmodell. Den bestod av att 
fokusera på ett ämnesområde genom att föra regelbundna samtal, gemensamt komma 
fram till nya aktioner samt dokumentera det som hände. Arbetsgången kan beskrivas i 
abduktiva termer: Man går ut i den praktiska verksamheten, prövar det man teoretiskt 

                                                           
 

13 Se bilaga 4 
14 Se bilaga 5 
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har tänkt kan ha betydelse för barnens lärande – samlar data genom olika slags 
dokumentationer av praktiken – går in och samtalar om vad som hänt där ute, om vad 
man sett och vad det säger oss. I process har nya tankar utvecklats som provats igen och 
så har den spiralformade rörelsen hållits igång i ett växelspel mellan teori och praktik 
som skapat kunskap om den egna praktiken. En viktig förutsättning för det kunskapande 
som ägde rum har enligt pedagogernas uppfattningar varit att få säkrad tid för 
reflektion. Evas beskrivning får åskådliggöra den uppfattningen:  
 

Kombinationen av att man bestämmer något man ska göra tillsammans i det här 
reflekterande samtalet, det är inget som behöver ske i stress utan man har tid att 
prata så bestämmer man nånting och så har man det med sej i några veckor, det är 
nån sorts kombination och så pratar man med varandra under tiden ”va var de vi 
såg?” och så kollar man in ”vad gör dom här?” Och så fogas de ihop... utan 
samtalet skulle det ta mycket längre tid och det skulle spreta mycke mer tror jag.  

Utifrån den analys som gjordes av resultatet utkristalliserades en hierarkisk ordning för 
de faktorer som enligt pedagogernas uppfattningar hade betydelse för utvecklingsarbetet 
och de förändringar som ägde rum. En turordning i tre steg som i analysen delades in i 
aspekterna hur, varför och vad. Hur- aspekten möjliggjorde varför- aspekten som i sin 
tur bestämde innehållet i vad- aspekten. Jag väljer nu att benämna dem i de något mer 
beskrivande termerna organisering, reflektion och praktisk handling och ska nu närmast 
reflektera kring de tre aspekterna i tur och ordning. 
 
Organisera för att reflektera 
Hur organiserades utvecklingsarbetet? I och med att det var en iscensättande studie 
gjordes noggranna förberedelser innan vi började. Tider och plats för de reflekterande 
samtalen planerades och kontrakt skrevs för hur samtalen skulle utformas. Verktyg för 
dokumentationerna ordnades genom att observationsprotokoll och frågor för 
självreflektion formulerades. Att organisera för denna grundläggande struktur blev 
förutsättningen för arbetets förlopp, praktiska frågor behövde inte lösas efter hand och 
det skapade ett lugn hos pedagogerna vilket de också i klartext uttryckte under tiden 
utvecklingsarbetet försiggick. I den organisatoriska fasen var rektor ett stöd genom att 
vara en sammanhållande länk för information mellan avdelningarna och mig samt 
genom att hitta lösningar för tid för samtalen. Att pedagoger blir sedda och uppmuntrade 
av sin chef i pedagogiska utvecklingsarbeten är av stor betydelse för pedagogernas 
motivation. Det bekräftas också av Nylund m fl (2010) som lyfter fram att ledningens 
stöd i pedagogiskt utvecklingsarbete är av stor vikt.  
 
Ytterligare en faktor har uttryckts som betydelsefull för att utveckling och förändring 
kunde äga rum var att fokusera på ett ämne. Ämnet bestämdes i ett inledningsskede 
innan utvecklingsarbetet startades upp. Min uppfattning är att det var ett avgörande 
faktum för pedagogerna att kunna avgränsa fokus. Det bidrog till att de fick syn på sin 
egen pedagogik och därmed öka sin förståelse för den. Lenz Taguchi (2000) pratar om 
att pedagoger kan ta makten över sin pedagogiska praktik genom reflektioner med 
dokumentationer som grund i utvecklingsarbeten. Den här studien visar även att ta sin 
utgångspunkt i ett område utgör en viktig faktor i det avseendet. När pedagogerna i 
samtalen fick distans till praktiken kunde de se att deras pedagogiska engagemang 
utifrån ett ämnesområde fick ringar på vattnet och tangerade andra områden. I det Blå 
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arbetslaget kom samtalsklimatet att handla om genuspedagogik och i det Röda 
arbetslaget kom fokus på matematiken att utvidgas till lärande inom språk och samspel: 

 
Anna: ... det är ju mycket att språket är ju med så mycket i matte hela tiden också 
man får ju med det samtidigt … Bodil: Ja det leder ju vidare, det leder vidare till 
det sociala, dom vill ju vara där vi är då blir det många... det blir samspelet, det 
blir turordning ”jag får plats, du får plats”. 
 

Reflektion över reflektionen - metareflektion 
I steg två har de grundläggande förutsättningarna skapats och processen satts i rullning.  
Detta steg kan också relateras till den del i aktionsforskningsmodellen som kallas 
planera – reflektera. Här kan nu nya förutsättningar genereras som kan förklara varför 
vissa förändringar i praktisk handling äger rum. De nya förutsättningar som utvecklades 
i den här studiens steg två har utifrån pedagogernas utsagor sammanfattats i 
beskrivningskategorin nya, fördjupade och gemensamma sätt att tänka.  
 
Att få chansen att reflektera innebär en möjlighet att få nya sätt att se på sin verksamhet, 
barnen och lärandet. Med andra ord att få reflektera över sin barn- och kunskapssyn i 
relation till sin profession. Det som hände i den här studien och som uttrycktes av 
pedagogerna i vart och ett av arbetslagen var att de uttryckte att de förstärktes i sin 
förståelse av vikten av att vara en närvarande pedagog, att se och lyssna ännu mer. 
Närvaron i leken, samtalen med barnen om matematiska begrepp och upptäckten av 
genusmönster i barnens samtal fick konsekvenser för hur verksamheten utformades. 
Flera tidigare studier i förskolan lyfter fram reflektion och handledningssamtal för att 
främja synsätt som tar barnets perspektiv och där lösningar utgår från verksamheten 
istället för individen. (Mårdsjö, 2005; Lenz Taguchi, 2000; Wetso, 2006). I ett 
specialpedagogiskt perspektiv talar Wetso (2006) om vikten av att söka verksamhetens 
utvecklingszon. Det föranleder mig att diskutera det reflekterande samtalets struktur.  

Utifrån mina samlade erfarenheter av handledning och reflekterande samtal är jag 
ganska övertygad om att strukturen för samtalet har stor betydelse för vilken utveckling 
som sker. Till strukturen räknar jag även samtalsledarens roll. Vid flera tillfällen under 
studiens gång bekräftas av pedagogerna att det varit betydelsefullt med någon som hållit 
ihop det hela. En samtalsledare kan här få rollen som kommunikativ stötta (Säljö 2000) 
som ställer utmanande frågor, låter alla röster bli hörda, håller fokus för samtalet men 
även rikta samtalet mot ett vidgat perspektiv. Med hänvisning till den sociokulturella 
lärandeteorin kan kunskapandet i den här studien förstås utifrån att verksamhetens och 
pedagogernas utvecklingszon fått möjlighet att utmanas. (Vygotskij, 2007; Dysthe, 
2003; Wetso, 2006; Hundeide, 2006)). Det avspeglas i de förändringar som 
pedagogerna identifierat. De beskriver förändringar i form av ökade insikter om 
relationens betydelse för barnens lärande och om miljöns betydelse för samspel, lek och 
lärande. 
 
Praktisk handling 
I det tredje steget blir de nya tankarna omsatta till praktisk handling. De deltagande 
pedagogernas uppfattningar av de förändringar som utvecklingsarbetet ledde fram till 
kan förstås utifrån två slags förändringar, gripbara och icke gripbara. Jag ska utveckla 
det närmare genom några exempel:  
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1. Gripbara - Möbler placerades för att inbjuda till lek och samtal både i små och stora 
grupper. Rummen gjordes om för att tillgodose barnens lekbehov. Material tillfördes för 
att stimulera utvecklingen av det matematiska tänkandet för barnen. Material tillfördes 
för att stimulera till samtal mellan barnen. Gruppindelningar gjordes för att bryta 
könsrollsmönster. Valstund infördes.  

2. Icke gripbara – En ökad medvetenhet hos pedagogerna i samspelet med barnen som 
syntes genom en ökad närvaro och delaktighet i samtal och samspelssituationer, ett 
mera engagerat lyssnande för att få syn på barnens intressen och utveckling, en 
medvetenhet om pedagogens betydelse för att stimulera barnens lärande. 

Pedagogerna såg bland annat dokumenterandet som ett verktyg för att komma nära 
barnen och deras tankar. Hillevi sa till exempel: När man skriver ner och ser vad dom 
leker då tänker man mer och lyssnar… Närvaron fick till följd att en följsamhet 
utvecklades som innebar en pedagogik där innehållet inte kunde förutses eller 
förbestämmas. Dokumentationen gav information och stoff till hur de nya praktiska 
handlingarna skulle genomföras. Det övergripande målet var att utveckla verksamheten 
inom ett förutbestämt ämnesområde men genom det reflekterande arbetssättet visade det 
sig att själva målområdet förgrenades och tog andra riktningar eller vidgades till att 
omfatta flera ämnesområden. Det tycktes som att målet blev underordnat det som 
uppfattades som meningsskapande ur barnens perspektiv. Vägen mot målet kom istället 
i förgrunden. Ett sådant resonemang för mina tankar till begreppet pedagogisk kvalitet. 
En kvalitet som Sheridan och Pramling Samulesson (2010) menar formas utifrån 
värderingar, barn- och kunskapssyn och som blir synlig i interaktionen mellan 
pedagoger och barn och mellan barn. 
 

    Om relationen teori och praktik 
Några begrepp som återkommit gång på gång är kunskapande, reflektion och 
förhållandet teori – praktik. Begreppen kan sägas ha utgjort en slags kärna i såväl det 
empiriska arbetet som i den skriftliga redogörelsen. De har också haft ett nära samband 
sinsemellan. Teori och praktik i en växelverkan beskriver studiens abduktiva karaktär 
och har framhållits som det centrala i aktionsforskningen. Jag vill därför lyfta fram detta 
förhållande med några särskilda tankar.  

Varje praktisk pedagogisk handling refererar till ett teoretiskt tänkande 
(föreställningar) om vad ett barn är, hur barn lär sig och utvecklas, och varje teori 
eller föreställning om barn, utveckling och lärande implicerar och genererar 
likaledes ett praktiskt handlande i förhållande till barn i en utbildningspraktik. 
(Lenz Taguchi, 2000 s 14) 

 Ovanstående citat anser jag belysa den process som blivit synliggjord i föreliggande 
studies utvecklingsarbete. Det som kan vara värt att problematisera är att i förskolans 
pedagogiska praktik är de teorier som genererar de praktiska handlingarna inte alltid 
medvetandegjorda för pedagogerna själva. Man ställer sig sällan frågan varför man gör 
som man gör. Ett reflekterande förhållningssätt utifrån teori och praktik är inte med 
självklarhet förankrat i förskolans verksamhet. Det finns två risker förknippade med det 
anser jag. Dels riskeras den så kallade tysta kunskapen att inte bli hörd. Eller så riskerar 
vi att bli kvar i det vi alltid har gjort. Att reflektera genom att titta i backspegeln med 
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hjälp av dokumentationer kan vara ett sätt att sätta ord på den kunskap som kommer 
från erfarenheten. Ur den kunskapen kan så nya teorier växa fram och ett kunskapande 
kan äga rum, det vill säga en dynamisk rörelse som är i ständig utveckling (Molander, 
2004).  Denna syn på kunskap kan förankras i ett socialkonstruktionistiskt synsätt som 
menar att kunskap är något som uppkommer utifrån sociala processer. (Alvesson & 
Sköldberg, 2009)  

 

Tankar om att utveckla och utvecklas i förskolan 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2009) ger den kvalitativa forskningen möjlighet till 
förståelse snarare än fastställer sanningar. Jag har tolkat, diskuterat och sökt förståelse 
genom sociokulturella och socialkonstruktionistiska synsätt som innebär ett antagande 
att livsvärlden konstrueras utifrån den kontext man befinner sig i och genom de möten 
man som människa erfar.  
 
Hur har jag då förstått det som studerats? Framförallt har jag förstått att en variation av 
kontextuella faktorer har spelat in som påverkat utvecklingsarbetet: Organisering av tid, 
arbetslagets sammansättning, de reflekterande samtalens struktur, de verktyg vi hade till 
hands såsom observationsprotokoll, kamera och dagboksanteckningar. Jag har också 
förstått att pedagogernas fördjupade insikter om barnens livsvärld, det vill säga barnens 
sätt att tänka, förstå och lära sig, har varit motorn i de utvecklingsarbeten som studerats.  
 
Studien har placerats in under området förebyggande specialpedagogik i förskola. Ett 
stort ansvar i arbetet som specialpedagog i förskolan är att vara ett stöd för pedagogerna 
i att skapa förutsättningar för att alla barn ska få en rolig, trygg och lärorik vistelse i 
förskolan. Det kan ses som ett dilemma när man ska anpassa verksamheten så att barnen 
ska erhålla gemensamma erfarenheter men utifrån sina olika behov (Nilholm, 2005). 
Men i en tillbakablick på de utvecklingsarbeten som gjorts i studien vill jag föreslå att 
dilemmaperspektivet också kan ses som ett möjlighetsperspektiv. Om förutsättningar 
ges kan pedagoger i en sådan strävan få möjlighet att vidga sin utvecklingszon i att se 
och möta barns olika livsvärldar. I studien uppmärksammades både gruppens och 
individuella barns intressen, behov och kompetenser.  
 
Att utveckla i förskolan innefattar också att utvecklas som pedagog. Studien har visat att 
det som skapade förändringarna byggde på nya, fördjupade och gemensamma sätt att 
tänka. Det kan beskrivas genom att pedagogerna ökade sin inlevelseförmåga i fråga om 
barnens tankar och behov men också genom en ökad medvetenhet om det relationella 
perspektivet. Sheridan m.fl. (2009) har i sin studie visat på relationens betydelse för 
lärandemiljön i förskolan där förskolor med hög kvalitet kännetecknades av att 
pedagogerna hade ett lärandeorienterat arbetssätt och där stor vikt lades vid barns 
delaktighet.  

Enligt socialkonstruktionistiskt synsätt är ett forskningsresultat resultatet av forskarens 
interaktion med aktörerna (Bryman 2008). Jag inser att mitt deltagande och min närvaro 
till det sammanhang som studerats ibland kan ha hindrat mig att inta ett 
forskarperspektiv på distans. Det för tankarna till att det skulle vara intressant att göra 
flera studier på samma studieobjekt men där forskarrollen inte innebär den grad av 
delaktighet som fallet varit i den här studien. Liknande studier skulle också kunna göras 
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men i en annan organisation exempelvis förskoleklass eller grundskola. De deltagande 
pedagogerna nämnde effekter för barnen som exempel på förändringar de upplevt: 
Barnen ägnade sig exempelvis mera åt matematiska aktiviteter på grund av det material 
som tillfördes, barnens lek utvecklades då pedagogerna förändrade lekmiljön och 
samtalsklimatet mellan barnen blev bättre. Aspekten effekter för barnen rymdes inte 
inom den här studiens avgränsning men vore ett intressant fokus för fortsatta studier. 
Man skulle också kunna studera förändringarnas konkreta innehåll på ett mer fördjupat 
sätt. Pedagogerna talade om insikter de fått och ett ökat självförtroende som gjorde att 
arbetet påverkades. Att undersöka hur synen på yrkesrollen påverkas i ett 
förändringsarbete skulle även kunna lägga grunden för en framtida forskningsfråga. 
 
Studiens bidrag – men sen då? 
”Genom att hitta former för utveckling av den egna verksamheten kan pedagogerna 
börja producera kunskap istället för att konsumera kunskap”. Så säger Rönnerman 
(2000, s 13) som bedrivit mycket aktionsforskning i förskolan. 
 
Angående specialpedagogisk forskning anser Ahlberg (2007) att det saknas forskning 
som kan ge stöd till pedagoger för hur man i praktiken kan skapa inkluderande 
verksamheter och menar att forskningen borde ”bidra med kunskap som leder till ett 
förändrat tänkande, som i ett längre tidsperspektiv kan bidra till förändring” (s 90). 
 
Utifrån ovanstående påståenden kan studien sägas ha utgjort ett bidrag till ett 
förebyggande specialpedagogiskt arbete i förskolan. Ett bidrag till en form för hur man 
kan arbeta med utvecklingsarbete i förskolan som leder till förändrade sätt att tänka och 
som tar hänsyn till barns olika förutsättningar och behov. Studiens övergripande syfte 
var att i samverkan mellan forskare och pedagoger beskriva ett aktionsforskningsinriktat 
utvecklingsarbete i en förskolas verksamhet samt att analysera och tolka det beskrivna 
utvecklingsarbetet. Resultatet analyserades och tolkades som en hierarkisk process där 
faktorer som påverkade utvecklingsarbetet kunde placeras in i tre steg: Organisering – 
reflektion – praktisk handling. I den processen skapades kunskap om verksamheten 
genom en ökad insikt om barnens livsvärldar och om den egna rollen som pedagog. 
Studien har bekräftat det flera tidigare studiers resultat visat - att praktiknära forskning 
där dialog om teori och praktik med yrkesverksamma har varit fruktbart. (Andersson, 
2005; Ahlberg, 2007; Bygdesson-Larsson, 2010; Lenz Taguchi, 2000; Mårdsjö, 2005; 
Rönnerman, 2000 och 2004; Nylund m fl, 2010; Wetso 2006).  Trots att studiens 
resultat är kopplat till en specifik och avgränsad kontext finns anledning att tro att det 
som blivit synligt kan bidra även till andra förskolors utvecklingsarbeten.  

Under tiden som studien genomförts har några förändringar skett som kan knytas an till 
studiens resultat. Förskolans läroplan har reviderats och har bland annat fått ett nytt 
målområde som säger att ”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas….” (Lpfö 98 reviderad 2010, s 16).  
 
I den kommun som studien har genomförts har under året som gått en modell för 
kvalitetsarbete utvecklats för skolans alla verksamhetsområden. Modellen bygger på ett 
aktionsforskande arbetssätt. Förhoppningsvis kan föreliggande studie bidra till en ökad 
förståelse för processer och faktorer som har betydelse för att utvecklings- och 
förändringsarbeten ska kunna leda till en ökad kvalitet för barnen i förskolan. 
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Innan jag sätter punkt är det några frågeställningar jag vill dela med mig av: Om man 
antar att ett kvalitetshöjande arbete förutsätter ett reflekterande arbetssätt som har 
förankring i både teori och praktik, hur skulle då ett sådant arbetssätt kunna förverkligas 
i förskolan? Ett arbetssätt där viljan att utmana ett för-givet-taget tänkande finns? Där 
begreppet planeringstid i själva verket innebär ’ett rum för pedagogers reflektion’ och 
där kunskapsbegreppet betraktas som dynamiskt och i ständig rörelse? Studien visade 
att organisering av verksamheten med stöd från ledningshåll gav förutsättningarna för 
ett reflekterande arbetssätt. Hur kan dessa förutsättningar ges och hur kan i ett nästa steg 
pedagogerna stödjas i att vara varandras kommunikativa stöttor? 
 
 

* 
 
 
Förändringar börjar i tanken och tanken måste få tid och framförallt måste ens egna 
tankar få möta andras tankar. Genom att tillsammans kontinuerligt reflektera och 
utforska den egna pedagogiska praktiken kan ett synsätt utvecklas där man ser 
kunskapandet som en ständigt fortgående process: 
 

... jag har svårt att föreställa mej hur man ska kunna sluta se det här 
(skrattar)... vet inte, jag har svårt att tro att man kommer att göra det. (Eva 
om barnens matematiska utforskande) 
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Bilaga 1 
 

Observationsprotokoll 

 

Utvecklingsområde/frågeformulering: 

 

Datum Nuläge, hur gör vi, hur ser 
det ut? 

Vad ser/hör jag? Vad säger det mig? 
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Bilaga 2 
Kontrakt för handledningssamtal med arbetslaget XXXX     
på förskolan XXXXX- HT 2010 
  

 
 

Datum:  
10/9, 1/10, 22/10, 12/11 
 
Tid: 
9.00 – 10.30 

Plats: 
XXXX  
 
Arbetsform: 
Handledningsträffarna delas in i två delar: 

Vi inleder en halvtimme med samtal utifrån självreflektionerna. Denna del av samtalet kallas 
för fokusgruppssamtal och spelas in på en diktafon. Var och en framför sina reflektioner medan 
övriga lyssnar. När alla sagt sitt ges utrymme för att kommentera varandras reflektioner. 
Fokusgruppsamtalet har inget krav på att komma fram till någon gemensam överenskommelse. 

Den andra delen som omfattar en timme är ett reflekterande handledningssamtal som tar sin 
utgångspunkt i observationerna som gjorts utifrån valt utvecklingsområde. Det reflekterande 
samtalet har som mål att leda fram till en ny handling/aktion som prövas till nästa träff. 
Samtalet avslutas med att vi gemensamt sammanfattar vad som sagts och vad vi kommit fram. 
Sammanfattningen spelas in och skrivs sedan ner av Elisabeth.  

För att vi ska få samtala i lugn och ro kopplas eventuella fasta telefoner vidare och 
mobiltelefoner hålls avstängda. 

 

Dessa normer ska gälla när vi träffas:  
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Bilaga 3 

 
Intervjuunderlag 
 
 

1. Upplever du att det skett någon förändring i verksamheten under det 
här utvecklingsarbetet? Kan du i så fall beskriva den? 
 
 

2. Vilka faktorer i det här utvecklingsarbetet anser du hade betydelse för 
att de här förändringarna kom till stånd? 

 
 

3. Har det inneburit någon förändring för dej som pedagog? 
 

 

4. Vilka faktorer anser du hade betydelse för din egen förändring? 
 

 

5. Har du några andra reflektioner som du vill lyfta? 
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Bilaga 4 
 

Till pedagogerna vid förskolan XXXXX 
 
Information om studien på Er förskola under hösten 2010. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om att 
jag, Elisabeth, ska göra en studie utifrån ett utvecklingsarbete som ni pedagoger 
och jag genomför tillsammans under augusti, september, oktober och november 
2010. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna inom ämnet Pedagogik D. 
 
Syftet med studien är att beskriva vad som sker i utvecklingsarbetet samt att ta 
reda på pedagogernas (era) upplevelser av vilka faktorer som har betydelse för att 
utveckling och förbättring ska komma till stånd i den pedagogiska praktiken. 
Utveckling är ständigt aktuellt i förskolans verksamhet. Det är ett av kriterierna 
för kvalitet. Att utforska sin egen praktik är också ett sätt att medvetet arbeta 
förebyggande för en god lärandemiljö. Som specialpedagog i förskolan känns de 
förebyggande insatserna för mig väldigt angelägna. Därför har jag valt att göra 
min studie i verksamheten och som ett utvecklingsarbete. 
Utvecklingsarbetet kommer att göras enligt aktionsforskningens principer vilket 
innebär att önskade utvecklingsområden formuleras av er själva utifrån er egen 
vardag. Kunskapen fås genom att studera den egna praktiken, delge varandra 
erfarenheter samt ta del av forskning. För detta genomförs observationer via 
protokoll, videoinspelningar eller digitala foton. Regelbundna handledningsträffar 
kommer att hållas under processens gång då vi reflekterar utifrån gjorda 
observationer och planerar nya handlingar. Här ges även tillfälle till att ta del av 
forskning och få praktiken belyst utifrån teoretiska perspektiv. 
De egna reflektionerna över det som sker skrivs ner i egen dagbok. 
 
Studien inleds med två gemensamma träffar i augusti och sedan sker 
utvecklingsarbetet i respektive arbetslag. Handledningsträffar kommer att hållas 
med varje arbetslag en och en halv timme var tredje vecka. Då tar de övriga två 
arbetslagen hand om barngruppen. Sammanlagt innebär det fyra tillfällen för 
varje arbetslag. Tiden mellan handledningsträffarna ägnas åt de aktioner som 
föreslagits samt observationer och dokumentationer av dessa. När 
utvecklingsarbetet är avslutat kommer jag att göra intervjuer med var och en. 
Intervjuerna och delar av handledningssamtalen kommer att spelas in på band. 
Allt insamlat material kommer att behandlas med konfidentialitet. I uppsatsen 
kommer alla namn eller andra personrelaterade uppgifter att kodas. Det inspelade 
materialet kommer enbart att vara tillgängligt för mig och tills jag transkriberat 
det. Då kommer det att raderas. Övrigt material kommer att bevaras inom 
projektet och endast användas för denna studie. 
I respektive arbetslag kommer särskilt kontrakt att skrivas angående tystnadsplikt 
samt vilka normer som ska råda under samtalen. Du kan närhelst du så önskar få 
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ta del av det nedskrivna materialet under utvecklingsarbetets gång och likaså den 
färdiga uppsatsen. 
 
Att valet föll på er förskola beror på att jag tillfrågade de rektorer som jag arbetar 
närmast om vilka förskolor som skulle kunna delta i studien. Urvalet grundades 
på om man hade andra projekt på gång eller ej. Er förskola hade inga andra 
projekt under den tid som detta skulle ske varpå jag muntligt beskrev och 
presenterade mina tankar för er på ett APT. Efter två veckors betänketid lämnade 
ni som grupp ett positivt muntligt svar. Alla tre arbetslag tillfrågas att ingå i 
studien och med detta dokument ombeds nu var och en att skriftligt ta ställning 
till deltagande. Observera att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
 
Jag ber dig därför nu att ta ställning till deltagande i studien, om jag får använda 
materialet där du förekommer på band, film och/eller foton.  
Jag vill också att du tar ställning till om filmsekvenser och/eller foton där du finns 
med kan användas om det blir aktuellt att delge studiens resultat för andra än er 
som deltagit. 
        
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
XXXX 2010-08-15 
 
  
Studentens och handledares underskrift 
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Samtycke till deltagande i studie om betydelsebärande faktorer för ett 
utvecklingsarbete.  
 
 
 

Ja, jag samtycker till att delta i studien. Inspelat material i form av film 
och/eller foton där jag förekommer får användas för studien 

 

samt om 
det blir aktuellt att delge studiens resultat för andra än oss som deltagit. 

 
 
   
 
 

Ja, jag samtycker till att delta i studien. Inspelat material i form av film 
och/eller foton där jag förekommer 

 
får endast användas för studien.  

 
    
   
   
      Nej, jag samtycker inte till att delta i studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXX den 
 
 

...................................... 
 
 
 

Underskrift 
 
 

................................................................................................................ 
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 Bilaga 5 
 
Till föräldrar på XXXXX förskola 
 
 
Jag, Elisabeth Lindgren Eneflo, arbetar som specialpedagog i förskolan och 
kommer under höstterminen att göra en studie på Ert barns förskola. Studien 
handlar om att pedagogerna och jag tillsammans ska bedriva ett 
utvecklingsarbete i syfte att utveckla och förbättra det pedagogiska arbetet 
utifrån pedagogernas frågeställningar. Jag kommer dels att studera vad som 
sker i praktiken och dels undersöka vilka faktorer som pedagogerna upplever 
har betydelse för att utveckling och ska ske. Fokus ligger alltså på att studera 
förändringar i miljö och arbetssätt och naturligtvis är grundtanken att barnen 
ska få det så bra som möjligt. Studien kommer att presenteras i form av en D-
uppsats vid Högskolan Dalarna. 
 
Jag kommer att ha regelbundna handledningssamtal med pedagogerna, vi 
kommer att göra observationer av de eventuella förändringar som sker och 
dokumentationer kommer att göras i form av digitala foton och/eller film. Ni 
kommer alltså med stor säkerhet att se mig här på förskolan en del då jag har 
avsatt en dag/vecka då jag är med i verksamheten som deltagande observatör 
samt en och en halv timme/vecka för handledningssamtal med respektive 
avdelnings personal. 
 
Det är viktigt att ni som föräldrar får ta del av detta och får veta vad som 
pågår. Jag kommer därför att delta vid höstens föräldramöte för aktuell 
information om detta arbete. Då får ni också tillfälle att ställa frågor men ni 
är naturligtvis välkomna att ställa frågor när helst ni så önskar. 
 
Idag är det vanligt att man dokumenterar i form av filminspelning och foton 
men jag vill ändå att ni inför denna studie ska ge ert godkännande för detta 
innan arbetet påbörjas.   
 
Jag vill också att ni tar ställning till om filmsekvenser och/eller foton där ert 
barn finns med kan användas om det blir aktuellt att delge studiens resultat 
för andra än er föräldrar och oss som deltar i studien/utvecklingsarbetet.  
Jag lovar att studien kommer att göras utifrån de etiska regler som gäller för 
forskning och att i uppsatsen kommer alla uppgifter att kodas som har med 
plats och personer att göra. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Elisabeth Lindgren Eneflo 
Specialpedagog i förskolan 
Tel. XXXXX 
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Ja, jag godkänner filminspelning och fotografering där mitt barn   
förekommer för denna studie. 
 
 
Nej, jag vill inte att mitt barn ska förekomma på film eller foto för 
denna studie. 
 
 
Ja, jag godkänner att filmsekvenser och/eller foton där mitt barn 
finns med kan användas om det blir aktuellt att delge studiens 
resultat för andra än oss som direkt berörs av 
studien/utvecklingsarbetet.  
 
 
Nej, jag vill inte att filmsekvenser och/eller foton där mitt barn 
finns med ska användas om det blir aktuellt att delge studiens 
resultat för andra än oss som direkt berörs av 
studien/utvecklingsarbetet.  
 
 
 

Xxxxx den 
 
…....................................... 
 
 
 
Förälders underskrift 
 
….................................................................................................. 

 

….................................................................................................. 

 

Inlämnas till personalen senast 3 september 
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