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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om reflektion och reflektionskulturer på förskolan. Reflektion är 

ett välanvänt begrepp på förskolor runt om i Sverige. Det är ett ord som ofta används utan 

större eftertanke. Vad innebär egentligen reflektion och vad gör vi när vi säger att vi 

reflekterar. Utifrån många erfarenheter och funderingar kring reflektionens vara eller icke 

vara, innehåll och innebörd undersöker jag fenomenet reflektion och reflektion på förskolan. 

Syftet med uppsatsen är att upptäcka de små och stora aspekter som kan göra skillnad. 

Upptäcka olika faktorer och förhållningssätt som utmärker en reflektion, som påverkar 

reflektionens innehåll, påverkar processen i en reflektion samt materiella aspekter som kan 

påverka en reflektion.  

Mina forskningsfrågor är följande: 

- Vad sker under den inplanerade reflektionsstunden?  

- Vilka aspekter består fenomenet reflektion av? 

- Behövs det praktisk och teoretisk kunskap för att kunna reflektera? 

- Vilka materiella aspekter påverkar reflektionen?                                                                          

- Utifrån mina resultat, vilken betydelse kan reflektionen tänkas ha i förskolans praktik? 

Empirin består av berättelser från min egen vardag, om upplevelser och tankar som genom 

åren kommit och gått. För att få perspektiv på det jag tror mig veta gör jag observationer, jag 

sitter med på olika reflektionsforum. Genom mina observationer och genom läsning av 

vetenskapliga och litterära texter uppmärksammar jag olika aspekter på reflektion. 

Litteraturen hjälper mig att sätta ord på begreppet reflektion men leder samtidigt till att fler 

frågor och funderingar hos mig väcks. 

Min undersökning visar att vi slänger oss med ordet reflektion utan att egentligen veta vad det 

innebär. Innehållet i de forum där reflektion ska ske är väldigt varierat. Det finns en mängd 

aspekter som påverkar samtalens innehåll. Både aspekter som handlar om att skapa 

förutsättningar för reflektion men även aspekter som förhållningssätt och kunskap. Det finns 

ingen ”Quick fix” för att få en väl fungerande reflektion på förskolan, alla aspekter påverkar 

varandra. Och det handlar inte enbart om själva reflektionsstunden, det finns mycket runt 

omkring som också påverkar reflektionen. Genom att uppmärksamma dessa aspekter kan vi 

förändra och utveckla vår reflektion på förskolan.   

Nyckelord: reflektion, reflektionskultur, förhållningssätt, atmosfär, praktisk kunskap, 

förskola, förskolans uppdrag, kvalité  
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Abstract -A scientific essay about reflection and reflection cultures in preschool 

The topic of this essay is reflection and reflection cultures in preschool. In preschool in 

Sweden, the notion of reflection is frequently used. However, the word is used without much 

consideration. What does reflection mean and what are we doing when we say that we reflect?  

Based on experiences and thoughts about reflection and its content and meaning, I have 

investigated the notion of reflection and reflection in preschools. The aim of this study was to 

identify both the small and bigger aspects that can make a difference. Furthermore, discover 

various factors and approaches that distinguish a reflection which influences the content of the 

reflection, the process of reflection. Also, material aspects that may influence the reflection. 

My research questions are as follows: 

-What happens during the planned reflection time? 

-What aspects does the phenomenon of reflection consist of? 

-Do we need practical and theoretical knowledge to be able to reflect? 

-What material aspects affect reflection?                                                                                             

- From my results, which importance can refelction have in the preschool? 

The empirical data consists of stories from my own life, and experiences and thoughts that 

have appeared throughout the years. To get perspective on what I think I know, I make 

observations and I sit on various reflection forums. Through my observations and through the 

reading of scientific and literary texts, I put attention to various aspects of reflection. The 

literature helps me to put words on the concept of reflection, but at the same time leads to 

more questions and concerns in my thoughts. 

My study shows that we are using the word reflection without actually knowing the meaning 

of it. In forums where reflection is about to make place, the content is varied. Also, the 

content of the conversations is affected by multiple aspects. Both aspects about creating 

conditions for reflection and also aspects considering approach and knowledge. There is no 

"quick fix" for a well-functioning reflection in preschool since all aspects affect one another. 

It is not just about the moment of reflection, but factors from around that influence the 

reflection. By paying attention to these aspects, we can change and develop our reflection in 

preschool. 

Key words: Reflection, reflection culture, approach, atmosphere, practical knowledge, 

preschool, quality
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En termin på förskolan Stubben, olika forum med olika fokus på 

dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete  

Augusti 
Det är fredag och mötesdag på förskolan, fredagarna är fyllda av möten där vi pedagoger ska 

mötas i olika forum. Jag ska vara med i en reflektionsgrupp för första gången. Jag känner mig 

väldigt vilsen och förvirrad, jag har bara arbetat på förskolan Stubben några veckor och är 

fylld av intryck jag inte vet hur jag ska sortera. Mina nya kollegor är trevliga, men jag är 

osäker på hur de tänker och arbetar pedagogiskt. Så det här forumet är efterlängtat, att 

äntligen få sitta ner och prata pedagogik! Jag är först in i arbetsrummet, det lilla rummet mitt i 

förskolan med blå flammiga tapeter, gardiner i fönstret, en mjuk soffa fylld av kuddar, ett 

modernt bord fyllt av ljus som används både som arbetsrum och personalrum. Det ser ut som 

ett rum taget ur en inredningstidning, om jag inte vänder blicken åt höger, där i hörnet står ett 

rent och tomt skrivbord med en dator i hörnet och en bokhylla fylld av böcker bredvid. Jag 

har fått höra att flera pedagoger ogillar om det ser rörigt ut på skrivbordet, de tycker det 

förstör lugnet. Jag har även hört att samma pedagoger ogillar om man använder rummet som 

arbetsrum när de har rast. Jag funderar på hur de tänker, det finns ju inget annat arbetsrum.  

 

Jag bryts i mina tankar när kollegorna börjar komma in, en efter en, till slut är vi fyra 

pedagoger samlade. Jag sitter med block och penna, lite osäker, vet inte hur det här forumet 

går till, men jag har förväntningar om att få prata pedagogiska frågor och reflektera om det vi 

gör på dagarna. En pedagog tar fram schemapärmen, sitter och tittar i den, ett samtal startar 

igång om barnens schema, samtalet glider in på barnens långa dagar, semester och när vi ska 

börja förbereda fixarkvällen. Jag sitter tyst och lyssnar och önskar att den gemensamma 

reflektionsstunden snart ska börja. Nästa samtal som startar handlar om rutiner, ett samtal som 

glider in på ett tyckande om föräldrar och barn. Två timmar senare är forumet slut, inte en 

enda pedagogisk fråga har vi diskuterat eller reflekterat kring. Jag är besviken och fundersam 

på varför vi har suttit fyra pedagoger i en mjuk soffa i två timmar och bara pratat om praktiska 

ting, inget som påverkar vårt arbete med barnen eller utvecklar mig som pedagog. Samtidigt 

blir jag osäker, tänker jag fel. Är dessa samtal viktiga för vårt arbete? Vad är det vi behöver 

prata om för att vi ska kunna utveckla vår utbildning och ge barnen de bästa 

förutsättningarna? 
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Oktober                                                                                                                                           

Det är en varm men regnig höstdag och solen värmer upp rummet jag befinner mig i. Jag 

sitter på golvet i hallen. För hundrade gången hör jag min förskollärarkollega Sara sucka 

högljutt. Jag vet att hon vill få min uppmärksamhet men jag tittar inte upp utan fortsätter 

fokusera på Adam som sitter i mitt knä och försöker få på sig sina byxor. Samtidigt dyker vår 

kollega Anna upp. ”Har du sett julschemat?” säger Sara högt. ”I år igen, inga kryss, Adam ska 

vara här alla klämdagar. När ska barn få rätt att ha semester? Och vad ska föräldrarna göra, 

vet de att de inte får vara lediga utan sina barn, tänker de bara på sig själva?” Jag hör att Sara 

maler på med sin klagovals i flera minuter, men jag lyssnar inte på vad hon säger. Men Anna 

nickar instämmande. Jag tänker för mig själv att de vet inget om Adams familjs situation, 

varför de jobbar hela tiden, och det är inte vårt jobb att luska i det. Vårt jobb är att se till att 

Adam har det bra här på förskolan, både på klämdagar och övriga året. Jag suckar, känner mig 

illa till mods, kanske suckar jag lite för högt för de båda vänder sina blickar mot mig.  

Jag ställer mig upp, tar Adam i handen och går ut med honom genom den öppna dörren, ut till 

sandlådan där det är full aktivitet. Min kollega Karin står mitt i sandlådan med en stor grupp 

barn runt omkring sig. ”Nu vill jag att de som vill vara med går och hämtar de redskap de vill 

använda när vi bygger”, hör jag henne säga. Vi startar upp en vattenlek som vi tidigare under 

dagen pratat med barnen om att starta. Under byggandet i sandlådan ger jag kameran till ett 

barn som får dokumentera aktiviteten och vattenbanan som växer fram. Senare på 

eftermiddagen tar jag med mig Adam in på kontoret för att skriva ut en dokumentation vi 

tillsammans satt ihop om vårt bygge. På bilderna ser jag mig själv och min kollega Karin mitt 

bland barnen. Men jag ser även Sara och Anna längre bort på bilden, ståendes bredvid 

varandra vid staketet, helt ensamma. Funderar en stund på vad de kan syssla med. 

Dokumentationen sätter vi upp på väggen. Jag gör även en kopia som jag sätter in i vår pärm 

för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Reflektion för att skapa en fortsättning utifrån barnens intressen 
Nästa dag har vi gemensam reflektionstid Karin och jag. Alla barn är ute på förskolegården, 

så våra lokaler är tomma och vi väljer att sätta oss vid ett av borden på vår avdelning eftersom 

det inte finns något arbetsrum på vår förskola. Alternativet är att sitta i det kombinerade 

arbets-/rastrummet.  För oss passar det bättre att sitta vid ett bord så att vi kan breda ut oss och 

arbeta med våra dokumentationer. Jag och Karin lägger upp våra dokumentationer från 

gårdagens vattenlek på bordet vi sitter vid. Jag tar fram vår dator, Karin hämtar pennor och 

lärplattan. Bordet är fyllt av material. Vi tittar, funderar, reflekterar, vi gör analyser och 
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återkopplar till våra mål. Hur ska vi gå vidare i både mål och aktivitet? Jag plockar fram en 

artikel, jag läste den i en tidning tidigare i veckan. Artikeln beskriver en forskares syn på 

barns delaktighet utifrån hennes forskning. Jag ber Karin läsa artikeln. Medan hon läser 

skriver jag in några av våra reflektioner och analyser på en av dokumentationerna och sätter in 

dokumentationen i vår pärm med det systematiska kvalitetsarbetet. ”Vilken spännande 

artikel”, säger Karin. ”Så har jag inte tänkt på inflytande tidigare”. Vi reflekterar sen om hur 

vi ställer oss till texten och om vad vi kan tänka på i vårt fortsatta arbete. Vi sätter in artikeln 

och en handskriven lapp med några av våra tankar i pärmen. Vi avslutar vår gemensamma 

reflektionsstund med att planera hur vi ska gå vidare i vattenprojektet. I våra reflektioner har 

vi kommit fram till att barnen uttryckte en frustration om att vattnet i vattenbanan sjönk 

undan. Den tanken bestämmer vi oss för att vi ska fortsätta arbeta med kommande dag. Efter 

två timmars reflektion tillsammans med min kollega är jag full av tankar. Jag går tillbaka till 

barngruppen fylld av nyfikenhet om vad som ska hända kommande dagar och är peppad att 

genomföra de aktiviteter vi planerat. 

 

En fortsättning utifrån reflektionen 
Kommande dag samlar jag ihop barngruppen efter frukosten, jag projicerar upp en bild på 

barnen när de konstruerar vattenbanan i sandlådan. Vi gör tillsammans en återblick, vad hände 

i måndags? Barnen återberättar för mig och varandra om deras minnen från grävandet i 

sandlådan. Utifrån Annas och min planering ställer jag frågor till barnen. ”Kommer ni ihåg att 

ni blev lite arga för att vattnet inte stannade kvar i banan?” undrar jag. Det gör barnen. ”Idag 

tänkte jag att vi ska försöka komma på en lösning tillsammans, hur får vi vattnet att inte rinna 

ner i sanden. Är det någon som har ett förslag?” Det har barnen, efter bara några minuter har 

vi skrivit upp sju idéer på ett papper. ”Då börjar vi experimentera”, säger jag. Vi börjar med 

den första, att lägga papper i vattenbanan. ”Mia och Arvid, kan ni hämta papper?” ”Vi andra 

går ut och fyller upp hinkar med vatten”. Under förmiddagen provar vi barnens idéer, jag 

dokumenterar barnens görande, reaktioner och tankar. Jag fokuserar lite extra på deras 

samarbete. Efter lunchen fortsätter leken med vattenbanan och barnen fortsätter hitta 

alternativa lösningar för att få vattnet att stanna kvar. 

 

December 
Om fem dagar är det jul, vi har studiedag på förskolan och vi ska utvärdera terminen som gått. 

Alla ska visa upp sitt systematiska kvalitetsarbete för varandra och berätta hur vi arbetat för 

att nå målen vi tillsammans satte upp i augusti. Idag sitter vi i ett av mina kollegors matrum, 
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ett rum med ett högt bord, höga stolar runt om och helt kalt på väggarna. Det är mörkt utanför, 

lampan i taket är tänd för att vi ska kunna se något i våra papper. Jag har tagit in projektorn, 

den står och surrar på bordet. Vi har rullande samtalsledare på våra möten och idag har rollen 

hamnat på mig. Jag ber Pia och Lina att börja, de har klippt ihop bilderna från sina 

dokumentationer och skapat en film. Jag blir förundrad vilket häftigt arbete de genomfört med 

sin barngrupp den här terminen, och så mycket de gjort som jag inte uppmärksammat. De 

visar på hur de stannat upp, reflekterat både pedagoger emellan men även med barnen och hur 

dessa reflektioner visat riktningen att fortsätta projektet. Lina berättar hur de genom sina 

dokumentationer uppmärksammat att deras samlingar inte fångat upp alla barns tankar och 

hur de då provat sig fram att använda sig av alternativa reflektionsmetoder för att alla barn ska 

komma till tals.  

När de avslutat bjuder de in oss andra till reflektion. ”Vilken fantastisk delaktighet ni verkar 

ha med barnen”, börjar jag. ”Hur tror ni att ert engagemang och kreativitet har påverkat 

barnens nyfikenhet och intresse för tema?” undrar jag. Lina och Pia berättar om sina tankar. 

”Det där med reflektionen måste vi också undersöka och utveckla, tack för att ni delar med er 

av era tankar och ert arbete”, säger jag. Min kollega Karin fortsätter med att ställa några 

nyfikna frågor och jag fyller på. Pia och Lina skriver under tiden in våra reflektioner och 

frågor i sitt dokument. Vi bollar tankar fram och tillbaka. Men bara vi fyra. Övriga kollegor är 

tysta, någon sitter och tittar i sina egna papper, andra ser väldigt uttråkade ut.  

När Lina och Pia säger att de är klara vänder jag blicken mot Sara och Anna. ”Nu är det er 

tur”, säger jag. ”Vi har inte hunnit”, säger Sara snabbt. ”Men”, säger jag, ”visa bara det ni har 

i pärmen, era dokumentationer och berätta om era reflektioner och analyser”. ”Vi har inte 

hunnit”, säger hon igen. Jag propsar på att ändå få titta i deras pärm, i den sitter ett fåtal 

dokumentationer, eller bilder, inga reflektioner, inga andra dokument, inget. Jag blir arg, vi 

har alla två timmars reflektionstid varje vecka för att hinna arbeta med vårt systematiska 

kvalitetsarbete, vad har de gjort istället? Vi har alla mål att arbeta mot, har de struntat i det? 

Mitt i min ilska börjar jag fundera, har de tänkt på något annat sätt. ”Hur tänker ni att ni har 

arbetat mot våra gemensamma mål?” frågar jag. ”Vi har fokuserat på att få barnen trygga”, 

svarar Sara. ”För oss är det viktigt att barnen ska få leka, lära kan de göra sen, och idag har 

barn alldeles för mycket inflytande, de behöver ordning och reda och regler, inte göra en 

massa val hela tiden. Vi tycker det är ordbajseri att sitta och skriva in i den här pärmen med 

en massa dokumentationer, trams”.  Något händer i min mage, det kniper till och en obehaglig 

känsla sprider sig i min kropp. I mitt huvud snurrar tankarna. Jag får känslan av att detta var 
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en pik mot mig och min kollega och mot Pia och Lina. Jag funderar på vad jag 

uppmärksammat den senaste tiden från Sara och Annas grupp. De är ofta ute på gården, 

barnen leker, pedagogerna står en bit bort och pratar med varandra. Minns dokumentationen 

jag och Adam skrev ut i början av höstterminen, där jag uppmärksammande Sara och Anna på 

bilden, tillsammans vid staketet långt ifrån barnen.  

Alla är tysta, det är knäpptyst i rummet, någon rör sig oroligt på sin stol, blickarna är 

fokuserade på allt annat än varandra. Jag är stum, vet inte vad jag ska svara, eller om jag ska 

svara. Jag för min blick runt om i rummet, mina kollegor ser nervösa ut, ingen möter min 

blick. Allra helst vill jag ställa mig upp och ryta till, samtidigt känner jag mig ledsen och illa 

till mods, osäker, är det min roll att ”slå pedagogerna på fingrarna”. Men, jag samlar ihop 

mina känslor och tänker att jag måste reagera. Stå upp för förskolan, för barnen, för 

föräldrarna, för mig själv. ”Det står faktiskt att vi ska arbeta med lärande i vår läroplan. Det 

står också att vi ska dokumentera och utvärdera för barnens skull, så de får det de har rätt till i 

förskolan. Det kan vi inte strunta i”, säger jag med nervös röst. Jag blir tyst igen, funderar på 

om jag ska fortsätta argumentera, eller vara tyst. Funderar på om vi kan bli eniga, behöver bli 

eniga? Jag funderar också på vad övriga kollegor tycker och tänker, de är tysta. Jag kan inte 

läsa av vad de tycker och tänker och jag frågar inte heller.  Jag har inte arbetat på den här 

förskolan så länge, men min erfarenhet från de avdelningsmöten jag varit med på är att mina 

närmaste kollegor har en liknande barnsyn och syn på förskolan som jag. Jag bestämmer mig 

för att vara tyst. Men jag mår inte bra. Samtalet fortsätter inte, en av mina kollegor bryter 

tystnaden genom att påpeka att fikat är uppdukat utanför. Resten av dagen är jag irriterad och 

ofokuserad, arg och ledsen. Vilken ojämn kvalité vi har på vår förskola. Samtidigt tvivlar jag 

återigen på mig själ: Är jag på rätt väg? Är det jag gör viktigt, eller onödigt? Vem gör 

egentligen det bästa jobbet för barnen? 

Från då till nu 
Under alla år jag har arbetat som förskollärare har jag intresserat mig för pedagogik och 

didaktik. Jag har kontinuerligt vidareutbildat mig inom dessa områden. Nu är jag inne på en 

av mina största utmaningar, att skriva en magisteruppsats. Jag har samtidigt en enorm 

möjlighet att problematisera mitt eget kunnande och görande som förskollärare. I min vardag 

på förskolan har jag alltid kritiskt granskat mig själv och mitt eget agerande i olika situationer. 

Jag har funderat på varför jag gör som jag gör, och vad det leder till. Jag har tillsammans med 

kollegor systematiskt dokumenterat och reflekterat om vad som händer i vår utbildning och 

hur vi kan utveckla det som sker utifrån barnens intressen, behov och vårt uppdrag. Att arbeta 
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med dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete har varit ett måste för mig för 

att jag ska utvecklas som pedagog. Jag har aldrig känt att detta arbete tar tid ifrån annat, att 

det är onödigt, utan tvärtom att det är roligt och ger mig utmaningar och stöttning i mitt 

arbete.  

 

Men allt är inte enkelt och självklart, många tankar om dessa moment i förskolan har hos mig 

kommit och gått. Är det jag gör det jag ska göra? Leder dokumentationsarbetet och 

reflektionen till att jag blir en bättre förskollärare och att barnen får en bättre utbildning? Jag 

har om och om igen mötts av kollegor som inte tyckt och tänkt lika som jag om 

dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete. Jag har mött kollegor som 

ifrågasatt reflektionens varande. Jag har hamnat i forum där samtalen, enligt mig, inte förs 

utifrån vårt uppdrag. Mina berättelser handlar om hur olika jag och kollegor har tänkt och 

använt oss av dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete. Berättelserna 

handlar även om hur olika vi tänker och använder oss av reflektion för vårt fortsatta arbete. 

Det är i dessa möten jag blir osäker på mitt eget agerande: Är jag på rätt väg? Är det jag gör 

det bästa för barnen? 

 

Utifrån mina berättelser tänker jag att i grund och botten, när de gäller arbetet med 

dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete, handlar det om krockar mellan 

olika sätt att se på reflektion och vårt uppdrag. Vi värdesätter denna tid olika. Idag arbetar jag 

som utvecklingspedagog. Jag sitter med i många olika forum för att stötta pedagoger i deras 

arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, men även för att arbeta fram en reflektionskultur 

på förskolor. Jag möts av arbetslag som reflekterar över sitt görande och pedagogiska frågor, 

jag möts även av arbetslag som fokuserar mer på praktiska ting. Vissa ser dokumentation och 

reflektion som en hjälp på vägen, andra ser det mest som ett onödigt måste. Några för 

kontinuerligt anteckningar om hur deras samtal går, de följer upp det som sagts och 

reflektionen blir en hjälp för både utveckling och kvalité. Vissa fyller slaviskt in några 

meningar i protokollet utan en synlig tråd bakåt eller framåt, andra antecknar ingenting. Jag är 

nyfiken på att ta reda på mer om reflektionskulturer på förskolan. Olikheterna är många, 

varför är det så och vad leder det till? Vilka faktorer påverkar reflektionens innehåll och hur 

påverkar reflektionen arbetet på förskolan? Kan vi välja bort reflektion i förskolan? 
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Varför reflektion? 
Även om reflektionen kan vara viktig utifrån flera aspekter, för utvecklingsarbetet, för vår 

egen personliga yrkesutveckling, för ökad kvalité, så finns det en viss frivillighet i de 

aspekterna. Frågan blir om det finns andra faktorer som styr reflektionens vara eller icke vara 

på förskolan? Jag tar hjälp av vad det står i vårt styrdokument, förskolans läroplan. Jag finner 

flera stycken i förskolans läroplan som är kopplade till reflektion. Begreppet reflektion finns 

inte med men det står:  

 

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling 

utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga              

och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion            

om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden.  

Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion”                        

(SKOLFS 2018:50, sid 10).  

 

Texten trycker på att alla som arbetar på förskolan ska vara aktiva i pedagogiska diskussioner 

där vi inte behöver tycka lika.  

 

Framför allt är det i kapitel 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling, i förskolans läroplan 

som beskriver att vi behöver reflektera. Där står det att vi ska införskaffa kunskaper om 

förskolans kvalité, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen, utvärdera och 

analysera resultaten. Förskolläraren ska bland annat ansvara för att vi kritiskt granskar, följer 

upp och analyserar innehåll, agerande, förhållningssätt och barnens lärande i förskolan.  

För att kunna genomföra detta tror jag att vi måste tänka och samtala med varandra. Det 

räcker inte att prata om vardagliga praktiska ting, vi måste djupdyka, fundera, problematisera 

det vi gör och tänka vidare hur fortsättningen ska bli, alltså krävs reflektion. Men det krävs 

även att vi har kunskap om vårt uppdrag i förskolan och att vi är medvetna om vad vi gör och 

hur vi gör. Teoretisk kunskap och praktisk kunskap blir viktiga aspekter för att utveckla 

förskolans kvalité, vilket vi kan göra genom att tillsammans reflektera.  

Syfte och frågeställning  
Syftet med min uppsats är att skapa en medvetenhet för mig och mina kollegor om faktorer 

som påverkar en reflektionskultur och faktorer som utmärker en reflektionskultur som 

utvecklar utbildningen. Jag vill att min uppsats ska kunna användas i min praktik, som ett 
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reflektionsunderlag som kan öppna upp mina och kollegors ögon och tänkande om hur vi gör 

och vad det leder till. Med ett fokus på det som är olika och fundera på vad det leder till. 

Vilka faktorer påverkar reflektionen? Finns det olika faktorer/väsenden som gör att 

reflektionen gnisslar och vilka får den att blomstra? För att kunna undersöka det måste jag gå 

ner på djupet, titta på olikheter, både på det som fungerar och det som inte fungerar. Jag 

behöver undersöka om det finns olika aspekter på fenomenet reflektion. Jag kommer titta på 

faktorer som gynnar reflektionen och faktorer som försvårar. Med hjälp av kunskap kan vi 

problematisera vår egen reflektionskultur och utveckla det vi gör.  

Mina forskningsfrågor är följande: 

- Vad sker under den inplanerade reflektionsstunden?  

- Vilka aspekter består fenomenet reflektion av? 

- Behövs det praktisk och teoretisk kunskap för att kunna reflektera? 

- Vilka materiella aspekter påverkar reflektionen?                                                                          

- Utifrån mina resultat, vilken betydelse kan reflektionen tänkas ha i förskolans praktik? 

Metodbeskrivning  
För att uppnå det jag vill kommer jag göra en kvalitativ forskningsstudie. Tomas Kroksmark, 

professor i pedagogiskt arbete, menar att kvalitativ forskning passar bra för förskolan. Inom 

den kvalitativa forskningen försöker man förstå snarare än att förklara hur något är. Kvalitativ 

forskning strävar inte efter att beskriva likheter utan snarare att beskriva skillnader. Genom att 

få nya perspektiv kan vi utveckla vår egen förståelse (Kroksmark 2015, sid 33). 

  

Jag skriver min magisteruppsats i essäform. Essä kan översättas som försök och är en 

kunskapsform skriver arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal. Alsterdal beskriver vad som kan 

känneteckna en essä: En essä kan börja med en berättelse, en egenupplevd händelse, 

erfarenheter och tankar som är starten för frågor och funderingar som skribenten vill utforska 

mer om. Meningen med essäskrivande är inte att röra sig bort från den egenupplevda 

händelsen mot högre abstraktionsnivåer. Avsikten är att problematisera och fördjupa 

upplevelsen med nya perspektiv. Den egenupplevda händelsen möter andras tankar och 

göranden och de ställs mot varandra. I essän finns en tydlig berättarröst och det pågår en 

dialog mellan den egna erfarenheten och andras tankar. Texten är personlig, utgår från ett jag, 

till skillnad mot andra former för vetenskapligt skrivande. Men essän har ett sanningsanspråk, 

texten är inte fiktiv eller påhittad, den ska inte innehålla löst tyckande, utan väl underbyggda 

argument (Alsterdal 2014, sid 58–66).  
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Min uppsats börjar med en berättelse från min vardag som förskollärare. En vardag fylld av 

glädje, händelser och dilemman som påverkat mitt yrkesliv och min egen utveckling som 

förskollärare. Upplevelser som leder till många frågor och funderingar. Mina exempel i min 

berättelse visar på likheter och olikheter i pedagogers tänkande men utifrån ett visst 

perspektiv, mitt. För att få ytterligare perspektiv på mina frågor bestämmer jag mig för att 

göra öppna observationer på andra förskolor när pedagoger har gemensam reflektionstid.  

Genom att observera andra kan man se, tolka, analysera utifrån nya perspektiv (Kroksmark 

2015, sid 35). Gösta Arvastson, professor i europeisk etnologi, och Billy Ehn, professor i 

etnologi beskriver i boken Etnografiska observationer begreppet etnografi, vilket betyder en 

beskrivning av folk och kulturer. Etnografiska observationer syftar oftast på kvalitativa 

metoder som används för att skaffa kunskap om det dagliga livet på platser där forskaren själv 

är närvarande. En metod är deltagande observation. Med hjälp av deltagande observationer 

kan man upptäcka nya sidor av vardagsverkligheten. Det som tidigare varit självklart kan med 

metoden ses ur nya perspektiv. Observatören kan även få syn på det som aktörerna själva 

kanske inte är helt medvetna om, såsom invanda beteenden, tyst kunskap och det som tas för 

givet. Detta beskriver Arvastson och Ehn som seendets praktik, med hjälp av blicken kan vi 

lära oss se verkligheten på nytt (Arvastson & Ehn 2009, sid 19–31). Metoden passar bra för 

att jag ska kunna få nya perspektiv på reflektion, få möjlighet att upptäcka olika aspekter på 

vad som händer under en reflektionsstund samt olika materiella aspekter som kan påverka 

reflektionen. 

 

Urval  
Mina deltagande observationer gör jag i 12 olika reflektionsgrupper. Reflektionsgrupperna 

består av pedagoger som arbetar tillsammans och har gemensam tid för att reflektera. 

Forumets syfte är att utveckla utbildningen, för barnens bästa, utifrån vårt uppdrag och 

uppsatta mål. Pedagogerna ska blicka tillbaka för att planera framtiden. Varje tillfälle pågår ca 

1 timma och jag har observerat varje grupp vid två tillfällen. Kanske skulle jag ha fått en 

fördjupad kunskap om jag enbart valt ut två grupper att observera vid flera tillfällen. Jag hade 

kanske fått en större inblick av sammanhang och återkoppling, vilket skulle vara intressant. 

Men utifrån uppsatsens syfte valde jag ett större antal grupper för att kunna uppmärksamma 

skillnader och likheter i större omfattning. Jag vill uppmärksamma det komplexa, hade jag 

valt två grupper skulle det jag ser troligtvis vara lika eller olika, jag vill se något mer. Jag 
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kommer inte använda mig av alla observationer i sin helhet utan plocka ut delar som väckt 

min uppmärksamhet och nyfikenhet, skapat en ny förståelse eller förvirring.  

 

I mina deltagande observationer befinner jag mig i sammanhang jag finns med i till vardags. 

Jag känner till pedagogerna och de känner till mig. Jag har tidigare berättat att jag vill 

använda dessa forum till min forskning och fått ett muntligt godkännande från samtliga 

pedagoger att använda det jag hör och ser i min uppsats. Jag sitter ner vid samma bord som 

pedagogerna, använder papper och penna. Jag har valt att anteckna det jag ser, hör och 

upplever. Jag vill smälta in så mycket som möjligt, göra situationen så normal som det går. 

Under samtalen sitter jag med och lyssnar och iakttar. Jag är till större delen tyst under 

samtalen, vid några tillfällen ställer jag någon fråga eller uppmärksammar något pedagogerna 

säger. Jag skriver ner delar av det pedagogerna säger, men antecknar även var deras blickar 

går, vilka matriser, dokument och mallar de använder och beskriver rummet de befinner sig i.  

 

Att befinna mig i mina dagliga sammanhang kan både vara på gott och ont, jag har en 

förförståelse för det som sker, men jag kan även ha en förutfattad mening om det. Arvastson 

och Ehn poängterar att det krävs en aktiv hållning i en deltagande observation, forskaren 

måste bestämma sig för att iaktta något och på vilket sätt. Det krävs även en förmåga att växla 

mellan subjektiva tolkningar och analytisk distans. Forskaren måste medvetandegöra sina 

förutfattade meningar och var blicken riktas. De menar på att vill vi se det som inte är 

uppenbart måste vi tänka på något annat sätt och ändra blicken. Det handlar även om att 

stanna upp och tänka till, vad är det jag ser och hör. Men även om vi är medvetna om det som 

påverkar är det lätt att fastna i förgivettagande. Många faktorer påverkar det vi ser, så som 

observatörens förståelse, frågeställning, position och vad man skriver ner (Arvastson & Ehn 

2009, sid 19–33). Perspektiv som jag behöver ha med mig i mitt skrivande och fundera kring 

vad som påverkar mig och hur jag kan beskriva observationen så perspektivrikt som möjligt. 

Jag går in i mina observationer som forskare, med en nyfikenhet att upptäcka det jag inte 

tidigare uppmärksammat. Med en medvetenhet om att blicken kan användas för att få syn på 

nya perspektiv. Jag har även mina forskningsfrågor i mina tankar och de styr min blick.   

 

Sammanflätning av observationer och teori/litteratur 
Jag gör mina observationer i två etapper. Mellan tillfälle ett och tillfälle två finns ett 

mellanrum. Efter de första observationerna läser jag igenom mina anteckningar. Genom att 

läsa igenom anteckningarna, fundera över hur de kan tolkas får man en fördjupad inblick 
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(Arvastson & Ehn 2009, sid 25). Lars Kaijser, docent i etnologi beskriver två övergripande 

aktiviteter som är viktiga i ett fältarbete. Den första är att vara delaktig i det sammanhang som 

studeras, den andra är att ge tid till att bearbeta sina intryck (Kaijser och Öhlander 2009, sid 

48). Utifrån dessa tankar skriver jag in delar av observationerna i min uppsats, jag läser 

igenom mina anteckningar ytterligare en gång, minns tillbaka och skriver även ner mina 

minnen ett flertal gånger. Jag läser in mig på andras texter: forskning och teorier om 

reflektion och går tillbaka till min egen upplevelse och mina observationer. Jag funderar över 

vilka olika faktorer som påverkar det som sker. Utifrån litteraturen öppnas mina ögon för fler 

frågor, jag får nya aspekter på faktorer som kan påverka: olikheter och likheter. Med mina nya 

insikter i min blick genomför jag observationsrunda nummer två och ser ännu fler faktorer 

som påverkar innehållet i reflektionsstunderna.  

 

När jag börjar söka efter forskning och litteratur om reflektion finner jag till min förvåning att 

det finns ytterst lite som fokuserar på reflektion. Utifrån det behöver jag öka på mina sökord 

till begrepp ”runt omkring”, som tillexempel pedagogisk dokumentation och kollegialt 

lärande. Då finner jag många texter som handlar om reflektion fast de har fokus på något 

annat. Jag kommer i mitt skrivande och i min reflektion använda mig av olika människors 

tankar och teorier, från praktiker, filosofer och forskare. Jag kommer använda mig av 

vetenskapliga texter och skönlitterära texter, men även titta på hur reflektion beskrivs i 

populärvetenskapliga och mediala sammanhang, för att försöka få så många olika perspektiv 

som möjligt. Att enbart utgå från vetenskapliga texter och teorier i min uppsats passar inte, det 

behövs något mer. Jag ser min text som en fruktsallad. En text fylld av olikheter, men alla 

betydelsefulla för att kunna få till en helhet. Utan olika smaker blir det ingen fruktsallad. 

Utifrån litteratur, min berättelse och observationer reflekterar jag, försöker upptäcka likheter 

och olikheter, se samband och överraskningar. Jag skriver ner mina tankar och bearbetar alla 

texter så att de blir en, den här. 

Etiska överväganden 
Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och har utifrån dem gjort ett flertal 

etiska överväganden. Min uppsats är personlig på gott och ont. Eftersom min uppsats skrivs i 

essäform, utgår den från verkliga händelser, mina egna erfarenheter och andras görande. En 

av mina första tankar när jag påbörjade mitt skrivande var hur ska jag kunna berätta öppet om 

det jag upplevt, sett och hört men samtidigt inte hänga ut någon annan.  
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Jag får i min text två metodologiska dilemman. Mitt första dilemma är, hur jag berättar min 

historia, berättelsen som min essä börjar med. Situationerna som jag beskriver i min berättelse 

har påverkat mitt tyckande, tänkande och handlande under alla år men även satt igång viljan 

att ta reda på mer. Jag vill beskriva mina erfarenheter utan att peka ut någon, utan att säga vad 

som är rätt eller fel. Min berättelse är skriven utifrån mitt perspektiv, men modifierad för att 

inte lämna ut någon annan än mig själv. Erfarenheter jag fått under min 18 år som verksam 

förskollärare. Allt hände inte under ett läsår, utan under 18 år. Personerna, miljöerna och 

sammanhangen är tagna ur sitt sanna sammanhang och förflyttade till mitt berättande 

sammanhang.  

Mitt andra dilemma finns i mina deltagande observationer. Jag vill inte hänga ut någon, jag 

vill inte säga att något är bättre eller sämre. Däremot kan jag inte låta bli att säga att allt 

påverkar på något sätt. Vi gör val som påverkar fortsättningen. Det är de valen jag vill visa på, 

för att kunna skapa underlag för förändringsprocesser. Jag vill starta tankeprocesser, då måste 

vi ha något att tänka om. Mina deltagande observationer är genomförda i 12 olika 

sammanhang, bland annat för att inte möjliggöra ett utpekande om vem som gör och säger 

vad. Självklart kan och kommer jag inte använda allt material från alla sammanhang, jag har 

valt ut motsatser, likheter och olikheter. Även här är deltagare, platser, miljöer och forum 

utplockade från sina sammanhang och anonymiserade.  

Vetenskaps rådet skriver: ”Forskaren ska inte ha andra motiv för sin forskning än att bidra 

med andra kunskaper” (Vetenskapsrådet 2011, sid 17). Syftet med min uppsats är att utveckla 

en medvetenhet om aspekter som påverkar en reflektionskultur. Jag vill att min uppsats ska 

kunna användas i min praktik, som ett reflektionsunderlag och för att öppna upp mina och 

kollegors ögon och tänkande om hur vi gör och vad det leder till. För att kunna göra det måste 

jag gå ner på djupet, titta på olikheter och likheter, både på det som fungerar och det som inte 

fungerar. Jag måste titta på faktorer som gynnar reflektionen och faktorer som försvårar.  

Teoretisk utgångspunkt och praktisk kunskap 
Jag tror att allt sker i relation till annat, både mänskligt och materiellt. Jag tror också att en 

situation påverkas av många olika ting, det finns inte en sanning bakom varför det blir som 

det blir, små partiklar påverkar det som sker eller inte sker. För att få en så förutsättningslös 

bild som möjligt som jag kan reflektera utifrån har jag nytta av att tänka utifrån 

fenomenologin. Filosofen Magdalena Thomassen beskriver det så här: 
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Fenomenologin som metodiskt tillvägagångssätt kräver en så förutsättningslös 

undersökning som möjligt. Vi måste bortse från alla de teorier, antaganden och 

förväntningar med vilka vi vanligen möter erfarenheter. Vår förståelse, alla våra 

uppfattningar och allt föregående vetande måste vi ”sätta inom parantes” för att 

undersöka fenomenet –”saken själv” – så som de framträder för oss. Ett fenomen 

kan beskrivas ur en rad olika perspektiv som kommer vidga eller ”komplettera” 

erfarenheten av det och ändra våra förväntningar. Jag kan också förhålla mig till 

ett fenomen på olika sätt: jag kan förnimma något eller föreställa mig något, 

minnas något eller fantisera om något, önska eller avsky något och så vidare. 

Sådana olika förhållningsätt eller ”medvetandeakter”, som Husserl kallar dem, ger 

olika upplevelser av fenomenet. I en fenomenologisk studie måste vi genomföra 

en så fyllig undersökning som möjligt av hela variationsrikedomen av upplevelser 

av fenomenet. Men syftet är att nå fram till det särpräglade med fenomenet, det 

som är konstant genom alla variationer: fenomenens essens eller väsen 

(Thomassen 2007, sid 92). 

Om jag utgår från fenomenologin kan jag få den förutsättningslösa men mångsidiga 

undersökningen jag är ute efter. Få möjlighet att undersöka de små beståndsdelarna, 

aspekterna, det som mejslar fram reflektionens väsen och få en mångfald av tankar. Genom 

att utgå från fenomenologin kan jag vigda mina tankar och perspektiv istället för att de snärjs 

åt. Det ena kan få leda till det andra. Jag kan få möjlighet att få syn på det komplexa istället 

för att bara hitta ett rätt svar. 

För mig är kunskap ett stort begrepp, mer än bara vetenskap. Enligt Claes Nilholm, professor i 

pedagogik, beskrivs det ofta en skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap. Men att allt 

fler menar att teoretisk kunskap har en praktisk sida och praktisk kunskap har en teoretisk sida 

(Nilholm 2018, sid 26–29). Christian Nilsson, tolkare av Aristoteles texter, skriver i antologin 

Vad är praktisk kunskap? om Aristoteles och hans tankar om kunskap. Utifrån Aristoteles 

tankar finns det olika kunskapsformer och de är ständigt i växelverkan med varandra och 

beroende av varandra. Kunskap är att veta att (episteme), att veta hur (techne), att veta när 

(fronesis). När vi agerar gör vi det utifrån en planerad form av handling (poiesis) där det finns 

en tydlig föreställning om slutprodukten. För att kunna agera utifrån poiesis måste vi ha en 

kunskap om vad som är användbart i just detta sammanhang (techne). Vi agerar även utifrån 

att handlingen är ett mål i sig (praxis). Den form av praktisk kunskap som krävs för praxis 

kallar Aristoteles för klokhet (fronesis) (Nilsson 2009, sid 39–54). Tankar om praktisk 
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kunskap och den praktiska kunskapens teori i nutid beskriver Alsterdal, i boken Konst och 

lärande, så här: 

 Praktisk kunskap är kunnande som gör att vi kan handla klokt, eller med andra ord 

handla på det sätt en situation kräver. Det är dock ingen absolut kunskap, inte något 

som gör att vi alltid med säkerhet kan veta vad som är klokast att göra. Detta 

eftersom omständigheterna skiftar och konsekvenserna av en handling sällan går att 

överblicka. Det är först efter en handling som det visar sig om det vi gjorde blev bra 

eller inte. Vi kan skaka av oss ett misslyckande, lämna det bakom oss och gå vidare, 

eller ta tag i och försöka lära av det som hände (Alsterdal 2014, sid 50). 

 

Vilken av dessa kunskaper behövs i reflektionen? Att uppmärksamma pedagogers praktiska 

kunskap och teoretiska kunskap är ett av mina syften i min uppsats. Behövs båda delarna i 

reflektionen? Var och en för sig eller tillsammans? Genom att undersöka olika aspekter av 

fenomenet reflektion, faktorer som påverkar innehåll och genomförandet hoppas jag på att jag 

ska få nya kunskaper som både skapar en större förståelse för olikheter och utvecklar mitt eget 

agerande. 

 

 

 

 

 

 

Olika aspekter på reflektion och reflektionskultur  
Alla exempel från mina observationer är tagna ur sammanhang med samma syfte. 

Pedagogerna har en gemensam reflektionsstund, PUT (pedagogisk utvecklingstid) där de 

gemensamt genom reflektion ska arbeta med sitt systematiska kvalitetsarbete. Syftet med 

mötet är att titta på vad som har hänt i utbildningen, reflektera och analysera det som hänt för 

att sedan skapa en fortsättning. Alla ska i mötet utgå från Skolverkets stödmaterial 

Kvalitetsarbete i praktiken. Där de arbetar utifrån frågorna var är vi, var ska vi, hur gör vi, hur 

blev det (Skolverket 2015). Hur man gör är olika, det finns olika underlag och olika 

strukturer. Varje förskola har ett eget underlag och en egen struktur som pedagogerna ska 

arbeta utifrån. 

Den äkta småbarnslärarinnan hela tiden ska lära sig nytt 

och utvecklas. Hon får aldrig tro att hon lärt sig tillräckligt. 

(Morgensten 1867) 

 



 

16 
 

Vad gör vi på vår reflektionstid? 
Exempel 1: Jag sitter tillsammans med fem pedagoger på förskolan Pirayan, de ska nu i en 

timma arbeta med sitt systematiska kvalitetsarbete.                                                                                             

– Vi har inte haft några grupper den här veckan och inte hinner vi planera inför vår 

skogsgrupp, säger Eva.                                                                                                                                                  

– Vi får inte tid för någonting, fortsätter Mona. Ett samtal om schemat, grupper och sjuka 

kollegor sätter igång och tar upp mer än halva mötestiden.                                                                                                                                             

– Snart ska vi börja med arbetet med övergång till skolan, vem ska få gå i år? undrar Anne.                                   

– Jag tycker att det räcker med en pedagog, svarar Eva.                                                                         

– Fast jag tror det behövs två, man kan inte gå själv med alla 5-åringar. När övergångarna 

startar får vi lägga ner alla grupper, då får det vara fokus på övergångarna, säger Mona. 

Övriga nickar instämmande. Samtalet om vem eller vilka som ska gå till skolan fortsätter i 20 

minuter utan att de kommer fram till något beslut. 

Exempel 2: Från Pirayans reflektion beger jag mig till förskolan Krabbans reflektion, även de 

har en timmas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Här hinner jag knappt sätta mig 

innan livliga samtal är igång. En pedagog har tillsammans med en grupp barn hämtat 

återbruksmaterial från vårt gemensamma återbrukscenter. När de kom tillbaka placerades 

materialet i bygg- och konstruktionsrummet och barnen satte igång ett slottsbygge. Nu vill 

barnen fortsätta sin lek utan att andra barn förstör.                                                                          

– Vi kan inte ha ett rum bara för fem barn, vad ska vi säga till de andra barnen? undrar 

Caroline.                                                                                                                                      

– Men hur ska vi säga till barnen som startat bygget att de inte får fortsätta, kontrar Emma. 

Pedagogerna kommer in på ett samtal om demokratiska processer, delaktighet och inflytande, 

barns rättigheter, vems rättigheter? Att lära sig ge och ta och acceptera gemensamma beslut. 

Pedagogerna har olika tankar om vad begreppen innebär, de delger varandra sina synvinklar 

på begreppen och är inte riktigt överens. De problematiserar fram och tillbaka, för- och 

nackdelar, slutligen kommer de fram till hur de ska gå tillväga.  

Vad menas egentligen med reflektion och hur gör man när man reflekterar? I mina två 

exempel ovan pratar pedagogerna om helt olika saker och på helt olika sätt. Likaså finns 

denna olikhet i mina egna berättelser. Är alla samtal på förskolan reflektion eller finns det 

kännetecken för vad reflektion innebär? Syftet med alla möten i mina observationstillfällen är 

samma, reflektion. Det finns tydliga instruktioner, ramar för vilka samtal tiden ska fyllas med, 

likaså i många av situationerna i mina egna berättelser, men ändå blir innehållet på samtalen 
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väldigt olika. Jag tar hjälp av litteraturen, finns det ramar och regler för att vi ska kunna kalla 

ett samtal för reflektion? 

Reflektion innebär enligt Bengt Molander, professor i teoretisk filosofi, ”att ta ett steg tillbaka 

för att se och tänka över sig själv och vad man gör för att få perspektiv på en situation” 

(Molander 1996, sid 151). Peter Emsheimer, universitetslektor beskriver reflektion som ett 

målinriktat samtal, där det vanliga tänkandet fördjupas. Samtalet genomförs med någon form 

av systematik och struktur där syftet är att skapa distans från det vanliga tankemönstret, att 

utveckla nya tankar och söka lösningar på frågeställningar. I reflektion krävs en vilja att se 

nya infallsvinklar (Emsheimer m.fl. 2005, sid 179–193).   

Filosofiskt har reflektion med meningssökande att göra, skriver pedagogikprofessorn Mikael 

Alexandersson. Reflektion är sammansatt av latinets re, åter, tillbaka, och flectera, böja, 

vilket skulle innebära tankens krökning tillbaka mot sig själv. Filosofen Immanuel Kant 

menade att reflektion har att göra med förhållandet mellan individens föreställningar, hennes 

kunskapskällor och hennes kunskapsförmågor. Genom att binda samman föreställningar, 

kunskapskällor och kunskapsförmågor på ett begåvat sätt både söker och skapar vi mening i 

tillvaron. När vi söker mening i tillvaron, reflekterar vi över vad som ligger till grund för våra 

handlingar och vårt tänkande om dessa handlingar (Alexandersson 2007, 10e stycket).  

Andra förklaringar jag får fram om jag googlar ordet reflektion är ”att överväga”, ”tänka på”, 

”återge”. Förklaringarna om vad reflektion är och innebär är inte många, jag får en känsla av 

att reflektion är något självklart som inte behöver förklaras. Men ändå upplever jag utifrån 

mina exempel och i min berättelse att vi inte pratar om samma sak när vi säger att vi 

reflekterar. Enligt författaren och universitetslektorn Kristin Bie är reflektion ett väl använt 

begrepp som används lite hur som helst, ofta används det okritiskt och oreflekterat (Bie 2014, 

sid 5–6). I mina berättelser och i mina observationer upplever jag det inte som självklart för 

pedagoger vad som menas med reflektion och vad denna tid för reflektion ska innehålla. Men 

i litteraturen finns det en ram runt begreppet reflektion, faktorer som ska finnas med för att 

samtalet ska kunna beskrivas som reflektion. Dessa ramar och regler vill jag fundera mer 

kring för att skapa mig en större förståelse för vad reflektion kan innebära. 

Reflektion som en process  
Det här med reflektion är inget nytt påfund. Redan i antikens Grekland sattes stor vikt vid 

samtal, samtal där man tillsammans resonerade kring olika saker. Man såg inte kunskaper som 

något fast, utan ständigt föränderliga och påverkningsbara. Platon beskriver att man inte kan 
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lära sig något genom att bara sätta sig in i andras texter, skriven text kan aldrig svara på 

frågor, man måste tänka själv, det kan man bara göra genom att komma i dialog med andra 

människor (Stolpe 2017). Även om begreppet reflektion må vara oreflekterat i praktiken kan 

jag hitta gemensamma nämnare i litteratur och vetenskap. Precis som Platon beskriver 

samtida forskare och författare reflektion som en process, med ett syfte att starta något som 

sedan kan fortsätta. Ett exempel hittar jag på en hemsida om det svenska språket. Där 

förklaras syftet med reflektion vara att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja 

förstå varför man handlar som man gör. Reflektion kan vara ett medel för att utveckla vår 

profession och en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår vilja att utveckla dessa 

(www.studerar.wordpress.com).  

 

En lite längre och djupgående beskrivning av reflektion som en process finner jag på en 

hemsida om ledarskap (altaleda.se). Där förklaras reflektionsprocessen så här (min 

sammanfattning): Det börjar med en upplevelse, vi är med om en eller flera händelser av 

något slag. Sen börjar vi fundera på vad hände? Vi berättar för varandra och hjälps åt att 

klargöra varandras bilder av vad som faktiskt skett. Här ska man undvika att blanda in 

känslor. Ibland kan vi ha olika bilder av det som skett. Efter detta moment kan vi blanda in 

känslor, vad kände vi? Man berättar om de känslor som kommit upp i samband med det som 

skett. Här är det bra att öva på ett fördomsfritt lyssnande och fokusera på att förstå den andre, 

inte till att själv bli förstådd. Det är också ett utmärkt tillfälle att ge varandra feedback. Sist 

men inte minst funderar vi på vad vi kan lära oss av det här, undvik att döma fokusera istället 

på om vad ni kan lära er av det som hände. Hur kan ni tillämpa dessa lärdomar framöver för 

att nå bättre resultat nästa gång? När reflektionen är klar tar det inte slut där, då är det dags att 

pröva det nya perspektivet i praktiken och genom nya upplevelser få ökad erfarenhet. Därefter 

börjar reflektionsspiralen om från början, vad hände? I de nya upplevelserna kan vi reflektera 

över om vi lyckades använda våra nya kunskaper (altaleda.se). 

 

En liknande tankegång har Karin Rönnerman, professor i pedagogik, som hon utgår ifrån när 

hon förklarar reflektion i aktionsforskning. I aktionsforskning reflekterar man tillsammans 

med kollegor och i samarbete med forskare. Syftet med aktionsforskning är att få kunskap om 

sin egen praktik och därigenom skapa förutsättningar för att förändra den. Rönnerman tänker 

sig reflektionen som i en spiral där nyckelbegreppen är: planera, agera, observera, reflektera.  

I reflektionsspiralen utgår man från en tanke, ett dilemma (var är vi?). Sedan planeras och 

iscensätts en handling (vart ska vi?). Nästa steg är att följa upp handlingen med olika verktyg 

http://www.studerar.wordpress.com/
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(hur gör vi?) och här är dokumentationen viktig. Sista steget är att analysera och reflektera 

kring resultat utifrån dokumentationen (hur blev det?) för att sedan påbörja första steget igen 

(Rönnerman m.fl. 2010, sid 13–30). 

                       Illustratör Susann Wass 

Utgår jag från ovanstående tankar om reflektion som en process innebär det att reflektion är 

något som aldrig tar slut, varje tillfälle vi reflekterar leder till något nytt. En ny tanke, en ny 

frågeställning eller en ny utgångspunkt att arbeta vidare med. Reflektionen i dessa 

sammanhang är då till för att jag ska få möjlighet att lära och utvecklas, både av mina 

kollegor men även av att jag sätter ord på mitt handlande. Reflektion är både ett ensamarbete 

och ett sätt att utvecklas tillsammans, menar forskaren och skolutvecklaren Ulla Wiklund. Det 

handlar om att sätta ord på sina tankar, sin kunskap och sitt agerande. Wiklund använder sig 

av begreppet föra tanken vidare. Att föra sin tanke vidare till sig själv men även till andra 

(Wiklund 2013). Som i exempel två, där pedagogerna märker att de inte tänker lika kring ord 

och begrepp. Genom reflektionen sätter de ord på sina tankar, för sina tankar vidare. De får 

därmed en större förståelse för varandras agerande och kan därifrån tillsammans bestämma 

hur de ska arbeta vidare, utan att behöva tycka lika. Den samsyn som kan skapas i 

reflektionen beskriver Jan Håkansson, universitetslektor, som en nödvändighet i förskolans 

praktik. Han påpekar att vrida och vända på begreppen som finns i vår utbildning är viktigt för 

att kunna skapa ett gemensamt språk och förhållningsätt. Vilket i sin tur är viktigt i förskolans 

arbete mot en högre kvalité (Ifous 2017). Därmed leds jag in på ytterligare ett syfte med 

reflektion, som en process för ökad kvalité. Kan reflektion, samsyn och kvalité höra ihop? Är 

reflektionen ett måste för kvalitetsarbetet? 

 

En av de som anser det är Elisabeth Åsén Nordström, filosofie doktor i pedagogik. Hon utgår 

från att reflektionen är nödvändig för att vi ska kunna utveckla utbildningen i takt med de 

förändringar som ständigt sker och för att kunna uppnå en hög pedagogisk kvalitet. 

Nordström poängterar att det idag krävs medvetna pedagoger som kan reflektera över sitt 
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arbete och som kan samarbeta och utgöra ett kollegialt stöd för varandra för att kunna 

genomföra sitt uppdrag (Åsén Nordström 2017, sid 24). När pedagogerna i exempel två 

avslutar sin reflektion upplever jag en förväntan i luften, de är glada, positiva, på väg mot 

något tillsammans. Reflektionen var viktig för deras fortsatta arbete. I början av min text 

beskriver jag att för mig är reflektionen nödvändig för min egen utveckling men även för att 

jag ska kunna genomföra ett bra arbete tillsammans med mina kollegor. Jag känner att 

reflektionen är viktig. Om jag sätter mina observationer i ljuset av Wiklunds, Åsén 

Nordströms och Håkanssons forskning och mina egna upplevelser fastnar jag vid en ny aspekt 

på fenomenet reflektion, meningsfullhet. Är det viktigt att reflektionen är meningsfull? 

 

För vems skull, vikten av att få reflektionen meningsfull? 
Exempel 3: Den gemensamma reflektionen har börjat på förskolan Hajen. De har en tydlig 

samtalsledare, arbetslagsledaren Maja. Hon fyller i reflektionsprotokollet, bryter samtalen 

när de byter riktning för mycket, håller i trådarna och kopplar tillbaka till där de startade.  

Pedagogerna berättar att många kollegor har varit sjuka de senaste veckorna. 

– Vi hinner inte riktigt med att dokumentera som vi vill, inte heller genomföra de aktiviteter vi 

planerat, säger Anna. Pedagogerna har ändå med sig flera dokumentationer, bilder på 

aktiviteter från veckan som gått. 

– Nästa vecka kommer det bli lika ont om folk, vi måste bestämma några saker att fokusera på 

och fortsätta med. Projektet känns viktigt, barnen vill gärna fortsätta skapa, fortsätter Karin. 

– Kan ni inte fortsätta med ert projekt, undrar Sara. Eftersom jag inte var med förra veckan 

kan jag vara med de barn som inte har projekttid, vi skulle kunna förbereda inför Lucia. 

Pedagogerna tittar på bilderna och pratar om vad som hänt, vad som kan ha påverkat och 

hur de ska gå vidare med barnens intressen i projektet.  

– Det var mycket nytt material i ateljén, jag tyckte inte barnen kunde fokusera på skapandet. 

Vi kanske ska erbjuda samma material och uppgift igen och se vad som händer då, säger 

Karin.  

– Ja, det kanske är bra att stanna upp, både för att barnen ska få chans att lära känna 

materialen, men också för vår skull, så behöver vi inte planera något nytt, svarar Anna.   

Jag frågar vad de tror händer om de erbjuder samma material och uppgift en gång till? 

– Det är nog bra för barnen, vi är ofta för snabba och vill fortsätta, barnen är nyfikna längre 

på samma sak. Ibland är det bra att vi är kort om folk, då stannar vi upp, säger Lina. 

Pedagogerna skriver ner reflektionerna på dokumentationen, skriver ner hur de ska fortsätta 

nästa vecka. De kommer in på ett samtal om vad de ser för lärande i projektet.  
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– Barnen lyssnar mer på varandra nu, kanske för att vi har möten med dem och reflekterar 

mycket tillsammans, säger Karin.  

– Ja, allas tankar är viktiga. Det har vi jobbat mycket med, konstaterar Lina.  

Pedagogerna ser en förändring i barnens reflektion, Sara plockar fram en dokumentation 

från början av terminen.  

– Kommer ni ihåg vad vi skrev i september, undrar Anna. Då skrev vi att barnen pratade 

mycket i mun på varandra. Det har verkligen hänt något. Då tjatade vi mycket, men sen 

bestämde vi oss för att lyfta det positiva i mötena, när barnen berättade för varandra. Vi 

började lyssna mer på barnen och ställa frågor, då hände något.  

 

I det här exemplet blir reflektionen en hjälp på vägen så att pedagogerna kan samla ihop sina 

tankar och skapa en fortsättning. Reflektionen blir även en hjälp på vägen för att få syn på att 

deras arbete ger resultat. Deras förändringar skapar utveckling, något som stärker 

pedagogerna under kämpiga tider med mycket frånvaro. De små genomtänkta förändringarna 

skapar en bättre arbetsmiljö för alla. Utifrån de nya perspektiven reflekterar pedagogerna 

vidare och skapar nya perspektiv och nya utgångspunkter för det fortsatta arbetet utifrån det 

nuläge de just nu befinner sig i. Ett lärande har skett genom att pedagogerna uppmärksammar 

sitt görande skulle jag kunna säga. Reflektionen blir även meningsfull för pedagogerna, de 

stärks i sin yrkesroll och de synliggör att det de gör skapar skillnad i praktiken. Genom deras 

samtal utvecklas deras praktiska kunskap, tror jag. Men blir det automatiskt ett meningsfullt 

lärande när vi reflekterar? I mina observationer kan jag inte se ett självklart lärande i alla 

reflektionssamtal. Jag är även osäker på om alla samtal upplevs som meningsfulla av 

pedagogerna. Hur utvecklas ett meningsfullt lärande av reflektionen? Jag tar hjälp av Bies 

tankar om olika faser i lärandeprocessen i en reflektion för att skapa mig en djupare förståelse.  

 
Bie beskriver den lärandeprocess som kan uppstå vid reflektion i olika faser innan den blir 

meningsfull. Första fasen är självcentrerings-fasen. Uppmärksamheten är riktad mot dig själv, 

hur är det att vara du och hur uppfattar andra dig. Du är osäker om vad som kan tas upp i 

reflektionen som än så länge inte känns så meningsfull, mer prestationsfull. Andra fasen är 

bära eller brista-fasen. Du känner dig tryggare, är mer positiv inställd till reflektionen och 

börjar se att du kan lära något från den. Du tänker mycket på vad du ska ta upp i reflektion 

och tänker mycket på det du tänkt att ta upp i reflektionen i tid och otid. Tredje fasen kallar 

Bié för förståelse men utan att ta kontroll-fasen. Nu upptäcker du hur reflektionen kan göra 

nytta för ditt fortsatta arbete och utveckling. Du gör nya upptäckter och lär dig nytt. Men du 
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klarar inte riktigt av att använda dig av dina nya kunskaper och insikter, även om du i nya 

situationer mer än tidigare kan använda dig av dina tidigare erfarenheter på ett medvetet sätt. I 

den fjärde fasen, förståelse och förmåga att ta kontroll-fasen, upptäcker du att reflektionen är 

meningsfull, ditt förhållningssätt är mer medvetet och du använder dig av dina nya insikter i 

nya situationer. Den femte och sista fasen, förmåga att förmedla din yrkesmässiga ståndpunkt 

-fasen, innebär att din egen yrkesmedvetenhet ökar tack vare reflektionen. Du arbetar med dig 

själv kontinuerligt, både själv och tillsammans med andra och är medveten om vad som ligger 

till grund för ditt tänkande och handlande. Du kan sätta ord på de kunskaper du tillämpar, 

relatera till teori och kan förmedla dina kunskaper till andra (Bie 2014, sid 101–103). 

 

Jag ser de olika faserna som en väg mot att utveckla sin praktiska kunskap. I de olika stegen 

är din praktiska kunskap mer och mer utvecklad. Du är mer och mer medveten om vad du gör, 

hur du gör och varför du gör. I de sista faserna kan du relatera din praktiska kunskap till andra 

händelser och i sista fasen till teori. För varje steg blir reflektionen mer meningsfull för dig, 

vilket ökar dina möjligheter att lära och utvecklas. Jag kan se många likheter i de olika faserna 

med Aristoteles kunskapsformer, i och med att du utvecklas fram i de olika faserna närmar du 

dig klokhet (fronesis). I mina observationer kan jag se pedagoger som befinner sig i de fyra 

första faserna, den femte fasen lyser mer med sin frånvaro. Någon enstaka pedagog befinner 

sig i fas fem. Det som saknas för att nå dit är kunskapen om varför jag gör som jag gör utifrån 

ett teoretiskt perspektiv. Det är mer sällan pedagoger reflekterar om sitt görande och tänkande 

utifrån vetenskapens tankar. Vid några tillfällen används artiklar och litteratur. Endast vid 

några enstaka forum vrider och vänder pedagogerna på sina tankar utifrån vetenskaplig grund. 

Behöver vi vetenskapliga kunskaper för att få perspektivrika och fördjupade reflektioner? 

Utifrån Bies faser är svaret ja. Utifrån mina egna erfarenheter är det just i de ögonblick jag 

fördjupar mina tankar om hur jag agerar utifrån både vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet jag skapar mig en riktig tankesnurra, då sker den tankeförändringen som gör mest 

skillnad för mitt fortsatta arbete. Jag återvänder till tanken om att reflektion är en process, en 

process som leder oss vidare. Vad består då denna process egentligen av?  

 

Anna Barsotti, projektledare på Reggio Emilia Institutet säger att det inte räcker att bara prata 

om det som hänt, vi måste även titta på vilka faktorer som påverkat det som hänt och fundera 

på hur vi ska gå vidare med det vi upptäckt (Barsotti m.fl. 2015, sid 237–265). Bie beskriver 

att reflektionen består av upplevelser som vi har, reflektionen gör det möjligt att lära av 

upplevelsen. När vi sen agerar är vi påverkade av vårt nya perspektiv (Bie 2014, sid 15–28). 
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Wiklund (2013 sid 11–17) förklarar denna utveckling som att reflektionen har sin egen 

språkutveckling, genom övning lär vi oss sätta ord på det vi tänker och hittar de frågor som 

leder vidare.  

Jag börjar fundera kring upptäckterna och upplevelserna som Barsotti, Bie och Wiklund talar 

om. Blir en upplevelse i en reflektion automatiskt positiv och en aspekt för framgång? Vi kan 

reflektera över saker som inte gör det bättre för barnen, och reflektera över saker som inte 

utvecklar oss själva eller för utbildningen framåt. Behövs även dessa reflektioner och vart 

leder de? Jag ser inte bara positiva aspekter med reflektionen i mina observationer. Innehållet 

i en reflektion avgör om reflektionen blir positiv eller inte för förskolan, barnen och oss 

själva. Vilket leder mig in på en tanke om att det kan finnas en baksida av reflektionen. 

 

Är reflektion bara positivt? 
I tanken om att reflektion är en process ska reflektionen leda arbetet och min egen kunskap 

framåt, vilket kanske inte enbart behöver vara positivt. En fara jag kan uppmärksamma i 

pedagogernas reflektionsarbete är att de snabbt byter fokus, vill prova något nytt. I ett 

samarbete tillsammans med Karin Berglund, professor i entreprenörskap, introducerade hon 

begreppet "kreativ förstörelse" för mig. Det betyder att när vi börjar med något nytt tar vi ofta 

bort det gamla lite för snabbt. Inom förskolans värld är vi ganska uppdaterade, vi läser och 

reflekterar mycket och då blir det lätt att ta in det nya, utan att riktigt tänka på att vi kanske tar 

bort något vi arbetat med länge, som också är bra. Det kan handla om arbetssätt, blanketter, 

teorier, aktiviteter, pedagogik, allt möjligt (Wallin m.fl. 2019 sid, 56; Berglund 2019, sid 188–

189). Jag kan i mina observationer se att pedagogerna ibland går snabbt framåt. Många 

pedagoger är kreativa, nyfikna och har massor av idéer. Men de glömmer bort att stanna upp 

och vara här och nu. Men genom reflektionen kan de även skapa möjligheter att stanna upp 

som i exemplet ovan. Pedagogerna kan hjälpa varandra att stanna kvar i nuet lite längre, 

likaväl som reflektionen kan leda till att nya idéer prövas allt för ofta.  

Förutom att reflektionen kan bidra med en för snabb förändring av vår praktik kan jag i mina 

observationer uppmärksamma fler aspekter på reflektion som inte gynnar barnen, vår egen 

utveckling eller förskolans praktik. I ett flertal samtal jag observerar pratar pedagogerna om 

ämnen vi inte kan styra över, dessa samtal tar ofta mycket tid vilket leder till att det blir 

mindre tid för reflektion om och för det pedagogiska arbetet. När jag stannar upp vid dessa 

samtal finner jag något mer, en risk att samtalen leder till något mer än att reflektionen uteblir. 

Samtalen kan leda till en försämring i barnens vardag istället för en utveckling. Vissa samtal 
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kan påverka pedagogernas förhållningssätt negativt och skapa sämre möjligheter att utveckla 

utbildningen.  

Exempel 4: Gemensam reflektion på förskolan Sillen, pedagogerna sitter i två soffor mittemot 

varandra. Jag kan inte uppmärksamma någon tydlig samtalsledare. Inget protokoll finns 

framme, ingen antecknar. Arbetslagsledaren Karin har med sig ett block, men blocket är och 

förblir stängt. Karin berättar för mig att det varit många pedagoger borta senaste veckorna. 

Karin suckar högt och berättar för sina kollegor att Klaras mamma återigen har påpekat att 

hon vill att Klara bara ska sova 25 min. Ett samtal om hur mycket pedagogerna tycker Klara 

egentligen borde sova pågår i 30 min. Sen fortsätter samtal om vad de tycker om 

snöröjningen, några nya föräldrar och om frukosttider. 

 

Kanske är pedagogernas samtal om att Klara borde sova längre relevant, hon kanske behöver 

det, men samtalet fokuserar inte på Klaras behov. Pedagogerna reflekterar inte om hur Klara 

reagerar på för lite sömn. De reflekterar inte över hur deras arbete skulle påverkas av att väcka 

upp Klara tidigare, jag hör aldrig pedagogerna nämna att Klara har behov av att sova längre. 

Fokuset på samtalet är ett tyckande om sovtider och om föräldrar i allmänhet. Samtalet leder 

inte till någon ny tanke om vad som vore bäst för Klara eller hur de ska lösa situationen de 

inte är nöjda med. Samtalet stannar vid tyckandet och personliga åsikter om vad som är 

allmänt bäst för barn och om hur föräldrar är. Pedagogerna utmanar inte varandras tankar, 

inga tankevurpor eller nyfikna frågor till varandra. Istället håller de med varandra, nickar 

medhållande till varandra, vilket får mig att fundera på om de ens lyssnar på varandras 

påståenden. Jag tycker mig kunna se en tydlig norm om vad som är okej och inte okej. 

 

Docenterna Christian Eidevald och Ingrid Engdahl (2018) beskriver vikten av att personalen 

regelbundet synliggör och diskuterar normer och värden vi har och hur de kommer i uttryck i 

utbildningen. De hänvisar till ett stycke ur förskolans läroplan ”förhållningsättet hos alla som 

verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är 

alla som verkar i förskolan viktiga förebilder” (SKOLFS 2018:50, sid 3). Barn läser av vuxna 

och känner av stämningar, barn uppfattar mer än bara orden som uttalas. Genom det vi vuxna 

säger förstår barnen vad vi vuxna tycker om vad som är rätt och fel. ”Att prata över huvudet 

på barnen, kanske till och med kritiskt, innebär att man inte respekterar barnen eller deras 

familj och inte tar dem på allvar, men också att man är en sämre förebild. Forskning om 
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bemötande har visat att normer och värden som ligger till grund för olika bemötande av barn 

många gånger är omedvetna” (Eidevald & Engdahl 2018, sid 68).  

Jag funderar på hur samtalet ovan påverkar pedagogernas förhållningssätt till barnet och 

föräldrarna. Speglas deras tyckande och tänkande deras relationer. Märker barnet av 

pedagogernas tyckande. En förmiddag med samtal om att barnet borde få sova mer, barnet 

väcks, en suck från pedagogen, jaha då måste du upp nu fast du borde få sova mer. Jag kan 

bara fantisera, men jag anar att det kan påverka.  

 

När jag tänker tillbaka på hallsituationen på förskolan Stubben kan det vara tankar utifrån det 

här tankesättet som gjorde att jag blev så irriterad när jag upplevde att kollegor klagade på 

barn och familjer. Situationen bygger på att vi har olika normer om föräldrar och barn. Vi har 

olika tankar om varför förskolan finns, en plats för utbildning eller en plats där föräldrar 

lämnar sina barn för att kunna arbeta. Ser vi föräldrar som nyttjare eller litar vi på att föräldrar 

gör det bästa för sina barn? Jag är så övertygad om att förskolan är bra för alla barn så jag har 

svårt att bemöta de som inte har samma ingång som jag. Problematiken på förskolan Stubben 

var som jag ser det nu i efterhand att ingen av normerna som fanns på förskolan 

uppmärksammandes. Vi tyckte och tänkte olika, men pratade inte om det. Vi lyssnade inte 

heller på varandra. Kan denna problematik vara en av de viktigaste faktorerna varför man bör 

utveckla sin reflektionskultur på förskolan? Att reflektionen ska få bli en möjlighet för det 

kollegiala lärandet, en möjlighet för att få en insyn till varandras tänkande, att vi lär oss lyssna 

på varandra? Kan lyssnandet vara en viktig aspekt för att utveckla en reflektionskultur? 

 

Om konsten att lyssna 
Ett svar finner jag hos Elisabet Andersson, medforskare i projektet Yrkesdagbok – mentorskap 

- reflektion. Hon beskriver i sin text att människor som oftast debatterar, kommenterar, 

konverserar, skvallrar och klagar sällan hamnar i sammanhang där goda reflekterande samtal 

uppstår. Att ha reflekterande samtal uttrycks ofta som krävande och tar tid (Andersson 2007, 

sid 9–13). Så då kanske det är lättare att göra som vi alltid har gjort, det tar mindre tid och 

mindre kraft. Det krävs inget lyssnande. Ska vi reflektera krävs det att vi är nyfikna på 

varandra, är inlyssnande, vilket tar tid. Lyssnandet är en avgörande aspekt för reflektion som 

återkommer i flera texter. Att aktivt lyssna och möta den andre med en nyfikenhet visar sig 

vara svårt enligt Gun Mollberger Hedqvist, forskare i pedagogik och filosofie doktor. Istället 

för att lyssna möter vi den andre med given kunskap och råd, vilket leder till väldigt små 

möjligheter för reflektion och i längden uteblir även lärprocessen. Reflektionen handlar 
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mycket om att aktivt lyssna och aktivt fördjupa våra egna tankar. Även att aktivt fördjupa oss 

i vårt eget görande visar sig i hennes studie vara svårt (Mollberger Hedqvist 2006, sid 181–

193). Åsén Nordström beskriver denna fördjupning som en konst i sig. För att ett samtal ska 

kunna fördjupas måste vi kunna lyssna på varandra på riktigt. Det behövs en nyfikenhet för 

varandra och en förmåga att formulera frågor och följdfrågor. ”I lyssnandet söker vi efter vad 

som är känt eller okänt, bekant eller obekant i andras beskrivningar. Ibland bildas mellanrum 

eller glapp, som i sin tur bildar mönster för vår förståelse. Dessa mönster för förståelse styr 

ofta ens handlande, och är man hänvisad till bara sitt eget sätt att förstå världen finns en risk 

att man enbart går på kända, redan upptrampade stigar” (Åsén Nordström 2017, sid 29).  

 

Åsén Nordström beskriver lyssnandet i reflektionen som en trappa i fyra steg: vardagssamtal, 

diskussion, erfarenhetsbyte, lärande samtal. För varje steg man tar i trappan fördjupas 

samtalen och lyssnandet, men även lärandet ökar för deltagarna i de olika stegen.  

I det första steget, vardagssamtal, krävs inget aktivt lyssnande. I andra steget, diskussion, 

framför deltagarna sina åsikter i en viss fråga. I denna typ av samtal har deltagarna ofta fokus 

på sig själva, man lyssnar inte på varandra och vill gärna övertyga övriga om sin ståndpunkt. 

Diskussionerna hamnar ofta i ett tyckande istället för i ett vetande. Nästa steg erfarenhetsbyte, 

är ett forum där syftet är att deltagarna ska lämna forumet med fler tankar och mer kunskap 

om olika sätt att se på någon fråga. Men samtalet leder inte alltid framåt eftersom glädjen att 

berätta om alla sina egna erfarenheter tog över. Det blir mer ett erfarenhetsstaplande än ett 

erfarenhetsbyte. Om ett erfarenhetsbyte ska kunna äga rum krävs det att vi jämför våra 

erfarenheter. Man behöver jämföra syften, resultat utifrån olika aspekter för att något lärande 

ska ske. Sista steget, lärande samtal, bygger på ett aktivt lyssnande och många undersökande 

frågor. Samtalet pendlar mellan olika tankar om något och kopplas samman med tanke och 

handling, teori och praktik (Åsen Nordström 2017, sid 20–23).   

 

Jag kan i mina observationer se att pedagoger pratar om olika saker på deras gemensamma 

reflektionstid. Även hur de pratar är olika, precis som i min berättelse är innehållet på 

forumen väldigt olika. I vissa forum upplever jag att pedagogerna nyfiket lyssnar på varandra, 

i andra inte. I vissa forum försöker pedagogerna övertala varandra om ett rätt svar och i andra 

forum håller de enbart med varandra. Jag blir tveksam om syfte och innehåll stämmer överens 

och om alla samtal är reflekterande samtal.  

vardagssamtal

diskussion

erfarenhetsbyte

lärande samtal
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Gör vi det vi ska göra? 
Utgår jag från de beskrivningar om reflektion som jag tidigare i min text beskrivit är inte alla 

samtal i mina observationer reflektion. Vissa samtal leder aldrig till reflektion, andra gör det 

till viss del. Många samtal präglas av reflektion, från början till slut. Utifrån de tankar jag får 

från den litteratur och forskning jag läst om reflektion, de aspekter om fenomenet reflektion 

som framkommit, kan jag placera de grupper jag observerat i tre olika staplar.   

 

 
 

 

 

Pedagogerna i mina observationer kan prata om samma sak men på olika sätt. Många samtal 

handlar om barnen på förskolan, de pedagoger som hamnar i stapel ett pratar utifrån en tanke 

om att barn är på ett visst sätt. Pedagogerna i stapel två ger varandra tips och idéer utifrån 

egna upplevelser för att skapa förändring. Pedagogerna i stapel tre utgår från att barn blir, och 

vrider och vänder på olika tankar om förhållningssätt, förutsättningar och möjligheter. 

Reflektionen i sig handlar inte om att komma vidare, men den leder ofta vidare. Som jag 

tidigare nämnt blir det ofta en svårighet att stanna upp i reflektionen, vi vill ofta vidare fort. 

Då blir tips och idéer en snabb lösning istället för att stanna upp och hjälpas åt att fundera ett 

varv till. Jag kan uppleva att pedagogerna i stapel tre redan innan den gemensamma 

reflektionen har reflekterat för sig själva. Det kan handla om att pedagogerna har med sig en 

frågeställning om deras agerande i en särskild situation och vill ha stöttning hur de kan tänka 

och agera om det händer igen. Eller som i exemplet nedan där pedagogerna innan reflektionen 

har bestämt ett gemensamt fokus, reflektionen bygger på att pedagogerna har med sig 

dokumentationer för att uppmärksamma deras olika syn på samma begrepp. 

 

Exempel 5: I ett forum hamnar pedagogerna i samtal om undervisning, varför de väljer att 

undervisa på det sätt de gör. De visar på genom dokumentationer olika situationer där de har 

undervisat och berättar om hur de har genomfört undervisningen, vilka tankar de har haft när 

de planerat och genomfört. De visar på väldigt olika exempel och tankegångar. En pedagog 

tycker att undervisningen alltid ska utgå från barnens intresse, medan en annan tycker att 

pedagogerna ibland måste styra inriktning på undervisningen utifrån läroplanens mål. 

Pedagogerna hänvisar till sina erfarenheter, forskning och till formuleringar i förskolans 

Reflekterar inte 
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Håller med varandra 
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läroplan. Samtalet slutar inte med att pedagogerna kommer fram till något rätt svar, eller 

tycker lika, men de båda visar på att de tagit del av och förstår den andres perspektiv och 

utrycker i slutet av samtalet nya perspektiv mot vad de gick in i samtalet med. 

 

När jag läser igenom de samtal som hamnar i stapel tre upptäcker jag en ny aspekt på 

fenomenet reflektion, reflektionen kan vara av olika karaktär. I Förskoletidningen nr 6/2013 

skriver Eva Schwarz och Carl Cederberg, båda filosofer och lektorer på centrum för praktisk 

kunskap, om reflektion. De beskriver fyra olika reflektionsformer: reflektion i handling, 

reflektion över handlande, reflektion över reflektion samt kritik. Reflektion i handling handlar 

om att reflektera i stunden, små överväganden i vardagen som jag gör i min ensamhet. 

Reflektion över handlande handlar om att bedöma ett handlande, göra planer för framtiden 

eller gå tillbaka och granska det som varit. Här behövs tid och andras perspektiv. Reflektion 

över reflektion handlar om att skapa förståelse för vilka idéer och normer som styr mitt 

handlande. Uppmärksamma vilka fördomar jag har, även här behövs andras perspektiv för att 

kunna bli uppmärksam på mina egna. Kritik handlar om att uppmärksamma hur strukturerna 

på förskolan ser ut, och därmed kunna välja andra förhållningsätt mot dem (Schwarz & 

Cederberg 2013, sid 3–4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratör Susann Wass 

 

Utifrån en tanke om att det finns olika reflektionsformer blir reflektionen ännu mer 

användbar, tänker jag. Vi kan reflektera ensamma och tillsammans, vi kan reflektera över de 

små tingen i vår vardag och stora filosofiska frågor, men alla reflektioner leder till utveckling 

och är meningsfulla både för oss själva och för de runt omkring oss. 
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Kan alla reflektera? 
Om syftet med forumet är reflektion, varför reflekterar då inte alla? Kan reflektion vara en 

slags förmåga? Och är det då en förmåga vi alla bär med oss eller något vi lär oss? 

Olikheterna gör mig nyfiken och jag vill titta närmare på vilka fler aspekter än lyssnandet som 

kan påverka reflektionens möjligheter. Bie beskriver att i reflektion är det dina egna 

erfarenheter, din egen förståelse och dina egna perspektiv som är utgångspunkten. De blir som 

föremål för granskning och tolkning (Bie 2014, sid 15–18). Så då borde alla ha förmågan att 

kunna reflektera, för alla har erfarenheter, egna utgångspunkter och en egen förståelse över 

det som sker. Men så lätt är det såklart inte.  

 

Malin Lööv, adjunkt i svenska på Södertörns högskola, upplever att många studenter tycker 

reflektion är svårt. Många studenter har inte förståelsen för varför reflektion, men framför allt, 

de är rädda att tänka fel. Studenterna verkar skapa en inbördes hierarki bland sina texter, en 

reflekterande text är inte lika högt värdesatt som en teoretisk. Reflektionen ses som flum (min 

tolkning). Lööv menar att reflektionens ställning måste stärkas. Reflektion kan ses som ett 

förhållningssätt snarare än en metod vilket gör det än mer individanpassat. Men att reflektera 

är nödvändigt för att kunna utvecklas och för att inte fastna i traditioner, tolkningar och vanor 

utan eftertanke (Lööv 2014, sid 447–448).   

 

Att reflektion inte är något som alla kan från början beskrivs i flera texter. Reflektion är en 

träningssak, säger Molander. Det tränade ögat kan, se likheter och olikheter i sitt handlande i 

olika situationer. Med hjälp av kunskapen kan man välja väg att gå utifrån det sammanhang 

man befinner sig i, men även förklara sitt handlande med ord (Molander 1996). Liknande 

beskriver Bie att vi lär oss att reflektera. Att lära sig reflektera betyder att kunna koncentrera 

sig, kunna lyssna till både sig själv och andra och att vara intresserad av problemet, frågan 

eller ämnet (Bie 2014, sid 33–34). 

 

Enligt pedagogcoachen Marie Mauritzon kan vi behöva stöttning i början när vi ska lära oss 

att reflektera. Ofta är vi snabba på att ge varandra svar på frågor utifrån egna erfarenheter. 

Tips och trix kan vara bra men de sätter inte igång egna processer för egen utveckling. Genom 

att lyssna på varandra, ställa nyfikna frågor kan vi få varandra att tänka och reflektera över 

vårt eget agerande vilket kan leda oss till att hitta lösningar och nya vägar att gå. I början av 

ett reflekterande utvecklingsarbete kan det vara bra att ha med sig färdiga frågor som stöttning 

i processen (Mauritzon 2019). Genom fördjupande frågor kan vi börja analysera, bryta ner 
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våra tankar i mindre beståndsdelar, varför blev det som det blev, vad har påverkat (Bie 2014, 

sid 31–70). Åsén Nordström kallar dessa frågor för frågor som bjuder på motstånd. Vi pratar 

inte bara på utan frågorna ger också riktning och fördjupning i samtalen. Men det finns även 

en risk med att ställa dessa frågor. Så fort någon upplever en fråga som ett påhopp, att man 

måste ställa sig till svars är frågans magi borta. Därför är det viktigt att frågorna signalerar en 

positiv och nyfiken avsikt. En faktor Åsén Nordström resonerar mycket om är samtalsledarens 

roll. Hon nämner ett flertal gånger vikten av en samtalsledare, någon som styr, stoppar, leder. 

Någon med lite mer kunskap som kan vara en positiv inspiratör för övriga (Åsén Nordström 

2017, sid 34–37). 

 

Jag kan ganska tydligt se att i de forum där reflekterande samtal sker och där samtalen leder 

till utveckling finns en tydlig ledare. I de forum där samtalen inte är reflekterande utan mer 

fokuserade på praktiska ting finns det ingen tydlig ledare. Enligt Anita Eriksson, 

universitetslektor, har det i svensk förskolas tradition inte funnits tydliga ledare i arbetslagen. 

Istället har det fokuserats på att arbeta bra tillsammans. Rättvisetänket har dominerat vårt 

görande och diskussioner kring ansvarsfördelning har undvikits (Eriksson m.fl. 2018, sid 60–

63). Vilket vi kanske behöver lyfta och utveckla för att kunna få fram en reflektionskultur på 

förskolan. Kunskap och en samtalsledare kan göra skillnad, frågor, nyfikenhet och ett aktivt 

lyssnande påverkar. Är det de enda påverkningsbara faktorerna i en reflektionskultur? Det tror 

jag inte. Jag blir nyfiken att syna mina observationer utifrån ett nytt perspektiv, finns det 

materiella, fysiska aspekter som går att uppmärksamma? Jag fortsätter mitt sökande efter 

mönster i mina observationer. 

Materiella aspekter  

Underlagens betydelse 
1 Exempel 6: Pedagogerna plockar fram dokumentationer och lägger dem framför sig. De har 

alla block och pennor på bordet. De pratar inte så mycket, blickarna är riktade mot 

arbetsmaterialet. Klara drar sin dokumentation fram till mitten av bordet, allas blickar riktas 

mot den. Det är tyst en kort stund.  

 – Jag plockade fram vattenbordet och hällde i sand i det. Där har det befunnit sig barn 

nästan hela tiden. Jag tog inte fram något annat material, utan barnen använde sina händer. 

Öste från hand till hand, hällde från händerna. Ser ni Kalle där, på eftermiddagen gick han 

                                                           
1 Observation från hösten 2018 i kursen vetenskapligt arbete, teori och metod ”Underlag för 

systematiskt kvalitetsarbete- var förs blicken” Erika Wallin. 
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bort till förrådet och hämtade materiallådan, ni vet den med spadar, trattar och silar, hur han 

nu visste att den fanns där vet jag inte, berättar Klara.                                                                                          

– Jo, men han var med första dagarna, när vi plockade fram material, då var han med mig 

där inne och hittade den, vi tog inte fram den då men han lyfte ner den och lekte med sakerna 

där inne, säger Maja.                                                                                                                             

– Så roligt att han kom ihåg den, säger Klara.                                                                                 

– Men vad tänkte du när han kom med den? undrar Sara.                                                                          

– Jag såg det inte förrän han kom med den, då tänkte jag vad bra att han hämtar det han vill 

ha, och de andra blev ju också glada. Leken fortsatte på ett annat sätt, säger Klara.                               

– Är det någon som har tänkt på om barnen har samma ösa hällalek ute, frågar Maja.                             

– Jag tycker barnen är mycket i sandlådan, men så är det väll alltid i början, säger Sara.                         

Pedagogerna är tysta igen, blickarna är fortfarande riktade mot dokumentationen mitt på 

bordet. Två skriver något i sina block. Pedagogernas blickar riktas mot sina egna 

dokumentationer, och flera är på väg att dra fram sina dokumentationer på bordet. Alla 

stannar upp i sina rörelser.                                                                                                                

– Vi tar fram alla bilder så ser vi vad vi har. Ganska mycket har vi erbjudit barnen att prova 

på under deras första veckor, eller hur, säger Sara.                                                                                                

– Ja, ändå känns det inte så, vad bra att synliggöra det på det här viset, redan i början. Och 

ändå ska vi få hålla på med insamlingsperioden hela september. Vad mycket vi kommer se, 

säger Stina glatt.                                                                                                                                                        

– Vad tycker ni barnen intresserat sig för mest, undrar Maja.                                                                                

– Sandleken, eller ösa hälla, det gör de vid sandbordet, vid handfatet, vid maten, konstaterar 

Sara. Hon tar fram en dokumentation, en bild på lärplattan. Allas blickar riktar sig mot den. 

Det är åter tyst en stund.  

Tack vare dokumentationen stannar pedagogerna upp i sin reflektion. Dokumentationen som 

ligger på bordet blir en hjälp för att kunna fördjupa samtalet. På flera förskolor arbetar 

pedagogerna aktivt med dokumentationer och olika matriser. Jag upplever att det gör skillnad 

för innehållet på reflektionen. Karin Alnervik, filosofie doktor i pedagogik, beskriver att det 

är viktigt med näring till samtalen vi har. Genom att använda sig av till exempel 

dokumentation i sitt reflektionsforum ges nya möjligheter att samtala om och reflektera över 

barns lärande i förhållande till det som skett, vår miljö och så vidare (Alnervik 2013 sid 113–

124). Vilket jag tydligt kan se i flera av mina observationer, dokumentationen gör skillnad, 

som i exemplet nedan. 
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Exempel 7: Jag kommer in på förskolan Sardinen, än så länge är rummet tomt. 

Arbetslagsledaren Pia kommer in i rummet. 1 

– De är på väg, alla barn är inte ute än, men strax är vi klara. Jag kommer inte vara med 

idag, men jag har lagt några bilder från veckan på bordet. Efter en stund kommer tre 

pedagoger och slår sig ner runt det runda rummet i deras arbetsrum. De har alla med sig 

papper och penna som de lägger framför sig. I det här forumet är det jag som inleder.  

– Hur har den här terminen startat?  

Eva börjar och berättar om hur den nya lekmiljön fungerar. Under den första kvarten 

berättar pedagogerna i turordning om sitt nuläge, vad de gjort med barnen under terminens 

första veckor. Samtalen är ganska ytliga, med fokus på ”det här har vi gjort”. Min blick 

hamnar på högen med bilder som Pia lagt på bordet.  

– Pia nämnde att hon lagt in lite bilder från veckan, säger jag.  

– Just det, säger Klara, hon sprider ut bilderna på bordet.   

Allas blickar vandrar mellan bilderna. Klara pekar på en av bilderna och börjar berätta hur 

barnens lek utvecklats sen de började projicera upp bilder på väggen, vi stannar upp ganska 

länge med att prata om den lekande barngruppen och hur pedagogerna förändrat miljöer, 

rutiner och aktiviteter för att ge barnen ännu mer tid för att leka. Samtalet ändrar efter en 

stund riktning och pedagogerna börjar reflektera kring sitt förhållningssätt till digitala 

verktyg. Samtalet slutar med att de skriver ner sina tankar. Om hur de använder digitala 

verktyg just nu och vad de tänker att de måste lyfta och diskutera med alla sina kollegor för 

att kunna utveckla sitt arbeta med digitala verktyg. Pedagogerna skriver ner sina 

anteckningar både på bilden och i ett dokument i deras mötespärm. 

 

En annan gemensam faktor på flertalet av de forum där reflektion sker i mina observationer är 

att pedagogerna kommer till mötet förberedda. Alla pedagoger har med sig något slags 

underlag för kommande reflektion. Enligt Bie är just förberedelse en viktig faktor som 

påverkar reflektionen. Att innan gemensam reflektion fundera på vad som har hänt, vad jag 

vill utveckla, vad som är problemet. Att läsa på om ämnet, ta med dokumentation om 

händelsen. Redan i denna process kan du (genom egen reflektion) utveckla ditt tänkande (Bie 

2014). Det som Schwarz och Cederberg (2013) kallar för reflektion över handling.  

Pedagogerna i dessa forum dokumenterar även det som sägs under mötet, antingen direkt på 

bilder, eller i olika matriser de använder sig av. Dokumentationen kan jag se som viktig för att 

”hjulet ska snurra”. I många av mina exempel börjar pedagogerna med att gå tillbaka till där 
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de avslutade tillfället innan och fortsätter därifrån. På så vis syns det att något har hänt mellan 

reflektionstillfällena. Tanken har förts vidare. Och reflektionen har gjort skillnad, skapat 

någon slags förändring. 

Ett annat perspektiv på vikten att dokumentera och skriva ner det som händer i reflektionen 

ger Wiklund. Hon anser att det finns ett behov av att samla ihop och skriva ner hela bilden av 

det som vi reflekterar om för att få perspektiv på det som sägs. Får vi inte överblick över det 

som sägs blir det lätt en enda stor röra istället för en perspektivrik reflektion. Genom att skriva 

ner det som sägs (dokumentera samtalet) får vi även en ny utgångspunkt att fortsätta vår 

reflektion utifrån vid nästa tillfälle (Wiklund 2013, sid 65–69).  

Likaså Martina Lundström, pedagogista, verksamhetsutvecklare och författare, uttrycker att 

dokumentationen i reflektionen är motorn i vårt pedagogiska arbete. Men vi måste synliggöra 

reflektionen och vad den leder till. För att veta att reflektionen för arbetet vidare blir en viktig 

del i arbetet att vi skriver ner det vi gör och planerar, därmed kan vi få syn på utvecklingen 

och analysera våra resultat (Lundström 2019, sid 85–102, Lundström 2016, sid 93–129). Jag 

ser utifrån ovanstående tankar att dokumentationen av reflektionen blir en viktig del i våra 

processer. En viktig del för att reflektionen ska bli meningsfull och bidra till förändring. 

Viktig för att vi ska kunna följa upp det vi gör, reflektionen blir något mer än bara ett samtal, 

det blir en grund till vårt görande och vår utveckling. 

 

Platsens betydelse 

Exempel 8: Idag är jag på förskolan Delfinen. Jag sitter i ett personalrum, i en hörnsoffa 

tillsammans med tre pedagoger. Arbetslagsledaren Katja har en pärm i knät med deras 

systematiska kvalitetsarbete, övriga sitter utan papper och penna. Katja plockar fram en 

matris de gjort veckan tidigare.                                                                                                    

– Förra veckan skrev vi att vi skulle göra QR-koder, gjorde du några Ann? undrar Katja.                                    

Anna berättar att hon påbörjat men är inte klar, en långstund pratar de om vad för innehåll 

QR-koderna ska ha och var de ska sitta. De kommer in på att de behöver måla en vägg, de 

stannar upp i ett samtal om vilken färg väggen ska målas i, när den ska hinna målas och om 

barnen ska vara med eller ej. Tredje samtalet som påbörjas handlar om ett rum som de vill 

göra om, diskussionen handlar om vilka möbler de skulle kunna flytta och hur de skulle kunna 

möblera. När mötet är slut har de inte antecknat något, och de har ingen direkt plan för det 

fortsatta arbetet.   



 

34 
 

Exempel 9: När jag kommer in på Sågfiskarnas reflektion sitter alla fyra pedagogerna på en 

lång rad. Karin sitter mitt framför datorn och övriga vid hennes sidor.                                        

– Förlåt om vi sitter lite konstigt, men vi vill se vad som skrivs, det är lättare att prata då, 

säger Maja. 

Exempel 10: Tidig tisdag morgon, jag sitter tillsammans med pedagogerna från avdelningen 

Valen vid ett kvadratiskt bord i ett ganska rymligt rum. Pedagogerna ska ha en timmas 

gemensam reflektion där de ska arbeta med sitt systematiska kvalitetsarbete. Någon har satt 

igång projektorn och kopplat in en dator. På den stora vita väggen speglas dagordningen. 

Pedagogerna plockar fram block, pennor, bilder och dokumentationer. Någon reser sig upp 

och hämtar en pärm i en hylla. Än så länge pratar de inte så mycket, blickarna är riktade mot 

arbetsmaterialet som sakta fyller bordet. När alla är på plats startar arbetslagsledaren Moa 

upp mötet. 

 – Första punkten på dagordningen är reflektion om projekten, säger hon.  

– Jag kan börja, säger Tanja, hon lägger upp en bild med barn som är aktiva med en 

lärplatta mitt på bordet.  

– Förra veckan bestämde vi att vi ska försöka ha lärplattan mer tillgänglig. Och den här 

veckan har jag försökt att låta lärplattan vara framme stora delar av dagen. Det har nog gått 

både bra och dåligt. Hur tycker ni det har gått? 

Flera pedagoger stämmer in och berättar om deras erfarenheter. Samtalen går in på både 

var i miljön lärplattan finns, miljön runt omkring, pedagogernas förhållningssätt, hur de 

introducerat lärplattan, lärplattans innehåll, möjligheter att utforska lärplattan på egen hand, 

tillsammans med kamrater, tillsammans med en pedagog och mycket mer. Efter många 

diskussioner om olika erfarenheter och möjligheter bestämmer de vilka förändringar de ska 

göra och hur deras arbete med lärplattan ska fortsätta. Mia fyller i några rader i protokollet 

och Tanja gör anteckningar direkt på bilden med barnen och lärplattan.  

– Jag skriver ner några korta rader om våra reflektioner och hur vi ska fortsätta arbeta nästa 

vecka så vi kan återkoppla igen, säger Tanja. 

Mötet fortsätter och fler samtal genomförs utifrån var och ens bilder och dokumentationer.  

  Illustratör Susann Wass 
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Jag kan se samma mönster i de flesta av mina observationer. Pedagoger som sitter i soffor 

reflekterar mer sällan än pedagoger som sitter runt ett bord. Pedagoger som lägger fram 

dokumentation på bordet reflekterar mer än pedagoger som inte har någon dokumentation 

alls. Jag ser även en skillnad mellan de som har dokumentation på datorn och de som har 

dokumentationen på bordet. De som har dokumentation på bordet får till en djupare och mer 

perspektivrik reflektion. Om dessa faktorer är allmängiltiga är svårt att säga. Men jag tycker 

de är värda att fundera kring och reflektera om. Liknande faktorer poängterar Åsén 

Nordström, hon anser att vi behöver vi sitta så att vi ser varandra vid reflektion. Hon utgår 

från kroppsspråkets betydelse. Genom kroppsspråket signalerar vi väldigt mycket och 

kroppsspråket kan förstärka det sagda. Genom att sitta i soffor och fåtöljer har vi olika 

avstånd till varandra vilket kan försvåra samtal. Att sjunka ner i soffan leder lätt till att vi 

slappnar av och våra tankar drar iväg någon annanstans. Om vi däremot sitter i ett rum avsett 

för olika samtal med en möblering som underlättar kroppshållning, avstånd och möjligheter 

att se varandra underlättar det samtalen. Om rummet dessutom är utrustat med olika material 

och redskap för dokumentation har vi stöd för samtal där alla kan delta. (Åsén Nordström 

2017, sid 46–48). 

Reflektionskultur = pedagogisk atmosfär? 
Så vi sätter igång att öva på att reflektera, vi tar hjälp från någon som kan, vi använder oss av 

stöttande frågor. Vi sitter tillsammans runt ett bord med dokumentationen på bordet. Men 

räcker det?  

Exempel 11: På Svärdfiskens förskola möts jag av tre pedagoger, de ska fokusera på sina 

lärmiljöer i sitt SKA. När vi satt oss runt bordet och pedagogerna plockat fram sina 

miljöbilder vänder sig Eva mot mig och säger:                                                                                                       

– Jag förstår inte varför vi ska prata om miljöer hit och miljöer dit. Vad hjälper det oss, vi får 

inte köpa in något och vi har för stora barngrupper, vi kan inte göra något.  

Samtalet går från det tänkta, reflektion om miljön till ett samtal om faktorer som vi inte kan 

påverka. Jag försöker vända samtalet med att ställa några frågor till pedagogerna om vad 

barnen gör i miljöerna? Jag får då svaret:                                                                                       

– Barnen bara springer omkring, de kan inte leka, det är alldeles för mycket spelande hemma. 

Barnen har ingen fantasi, inte kan de stanna kvar vid lek, alldeles för nyfikna. Och så ska vi 

arbeta med digitala verktyg, nyhetens behag, spela gör barnen hemma, jag har tittat i 

läroplanen det står inte många meningar om digitala verktyg och ändå ska vi fokusera på det. 
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Samtalet fortsätter med tyckande om barnens okunskaper och föräldrars göranden, ingen 

vänder blicken mot sig själv, den miljö som finns eller den verksamhet som bedrivs. 

Ett exempel som speglar pedagogers okunskap eller oförmåga att reflektera över varför det 

blir som det blir. Deras tankar mot sitt eget handlande och förhållningssätt uteblir helt. De vill 

hitta snabba och enkla svar på varför det är som det är, skyller ifrån sig ansvaret och därmed 

blir de oförmögna att skapa förutsättningar för förändring. Alexandersson menar att 

reflektionen är ett måste för att komma åt den praktiska kunskapen. Genom reflektion gör vi 

vår praktiska kunskap tillgänglig, synlig och möjlig att diskutera och analysera. Reflektionen 

handlar inte enbart om att få syn på utan även att inse vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör. 

Vi får även möjlighet att förändra och utveckla våra handlingar. Genom våra insikter får vi 

möjlighet att bli medvetna om både framgångsfaktorer och utvecklingsområden 

(Alexandersson 2007).    

I litteraturen finner jag ytterligare aspekter på fenomenet reflektion som inte riktigt går att ta 

på. Kanske är det inte enbart de planerade forumen och det materiella som påverkar om 

förskolan har en reflektionskultur eller ej. Enligt Linda Linder, förskollärare, föreläsare och 

bloggare är det lika viktigt att ha en levande dialog i vardagen för reflektionen. Nyfikenheten 

för sina kollegors arbete fokuseras inte enbart till de planerade tillfällena för reflektion utan 

märks i hela förskolans atmosfär. När reflektionen ständigt är pågående fördjupas den också 

(Linder 2014). Jag kan uppleva utifrån min egen erfarenhet att på vissa förskolor finns det en 

kultur som kräver reflektion, på andra förskolor härskar hierarki och jantelagar. Vilket skapar 

olika förutsättningar för reflektion.   

 

Eva Johansson, professor i pedagogik, beskriver begreppet pedagogisk atmosfär, vilket 

innebär ett komplext fenomen av den kultur som finns på en förskola. Varje förskola har sin 

egen atmosfär som styr hur pedagogerna agerar, vad de säger, inte säger, kunskapssyn och 

människosyn utan att det sägs rakt ut. I den rådande atmosfären återkommer vissa mönster av 

beteenden, attityder, förhållningssätt och engagemang eller närvaro. Ibland kan utomstående 

som kommer in på en förskola, eller närvarar på ett möte på förskolan nästan ”känna” vilken 

atmosfär som råder. Denna kultur är svår att bryta, det krävs gediget arbete, en ökad 

medvetenhet och vilja att förändra (Johansson 2011, sid 22–80). Andersson poängterar att 

människor behöver känna trygghet innan de kan föra ett reflekterande samtal (Andersson 

2007, sid 9). Och det kan jag förstå eftersom reflektionen mycket handlar om att öppna upp 

sig själv och bjuda på sina innersta funderingar. Alltså blir den pedagogiska atmosfären, 
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kulturen, vad vi än kallar det en viktig förutsättning för att en reflektionskultur ska kunna 

utvecklas. När jag väl börjat kritiskt granska reflektionens varande upptäcker jag fler aspekter 

som inte går att ta på, som ändå har betydelse. Jag får nya infallsvinklar på det mer och mer 

komplexa fenomenet reflektion. Samtidigt möter jag i min praktik en nyfikenhet för mitt 

skrivande, men det som efterfrågas är färdiga mallar och enkla svar. ”Kan du komma till oss 

och berätta hur vi ska göra” ”Vilket är ditt bästa tips”? Jag har precis kommit fram till att 

reflektion är komplicerat, påverkas av många faktorer, det finns ingen ”Quick fix”. Varför vill 

vi alltid lösa allt snabbt och enkelt. Jag vill att min uppsats ska väcka tankar, skapa reflektion 

Jag börjar fundera på om det kan vara här det skaver, kan vårt sökande efter enkelhet och rätta 

svar vara en bidragande faktor till reflektionens icke varande?  

 

Att välja den enkla vägen 
En svårighet jag stöter på kommer utifrån Bornemarks (2018) tankar om dagens 

kunskapsutveckling. Bornemark beskriver tre olika kunskapsformer vi besitter utifrån 

renässansfilosofen Nicholas Cusanus tankar: intellectus (förmågan att fånga in vad som är 

viktigt), ratiot (den del av förnuftet som hanterar våra sinnesintryck), och icke-vetandet (det vi 

faktiskt inte vet, det bortom vår kunskap så som existentiella frågor). De olika delarna är 

nödvändiga och beroende av varandra. Vad som är sant och falskt beror på, det finns ingen 

enkelhet i sant och falskt (intellectus). Jag kan tolka det jag hör fel men mitt eget 

sinnesintryck, det jag erfar är min sanning. Min egen känsla kan aldrig vara falsk. Ratiot 

strävar mot motsägelsefrihet, ett logiskt tänkande, är detta sant? Ja. Nej. Intellectus vill istället 

inte omedelbart säga om något är sant eller falskt, utan undersöka begreppen runt omkring. 

Ickevetandet blir en viktig del i detta, vår nyfikenhet att tänka bortom det självklara 

(Bornemark 2018, sid 34–51). Idag vill vi gärna få kunskap om allt, vi söker kontroll och 

snabba lösningar. Vi ser mer till ratiot än till intellectus och använder oss inte gärna av icke-

vetandet, vilket leder till ett mätningssamhälle och en viss okänslighet till det mänskliga 

(Bornemark 2018). Om det är så blir reflektionen en utmaning, att samtal faller in på praktiska 

ting blir inte så konstigt, det går att bocka av, är kontrollbart och mätbart. Vi vill göra färdigt. 

Men att börja reflektera blir mer flummigt, vi kommer kanske inte fram till något mätbart, 

istället leder det till nya tankar, nya problem, nya utmaningar. Vad krävs då av pedagoger, 

vilka kunskaper behöver vi för att kunna reflektera? Mod? Nyfikenhet? Är det här den 

praktiska kunskapen kommer in, skickligheten att känna av vad som behövs i de vardagliga 

situationerna vilka leder till att vi har något att reflektera om. Tänker jag så blir vardagen och 
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pedagogens praktiska kunskap i sitt yrke utgångspunkten för reflektionen. En förmåga att 

fånga upp vad som är viktigt på riktigt och en vilja att fånga upp och utveckla det vi gör. 

 

Det krävs alltså något av mig som person för att kunna reflektera, ett engagemang, jag 

behöver ta ett steg utanför min komfortzon, i många fall tillsammans med andra. Som i sig 

kan vara svårt beroende på vilken atmosfär vi har på min förskola. Jag kan i litteratur finna 

många faktorer som försvårar reflektionens existens. Jag fortsätter tänka utifrån ett spår som 

hakar i Bornemarks tankar om hur vårt samhälle ser ut idag och att vi vill ha snabba lösningar.  

Anna Tibelius, pedagog och föreläsare med fokus på hjärnan, uttrycker att hjärnan är lat. Den 

tar gärna den lätta vägen, den fortsätter gärna med det invanda. Hjärnan vill även ha en 

tydlighet, ett fokus och struktur (Tibelius 2017). Emma Frans, doktor i medicinsk 

epidemiologi och aktiv skribent i olika medier, kritiserar ofta vår oreflekterade tro på 

vetenskapen. Frans menar på att vi idag lever i ett samhälle där det är lätt att inskaffa kunskap 

på gott och ont, likaväl att vi kan ta reda på fakta kan vi ta reda på fakta som passar oss.  

”Aldrig tidigare har det varit så lätt att hitta information som bekräftar det vi redan tror på 

även när det vi tror på är fel” (Frans 2017, sid 16). Därmed får hjärnan det lätt, jag vet vad jag 

tror på, jag finner det jag tror på, jag behöver inte utmanas och tänka om eller tänka nytt. 

 

Avslutning  
Det finns många aspekter som påverkar reflektionens vara eller icke vara, en blandning av 

kunskap om reflektion och praktisk kunskap, en blandning av förståelse och intresse för sitt 

uppdrag, mod, atmosfär och nyfikenhet. Det får mig att undra, kan jag arbeta i förskolan utan 

att vilja syna och utveckla mig själv? Jag kan inte veta att de som inte har reflekterande samtal 

inte vill reflektera. Beror bristen av reflektion på okunskap eller ovilja, eller kanske av ren 

lathet? Kanske beror det på faktorer runt omkring, vilken pedagogisk atmosfär som finns på 

förskolan. Måste vi tänka oss vidare hela tiden i vårt arbete på förskolan, kan vi inte bara vara 

och göra som vi alltid har varit och gjort? Kan det inte räcka att prata om praktiska ting så 

som i exempel ett?  

Reflektion, jag trodde aldrig när jag påbörjade mitt uppsatsskrivande att det skulle finnas så 

mycket att skriva om när det gäller reflektionskulturer på förskolan. Så många spännande och 

intressanta reflektionsstunder jag har fått medverka i. Så många tankar som har kommit upp 

när jag gått igenom mitt material. Och så många insikter, nya funderingar som har uppkommit 

när jag läst igenom litteratur och tidigare forskning. Att skriva en essä har för mig blivit en 
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spännande resa i min egen yrkesutveckling. Genom essäskrivandet har jag kunnat 

problematisera mitt eget agerande, mina tankar och förskolans uppdrag. Jag har vid flera 

tillfällen tackat skrivandet för att jag lyckats reflektera över saker jag tidigare inte haft verktyg 

för. Genom att få fundera över mina erfarenheter tillsammans med andras har jag lyckats 

problematisera förskolans reflektionskultur.  

Jag har fått upp ögonen för att det finns många aspekter som påverkar förskolans 

reflektionskultur. Det jag är mest fascinerad av är att vi slänger oss med begreppet reflektion 

utan att egentligen fundera över vad ordet verkligen innebär. Vi reflekterar utan att fundera på 

vad som påverkar. Vi reflekterar utan att fundera på hur vi egentligen gör och hur valen styr 

det som händer. Det finns en mängd aspekter som påverkar förskolans reflektionskultur. Vi 

behöver kunskap om vårt uppdrag, men även kunskap om reflektion. Det krävs mod och 

nyfikenhet. Lyssnandet är en viktig aspekt. Vårt förhållningssätt och vår praktiska kunskap 

påverkar. Reflektion kan ses som en process där våra tankar, kunskap och görande möts. 

Dessutom påverkar olika materiella aspekter reflektionen, som till exempel plats, underlag. 

Det blir lite cirkulärt, precis som min text blir. Det ena leder till det andra som leder tillbaka 

till det första som leder till det tredje. Nästan som ett spindelnät där allt sitter ihop genom 

olika trådar som bildar en helhet. Får vi ihop trådarna skapas unika möjligheter att utveckla 

vår praktiska kunskap. Även möjligheter att utveckla förskolans praktik och kvalité vilket 

leder till en bättre förskola för barnen.  

All reflektion leder inte framåt, därför behöver vi tänka igenom vad vi reflekterar om och 

vilka aspekter runt omkring som påverkar. Vi behöver fundera kring vad vi tänker om 

förändring och utveckling, vad som är tillåtet att samtala om på våra förskolor, vilka samtal vi 

ger tid för och hur vi använder reflektionen för fortsättningen.  

Ur min egen dagbok under skrivprocessen: Jag är i slutet av mitt skrivande. Många 

spännande tankar har kommit och gått. Jag blir mer och mer fundersam på vad reflektion är 

och innebär. Jag är även förundrad över reflektionens betydelse för att vi ska kunna 

genomföra ett bra arbete på förskolan, både för var och ens egen utveckling, för barnens 

möjligheter och inflytande men även för förskolans kvalité. Idag satt jag som så många 

gånger förut under denna skrivperiod i en sporthall med datorn i knät, läser några rader i en 

bok och skriver några rader på min uppsats mellan matcherna på en fotbollscup. Bredvid mig 

sitter en av min sons lagkamraters förälder, han frågar mig nyfiket vad jag skriver om. Jag 

berättar, reflektionskultur. Ett samtal mellan oss sätter igång, han berättar att de senast igår 

på hans arbetsplats diskuterat vikten av att reflektera över det som hänt under dagen, att inte 



 

40 
 

välja bort reflektionen för att göra praktiska ting som att slänga sopor, förbereda 

morgondagen och tvätta. Han fortsätter berätta hur de använder reflektionen för att kunna 

utvecklas, lära av varandra, hålla en god kvalité på det de gör. Jag frågar om de skriver ner 

något av det de pratar om, det gör de, för att kunna följa upp samtalen. Han är sjuksköterska 

och arbetar på stadens lasarett. Händelsen fick mig att vakna upp och tänka nytt. Reflektion 

är inte bara viktigt i förskolans värld. Reflektion är viktig i alla yrken där många mänskliga 

möten sker, i alla yrken som bygger på både praktiskt och teoretisk kunskap.  

Utifrån den här händelsen börjar jag fundera på om min uppsats går att läsas utifrån fler 

yrken, vad hade hänt om jag observerat reflektion i andra yrken. Hade jag beskådat 

detsamma? Jag börjar också fundera på reflektionens vikt för de mänskliga mötena, för 

barnen, de sjuka, de kriminellas skull. Jag har ofta fokuserat på reflektionens vikt för att vi ska 

kunna utföra vårt arbete utifrån vårt uppdrag, men har blivit mer uppmärksammad på vikten 

av reflektion för att kunna möta och bemöta varje enskilt barn och utveckla mitt eget agerande 

och tänkande. Både utifrån de rättigheter barnen har och de skyldigheter vi pedagoger har.  

En slutsats jag gör är att det finns en kultur kring reflektion på förskolor, på gott och ont. 

Reflektionskulturen är inte alltid utvecklad och går hand i hand med vårt uppdrag. Det finns 

många faktorer som påverkar den kultur som dominerar. Det krävs kunskap och medvetenhet 

om både sig själv, sitt agerande och vårt uppdrag för att reflektion ska kunna ske. Många 

texter jag refererar till ger exempel på svårigheter och framgångsfaktorer. Med ett medvetet 

användande av reflektion kan det ske mycket, men det krävs mod, kunskap och vilja från oss 

pedagoger.  

Jag känner mig inte färdig. I den här uppsatsen har jag skrapat lite på ytan, varje del går att 

fundera och problematisera än mer och lära mer om. Det finns även fler aspekter att fånga upp 

och visa på. Utifrån mitt intresse för förskolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete och 

dokumentationsarbete blir jag nyfiken på reflektionens roll i detta arbete, men det får bli en 

annan gång. Jag hoppas att jag satt igång några tankar hos dig som läsare, några tankar du kan 

ta med dig till din verksamhet och fundera kring. Att du fått med dig några nya perspektiv 

kring reflektion som får dig att agera annorlunda. Något som du kanske imorgon inte kommer 

ihåg varför, men som sätter spår.  

 

 

Det du gör men inte minns vad du lärt det är kunskap (Ellen Key).  
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