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Abstract 
Title: The learning group – about reflective work in preschools. 

Author: Ida Bjurvald 

Instructor: Anna Lindqvist Bergander 

Scheduled time for reflective work is common at many Swedish preschools. Reflection is a 

complex concept that is being used with many different purposes in preschools. The reflective 

work in Swedish preschools today has its roots in the theories from Vygotskij about how 

children learn by watching and cooperating with others. Also, many Swedish preschools have 

taken inspiration from the preschools in Reggio Emilia in Italy, who see the reflective work as 

something necessary in their work around children’s learning processes. “The learning group” 

is a way of seeing children and adults as members of groups who capture knowledge by social 

interaction, taken from the preschools in Reggio Emilia. In 1998, Swedish preschools got 

their first curriculum, which also took inspiration from Vygotskij and his visions of children’s 

learning.  

The aim of this study is to find out how reflective work can be done at some Swedish 

preschools, and also to investigate a group of teacher’s thoughts on reflective work. The 

issues in my study are:  

- What meaning can lie in the concept of reflection in preschools? 

- In what situations can teachers and children in preschools use reflection? 

- What can be the purpose of this reflection? 

To answer these questions, I did interviews with teachers and observations of meetings and of 

the work that was being done with the children. The result shows that the term of reflection is 

ambiguous and is being used with different interpretations in the preschools I have studied. 

Reflection is for instance retelling events, solving problems, cooperating and curiosity. 

Teachers and children use reflection in various situations everyday, both at planned and 

spontaneous activities. The purpose of the reflection at the preschools I have visited was for 

instance to find a focus in working with the children, to know how to move on and to get 

deeper into what you do.  

Key words: preschool, reflection, reflective teaching, the learning group 
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Förord 
Efter frukosten sitter jag med min ettåriga dotter på golvet i köket. Vi leker med en papplåda. 

Jag lägger olika saker i lådan, tex. leksaker och köksredskap. Sedan ger jag henne lådan och 

så öppnar hon och hittar något. Hon är väldigt entusiastisk varje gång hon får öppna lådan och 

se vad som finns där i. Leken håller på en lång stund. Senare på dagen när vi kommer in i 

köket för att äta lunch är hon direkt framme vid lådan för att se om något finns i den. När hon 

märker att den är tom letar hon omkring sig på golvet efter något att stoppa i lådan. Jag 

tänker: Det här är reflektion! Hon återkopplar till det vi gjort tidigare och när hon märker att 

något saknas för att leken ska kunna fortsätta, söker hon efter en lösning på problemet.  

När jag ser att även en ettåring använder sig av reflektion i vardagliga situationer börjar jag 

fundera över begreppet reflektion. Inom förskolan ”vet vi” vad reflektion är, men hur vet vi 

det? Vad är det som sker när vi reflekterar inom förskolan? Jag funderar på om den naturliga 

reflektionen, den som alla människor gör, går oss förbi när vi fokuserar på det vi i förskolan 

kallar reflektion. 

Arbetet med den här uppsatsen har varit lärorikt, tidskrävande och stundtals känts 

övermäktigt. Det har fått mig att möta nya människor och platser samt än en gång lärt mig att 

olika människor ser på samma sak från olika håll. Först och främst har det dock varit ett 

reflekterande arbete! 

- Ida Bjurvald, nov 2011 
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1. Inledning och bakgrund 
Denna studie undersöker hur en grupp förskolor använder sig av reflektion i verksamheten. 

Planerad reflektionstid är väldigt vanligt på svenska förskolor. Reflektionstiden kan se ut på 

olika vis, men oftast sker den utanför barngruppen i en konstellation av pedagoger och ibland 

med en handledare. Vissa förskolor har mallar som de använder när de reflekterar, andra 

samlas kring en dokumentation eller en händelse och reflekterar kring denna. 

Jan Bengtsson skriver i boken Reflektion och praktik i läraryrket (Bengtsson 2007, s. 81) om 

hur intresset för reflektion i läraryrket har ökat under de senaste 20 åren. Läraren förväntas nu 

reflektera kring sin undervisning och lär sig detta redan under lärarutbildningen. Inom 

förskolan är uppkomsten av planerade reflektionsmöten ett resultat av hur reflektionen tagit 

plats inom läraryrket (ibid).  

Reflektionsmötena kan också ses som kompetensutveckling för förskolans pedagoger. Mikael 

Alexandersson skriver om kompetensutveckling inom skolvärlden (Alexandersson 1994, s. 

157). Han berättar om ett betänkande från den statliga kompetensutredningen från 1991, där 

man påpekar att kompetensutveckling i första hand ska ske på de enskilda arbetsplatserna. 

Traditionen inom skolan är att lärare ska lära varandra och att man ska se kompetensen på den 

egna skolan eller förskolan som något som kan utveckla även arbetskamraterna (ibid).  

Då reflektion kan ha många betydelser, är det svårt att sammanfatta ordets mening på ett kort 

sätt. Jan Bengtsson skriver att reflektion är ett begrepp på allas läppar, vilket betyder att ordet 

inte riktigt klargjorts och därmed används på ett oreflekterat sätt (Bengtsson 2007, s.83). 

Reflektion är något vi pratar om dagligen, men sällan reflekterar över.  

Varför studera reflektion? 

Reflektion är ett begrepp jag ofta möter i förskolans värld, ett ord många använder i olika 

sammanhang och verkar förstå. Mitt antagande är att om ett begrepp används på många olika 

sätt, i skilda situationer och med skilda innebörder finns risken att det blir urholkat och till slut 

tappar sin ursprungliga betydelse. Dessutom kan förvecklingar uppstå när personer som 

kommunicerar med varandra inte lägger samma innebörd i orden de använder. Man kan få 

svårt att förstå varandra och att tolka vad andra menar. Denna studie är viktig för att 

undersöka om vi i förskolan verkligen har förstått vad reflektion kan vara. Om vi faktiskt 

pratar om samma sak när vi använder begreppet reflektion, eller om vi bara antar oss veta vad 

det handlar om. 
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2. Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt ska jag gå in närmare på olika definitioner av ordet reflektion. Då det finns en 

mängd olika sätt att använda ordet, kommer jag att avgränsa mig till de tolkningar som är 

mest relevanta för studien. Jag ska utifrån olika källor och teorier reda ut hur begreppet 

reflektion används.   

2.1 Svenska Akademiens ordlista 
Enligt Svenska Akademiens ordlista (Svenska Akademien 2006, s. 745) har ordet reflektion 

(eller reflexion) följande betydelse: Reflexion el. reflektion; återkastning, återspegling, 

eftersinnande tanke, tyst anmärkning. 

2.2 Alla människor reflekterar – John Dewey 
Ett av de viktigaste namnen när man läser om reflektion är John Dewey. Han var en 

amerikansk filosof, pedagog och didaktiker som under det sena 1800-talet och tidiga 1900-

talet skrev böcker och forskade kring bland annat pedagogik, utveckling och lärande. Han sa 

att reflektion är en mycket komplex funktion i den mänskliga hjärnan och att det tar tid för oss 

att lära oss detta fullt ut (Rodgers, 2007, s. 52) .  

Enligt Dewey finns det främst fyra kriterier för reflektion (Rodgers 2007, s. 53): 

1. Reflektion är en meningsskapande process med en röd tråd som leder till utveckling. 

2. Reflektion är ett systematiskt sätt att tänka och har rötter i vetenskapen. 

3. Reflektion måste ske i interaktion och samspel med andra människor eller med 

omvärlden. 

4. Reflektion kräver att man är positivt inställd till andra personers intellekt. 

John Dewey menar att reflektion uppstår när vi hamnar inför en svårighet och bestämmer oss 

för att ta itu med den (Dewey 2007, s. 15). Vi gör observationer för att överblicka vad det är 

som har hänt och minns då också tidigare observationer och erfarenheter. När vi observerar 

situationen kommer hjärnan fram till olika förslag på lösningar. Då vi funderar på en ny 

lösning går vi till de fakta vi har om situationen. Det perspektiv vi nu har skiljer sig från det vi 

hade innan vi började observationen. Detta leder till nya observationer, nya minnen och 

granskningar av fakta. Denna process pågår tills den lösning som föreslås fungerar med 

situationen vi hamnat i, så att vi kan ta oss vidare på ett tillfredsställande sätt (ibid).  

I all reflektiv verksamhet, menar Dewey, finns dessa två oundvikliga faktorer: fakta och idé. 

Dessa drivs framåt av observationer samt av minnet av tidigare observationer och slutsatser. 
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När idén i teorin har prövats mot fakta och observationer prövar man den praktiskt genom 

handling. Idén kan sedan bekräftas, modifieras eller förkastas (Dewey 2007, s.17). Deweys 

tankar om reflektionsprocessen går att visualisera genom en spiralmodell (Fig. 1).  

Reflektionen äger rum mellan det stadie som är pre-reflektivt, observation och fakta, och det 

som är post-reflektivt, efter tillfredsställande handling, dvs lösning på problemet. Däremellan 

befinner sig vår hjärna i fem olika faser: förslag, problem, hypotes, resonemang och prövning. 

När handlingen prövats uppstår nya problem vilket leder till nya observationer osv. Enligt 

Dewey upplever alla människor denna process, ofta flera gånger dagligen (Dewey 2007, s. 

15). 

2.3 Lev Vygotskij 
Dagens svenska förskola har rötterna i många generationers pedagogik. Den pedagogiska 

förebild som senast blivit inspiration för en stor del av Sveriges förskolor är Vygotskij och 

hans teorier kring lärande och utveckling. 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som under första halvan av nittonhundratalet var 

verksam i Moskva. Han bildade olika teorier, bl a om barns sätt att lära. Vygotskijs 

grundtanke är att lärandet sker då människor träffar varandra, utbyter erfarenheter och 

studerar andras sätt att göra. Han menar att det inre tänkandet alltid föregås av yttre tänkande 

tillsammans med andra (Vygotskij 1981, s. 168). 

Vygotskij ansåg också att barn inte lär av det man säger, utan av det man gör (Strandberg 

2006, s. 61). Då allt lärande sker i interaktion med andra gäller detta också när barn tar efter 

det andra barn eller vuxna gör. Vuxna bör vara goda förebilder och visa upp goda exempel på 

samspel för att barnen ska kunna lära sig ett bra samspel. Ett reflekterande arbetssätt hos 

pedagogerna leder till reflekterande barn (ibid). 

Problem/ 
frågeställning 

Problem/ 
frågeställning 

Reflektion och  
ev. lösning 

Handling Idé Observation/ 
fakta 
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Vygotskijs tankar kring barns lärande ser vi tydligt i förskolan. Inte bara barnen ska lära sig 

tillsammans, även de vuxna i förskolan utvecklas och lär sig tillsammans. I boken Reflective 

teaching tar Andrew Pollard upp värdet med att kunna reflektera över sin lärarroll (Pollard 

2002, s. 20). Han påpekar att reflektion får allra högst värde om den utförs tillsammans med 

kollegor i vardagen såväl som vid seminarier, utbildningar, möten och föreläsningar. Han 

säger också att lärande genom social interaktion är lika viktigt för vuxna som för barn och att 

lärare har mycket att lära sig genom att reflektera tillsammans. Pollard menar att detta kan 

vara utvecklande på ett personligt plan såväl som på yrkesplanet.  

2.4 Reggio Emilia 
 Att förskolor över hela Sverige använder begreppet reflektion hör ihop med att den svenska 

förskolan inspirerats av förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Loris Malaguzzi, som grundade 

förskolorna i Reggio Emilia efter andra världskriget, tog intryck av Vygotskijs sätt att se på 

barns lärande. På Malaguzzis förskolor ligger fokus på det kollektiva lärandet, både för barn 

och vuxna. I Reggio Emilia är gruppen en lärande enhet där barn lär sig kollektivt för att 

sedan tillgodogöra sig individuella kunskaper (Krechevsky & Mardell 2006, s. 284). Enligt 

Reggio Emilias pedagogiska tankesätt kan vi förstå lärande grupper med hjälp av fyra 

karakteristiska drag: 

1. Medlemmarna i lärande grupper är både vuxna och barn. 

2. Att dokumentera barnens läroprocesser bidrar såväl till att göra lärande synligt som 

till att forma det lärande som äger rum. 

3. Medlemmarna i lärande grupper är engagerade i såväl de emotionella och estetiska 

som de intellektuella dimensionerna av lärande.  

4. Lärandets fokus i lärande grupper går utöver individers lärande och skapar en 

kollektiv fond av kunskap.  

 

(ibid, s. 286) 

I Reggio Emilia markerar man tydligt att även vuxna är del av den lärande gruppen (punkt 1). 

Utvecklingsarbete för pedagoger ska ske genom att man lär sig tillsammans eller av varandra. 

Detta görs bla. genom att man tillsammans reflekterar kring de pedagogiska dokumentationer 

som gjorts av barnens läroprocesser, det som ingår i punkt 2. Den lärande gruppen ses som en 

tillgång både för barn och vuxna. Samtliga medlemmar i gruppen är engagerade och gruppen 

kan erövra en kunskap utöver den individuella, dvs en kollektiv kunskap (punkt 3 och 4).  

Krechevsky och Mardell nämner flera fördelar med att reflektera tillsammans om det man 

dokumenterat. Reflektionen möjliggör för läraren att fördjupa förståelsen för barnens 

intressen och styrkor, språkfärdigheter, kunskaper, handlingar, beslut och den grundläggande 
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läroprocessen (Krechevsky & Mardell 2006, s. 289). Dessutom påpekar de att diskussioner 

med kollegor synliggör egna övertygelser och värderingar, vilket gör reflektionstiden extra 

betydelsefull i processen kring lärandet. Det man pratar om och diskuterar i lärargruppen ska 

tas med tillbaka till barnen för att ges en djupare mening. Carla Rinaldi, som är vd för 

stiftelsen Reggio children
1
, talar om vikten av att reflektionsmöten och andra pedagogiska 

möten är platser där man kan prata om vad som hänt i verksamheten och vad detta kan 

utvecklas till (Rinaldi 2006, s. 45). Det är också vid dessa möten viktigt att man får ha olika 

synsätt och kan se dessa som en möjlighet till samarbete och utveckling (ibid). 

Hillevi Lenz Taguchi (1997) menar att reflektionen i Reggio Emilia-inspirerade förskolor är 

grundläggande för att kunna gå vidare och fördjupa sig i verksamheten som pågår. Dessa 

förskolor strävar efter att barnen alltid ska vara subjekt i valet av tema och därför måste 

pedagogerna hela tiden reflektera kring det ämne man valt för att hitta nya ingångar eller 

vinklar. Man måste lyssna och se vad barnen gör och hur de gör det. För att lyckas med detta 

arbetssätt måste pedagogerna hjälpas åt att genom reflektion hitta nästa steg, menar Lenz 

Taguchi (ibid, s. 74-75).  

En stor del av reflektionen i Reggio Emilias förskolor sker mellan barnen. När barnen i 

Reggio Emilia gör något ställer pedagogerna ofta frågan. ”Vad kan du göra för att komma 

ihåg det här, så att du sedan kan berätta om det för de andra?” (Krechevsky och Mardell 2006, 

s. 290). Målet är att barnen ska kunna lita på varandra och sig själva lika mycket som på 

läraren när det gäller problemlösning eller feedback. Barnen reflekterar alltså med varandra 

om sitt arbete. Läraren ska inte vara den enda källan till information. Genom detta arbetssätt 

kan lärarna i Reggio Emilia ägna sig åt att fördjupa sig i något eller några barn eller att 

färdigställa dokumentation, då barnen arbetar självständigt och lär sig att hjälpa varandra 

(ibid).    

2.5 Svensk förskola och reflektion 
Vygotskij blev banbrytande för den svenska förskolan då man på 1990-talet i stor 

utsträckning började inspireras av hans sätt att tänka. Förskolan gick mer och mer ifrån de 

teorier som tidigare dominerat verksamheten, t ex Piagets sätt att se på barns inlärning som en 

trappa med olika utvecklingssteg. Läroplanen för förskolan, som kom 1998, har sitt ursprung 

i ett betänkande från läroplanskommittén (Läroplanskommittén 1994). Kommittén tar avstånd 

                                                           
1
 Reggio Children är en stiftelse som startades 1994 för att forma ett nätverk där lärare och forskare från hela världen kan 

utbyta pedagogiska tankar utifrån hur förskolorna i Reggio Emilia arbetar. Idén till ett sådant nätverk kom ursprungligen 
från Loris Malaguzzi.  
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från Piagets inlärningsteorier och  menar att den svenska förskolan istället bör se till 

Vygotskijs tankar om hur barn lär sig genom processer (ibid, s. 39). De väljer också att lyfta 

fram det sociala samspelet som nyckeln till kunskap. ”Individen lär sig inte genom att ”ta 

in” utan genom att interagera med en omgivning” skriver man i betänkandet. 

Både Vygotskijs teorier och Malaguzzis sätt att tänka kring hur en förskola ska vara har satt 

avtryck i svenska förskolor de senaste femton åren. Vid samma tid som vi i Sverige 

”upptäckte” Vygotskij på bredare front, fick vi också upp ögonen för hur förskolorna i 

Reggio Emilia såg på barns lärande och hur de arbetat konkret med att se gruppen som en 

lärande enhet. Såväl enskilda förskolor och kommuner som skolledningar har satt upp mål 

och riktlinjer med tydligt avstamp i dessa tankar och tillvägagångssätt. Det är under denna tid 

som vi börjat med reflektionstid i förskolan.   

I förskolans läroplan (Skolverket 2010) används en uppsjö begrepp när man beskriver det 

som många tolkar som reflektion. Man pratar om analys, utvärdering, uppföljning, dialog 

osv. I läroplanen står:  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

(Skolverket 2010, s. 14).  

Förskolor som har reflektion som en viktig del av sin verksamhet skriver ofta något liknande i 

sina lokala styrdokument om varför man behöver ha reflektionstid. I boken Lyssnandets 

pedagogik skriver Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi följande om reflektion i arbetslaget: 

När vi gemensamt reflekterar kring frågorna får vi hjälp att öppna ögonen, både 

för barnens enskilda och deras gemensamma läroprocesser i gruppen. Dessutom 

får vi ett underlag för hur vi kan tänka i nästa steg om material och eventuella 

miljöförändringar för att stödja den idé vi har.  

(Åberg och Lenz Taguchi 2007, s. 26).  

Läroplanen nämner inte att personalen i förskolan ska reflektera, däremot är det något barnen 

ska lära sig:  

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.”  

(Skolverket 2010, s. 7).  

 
Detta visar att förskolan i Sverige tagit till sig Vygotskijs teorier kring barns lärande genom 

interagerande med andra. 
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2.6 Självreflektion 
Jag har hittills talat om reflektion som något som sker i samtal med andra. Dock behöver 

detta inte vara den enda sortens reflektion som kan förekomma i förskolan. Enligt Jan 

Bengtsson (2007, s. 90) är självreflektion något som en bra lärare bör ägna tid till 

regelbundet. Reflektion kräver enligt Bengtsson att man skapar en distans till det som ska 

reflekteras över. Genom att reflektera över sin egen yrkesroll kan man få en distans till sig 

själv som inte uppstår på annat sätt. Självreflektion är ett sätt att lyckas utveckla sin 

yrkesutövning och att se sin egen roll i verksamheten. Denna reflektion leder enligt 

Bengtsson till självkunskap, vilket är det som gör att en lärare kan undervisa andra om sitt 

sätt att undervisa (ibid, s. 93).  

3. Syfte 
Syftet i denna studie är att ta reda på hur man kan använda reflektion på förskolan, samt att 

undersöka en grupp pedagogers uppfattning om reflektion. 

4. Frågeställningar 
- Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion på förskolan? 

- I vilka situationer kan pedagoger och barn på förskolan reflektera?  

- Vad kan syftet med reflektionen vara?  

5. Metod 
 I detta avsnitt går jag igenom med vilken metod jag har genomfört min undersökning. Jag 

kommer att beskriva mitt vetenskapsteoretiska förhållningssätt, datainsamlingsmetod samt 

urval och de forskningsetiska övervägandena. Jag avslutar detta avsnitt med att ta upp 

tillförlitligheten i undersökningen. 

5.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Jag har valt att genomföra min studie med etnografisk ansats. Detta innebär att jag varit en 

deltagande observatör på förskolan. Jag har observerat reflektionstillfällen på två olika 

förskolor. Dels när pedagogerna har tid avsatt för reflektion och dels när det sker i det 

vardagliga arbetet tillsammans med barnen. Eftersom man i observationer inte kan vara säker 

på hur den enskilda personen tänker kring ett fenomen har jag också gjort enskilda intervjuer 

med pedagogerna på förskolan.  
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Birgitta Kullberg (1996) skriver att etnografiska studier undersöker specifika kulturer. 

Forskaren försöker se världen genom undersökningspersonernas ögon. Studierna sker i en 

naturlig miljö, de personer som studeras skulle ha varit där och gjort samma saker även om de 

inte hade varit föremål för forskning. Detta sker i form av direkta observationer, intervjuer 

och samtal. Dessutom kan forskaren samla in dokument och artefakter av informanterna. 

Under tiden undersökningen genomförs analyserar etnografen materialet och man gör också 

en slutlig analys efter att studien genomförts. Rapporteringen sker i form av en beskrivande, 

berättande och analytisk text (Kullberg 1996, s. 32-33).  

Etnografi handlar enligt Ehn och Klein (1994, s. 12) om att reflektera det man ser i studien 

mot det man har med sig i sin egen erfarenhetsbank. Etnografiska studier kan aldrig bli helt 

objektiva. Forskaren tar plats i sammanhanget denne ska observera och har därmed blivit en 

del av det som ska undersökas (ibid). Ehn och Klein tar också upp det komplexa i att studera 

en kultur där man själv känner sig ”hemma” (Ehn & Klein 1994, s. 74). Att byta utgångsläge 

från personligt engagerad till att bli forskare gör det svårt att se forskningspersonerna som 

informanter snarare än kollegor. Forskaren kan i den här situationen känna att man studerar 

inte bara de andra, utan även sig själv och sina egna erfarenheter.  

Det finns också fördelar med att göra etnografiska studier på sitt eget område. Det 

informanterna säger och gör blir lättare att uppfatta när forskaren är välbekant med 

förhållandena runt omkring (Ehn & Klein 1994, s. 75).   

5.2 Datainsamlingsmetod 
Runa Patel och Bo Davidson beskriver olika tekniker för att samla in information (Patel och 

Davidson 2003, s. 63). Jag har begränsat mig till att använda observationer och intervjuer. 

Den metod jag använder mig av kallas för kvalitativ insamlingsmetod (ibid, s. 77). Syftet med 

mina intervjuer och observationer är att upptäcka och identifiera egenskaper för begreppet 

reflektion inom förskolan. Utifrån Patel och Davidsons beskrivning har jag format öppna 

intervjufrågor som bjuder in till ett samtal och en dialog mellan intervjupersonen och mig. Jag 

ska som intervjuare hjälpa intervjupersonen att bygga upp ett meningsfullt resonemang kring 

ämnet, utan att vara med och konstruera det (ibid, s. 78). Jag försökte ställa uppmuntrande 

följdfrågor, t ex ”Berätta om hur ni gör på reflektionsmöten!” som låter personen berätta 

ganska fritt men ändå har styrt inriktningen på svaret genom att ge ett tydligt ämnesområde.  
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5.2.1 Observationer 

Jag har observerat vid reflektionsmöten på två olika förskolor. Vid dessa tillfällen har jag 

även samlat in material av annat slag, t.ex. mallar och reflektionsfrågor som förskolan arbetar 

efter. Jag har också genomfört en observation vid ett pedagogiskt möte där förskolechef, 

biträdande chef och pedagoger från fyra förskolor medverkade. Mötet leddes av en handledare 

från Reggio Emilia-institutet. Detta möte kallas för utvecklingsgrupp, och har som syfte att 

reflektera på ett djupare plan kring verksamheten. Pedagogerna som är med på mötet är 

avdelningsansvariga på sina förskolor och meningen är att de sedan ska vidarebefordra det 

som sägs på mötet till sina kollegor på avdelningen. Syftet med observationerna har varit att 

utforska vad pedagogerna gör när de reflekterar och hur de använder sig av reflektion i 

mötesform. Utöver dessa mötesobservationer har jag vid två tillfällen observerat pedagoger 

och barn i barngruppen för att se hur reflektionen ser ut i den dagliga verksamheten.  

Vid observationstillfällena använde jag penna, papper och vid ett par tillfällen kamera. Jag 

ansåg att det blev svårt att spela in observationstillfällena på band, då personerna jag 

observerade rörde sig mycket, visade saker med kroppsspråket och pratade samtidigt som 

varandra.  

5.2.2 Intervjuer 

Jag har genomfört fem intervjuer med pedagoger som arbetar inom förskolan. De jag 

intervjuat är tre förskollärare och två barnskötare. Intervjupersonerna arbetar på två olika 

förskolor. Jag hade innan intervjuerna formulerat öppna frågor (se bilaga 2), dvs. att jag gav 

intervjupersonerna möjlighet att besvara dem med egna ord och formuleringar (Patel & 

Davidson 2003, s. 78). Öppna frågor leder till att man som intervjuare aldrig kan vara säker på 

svaret innan samt att det inte finns något svar som är rätt. Det jag ville få fram i intervjuerna 

var intervjupersonernas egna uppfattning kring reflektion. Jag har använt mig av kvalitativa 

forskningsintervjuer för att göra detta. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009, s. 

17) försöker man med denna form av intervju förstå världen utifrån intervjupersonens 

synvinkel. I intervjun konstrueras kunskap mellan två parter, forskaren och intervjupersonen 

(ibid, s. 18). Jag ser på mina intervjuer som ett samtal där vi arbetar mot ett visst syfte: att 

undersöka hur de intervjuade personerna ser på reflektion. 

Intervjuerna spelades vid två tillfällen in på band och transkriberades sedan till skrift. Vid de 

andra tillfällena antecknade jag med papper och penna. Detta berodde dels på tekniska 

problem, men senare även på att jag märkte att det var en bekväm metod både för mig och den 

som blev intervjuad.  
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5.3 Urval 
Min studie är gjord vid tre olika förskolor inom Stockholm med omnejd. Dessa förskolor 

valdes ut pga att jag från kollegor hört att de arbetar med reflektion på olika sätt. Jag hade 

gärna även haft med någon förskola som uttalat inte arbetar med reflektion, men någon sådan 

har jag inte lyckats hitta. Vid en av förskolorna har jag gjort både observationer och 

intervjuer, vid den andra har jag gjort en observation och vid den tredje en intervju.   

5.4 Procedur i kontakten med förskolorna 
Min första kontakt med förskolorna var i två av fallen ett informationsbrev där jag skrivit om 

mitt arbete och gjort en förfrågan om de vill delta (bilaga 1). Vid den tredje förskolan var det 

en pedagog som jag känner sedan tidigare som frågade sina kollegor om jag fick komma. När 

pedagogerna där tackat ja skickade jag informationsbrevet även till denna förskola. Jag fick 

svar via e-post eller per telefon och därefter tog jag kontakt för att boka in datum då jag kunde 

komma. När jag kom till förskolan för att intervjua eller observera startade jag varje tillfälle 

med att berätta om mitt arbete samt återge de forskningsetiska reglerna angående anonymitet 

(se avsnitt 5.6: Forskningsetiska överväganden). 

5.5 Bortfall 
Tre förskolor tillfrågades om observation och intervjuer. Vid den första förskolan (Blomman) 

blev svaret så positivt att jag där fick göra fyra intervjuer samt observera på både 

reflektionsmöten och i barngrupp. Sammanlagt tillfrågades åtta pedagoger om enskild 

intervju. Av dessa tackade fem stycken ja. Tre stycken ville eller kunde inte vara med. Fyra 

arbetslag tillfrågades om tillstånd att göra observationer. Det var tre av arbetslagen som ville 

vara med. Det fjärde arbetslaget hänvisade till mycket sjukdomar bland personalen samt att 

man just nu hade inskolningar och inte hade möjlighet att bli observerade. Inte heller någon 

annan på denna förskola hade möjlighet att låta mig observera. Vid en förskola (Måsen) 

gjorde jag endast en observation, då jag ansåg att jag redan hade tillräckligt med 

intervjumaterial insamlat. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Materialet från mina observationer och intervjuer är anonymiserat och kan inte härledas till 

varken förskola eller person, därför är personer och platser fingerade. Detta i enlighet med de 

etiska riktlinjer för forskning som finns utgivna av vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2011, 

s.68). Jag har i vissa fall valt att ta bort information som givits i intervjuer eller observationer 

där personerna kan bli identifierade och därmed komma till men. Min studie handlar om 
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människors inställning till och arbete med reflektion. Deras identitet är inte intressant, därför 

kan de hållas anonyma utan att det påverkar resultatet av undersökningen. 

5.7 Datasammanställning 
Min studie grundar sig på intervjuer och observationer genomförda på tre förskolor i 

Stockholmsområdet. Tabellen nedan visar hur dessa observationer och intervjuer fördelats och 

vid vilka datum jag gjort dem. 

 

Blomman Skogen Måsen 

4 st intervjuer  

(2011-10-27) 

Intervju  

(2011-10-19) 

Observation reflektionsmöte 

(2011-11-07) 

Observation reflektionsmöte 

(2011-10-18) 

  

Observation barngrupp 

(2011-10-18/2011-11-03) 

  

Observation Utv grupp 

(2011-11-11) 

  

 

Som framgår av tabellen kommer mycket av mina resultat från samma förskola (förskolan 

Blomman), eftersom jag där fick snabb respons från pedagoger som ville ställa upp. Även 

Måsen och Skogen tillfrågades från början om både observation och intervjuer. På Skogen 

ansåg man sig inte ha möjlighet att bli observerade, vid Måsen blev det inte aktuellt med 

intervjuer då jag redan ansåg mig ha tillräckligt med intervjudata. 

5.8 Validitet och reliabilitet  
Validitet inom kvalitativ forskning avser att utröna om studien undersöker det den säger sig 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s. 266). Den kvalitativa forskaren bör under arbetets 

gång hela tiden validera sina uppgifter genom att återkoppla dem till syfte och 

problemformulering. Detta sätt att forska leder till en högre hantverksskicklighet hos 

forskaren och till att denne ständigt ifrågasätter och tolkar resultaten (ibid, s. 267-268). Jag 

har under tiden jag genomfört studien tolkat de resultat jag redan hämtat in gentemot de 

observationer och intervjuer jag gjort senare. Genom detta arbetssätt har jag flera gånger 

ifrågasatt mina forskningsmetoder och vilken roll jag själv spelat vid observationer och 
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intervjuer. Efter reflektion har jag vid några tillfällen haft ett annorlunda förhållningssätt vid 

nästa studietillfälle. 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i en kvalitativ studie syftar till om resultaten kan 

reproduceras vid annat tillfälle. Kommer intervjupersonerna att svara likadant om någon 

annan intervjuar dem (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263)? Kvale och Brinkmann betonar dock 

att reliabiliteten inte får ta överhanden då ett för starkt fokus på att studien ska vara tillförlitlig 

kan hämma kreativitet och variationsrikedomen hos forskaren (ibid, s. 264). Jag har i min 

studie försökt överväga båda dessa delar, att studien ska vara tillförlitlig samtidigt som det ska 

finnas utrymme för improviserade frågor och kreativa lösningar. 

Alla undersökningar som består av observationer och/eller intervjuer sker genom 

observatörens/intervjuarens öga. Detta medför att de bedömningar forskaren gör vid 

observationer och intervjuer kan vara felaktiga (Patel & Davidson 2003, s. 101). När 

forskaren använder sig av standardiserade och strukturerade metoder är risken för 

felbedömningar mindre och därmed är studiens tillförlitlighet större. Dock innebär 

standardiserade och strukturerade metoder att forskaren har mindre utrymme för följdfrågor 

eller för att observera sådant som faller utanför det planerade. Jag har i min undersökning 

använt mig av samma frågor vid varje intervju men samtidigt låtit intervjupersonerna själva 

prata om det de associerar frågorna till, samt ställt följdfrågor när jag har känt att det behövts. 

Vid observationerna har jag gått in med ett öppet förhållningssätt men med fokus på att se var 

reflektionen uppstår. 

De kritiska punkterna i min studie handlar om urvalet av intervju- och observationspersoner. 

Då jag har gjort flest intervjuer och observationer på en och samma förskola finns risken att 

svaren och observationsresultaten blir väldigt lika varandra. Under tiden jag har genomfört 

studien har jag dock upptäckt att det finns lika många sätt att tänka och tillvägagångssätt som 

det finns personer i studien. Det är inte mindre skillnad i svaren mellan två personer från 

samma förskola, som mellan två personer från olika förskolor.  

5.11 Generalisering 
Generalisering innebär att den studie man gör kan appliceras på området i stort (Patel & 

Davidson 2003, s. 54). För att kunna generalisera behöver man i sin undersökning ha samlat 

in en ansenlig mängd information från många olika håll. Då min undersökning innehåller en 

mindre mängd data från en begränsad skara personer väljer jag att inte göra generaliseringar 

utifrån denna.  
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6. Resultat 
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av de förskolor där jag genomfört studien. 

Därefter följer resultat av observationer och intervjuer gjorda på dessa förskolor. Resultaten 

har jag delat upp i avsnitt efter mina forskningsfrågor, som är: 

- Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion på förskolan? 

- I vilka situationer kan pedagoger och barn på förskolan reflektera?  

- Vad kan syftet med reflektionen vara?  

6.1 Förskolor i studien 
Jag har genomfört min studie vid tre förskolor, Blomman, Skogen och Måsen. Blomman och 

Skogen ligger i förorter till Stockholm, Måsen ligger i Stockholms innerstad. Alla tre 

förskolor har avdelningar eller basgrupper med åldersindelade grupper, dvs.  barnen i gruppen 

är i samma ålder. Deras verksamhet ser olika ut olika dagar men alla tre förskolor säger sig 

vara inspirerade av Reggio Emilia (se avsnitt 2.4: Reggio Emilia).  

Vid Blomman har pedagogerna reflektionsmöten tillsammans med en reflektionsledare var 

fjärde vecka. Reflektionen görs i det arbetslag man arbetar i. Vid Måsen har man 

reflektionsmöten i arbetslaget men utan en handledare. På Skogen gjorde jag endast en 

intervju, eftersom man just nu inte tyckte att man fick till reflektionen på ett bra sätt. Då jag 

inte kunde observera reflektionsmötet på förskolan Skogen vet jag inte exakt hur formen för 

deras möten ser ut. 

Utöver observationer och intervjuer fick jag från Blomman reflektionsmaterial i form av en 

text om reflektion, som pedagogerna ska läsa för att veta vad det handlar om (bilaga 4), samt 

ett reflektionsprotokoll (bilaga 3). Protokollet fyller arbetslagen i vid reflektionsmötena 

tillsammans med reflektionsledaren. 

6.2 Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion på förskolan? 
Då min studie söker finna svaret på hur begreppet reflektion kan användas inom förskolan, 

var jag både vid observationer och vid intervjuer uppmärksam på hur personerna verkade 

tolka ordet och vad det innebar i praktiken. Tillvägagångssätten och tankarna kring reflektion 

skilde sig mellan olika intervjupersoner. Redan de inledande svaren i intervjuerna visar olika 

sätt att instinktivt tänka kring begreppet: 

Gertrud Allra mest reflektion gör man med barnen. För att man ska se sambandet liksom. 

Ibland har vi bilder på vad vi gjort tidigare, ibland deras teckningar och ibland 

pratar vi bara och alla sätt funkar bra.  
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Mötesledare 

 

 

 

Fia Vi tittar på gamla protokoll och fyller i nya. Ibland sitter vi själva, ibland med 

Johanna, reflektionsledaren. Hon hjälper oss att se det utifrån, om vi själva har 

svårt att uttrycka oss så att alla förstår.  

Vera Man får ibland små gyllene tillfällen med barnen, när det till exempel är lite 

barn vid öppning och stängning. Då kommer de mest fantastiska reflektioner 

fram och man hinner verkligen lyssna på vad barnen säger och hur de tänker.  

Karin Jag bollar med mina kollegor på avdelningen, liksom: ”Såg du det där? Vet du 

vad jag såg? Hörde du?” osv. och det är ju så man kommer framåt i arbetet. Det 

är ju styrkan med arbetslag, att man kan bolla idéer och tankar med varandra. 

Det är viktigt.  

Lina Vi som pedagoger reflekterar mycket kring film och bilder. Vi filmar det som 

händer i gruppen, och sen tittar vi. Vi sitter på vår planeringstid och tittar på 

filmen och sen diskuterar vi den. Reflekterar kring det vi ser.  

Även två av de möten jag observerade tog upp frågan vad reflektion är och varför man ska 

reflektera i förskolan.  

Reflektionsmöte, Blomman: 

Johanna, Jag vill att vi börjar med att tänka kring reflektionsmöten. Varför ska vi 

reflektera? Vilka tankar har just DU kring reflektionsarbetet idag? 

 

Lina Vi har varit borta mycket i år. Jag känner att det inte har varit nån reflektion alls. 

Förra terminen var det mer smågrupper och det gav resultat. 

Sanna Känner frustration på grund av avsaknad av tid. Jag saknar reflektion 

jättemycket. De här tillfällena när man kan knyta ihop allt och bolla med dig. 

Det är också skönt att ha reflektionsprotokoll att gå tillbaka till och titta på. Inget 

funkar nu. 

Vera Planeringen blir liksom lite kort för nu måste vi lägga in reflektion där ungefär 

halva tiden. Det blir liksom lite av varje när man har så lite tid. 

Utvecklingsgruppsmöte: 

Klas, Ska vi börja med att prata om det här med reflektion? Det är ju viktigt att 

reflektera i förskolan, det verkar som att det är en ny grej. Men ni som har 

jobbat i 20-30 år, hur var det förut? Gick man bara runt då hela dagarna utan att 

reflektera över nånting? Vi kan väl fundera på vad det är vi menar med 

reflektion i förskolan och varför vi gör det? Vilken typ av reflektion är vi ute 

efter och vad är skillnaden mot tidigare?  

Mötesdeltagarna pratade med varandra två och två och sedan redovisades det man kommit 

fram till.  

Reflektions-

ledare 
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- Tidigare (på daghemstiden): Man fokuserade på vad barnen skulle lära 

sig, vad deras svagheter var, hur barnen kunde förändras för att passa i 

planeringen. Barnen sågs enbart som en grupp och en kollektiv massa. 

- Nu (i förskolan): Man reflekterar kring hur barnen lär sig, vad vi behöver 

tillföra eller förändra om det inte går framåt, vad vi har sett under tiden, 

vad vi ska göra härnäst. Planering och reflektion är sammanflätat utefter 

det barnen gör just nu. Barnen ses som individer med olika intressen och 

infallsvinklar. 

6.2.1 Återberättande 

I de intervjuer och observationer jag gjort handlar en stor del av reflekterandet om att se 

tillbaka på det man redan gjort.  

Gertrud I vår grupp reflekterar vi kring allt som händer. Mer organiserat brukar vi alltid 

börja dagen med att prata om vad som hände igår, eller förra veckan.  

Fia Vi vill visa att vi använder oss av reflektion med barnen och tittar tillbaka på det 

vi gjort. Återkoppling, det är viktigt för alla och jätteviktigt för de här minsta.  

Lina Vi reflekterar med barnen enskilt också. Om det de har gjort. Med frågor om 

vad vi gjorde förra gången och ser om de minns.  

Karin Sen på reflektionsgruppen, då går det till så att vi tar med oss en dokumentation 

från vårt projekt t ex. Så tittar man på den tillsammans och berättar vad som 

hänt och vad man gjort i gruppen.  

Återberättandet tar stor plats vid de observationer jag gjort, både på möten och i barngrupp. 

Josefin  Ja, ska vi börja med att titta på förra veckan. Just det, hur hade ni det på 

bilverkstan? Det var förrförra veckan. Kan vi börja där? (Inledningen av 

reflektionsmötet på Måsens förskola) 

Gertrud Nu ska vi prata om vad vi gjorde igår. Alla får fundera en liten stund inne i 

huvudet på vad man vad man vill berätta. Sen går vi runt såhär i ringen som vi 

brukar och så får man prata en och en. (Vid samlingen i barngruppen) 

Simon, 5 år Om man slog tärningen skulle man, om man slog en etta skulle man hitta en 

liten sten och om man slog en tvåa en stor och en liten pinne och om man slog 

en trea löv och om man slog en fyra såna där smala grejer… barr! Och om man 

fick en femma fick man lämna fem pinnar. Och om man slog en sexa sex kottar. 

Det var granbarr och de där lilla kottarna. (Berättar om vad han gjort i skogen 

igår) 

6.3 I vilka situationer kan pedagoger och barn på förskolan reflektera?  

I intervjusvar och vid observationer har jag uppfattat olika situationer där pedagoger och barn 

använder sig av reflektion. Dessa har jag delat upp i två huvudkategorier: I barngrupp och 
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Utanför barngrupp. De två kategorierna består sedan av olika former av reflektion och olika 

situationer där man reflekterar i förskolan.  

6.3.1 I barngrupp 

6.3.1.1 Pedagog – pedagog 

En reflektionssituation som uppstår många gånger varje dag på förskolorna i studien, är den 

tillsammans med kollegor i barngruppen. Detta berättade pedagogerna i de intervjuer jag gjort 

och jag såg det också när jag observerade arbetet i barngruppen. 

Gertrud Jag och min kollega har ju ganska lätt att få till reflektionen nu för vi har så pass 

lite barn. Vi kan stå och reflektera kring det som händer när det händer eller bara 

efteråt, snabbt prata igenom och få nya idéer. Det kan på så sätt vara bra att man 

bara är två, för man hinner med och behöver inte ha en tredje att informera. Men 

samtidigt kan det bli att vi två tycker så lika om mycket vilket kanske inte gör 

att vi kommer framåt lika lätt som om man får annan input.  

Men det handlar inte alltid om långa reflektionsstunder där pedagogerna pratar om det de just 

nu gör i sitt projektarbete. Det kan också vara något som kommer i förbifarten. När jag 

observerar barngruppsarbetet på Blomman kommer Johanna förbi i gruppen där Gertrud sitter 

med barnen: 

Johanna Jag tänkte på det där med barnbordet vid lunchen. Det blir ju alltid tjafs om vem 

som ska sitta där. Jag tycker att vi gör en lista på vilka som får sitta där i en 

vecka, och sen byter vi.  

Gertrud Ja, det tror jag på. Så kan man se vilka som vill och inte bara vem som hinner 

först. Det låter superbra. Det gör vi!   

 

Så försvinner Johanna och arbetet i barngruppen fortskrider. En idé hann förklaras, reflekteras 

över och beslutas inom loppet av 30 sekunder. 

En annan reflektion som sker med kollegorna i barngruppen är kring barnens lek, deras 

familjesituation eller vilka kläder eller annan utrustning de har. Under en av mina 

observationer i barngrupp är vi i skogen och ett av barnen har med sig ”fel” matsäck: 

Lina Nu har han med sig mat igen (suck). Jag tycker att det blir så tjatigt.  

Sanna Jag tycker att vi var tydliga på föräldramötet. De ska ha med sig en smörgås och 

dricka.  

Lina Vi var absolut inte otydliga, hur svårt ska det vara att fatta? Jag blir så trött!  

Sanna Jag med. Vi får försöka på nytt helt enkelt.  
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I reflektionen med kollegorna om vad barnen gör och bör göra, vilka aktiviteter eller uppgifter 

man ska ha, kan konflikter uppstå. 

Karin Det är så svårt med kollegor som inte fattar att man måste reflektera för att 

komma vidare. Jag hade en diskussion igår med en kollega och så pratade vi om 

vad barnen gör, hur de lär sig, hur vi ska gå vidare och så. Så helt plötsligt säger 

hon: ”Nej men, nu måste vi ju ta paus i projektet! Nu kommer december snart 

och vi måste julpyssla!” Man blir ju frustrerad, för vems skull liksom? Var finns 

reflektionen där? Och så precis när hon sagt det var det ett barn som ramlade 

och så var jag tvungen att springa dit, så jag hann liksom inte ifrågasätta det.  

6.3.1.2 Barn – pedagog  

När det gäller reflektion där pedagoger reflekterar tillsammans med barnen finns både 

planerad och spontan reflektion. Båda är vanliga inom förskolan. Detta berättar flera av 

pedagogerna i mina intervjuer: 

Gertrud Barnens reflektion är minst lika viktig som vuxnas. Att sitta på reflektionsmöten 

har ju sin funktion och är viktigt för att vi vuxna ska få tänka ett steg längre med 

lite hjälp, men fortfarande måste vi hela tiden reflektera i arbetet med barnen. 

Annars kan man lika gärna ha barnpassning och sitta och dricka kaffe i ett hörn 

medans barnen springer runt.  

Fia Vi har skrivit ut foton på de som betyder mycket för barnen och så tittar vi 

tillsammans. Vi har bilderna i en skattkista som vi tar fram när vi ska reflektera. 

Så uppmärksammar vi: ”Hur reagerar barnen? Vad säger de?” En del av våra 

barn kan ju prata lite, andra visar på andra sätt vad de känner.  

Lina Vi ställer frågor till barnen om vad de gjort… och hur de tänker. Det gör vi ju 

hela tiden egentligen, vi reflekterar efter allt, inte bara när vi har projekt och det 

som vi har planerat. Vi reflekterar ju om vi är i typ byggrummet eller vad som 

helst.  

Vid reflektionsmötet på Måsen pratar pedagogerna om att de ska ha återkoppling med barnen. 

Detta förstår jag som en återkommande samling där man ägnar sig åt att prata om vad man 

gjort tidigare, delger varandra och funderar på hur man ska fortsätta. Överhuvudtaget pratar 

pedagogerna om att man ska ”återkoppla” med barnen. Ett exempel är när Josefin och Frida 

samtalar kring hur Frida kan gå vidare med bilprojektet som pågår i barngruppen. 

Reflektionsmöte, Måsen: 

Josefin Imorgon har vi återkoppling, samling. Då kan du titta mer på bilarna kanske. De 

har inte haft nåt tillfälle att återkoppla till det väl?  
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Frida Nej, jag tänkte det inför den här veckan. Återkoppling och så att andra halvan av 

gruppen får gå till bilverkstan. Så kan man få återkoppling från dem också sen. 

Och se hur och om de vill gå vidare.  

 

Detta handlar om en reflektion tillsammans med barnen som pedagogerna planerar in med 

jämna mellanrum och verkar tycka är viktig. Syftet med reflektionen med barnen är att se om 

och hur de vill gå vidare i projektet.  

I barngruppen finns också många tillfällen då pedagogen reflekterar tillsammans med barnen i 

en spontan dialog. Dessa tillfällen uppkom vid flera tillfällen under mina observationer i 

barngrupper. 

Gertrud Tror ni att vi kan sitta där inne i tältet när det snöar?  

Flera barn Nej! Det kommer in snö! Det blir kallt!  

Gertrud Hur skulle vi kunna göra för att göra tältet tätt, så det inte kommer in nån snö?  

Saga Jag vet! Lägga pinnarna jättenära, så kan det inte komma in.  

Simon Och grenar kanske över de små hålen så det inte snöar in.  

 

Som jag tidigare tagit upp anser Vera att den spontana reflektionen med barnen är viktig. 

Detta tar hon upp vid flera tillfällen under intervjun. 

Vera Sen tycker jag om att reflektera i den spontana stunden, i det som sker nu. Det 

blir korta stunder som ibland leder till vidare och längre fördjupning. Men ofta 

stannar vid den korta reflektionen tillsammans med ett eller flera barn. Man 

ställer frågor, ”Hur menar du?”, ”Vad tror du?”, ”Ska vi ta reda på det?” osv. 

Barnen ställer frågor också, och så kanske de ritar hur de tänker eller så kanske 

vi tittar i nån bok efter svaret.  Tycker dock att generellt sett är vi dåliga på att 

följa upp de där spontana samtalen. Det blir bara i just den stunden och sen 

fortsätter man med annat.  

6.3.1.3  Barn - barn 

En av pedagogerna jag intervjuade, Gertrud, tog upp att barnen använder sig av reflektion 

med varandra.  

Gertrud Vi har ju frågat reflekterande frågor med de här barnen sen de var små pluttar. 

Och de har lärt sig redan från början. Frågar varandra: ”Hur tänker du då?” Vi 

reflekterar kring allt som händer, och det är så häftigt att se att barnen börjar 

reflektera sinsemellan om vad de gör och liksom hjälper varandra att komma 

vidare. Urhäftigt!  

Ingen av de övriga intervjupersonerna tog upp denna typ av reflektion, men i mina 

observationer i barngrupp ser jag hur barnen reflekterar sinsemellan. 
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(Två treåringar, Sally och Hugo, sitter på en stor sten i skogen och har varsin lång 

pinne som de håller i. De är ute och fiskar) 

Sally Titta här! Jag fick en stor fisk. Jag ska faktiskt äta upp den.  

Hugo Nej när man fångat en fisk stoppar man tillbaka den i hajhavet.  

Sally Men vill du inte äta min fisk? Man kan äta den om man kokar den.  

Hugo Jag vill inte äta fisk, då får man ont i magen.  

Sally Hur vet du det?  

Hugo Jag vet det för det har min pappa sagt. Han har sagt att fiskarna bor i vattnet med 

alla hajar. Titta, långt därnere!  

Sally Okej… ska jag fiska en ny fisk då så kan den få bo i havet?  

Hugo Ja!  

 

En vardaglig situation som sker många gånger varje dag på förskolan, men som inte alltid 

uppfattas som reflektion.  

En kort sekvens från den samling jag observerade bland femåringarna visar också på en 

reflekterande tankegång: 

Gertrud Är det nån vi saknar idag?  

Sofia Jag vet! Nadia och Kalle!  

Gertrud Ja, just det. Var är Nadia nånstans, kommer ni ihåg?  

Linda I Etiopien.  

Simon Ojojoj, i Etiopien. Vad långt!  

Saga Ja det ligger hundratusen mil bort.  

Simon Hon kommer nog aldrig tillbaks.  

Mattias Nej… I så fall får hon nog börja gå nu.  

6.3.2 Utanför barngrupp 

6.3.2.1 Reflektionsmöten 

När pedagogerna på de förskolor jag har besökt använder begreppet reflektion i dagligt tal (t 

ex ”Vi har reflektion på tisdagar”) menar de det som kallas reflektionsmöte eller 

reflektionsgrupp. Detta sker utanför barngrupp med pedagogerna i arbetslaget eller med 

pedagoger från andra avdelningar. Vad som ska hända på mötet är inte alltid bestämt i förväg. 

Dock använder sig förskolan Blomman av ett reflektionsprotokoll (bilaga 3), som 

pedagogerna jag intervjuat berättar om. Det som framkommer i intervjuerna kring 

reflektionsprotokollet är att det är något som fylls i för att sedan kunna tittas på igen. Även 

här görs kopplingen reflektion = återblick.  
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Vera Vi har ju reflektionsmöten också. Då sitter vi i arbetslaget med Johanna 

(reflektionsledaren). Man får hjälp att hitta nyfikenhetsfrågor och tittar på vad vi 

gjort och vad vi ska göra. Vi fyller i protokoll så kan man gå tillbaka till det sen.  

Fia Vi sitter med arbetslaget och har reflektion med reflektionsverktyg eller ja, en 

mall, som stöd. Med frågor. För att se tillbaka och komma vidare sen i det vi 

håller på med.  

Lina Då har man ett reflektionsprotokoll. Så läser man det förra protokollet och 

skriver ett nytt. Och så är Johanna med, ja. Som jag förstår det är det så det ska 

vara.  

Vid intervjuerna hade jag med mig kort där olika situationer i förskolan stod skrivna (bilaga 

2). Dessa kort fick intervjupersonerna lägga framför sig på bordet och sedan rangordna i 

vilken grad de använder sig av reflektion i olika situationer. En av dessa situationer var 

reflektionsmötet. Situationskorten gav intressanta svar från pedagogerna. De flesta tyckte att 

reflektionsmöten var en av de mest reflekterande situationerna på förskolan: 

Vera Vid reflektionsmötena också så klart, där är det mycket reflektion. 

Förhoppningsvis… (skratt). (Sätter reflektionsmötet på 3:e plats när det gäller 

vilken situation som innehåller mest reflektion) 

Lina Reflektionsmötet, det är såklart jättemycket reflektion. (Sätter reflektionsmötet 

på andra plats) 

Fia Ja, reflektionsmöte. Där är det ju 100 procent reflektion. Så det måste ju komma 

först.  

Karin För mig är det nog arbetslagsplaneringen och reflektionsmöten som kommer 

först. Där sker den mesta reflektionen.  

Men Gertrud satte reflektionsmötet längre ner på listan, bland de sista korten: 

Gertrud Vid reflektionsmötena är det såklart en form av reflektion. Men den är ändå 

väldigt styrd. Ibland tycker jag att det är bara reflektion där och ibland tycker jag 

att vi bara svarar på frågor, som ett sorts läxförhör.  

Vid mina observationer av reflektionsmöten på förskolan Blomman och förskolan Måsen ser 

jag reflektion men också planering, organisering och återberättande. Exempel på reflektion 

från Blommans reflektionsmöte: 

Johanna Ska ni ha barn som lyssnar ska ni ha dem i grupper nere på tre-fyra barn per 

grupp. Ni kan inte ha 15 barn som ska lyssna på ett barn i en samling.  
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Lina Men när jag och Sanna hade samling förut så lyssnade de, jag tror att det handlar 

om miljön runtomkring. Vi var i byggrummet och då lyssnade de.   

Sanna Miljön spelar stor roll när man ska få dem att lyssna.  

Vera Men det kanske berodde på nåt mer, kan det inte vara hur man förbereder sig 

som spelar in? I våras kunde vi ju ha samling i stor grupp utan problem.  

 

På Måsen inleder Kim en pedagogisk diskussion som reflekterar kring hur mycket de vuxna 

ska styra barnen: 

Kim Jag tycker att det blir liksom: hur mycket ska man styra? Vi tänker ju att eld och 

eldsflammor hör ihop med motorn, att det är därför bilen går fort. Men barnen 

kanske tänker på nåt annat sätt? Och om vi säger att de ska bygga en motor, då 

är ju det styrt. Ska man göra så, bestämma vad de ska göra? Eller? Ska man ge 

dem en uppgift eller ska man ställa en massa frågor först om vad DE vill göra, 

innan man börjar?  

Det mesta av mötet på Blomman ägnades åt återberättande samt planering av vad 

pedagogerna vill göra härnäst, utifrån frågorna på reflektionsprotokollet (bilaga 3). Även på 

Måsens reflektionsmöte skedde mycket återberättande och planering av veckan som kommer.  

Josefin Vilka ska få gå nästa gång då? Blir det för många?  

Frida Nej, jag tror det blir bra. Ska försöka gå så snart som möjligt så resten av 

gruppen får se verkstan. Vilken dag passar?  

Josefin Ja, imorgon har vi ju återkopplingssamlingen…  

Kim Jag kommer tio till samlingen, talpedagogen kommer ju vid nio.  

Josefin Just det.  

Frida Kanske jag kan gå på onsdag?  

Josefin Då kommer det en container hit. Alltså, det behöver ju inte alla vara med på. Så 

det ska nog gå bra då.  

 

På båda reflektionsmötena började pedagogerna diskutera kring enskilda barn. Detta är en del 

av reflektionen på förskolan Måsen: 

Frida Som Janna, hon vill bara rita sånt hon själv vill. Typ prinsessor. Och när hon 

börjar fjanta sig så, då får hon med sig Hedda också, som egentligen är 

intresserad men hon tappar fokus direkt.  

Lotta Hon har så olika dagsform, Janna. Om du tycker att hon blir jobbig att ha med så 

kan hon komma ut på gården.  

Josefin Ja, hon är med lite överallt. Man kan ju inte tvinga henne att vilja hålla på med 

nåt, men när jag frågade henne om bilarna så tyckte hon att det var kul att 

berätta.  

Kim Hennes pappa berättade på utvecklingssamtalet att hon pratat jättemycket om 

när hon fick spela upp sitt motorcykelljud.  
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Josefin Ja men, då kan hon ju ta med sig det! Det blir ju jättebra, så kanske intresset för 

motorer och det väcks på nytt?!  

 

På Måsen avbryts inte diskussionen kring Janna, den får vara med i reflektionen kring hur 

man kan tänka i projektet om bilar. På Blomman pratar man också om barn som har det lite 

svårare att passa in: 

Vera Specialpedagogen som vi har inkopplad har betonat för oss att Mikael behöver 

ha en liten grupp, han behöver ett hjälpjag vid övergångar och så.  

Lina Jag tycker han passar bättre inne med småbarnen.  

Sanna Men idag när vi var i skogen var han helt fantastisk när jag kunde gå iväg med 

bara tre barn. Det var ljuvligt!  

Johanna Okej, men om vi återgår till protokollet…  

 

Här gör Johanna tydligt att denna diskussion inte hör hemma under reflektionsmötet. Där ska 

pedagogerna fokusera på reflektionsprotokollet och de frågeställningar som finns där. 

6.3.2.2 Andra möten 

Pedagoger från förskolan har förutom reflektionsmöten möten då de sitter med sitt arbetslag 

(arbetslagsplanering), med hela förskolan (APT, arbetsplatsträff), med pedagoger från andra 

förskolor osv. Dessutom har man föräldramöten och föräldrasamtal/utvecklingssamtal.  

Dessa möten tar flera av intervjupersonerna upp, både när det gäller exempel på bra reflektion 

och exempel på brist på reflektion. 

Gertrud En sak som man inte alltid tänker på som reflektion, det är föräldrasamtalen. 

Men där är det ju jätteviktigt att man har en dialog och reflekterar kring vad 

barnen gör och kan och vill. Att det inte bara blir information och vi sitter och 

säger: ”Såhär och såhär är ditt barn”. När man får till en dialog blir det 

reflektion automatiskt.  

Vera Senast jag var på nätverksmöte sa nätverksledaren en bra sak. Jag berättade om 

vårt projekt och att vi inte visste hur vi skulle gå vidare. ”Ska vi vara i stor eller 

liten grupp? Ska vi gå till skogen och leta ord eller ska vi måla ord eller ska vi 

göra i lera eller ska vi dansa orden?”. Och då svarade han bara: ”Ja.”. Haha! Det 

var ju inte det svaret jag hade förväntat mig, men det fick mig att tänka 

annorlunda och utifrån de hundra språken, att vi faktiskt kan variera och få in 

allt så att alla får chansen att hitta sitt sätt att närma sig orden. Så bra, kort och 

kärnfull reflektion. ”Ja”.  

Fia På APT-mötena finns ingen tid till reflektion. Allt ska göras så snabbt som 

möjligt för att vi ska hinna med allt under den korta tiden. Det bara bockas av på 

löpande band.  
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Karin Jag skulle vilja ha mer reflektion på föräldramötena, det försöker jag få till. Det 

blir så lätt att vi bara står och berättar om vad barnen gör och så lite information 

om att de ska märka kläderna och se över så att galonisarna är i rätt storlek. Men 

för att förskolan ska bli riktigt bra behöver föräldrarna vara med och tycka och 

tänka kring den!  

6.3.3 Den lärande gruppen – oavsett situation 

Gemensamt för de intervjuer och observationer jag gjort, är att de visar en bild där reflektion 

alltid sker i en social tillvaro. Man behöver enligt dessa alltid någon annan för att kunna 

reflektera. Detta syns också i det reflektionsprotokoll jag tagit del av på förskolan Blomman 

(bilaga 3). Frågorna på protokollet står i vi-form:  

 Vad tog vi upp sist? 

 Vad har vi utmanat barnen med? 

 Hur har detta utmanat oss som pedagoger? 

 Hur ska vi gå vidare med barnen? 

 Vad behöver vi själva förstå bättre? 

Även under reflektionsmötet jag observerat på Blommans förskola talar man i vi-form: 

Johanna Hur har ni tänkt organisera er?  

Sanna Vi har inte tänkt, men… Vi har pratat om vad vi ska göra och vad föräldrarna 

gör och att vi ska dela barnen men inte hur vi ska dela upp dem.  

Vera Vi vet nog inte riktigt än var vi hamnar och vad vi kommer göra när vi är i de 

små grupperna, så då väntar vi med uppdelningen.  

 

Det reflektionsmöte jag observerade på Måsens förskola visar mer på en syn på pedagogerna 

som individer med egna planer och erfarenheter. Dock sker ju även detta möte i grupp där 

pedagogerna reflekterar tillsammans kring det de valt att ta upp: 

Josefin Du kan väl berätta om bilprojektet du har så kan vi komma ihåg, även om vi har 

hört förut kan det vara bra att fräscha upp minnet lite.   

Frida Ja, det började med att barnen var så intresserade av att läsa biltidningar och 

böcker. De frågade mig massor om olika bilar och pratade med varandra om 

vilka bilar de ville ha. Sen frågade jag om de inte kunde rita sina drömbilar, och 

det ville de verkligen! Så här är deras olika teckningar. Det blev mycket 

samarbete också. Någon ville rita motorn till nån annans bil och så. Bilarna fick 

liksom olika funktioner, i en skulle man sitta och äta glass. Någon går 

jättesnabbt med eldsflammor bakom.  

I min observation vid samlingen i barngruppen upptäcker jag reflektion där barnen berättar 

om vad de gjort och vad de vill göra framöver. Barnen uppmanas inte att berätta i vi-form, 
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utan ska kunna tala om sina egna erfarenheter och känslor. Om något annat barn vill lägga till 

eller kommentera något i kompisens berättelse får denna en tillsägelse antingen av en pedagog 

eller av barnet i fråga. Barnen får vänta på sin tur att berätta. 

Gertrud Kan du berätta hur vi gjorde när vi byggde tältet? (Vid samlingen) 

Saga, 5 år Vi hade en stock som vi liksom la pinnarna på, på sidan!  

Gertrud Nu kanske inte alla förstår, finns det något här inne som du kan visa med hur vi 

byggde det där tältet?  

Linda, 5 år Här, ta den här och bygg med!! (Sträcker fram byggmaterial mot Saga) 

Gertrud Nej, nu är det faktiskt Saga som skulle bygga. Ni får visa sen.  

6.4 Vad kan syftet med reflektionen vara?  
En av mina intervjufrågor var Vad är, enligt dig, syftet med reflektion i förskolan? Alla 

intervjupersoner var överens om att reflektion var en viktig del av deras förskola. Syftet med 

reflektionen kunde formuleras på olika sätt. 

Gertrud Jag ser inte hur vår förskola skulle kunna funka utan reflektion. Det finns liksom 

i vårt sätt att arbeta, hela tiden. Det är livsviktigt för om vi inte reflekterar kring 

det vi gör kommer vi aldrig framåt.   

Fia Att utvärdera det man gjort för att se vad som varit bra och vad som kan bli 

bättre. Att se olika saker hos barnen tillsammans med sin närmaste kollega. Om 

jag har sett nåt som hon inte har så får hon upp ögonen för det, till exempel.  

Vera Några kanske pratar om träd, och så har nån av oss uppfattat det. Så kan man 

fundera på om det är nåt att gå vidare med. Man får en fördjupning i sitt arbete.   

Lina Man får syn på saker genom reflektion. Får syn på vårat arbete. Och för att vi 

ska kunna utveckla arbetet vidare. Arbetet med barnen. Och vi som pedagoger 

ska också utvecklas! Inte bara för det här projektet. Utan att man reflekterar 

kring vad man själv har lärt sig och så. Man lär sig mycket om sig själv genom 

reflektion.  

Karin Att man vet att barnens värld kan se annorlunda ut än den vi upplever, och att 

man måste utgå från deras erfarenheter och intressen hela tiden. Om man inte 

reflekterar kring vad som händer i barngruppen kan man omöjligt ha ett hum om 

vad barnen egentligen gör, tänker, känner. 

På förskolan Blomman har ledningen under det senaste året arbetat aktivt för att, som man 

säger ”skapa en reflekterande kultur”. Reflektionsledaren Johanna har tillsammans med andra 

handledare i förskoleenheten gått en utbildning som Stockholms stad har anordnat. Därefter 

har Johanna haft i uppdrag att föra vidare det hon lärt sig om reflektion och förankra det hos 

pedagogerna. Hon har bl a gjort det genom att ha föreläsning om vikten av reflektion. På 
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utbildningen fick handledarna en text där syftet och tankarna med reflektion i förskolan ska 

tydliggöras (bilaga 4). Denna text har pedagogerna på Blomman fått läsa. Rubriken på denna 

information är REFLEKTION – som förutsättning för ökad insikt om verksamheten. Redan i 

den inledande meningen klargörs att reflektion är något som inte sker när som helst, hur som 

helst: 

En reflekterande pedagogisk kultur förutsätter att det finns ett konkret material i 

form av till exempel händelser, läroprocesser eller andra pedagogiska processer 

att reflektera över och som kan synliggöras för alla berörda. Det krävs således 

någon form av dokumentation av verksamheten.  

I texten står även följande som syfte med reflektionen: 

Dokumentationen och den gemensamma reflektionen öppnar upp för 

mångfalden av perspektiv, där egna och andras tankar kommer till uttryck och 

blir synliga. Barnen ska också inkluderas i dessa reflektioner. 

Texten syftar till reflektion som något pedagogerna sysslar med, men som även barnen ska 

inkluderas i. Längre ner i texten står: 

Dokumentation i form av texter, video, foton, diabilder och barnens egna alster 

har också betydelse för barnen genom att de får möjligheter att minnas 

återbesöka, känna igen och reflektera kring sina egna läroprocesser.  

På det utvecklingsgruppsmöte jag observerade togs frågan upp varför vi reflekterar i 

förskolan. De vanligast förekommande åsikterna var: 

- För att få fokus och se vad som blir nästa steg. 

- För att tänka en gång till kring vad barnen gör. 

- För att nå ut till föräldrarna med professionellt bemötande och med rätt 

förhållningssätt.  

Mötesledaren Klas gav också sina tankar kring reflektion, när Blommans reflektionsledare 

Johanna bad om råd hur hon ska göra med de arbetslag på förskolan som är negativt inställda 

till reflektion och till henne som reflektionsledare. Johanna förklarade att hon tyckte att det 

var svårt att handleda arbetslag som inte ville bli handledda. 

Klas Det handlar inte om handledning, snarare ska du vara en som utvecklar 

verksamheten tillsammans med pedagogerna. Vi hjälps alla åt. De är inte dina 

objekt utan ni ska alla vara subjekt i ett samtal. Du är inte här för att handleda 

pedagogerna så att de utvecklas, utan ni ska tillsammans se till att barnen 

utvecklas. Man måste tända till på det andra gör, verkligen engagera sig. 

Reflektion handlar om att fira triumfer ihop!  
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag att, utifrån syftet med mitt arbete, dra slutsatser om de resultat jag 

fått och koppla dessa till litteraturen. Avsnittet delas upp i olika delar utifrån mina 

forskningsfrågor. Jag ska söka svar på frågorna genom att analysera mina resultat. Jag 

kommer också att diskutera mitt val av forskningsmetod och hur detta fungerade. Sist i detta 

avsnitt kommer jag att dra egna slutsatser av min studie. 

7.1 Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion på förskolan? 

Vid mina intervjuer upptäckte jag att, precis som Jan Bengtsson (2007) säger, så är reflektion 

något som vi pratar om ofta men sällan reflekterar kring (ibid, s. 83). Bara genom att jag 

frågat om hur förskolan arbetar med reflektion, har jag fått mycket olika svar. Det instinktiva 

sättet att tänka kring reflektion är för Gertrud det som sker i det planerade pedagogiska arbetet 

med barnen varje dag. För Vera sker allra mest reflektion i det spontana mötet med barnen. 

Fia, däremot, uppfattar att reflektion främst sker vid de reflektionsmöten man har i arbetslaget 

tillsammans med en handledare. Karin ser också reflektion mellan pedagogerna som det 

viktigaste. Däremot handlar det för henne främst om den vardagliga situationen på 

avdelningen och inte i första hand om reflektionsmöten. Lina berättar om ett verktyg för 

reflektion, dvs. videokameran. Även under de möten jag observerat formuleras olika 

förklaringar på vad reflektion innebär.  

Mitt antagande i inledningen av detta arbete var att om ett begrepp tolkas på olika sätt kan 

problem uppstå då personer tror att de talar om samma sak i en dialog kring detta begrepp. Jag 

har i min studie sett många olika tolkningar av begreppet reflektion. Dock har jag inte sett 

någon missuppfatta det någon annan sagt när de talat om reflektion. Min tolkning är att 

pedagogerna i min undersökning inser att reflektion är ett komplext begrepp med många 

innebörder. De använder sig av det dagligen för att beskriva helt olika saker, utan att vidare 

förklara vad som menas med reflektion i den enskilda situationen. Kanske är pedagogerna så 

vana vid begreppet att de inte reflekterar mer kring att det är mångtydigt. Jag undrar dock vad 

som sker om de pratar om reflektion med t ex en föräldragrupp utan att innan förklara vad 

man lägger för innebörd i begreppet. 

7.1.1 Reflektion är återspegling 

En stor del av reflektionen jag ser i min undersökning ligger nära Svenska akademiens 

förklaring av ordet (2006, s. 745), dvs återkastning eller återspegling. Många av de 

reflektionstillfällen intervjupersonerna talar om, och de jag observerat, handlar om att 

återberätta något som skett tidigare. Detta ser jag t.ex. i hur pedagogerna på Måsen ägnar 
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större delen av reflektionsmötet till att prata om vad man har gjort hittills i ett projekt med 

bilar. Pedagogerna speglar och bekräftar det barnen redan har gjort. Även i samlingen jag 

observerar på Blomman, ser jag hur barnen uppmuntras att återberätta det de varit med om 

och spegla sina berättelser och minnen mot de andra barnens berättelser.  

Att reflektion, precis som Svenska akademiens ordlista säger, är ett sätt att återspegla det man 

gjort i barngruppen är tydligt när pedagogerna jag intervjuar berättar om sina 

reflektionsstunder med barnen och kollegorna, t.ex. när Lina berättar om hur hennes arbetslag 

gör när de reflekterar med barnen: Vi reflekterar med barnen enskilt också. Om det de har 

gjort. Med frågor om vad vi gjorde förra gången och ser om de minns.   

Att endast se reflektion som ett återberättande av det man gjort, kan dock vara missvisande. 

Enligt Dewey är detta bara en liten del av reflektionsprocessen(2007, s. 17). Hans process 

består av problem, observation, erfarenhet, idé och handling. Erfarenheten i processen är en 

återblick på vad som hänt innan. Reflektionen kommer dock senare, då man prövat sin idé 

med en handling. När pedagogerna anser att de reflekterat trots att de ”bara” återberättat vad 

som redan hänt missar de en stor del av denna process. 

7.1.2 Reflektion är problemlösning 

Ett annat sätt att definiera en del av den reflektion som sker på förskolan är att den är till för 

att lösa problem. Detta är en vanlig syn när man pratar om hur barn använder sig av 

reflektion, t ex när Gertrud beskriver hur barnen i gruppen lärt sig ställa reflekterande frågor 

till varandra. Frågan hon ger som exempel är: ”Hur tänker du då?” vilket enligt mig ger en 

bild av att reflektionen är till för att lösa problem eller uppgifter barnen ställs inför.  

Detta sätt att se på reflektion kan jag härleda till Deweys beskrivningar ( Rodgers 2007, s. 53) 

av reflektion som en meningsskapande process som utgår ifrån ett problem eller 

frågeställning. Ytterligare exempel på när reflektionen används för att lösa problem ser jag 

när Johanna och Gertrud har den korta reflektionen ”i förbifarten” angående barnbordet vid 

lunchen. Ett problem har uppstått: Lunchen börjar oroligt. Man observerar problemet, vad är 

det som händer? Barnen tjafsar om vem som ska sitta vid bordet. Återblick: Detta hände även 

förra veckan. Idé: Vi gör en lista som vi följer så att alla får sitta vid bordet någon gång och 

de inte behöver bråka. Reflektion: Det blir bra att kunna se vilka som vill och inte bara vem 

som hinner först. 
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7.1.3 Reflektion är grupplärande 

Att förskolorna i min studie ser på reflektion som något som sker i möte med andra är tydligt i 

både de svar som getts i intervjuer och de observationer jag gjort. Denna syn på reflektion är 

hämtad både från Vygotskij och från Malaguzzis förskolor i Reggio Emilia. Men även bland 

Deweys kriterier för reflektion (Rodgers 2007, s. 53) finns detta med.  

Vygotskijs tankar om att det inre tänkandet alltid föregås av yttre tänkande tillsammans med 

andra (Vygotskij 1981, s. 168) är något som jag ser spår av på många ställen i mina intervjuer 

och observationer. Ett exempel är vid observationen på utvecklingsgruppen, där formen för att 

få kunskap om hur reflektionen på förskolan förändrats över tid är att mötesdeltagarna 

diskuterar med varandra innan mötesledaren sammanställer vad man kommit fram till. Det 

finns inget rätt och fel, inget facit. Men tillsammans diskuterar deltagarna fram olika tankar 

kring frågan. I intervjusvaren kan jag se att pedagogerna ser på reflektion som något som sker 

i interagerande med andra, Karin beskriver t ex reflektion som att ”bolla idéer och tankar med 

varandra”. Detta är samma sätt att se på reflektion som Andrew Pollard gör (2002, s. 20), som 

ett lärande genom social interaktion som är lika viktigt för vuxna som för barn.  

Jag ser en skillnad mellan hur pedagogerna ser på barns och vuxnas del i den lärande gruppen. 

Det som utmärker barnens planerade reflektion vid samlingen är att barnen uppmuntras att 

berätta om sina egna erfarenheter, tankar, känslor. Medan pedagogerna på Blommans 

reflektionsmöte ska prata i vi-form; Vi upplever, vi tänker, vi känner. I barngruppens 

reflektion kan jag se att pedagogerna vill att barnen ska lära av varandra, men samtidigt 

utveckla sitt eget reflekterande tänkande, medan i reflektionsmötet uppmuntras endast 

pedagoggruppens kollektiva lärande och kollektiva känslor. Enligt Jan Bengtsson bör en god 

lärare ständigt reflektera kring sin egen roll som lärare och sitt sätt att undervisa (Bengtsson 

2007, s. 93). Reflektion kring sin egen upplevelse och erfarenhet i undervisningen leder till att 

personen lär sig något om sig själv som utvecklar den egna lärarrollen, samt gör så att läraren 

kan undervisa andra om sitt sätt att undervisa. Detta verkar inte vara något som uppmuntras i 

pedagoggrupperna på de förskolor där jag varit. Det är reflektion som grupplärande som är 

den rådande normen på dessa förskolor.  

7.1.4 Reflektion sker alltid kring en dokumentation av läroprocessen 

Detta sätt att se på reflektion tyder på att förskolan tagit intryck av förskolorna i Reggio 

Emilias arbetssätt, där pedagogisk dokumentation kring barnens processer är en 

grundläggande del av verksamheten (Krechevsky och  Mardell 2006, s. 284). Att reflektion 

endast skulle kunna ske runt en dokumentation är dock inget som är framträdande vid de 
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intervjuer och observationer jag gjort. En person, Karin, säger att pedagogerna har med sig 

någon dokumentation till reflektionsmöten. I övrigt pratar pedagogerna inte alls om 

dokumentation när vi behandlar ämnet reflektion. På reflektionsmötet på Måsen har Frida 

med sig teckningar som barnen gjort på bilar, vilka hon visar upp lite snabbt. Fokus på mötet 

ligger dock på det hon berättar angående bilprojektet och på att se hur hon och barnen kan gå 

vidare. Vid reflektionsmötet på Blomman finns ingen dokumentation med. Pedagogerna 

pratar kring vad de gör, vad de gjort sen sist och hur de kan gå vidare. Detta är för mig 

intressant, eftersom det enda stället i min undersökning där dokumentation nämns som en 

grundläggande förutsättning för reflektion, är i det dokument pedagogerna på Blomman fått 

för att öka kunskapen kring reflektion (bilaga 4). Där står tydligt att reflektion förutsätter 

någon form av dokumentation som synliggör processer i barngruppen.  På reflektionsmötet 

finns dock ingen dokumentation med, däremot tänker jag att pedagogerna och 

reflektionsledaren tillsammans dokumenterar detta möte genom reflektionsprotokollet. 

7.2 I vilka situationer kan pedagoger och barn på förskolan reflektera? 

7.2.1 I barngrupp 

7.2.1.1 Pedagog - Pedagog 

Pedagogerna reflekterar ständigt med varandra i barngruppen. Detta ser jag under mina 

observationer, t.ex. då Gertrud och Johanna kommer fram till lösningen med barnbordet vid 

lunchen och då Sanna och Lina diskuterar varför en förälder inte har förstått att barnet ska ha 

med sig en smörgås till skogen. Trots att denna form av reflektion förekommer många gånger 

varje dag, är den inte ett återkommande ämne i de intervjuer jag gjort. Det är i två av 

intervjuerna reflektionen med kollegor i barngruppen nämns. Kanske beror det på att denna 

form av reflektion sker så naturligt att den inte upplevs som reflektion. 

Gertrud tar upp det positiva i att kunna reflektera med kollegan i barngruppen, att de har lätt 

att få till reflektionen när det är så lite barn, de kan reflektera över saker när de händer eller 

precis efteråt. Detta ger mig kopplingar till förskolorna i Reggio Emilia, där målet är att 

barnen ska kunna bli så pass självständiga och kunna ta hjälp av varandra så pass mycket att 

tid frigörs då pedagogerna kan dokumentera eller reflektera kring arbetet (Krechevsky & 

Mardell 2006, s. 290). 

Karin berättar om hur reflektionen med kollegorna i barngruppen också kan leda till 

motsättningar, när två pedagoger har olika synsätt på vad barnen bör och inte bör göra 

fortsättningsvis. Denna motsättning klaras inte upp direkt, eftersom Karin och hennes kollega 
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befinner sig i barngruppen och något händer som gör att de behöver avbryta samtalet. 

Vygotskij sa bland annat att barn lär genom att se på varandra och genom att se på de vuxna 

(Strandberg 2006, s. 61). Samspelet mellan vuxna i barns närvaro bör alltså vara en god 

förebild för att barnen ska kunna ta efter. Karins exempel med kollegan där dialogen inte 

ledde till samspel utan snarare till motsättning som inte reddes ut, kan leda till att barnen i 

gruppen tar efter även detta beteende. 

7.2.1.2 Barn - Pedagog 

Reflektionen tillsammans med barnen ger mig kopplingar till Deweys reflektionsmodell 

(Dewey 2007, s 17). När Gertrud och barnen pratar om hur man kan hålla tältet tätt om det 

snöar, startar reflektionen i en återblick till hur tältet de byggt i skogen såg ut. Men sedan 

dyker frågan upp: Tror ni att vi kan sitta där inne i tältet när det snöar? Genom att denna 

fråga ställs startar processen där Gertrud och de två barnen går igenom problemformulering, 

fakta, idéer och reflektion. Denna idé bestämmer de sig för att pröva nästa gång de är i 

skogen. Då kan de alltså fortsätta reflektionsprocessen med nya frågor, funderingar och idéer.  

När pedagogerna pratar om reflektionen med barnen, ser jag även tydliga referenser till 

Vygotskijs teorier. Gertrud, Fia, Lina och Vera har alla tagit upp detta i intervjuerna. Jag ser 

att samtliga av dessa pedagoger har tankar med influenser från Vygotskijs sätt att se på 

lärande som något som sker i en social kontext (Vygotskij 1981, s. 168). 

Fia, som är lärare åt de yngsta barnen på förskolan, ettåringarna, berättar om hur de reflekterar 

tillsammans med barnen. Denna reflektion sker genom att pedagogerna visar bilder som 

föreställer personer som betyder mycket för barnen. Därefter uppmärksammar pedagogerna 

hur barnen reagerar och vad de säger. Reflektionen sker i grupp vid samlingen vilket är 

genomtänkt utifrån att barnen ska lära av och med varandra. Förutom att man i Fias grupp 

lägger grunden till att barnen lär sig tillsammans, ser jag också kopplingen till läroplanens 

formulering om att barn ska erövra kunskap genom bl a socialt samspel och reflektion (Lpfö 

98 2010, s. 7).  

7.2.1.3 Barn – Barn 

Gertruds beskrivning av hur barnen reflekterar sinsemellan är för mig ett klart exempel på 

Vygotskij-tankar. Hon berättar också om att pedagogerna har verkat för att barnen ska lära sig 

reflekterande tänkande ända sedan de började på förskolan. Barnen i Gertruds grupp har redan 

från början lärt sig att fråga varandra ”Hur tänker du då?” vilket för mig är en fråga med 

koppling både till Vygotskijs teorier om hur barn lär av varandra och Reggio Emilias 
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förskolor, där pedagogerna aktivt arbetar med att barnen ska lita till varandra lika mycket som 

till läraren när det gäller feedback och problemlösning (Krechevsky och Mardell 2006, s. 

290).    

I Sallys och Hugos reflektion med varandra, om vad man gör när man fiskar, gör jag 

kopplingar till Deweys reflektionsprocess (Dewey 2007, s. 17). Barnen reflekterar kring 

problemet Vad gör vi med fisken när vi har fått upp den? Sally och Hugo startar med olika 

utgångspunkter. Sally fiskar för att sedan kunna äta fångsten. Hugo anser att fisken bör 

släppas tillbaka i vattnet när man fått upp den. Efter en kort reflektion och Sallys fråga: ”Hur 

vet du det?” kommer barnen fram till en lösning (Sally äter upp sin fisk men fångar sedan en 

ny som släpps ut i havet) som båda är nöjda med. Lösningen är enkel och tillfredsställande för 

båda barnen. Här ser jag också hur barnen lär av varandra, när de har olika erfarenheter kring 

vad man gör med fisken. Nästa gång de fiskar, antingen med varandra eller med andra, kanske 

de spontant drar andra slutsatser om hur det går till med fångsten, efter detta utbyte av 

erfarenheter. Detta är Vygotskijs grundtanke, att lärande sker i möte med andras erfarenheter, 

teorier och kunskaper (Vygotskij 1981, s. 168).   

Barnen som funderar över hur långt bort Etiopien ligger och hur lång tid det tar att gå hem 

därifrån, gör en reflektion som utgår ifrån en frågeställning och ett påstående, dvs. Var ligger 

Etiopien? Långt bort. Detta skulle pedagogerna enligt Lenz Taguchi (1997, s. 75) kunna 

fånga upp, fundera över, reflektera kring och sedan utveckla ett temaarbete om. Kanske skulle 

det kunna handla om länder, avstånd eller tid. Enligt Lenz Taguchi är reflektionen mellan 

pedagogerna det essentiella för att kunna utveckla ett pedagogiskt projekt- eller temaarbete 

där barnen blir subjekt och vägvisare (ibid). Men jag kan också se det på ett annat sätt. När 

pedagogerna blandar sig in i barnens reflektion för att hitta ett ämne att bygga verksamheten 

kring, kan de bryta det sociala samspel som sker mellan de två barnen. Detta sociala samspel 

skulle enligt Vygotskijs teorier om hur vi lär oss (Vygotskij 1981, s. 168) kunna leda till att 

barnen lär sig av varandra att hitta den fördjupning som eftersträvas. De skulle kunna uppfatta 

att de har olika ingångsvägar, den ena att Etiopien ligger så långt bort att man aldrig kan 

komma hem, den andra att det förvisso ligger långt bort men man kan ändå gå hem därifrån. 

Genom att pedagogerna reflekterar med varandra om det de antar sig se, kan de förstöra det 

som situationen faktiskt kan ge till barnen. 
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7.2.2 Utanför barngrupp 

7.2.2.1 Reflektionsmöten 

Om jag ser till det Mikael Alexandersson (1994, s. 157) säger angående att lärare bör lära av 

varandra, skulle reflektionsmötet kunna vara ett tillfälle att göra det. Formen för 

reflektionsmötet, där pedagogerna tillsammans ska tänka kring hur verksamheten kan 

utvecklas på bästa sätt, kan vara ett sätt att få till kompetensutveckling för pedagogerna. De 

utnyttjar varandras förmåga till reflektion och får tillgodo kompetenser från alla i rummet.  

Vid reflektionsmöten kan pedagogerna även vädra andra frågor, som frustration över 

personalfrånvaro och tidsbrist. Vid de två reflektionsmötena ser jag tydliga likheter i vad 

pedagogerna känner att de har behov att prata om, till exempel planering och diskussioner om 

barn eller föräldrar. Skillnaden är att på Blommans förskola finns Johanna som bromsar dessa 

diskussioner och hela tiden försöker ta tillbaka dem till det mötet handlar om, dvs. 

reflektionsprotokollet. På Måsens reflektionsmöte leder diskussionen om ett barn som stör till 

en reflektion om hur pedagogerna kan lösa detta så att barnet blir engagerad i projektet. 

Förskolan Blomman, som arbetar med att få till ”en reflekterande kultur” och därav har 

format reflektionsprotokoll som alla ska utgå ifrån, har en poäng med att hela tiden gå tillbaka 

till protokollet. Det ska leda arbetet i barngruppen framåt. Däremot kan pedagogerna missa 

viktiga delar i reflektionen kring barngruppen genom att endast fokusera på det som står i 

protokollet. 

På Måsens förskola känner jag att pedagogerna lär av varandra och tillsammans. Detta sätt att 

ha reflektionsmöten påminner enligt mig mer om hur pedagogerna gör i Reggio Emilia. 

Tillsammans med kollegorna diskuterar och pratar man om det som behövs pratas om för att 

projektet ska kunna gå vidare (Rinaldi 2006, s. 45). Min känsla är att Måsens pedagoger 

själva har ansvar att se till att deras verksamhet utvecklas som den ska, medan förskolan 

Blomman lägger en stor del av ansvaret för detta på reflektionsledaren Johanna. Hon ska både 

vara en kollega som engagerar sig och sprider entusiasm till pedagogerna men samtidigt blir 

hon något av en ”vakt” som ska se till att pedagogerna gör det de ska på reflektionsmötena 

och att verksamheten utvecklas åt det håll den ska. Denna dubbla roll leder till frustration hos 

Johanna och till att vissa av pedagogerna blir negativt inställda till reflektionen, vilket 

Johanna tar upp vid mötet med Klas.   

7.2.3 Självreflektion 

Vid ett tillfälle i mina intervjuer tar en pedagog upp att reflektionen ska leda till utveckling 

även för den enskilda pedagogen. Det är Lina som säger detta. Hon anser att syftet med 
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reflektion också ska vara att pedagogerna lär sig något om sig själva. Jan Bengtsson menar att 

den äkta reflektionen leder fram till en upptäckt om sig själv, och denna reflektion kan endast 

slutföras inuti ens egen hjärna (Bengtsson 2007, s.89). Det tolkar jag som att denna reflektion 

egentligen handlar om att tänka runt om sina egna tankar och upplevelser. Något som Lina 

verkar vara medveten om då hon pratar om syftet med reflektionen.  

I min studie i övrigt verkar dock begreppet reflektion främst handla om att reflektera 

tillsammans med andra och denna reflektion ska leda till utveckling i det arbete som utförs 

just nu. Att pedagogen lär sig något själv som utvecklar deras egen kompetens verkar mindre 

viktigt. Det finns dock en möjlighet att denna del av reflektionen, som ska leda till 

självreflektion, är outtalad och sker inuti de reflekterande personerna trots att de inte 

benämner det.  

7.3 Vad kan syftet med reflektionen vara? 
Syftet med reflektionen som sker på förskolorna i studien kan tolkas olika beroende på i 

vilken situation den sker. När det gäller reflektion med barnen verkar syftet vara att barnen 

ska erövra kunskap genom att samtala och reflektera, precis som det står i Läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2010, s. 7).  

Den reflektion som sker mellan pedagoger syftar enligt undersökningens intervjupersoner till 

att få fördjupning, utveckling i projekt, se saker från olika håll, få veta vad barnen tycker, gör 

och känner och att hitta fokus. Detta stämmer väldigt väl överens med den bild Lenz Taguchi 

(1997, s. 74) ger av reflektion på Reggio Emilia-inspirerade förskolor.  

Reflektionsmötena sker i grupp och här ser jag kopplingar till ”Den lärande gruppen” och 

dess fyra kriterier enligt Krechevsky och Mardell (2006, s. 286). Det är tydligt att 

pedagogerna engagerar sig i både emotionella, estetiska och intellektuella dimensioner av 

lärandet, t ex vid fördjupning i någons återberättande eller dokumentation. De ställer frågor 

och försöker gemensamt komma fram till något som utvecklar den process som beskrivs. 

Dessutom syftar man till att få en kollektiv kunskap kring det som sker i barngruppen. Jag 

tycker detta syns genom att flera av pedagogerna säger att reflektionen är viktig för att kunna 

se allt som händer, även att få syn på det någon av kollegorna sett.   

7.4 Metoddiskussion 
Då jag valde att göra en etnografisk studie blev jag en deltagande observatör på de förskolor 

jag undersökte. Jag känner väl till förskolemiljön, då jag själv arbetat inom förskolan i 12 år. 

Ehn och Klein (1994, s. 74) säger att det finns en risk att man som forskare i sådana 
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situationer kan känna att man inte bara undersöker de som ingår i studien utan även sig själv 

och sina egna erfarenheter. Detta känner jag att jag har fått jobba med under tiden jag gjort 

mina studier, då jag under arbetets gång hela tiden påmints om min egen erfarenhet av 

reflektion i förskolan samt fått revidera hur jag själv har sett på fenomenet.     

Att använda sig av både observationer och intervjuer kändes självklart när jag började planera 

min undersökning. Detta eftersom jag både ville se hur man använder sig av reflektion på 

förskolorna men också hur pedagogerna uppfattar reflektion. Det var dock mer tidskrävande 

än jag först hade väntat mig, och skulle jag göra en liknande undersökning igen skulle jag 

kanske välja antingen intervjuer eller observationer. Jag är dock glad över att jag samlade in 

allt detta material eftersom jag fått syn på saker som utvecklat min egen syn på reflektion.  

Intervjuerna inleddes med frågan: Arbetar ni med reflektion på din förskola? På vilket sätt? 

Denna fråga fick samtliga intervjupersoner att beskriva hur just de såg på reflektion. Att 

frågan handlade om hur förskolan arbetar med reflektion hindrade inte de intervjuade att 

beskriva hur de själva gör och tänker. 

Både reflektionsmötet och utvecklingsmötet jag observerade på förskolan Blomman tog upp 

frågan om vad reflektion är, kanske var det p g a att jag satt med och just hade presenterat mig 

själv, varför jag var där osv. Däremot var det inte någon av mötesledarna som egentligen fick 

något svar på just denna fråga. Kanske för att begreppet är komplext? Kanske var det inte så 

viktigt att få svar på just det? Kanske behövde pedagogerna få prata om läget i övrigt? Jag 

valde i denna situation att bara observera vad som skedde, istället för att själv gå in och ställa 

frågor till mötesdeltagarna, även om jag gärna ville få fram vad de tyckte i detta ämne. Jag vet 

inte om det var rätt eller fel agerande, eller vad som skulle ha hänt om jag hade gått in med 

följdfrågor. 

Att samtliga undersökningspersoner varit positivt inställda till reflektion anser jag är en 

svaghet i min studie. Jag har inte kunnat hitta någon som anser att reflektion inte behövs inom 

förskolan. Detta hade kunnat ge studien ytterligare en dimension. Det hade varit intressant att 

höra om pedagoger på förskolan kan jobba på andra sätt än genom reflektion för att få arbetet 

att gå framåt. 

7.5 Egna slutsatser 
Mitt syfte med studien är att undersöka hur man kan använda reflektion i förskolan samt att 

undersöka en grupp pedagogers inställning till reflektion. Jag har i min undersökning sett att 
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begreppet reflektion ges en mängd innebörder och att pedagoger och barn använder sig av 

reflektion, både uttalat och outtalat, i många situationer i de förskolor jag undersökt. Då 

reflektion är en process som vi ägnar oss åt regelbundet, har vi alla erfarenheter som vi lägger 

till begreppet. Eftersom reflektion är ett mångtydigt och ibland svårtolkat begrepp, tror jag att 

vi använder oss av den kunskap vi själva har kring fenomenet. Detta kanske är en orsak till att 

begreppet har så många innebörder. 

Att förskolorna i min studie har grupplärande som norm tycker jag är intressant. Frågan på 

utvecklingsmötet angående hur verksamheten och reflektionen på förskolor är annorlunda 

idag än för 20-30 år sen besvarades bland annat med att förr såg förskolan endast på barnen 

som en grupp, en kollektiv massa medan man idag ser dem som individer med egna tankar, 

teorier och tillvägagångssätt. Reflektionsprotokollet på Blommans förskola verkar dock se på 

pedagogerna som en grupp med ett kollektivt medvetande. Jag ser inte att pedagogerna där 

uppmuntras att beskriva sina egna känslor, intryck och upplevelser. Det är intressant att 

förskolan verkar se på barnens lärande på ett sätt och de vuxnas på ett annat, vad skulle hända 

om den enskilda pedagogen på reflektionsmötet tilläts berätta hur han/hon känner, vad man 

vill göra, vad man gjort och vad man vill lära sig? På Måsens förskola får pedagogerna större 

frihet att prata om vad de själva upplevt i olika situationer. Där har pedagogerna inte heller 

några förutbestämda mallar som ska gälla på reflektionsmötet. Kan dessa två hänga ihop? Jag 

funderar på om man känner sig mer bekväm med att prata om sina egna erfarenheter och 

upplevelser när formen för mötet är mer ostrukturerad.  

I den litteratur jag läst har många skrivit om hur lärare i skolan kan använda sig av reflektion i 

sin yrkesutövning. I nästan samtliga fall syftar författaren då till reflektion som något läraren 

ägnar sig åt själv, inombords. På de förskolor jag undersökt är denna typ av reflektion inte 

uttalad. 

Jag har under arbetets gång försökt få svar på mina forskningsfrågor, som var: 

1. Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion på förskolan? 

2. I vilka situationer kan pedagoger och barn på förskolan reflektera? 

3. Vad kan syftet med reflektionen vara? 

 

1. När pedagogerna använder ordet reflektion i dagligt tal på förskolorna är det oftast i 

betydelsen reflektionstid eller reflektionsmöte. Men när jag intervjuar pedagogerna 

kring reflektion ser jag att de har en mängd olika uppfattningar och tankar kring vad 
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reflektion kan vara förutom just reflektionsmötet. Mina slutsatser är att begreppet 

reflektion används ofta på de förskolor jag undersökt. Det är dock inte alltid man talar 

om samma sak när man använder ordet. Olika förklaringar på ordet reflektion som jag 

sett i min undersökning är: Återspegling, problemlösning, fördjupning, utvärdering, 

utveckling, handledning.  

2. Varje dag på förskolan uppstår många tillfällen då både barn och pedagoger 

reflekterar. Dessa situationer kan vara planerade eller spontana, ske i eller utanför 

barngrupp. Dock märker jag i min undersökning att vissa situationer inte upplevs som 

reflektion av pedagogerna. Detta kan bero på att det man som pedagog får lära sig är 

reflektion, är att sitta ner tillsammans och genom reflekterande frågor komma fram till 

ett sätt att gå vidare med det pedagogiska arbetet.  

3. Syftet med reflektionen har enligt pedagogerna i min undersökning bland annat varit 

att få fördjupning, kunna se vad barnen gör, veta hur man ska gå vidare och att hitta 

fokus i arbetet med barnen. Jag har dock även sett exempel på reflektion som 

problemlösning och som en del av en lärande process bland barnen.  Dessutom kan 

reflektionen utveckla enskilda pedagogers tankegångar och få dem att tänka på nya 

sätt. 

Jag konstaterar att reflektion enligt teorin är att återspegla eller begrunda något vi 

problematiserat. Inom förskolan, liksom i övriga livet, sker detta ständigt. Dock använder 

många inom förskolan ordet reflektion främst i sammanhanget reflektionstid eller 

reflektionsmöte, med vilket man menar en stund då en förutbestämd grupp pedagoger 

tillsammans tittar på och diskuterar något som skett på förskolan. Jag hade en tanke innan jag 

startade arbetet att det måste finnas så mycket mer reflektion i förskolorna än den som sker 

vid reflektionsmöten. Denna tanke visade sig stämma. Dock visste jag inte att reflektionen 

kunde se så olika ut och visa sig i så många situationer. 

8. Fortsatt forskning  
Det finns inte mycket forskning om reflektion i förskolan, därför finns det mycket kvar att 

undersöka. Några frågor jag har tänkt på under arbetets gång är: 

 Hur kommer det sig att reflektion är ett så vedertaget begrepp inom den svenska 

förskolan, när läroplanen använder helt andra begrepp? 

 Hur och när sker den egna reflektionen hos pedagoger i förskolan? Reflekterar 

förskollärare med sig själva? 
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 På vilket sätt påverkas pedagogernas individuella utveckling av att gruppen är en så 

stark norm inom förskolan? 

 Vad ligger bakom användandet av vi-form när man reflekterar i arbetslaget? 

9. Sammanfattning 
Planerad reflektionstid har blivit vanlig på många svenska förskolor. Dock är reflektion ett 

komplext begrepp som används för att illustrera olika saker. Reflektion inom förskolan idag 

har sina rötter hos Vygotskijs teorier kring barns lärande som något som sker i en social 

kontext. Dessutom är inspirationen från förskolorna i Reggio Emilia i Italien en anledning till 

att reflektionen tagit plats i den svenska förskolan. “Den lärande gruppen” är ett sätt att se 

barn och vuxna som medlemmar i grupper som skapar kunskap genom socialt agerande. 

Begreppet är taget från förskolorna i Reggio Emilia. Förskolan i Sverige fick en egen läroplan 

1998, vilken tagit inspiration från Vygotskij och hans syn på barns lärande.   

Studiens syfte är att ta reda på hur man kan använda reflektion på förskolan, samt att 

undersöka en grupp pedagogers uppfattning om reflektion. Min frågeställning var: 

- Vilken innebörd kan läggas i begreppet reflektion i förskolan? 

- I vilka situationer kan pedagoger och barn reflektera i förskolan? 

- Vilket syfte kan reflektionen ha? 

Dessa frågor sökte jag svar på genom att göra intervjuer med pedagoger på en grupp förskolor 

samt att observera olika situationer, både i barngrupp och på möten. Resultatet visar att 

begreppet reflektion är komplext och används med olika tolkningar inom de förskolor jag 

studerat. Begreppet kan stå för t.ex. återberättande, problemlösning, samarbete och 

nyfikenhet. Både pedagoger och barn använder sig av reflektion i många olika situationer, 

både i spontana och planerade former. Syftet med reflektionen på de förskolor jag besökt är 

bl. a att hitta fokus för arbetet med barnen, att veta hur man ska gå vidare och att få en 

fördjupning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej!    Oktober  2011 

Jag heter Ida Bjurvald och håller på att utbilda mig till förskollärare på 

Södertörns högskola, interkulturell lärarutbildning, kombinationsutbildning mot 

förskola.  

Jag går min sjätte och sista termin vilket betyder att jag nu ska skriva mitt 

examensarbete. Ämnet jag ska undersöka är hur förskolans pedagoger använder 

sig av reflektion i verksamheten, både i formella och informella sammanhang. 

Min undersökning kommer att bestå dels av observationer i barngrupp och på 

reflektionsmöten, dels av intervjuer med pedagoger.  

Jag hoppas att jag kan komma till er förskola och observera ett reflektionsmöte, 

samt att någon eller några av er skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Uppgifter som ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt enligt de 

forskningsetiska reglerna, dvs. att namn, förskolor och andra fakta som kan leda 

till identifikation kommer att fingeras i uppsatsen. Jag vill helst spela in 

intervjuerna på band, men om ni verkligen inte vill det kan jag avstå. Ni skulle 

verkligen hjälpa mig mycket i min studie om ni ville låta mig komma och 

intervjua samt observera er!  

Jag hör av mig till er förskola om en eller ett par veckor och hör efter hur ni 

ställer er till denna förfrågan. Jag kommer då också att berätta mer om min 

undersökning. Om ni har några frågor eller vill komma i kontakt med mig innan 

dess, kan ni ringa eller skicka ett mail! 

Om ni har frågor angående uppsatsskrivandet i allmänhet eller skolans roll och 

studenters skyldigheter är ni välkomna att kontakta min handledare, Anna 

Lindqvist Bergander: anna.lindqvist@sh.se 

 

Mvh  

Ida Bjurvald 

070-756 98 35 

ida_bjurvald@hotmail.com  

mailto:anna.lindqvist@sh.se
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Bilaga 2 

Intervju om reflektion - pedagoger 

 

- Arbetar ni med reflektion på din förskola? På vilket sätt? 

- Hur gör du när du reflekterar? 

- Vad är syftet med att reflektera? 

- Hur ser du på reflektionens roll på förskolan? 

- Tycker du att din chef prioriterar möjligheten till reflektion? På vilket 

sätt? 

 

- Hur mycket använder du dig av reflektion i följande situationer ? 

Rangordna alternativen. (Här har jag med mig kort där de olika alternativen står, 

dessa kort får intervjupersonerna lägga framför sig på bordet och diskutera kring) 

 

 

a) APT-möte 

b) Planering i arbetslaget 

c) Matsituationen 

d) Planerade pedagogiska aktiviteter i barngruppen 

e) Reflektionsmöten 

f) På- och avklädning 

g) Samling 
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