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Sammanfattning 
 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan 210 högskolepoäng. 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Diskussion inom och utanför möten som verktyg för utveckling av 

pedagogisk verksamhet. 

 

Engelsk titel: Discussion within and outer of meetings as tools for developing 

educational organization. 

 

Nyckelord:  Arbetslag, Möten, Skolutveckling, Lärande organisation, Pedagogisk 

diskussion. 

 

Författare: Joanna Sandberg och Linnea Persson. 

 

Handledare: Sonja Kihlström.   

 

Examinator: Birgitta Davidsson. 
 

BAKGRUND:   Forskning tyder på att arbetslaget är av mycket stor vikt för 

skolutveckling. Arbetslaget har möjlighet att utforma arbetet och att 

lära av varandra genom samtal och diskussion, men detta sker inte 

alltid i en ideal utsträckning. Det finns många teorier och forskning 

kring hur arbetslaget ska nå utveckling. Det kan dock finnas 

ofördelaktiga förutsättningar, både praktiska och sociala.  
 

SYFTE: Syftet är att undersöka hur pedagoger upplever att och pedagogisk 

diskussion, både inom och utanför avsatt tid för möten, används som 

redskap för att utveckla förskolans pedagogik och verksamhet. 

 

 

METOD:   Vi har använt kvalitativ metod med intervju som 

datainsamlingsredskap, eftersom undersökningen handlar om 

pedagogernas uppfattningar och livsvärld. Sex pedagoger intervjuades 

från olika förskolor.   
 

RESULTAT: Alla pedagoger i undersökningen upplever att den pedagogiska 

diskussionen är av stor vikt. Vissa kan se att denna leder till 

utveckling. Några pedagoger utrycker att det finns för lite pedagogisk 

diskussion och för mycket administrativt innehåll. Beslut som fattas 

följs konsekvent på en del förskolor medan detta inte görs på andra 

ställen. Pedagogerna är olika nöjda med mötenas förutsättningar. 

Flera pedagoger menar att administrativt innehåll bör ske på bestämd 

tid på möten eller endast på enskilda möten. Mötena upplevs ofta 

läggas för sent på dagen, eller upplever att tiden inte räcker till. 
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INLEDNING 
 

I skollag och läroplaner (Lag, 1997:1212, Skolverket, 1998) beskrivs pedagogiska 

förhållningssätt för en förskola av kvalitet och vad detta innebär. Hur det pedagogiska arbetet 

bedrivs och uppfyllelse av målen utgör kvaliteten i förskolan, tillsammans med de 

förutsättningar som finns. Regeringen lägger stort värde i att förskolans verksamhet bedrivs 

med kvalitet (Utbildningsdepartementet, 2004). Lärare förväntas ha bäst kunskap om hur de 

själva i arbetslaget kan arbeta för att nå målen (Stedt, 2004, s. 139).  

 

I vår utbildning till lärare med inriktning mot förskolan har vi läst om och diskuterat 

pedagogiska frågor. Vi kan se det stora värdet i att diskutera pedagogik med andra för att 

utvecklas och även påverka andra. Vi hoppas att den pedagogiska diskussionen kommer att 

fortsätta i vår kommande yrkessituation, för att utveckla vårt lärande och påverka 

verksamhetens pedagogik. I förskolan finns avsatt tid för möten av olika slag. Vi anser att 

dessa möten borde vara kärnan i en medveten pedagogisk verksamhet som ständigt går framåt 

och har hög kvalité. I utbildningen upplever vi att vi har saknat tillräcklig kunskap och 

beredskap för att använda mötena på bästa sätt. Genom att undersöka hur möten kan uppfattas 

av verksamma pedagoger och få en uppfattning om vad forskning visar om hur möten bör 

utformas, tror vi att vi kan få en ökad förståelse och beredskap att främja möten av hög 

kvalité, för att utveckla och forma en verksamhet av hög kvalité.  

 

Intressant för vårt syfte är att se hur utveckling nås, snarare än vad förändringarna innebär för 

de enskilda verksamheterna, eller vilka förändringar arbetslaget bör satsa på. En grundtanke 

om hur skolutveckling ska nås är genom beslut baserade på utvärderingar och uppföljning i 

verksamheten, som leder till förändring (SOU 2002). Öhman (2006) skriver om hur samtal 

kan bidra till att utveckla pedagogers förhållningssätt kring etiska värden och fördjupa sin 

kompetens. Vi tror att utveckling av pedagogiken på en förskola är beroende av medveten och 

gemensam förändring. Gotvassli (2002) resonerar kring hur möten bör se ut i verksamheten, 

och menar att man bör behandla vilka mål som finns, verksamhetens behov samt de faktorer 

som kan påverka detta, för att skriva åtgärder för verksamheten. Han menar även att 

förskolans verksamhet står inför en utmaning att ta tillvara på de enskilda pedagogernas 

kompetens.  

 

SYFTE 
 

Syftet är att undersöka hur pedagoger upplever att och pedagogisk diskussion, både inom och 

utanför avsatt tid för möten, används som redskap för att utveckla förskolans pedagogik och 

verksamhet. 
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BEGREPPSFÖRTYDLIGANDE 
 

Möten 

 

I undersökningen beskrivs möten. Begreppet avser inte det vardagliga möten som sker hela 

tiden mellan människor, utan de inplanerade möten som sker i verksamheten mellan kolleger.  

 

Skolkultur 

 

Berg (2003, s. 183) beskriver skolkultur som den värdebas som finns på den lokala nivån i 

skolan, som styr hur det vardagliga arbetet ser ut. Skolkulturen är ett socialt och abstrakt 

fenomen som kan variera i karaktär både inom och mellan skolor. Ohlsson (2004, s. 19ff) 

beskriver begreppet som något som sitter i väggarna. Han menar att skolkulturen utgörs av de 

normer som finns i arbetslaget. Begreppet skolkultur används för att definiera utmärkande 

drag i en skolas kultur och lokala värdegrund, men är svår att beskriva och få en bild av 

eftersom det är ett abstrakt fenomen och kan variera i karaktär inom skolan. 

 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
 

Den neorationalistiska teorin har utvecklats från Webers arbete som var sociolog i Tyskland. 

Han har skrivit om traditionell rationalistisk organisationsteori, där en organisation innehåller 

regler och mål som bestäms av en huvudman. Det är sedan administratörer som ser till att det 

följs (Berg, 1983).  Abrahamsson (1977) utvecklar Webers tankar och förklarar detta som 

neorationalistisk teori. Författaren menar att samhällets struktur sätter gränser för en 

samhällelig verksamhet. Huvudmannen kontrollerar organisationen inom samhällets struktur 

och försöker genom regler få administratörerna och organisationens handlingar att 

överrensstämma med dennes intentioner. Om detta överrensstämmer är det en legitim 

administration, annars är det en illegitim administration. Man utgår i neorationalistiska teorin 

från att det finns konflikter inom organisationen där människor har olika mål och kan vara 

aktiva, kreativa och kritiska. Det finnas alltså ett glapp mellan hur organisationens huvudman 

tänkt sig att organisationen ska verka, och hur det ser ut i realiteten. Berg menar att den 

neorationalistiska teorin kan användas i beskrivning av skolan. Huvudmannen är 

samhället/staten som skapat skolan, med målen att socialisera och tillgodose kompetens. Den 

sociala strukturen är statens maskineri som omger skolans verksamhet. Inom skolan finns 

aktiva individer. I undersökningen ser vi förskolan som en del i skolans verksamhet. Syftet 

handlar om att undersöka hur pedagoger upplever att pedagogisk diskussion, både inom och 

utanför avsatt tid för möten, används som redskap för att utveckla förskolans pedagogik och 

verksamhet. Vilket endast är intressant om man kan anta att pedagogerna är del i att 

bestämma hur skolan som organisation ser ut i realiteten.  

 

FORSKNINGSOMRÅDE  
 

Forskning som vi refererar till är grundad på skolans verksamhet i större utsträckning än 

förskolans verksamhet. Detta beror på att det gjorts mer forskning om skolans verksamhet vad 

gäller hur utveckling av verksamhet nås, arbetslagets betydelse och andra förutsättningar för 

utveckling. Vi har valt att relatera denna forskning till vår undersökning, då förskolan är en 

del av skolsystemet, men är medvetna om att det finns skillnader mellan dessa verksamheter 

vad det gäller kultur och hur man arbetar i arbetslag organisatoriskt.  

 



 5 

Forskningen nedan tyder på att arbetslaget är av mycket stor vikt för skolutveckling. 

Arbetslaget har möjlighet att utforma arbetet och att lära av varandra genom samtal och 

diskussion, men detta sker inte alltid i en ideal utsträckning. Det finns många teorier och 

forskning kring hur arbetslaget ska nå utveckling. Det kan dock finnas ofördelaktiga 

förutsättningar, både praktiska och sociala.  

 
Arbetslaget  
 

 I dagens skolor och förskolor arbetar man i arbetslag, där pedagogerna har stora möjligheter 

att utforma den pedagogiska verksamheten. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) ses 

det som självklart att pedagoger i förskolan arbetar i arbetslag, och formulerar sig på många 

ställen att ”arbetslaget skall...”. Granström (1990, s. 52ff) beskriver en förändring av skolan 

som gått från regelstyrning och hierarkisk organisation till målstyrning och lagorganisation. 

Lärare har tidigare arbetat mer efter pliktskyldighet medan nu arbetar mer utifrån arbetslagets 

kompetens att utforma planering, undervisning och åtgärder i verksamheten. Ohlsson (2004, s. 

33) skriver att lärare har stor möjlighet att påverka och ta mer egna initiativ utifrån intresse i 

sitt arbete. Assermark och Sörensson (1999) framför att arbetslaget fått mer inflytande över 

beslut som rör hur de ska arbeta i skolan. Stedt (2004, s. 139) menar att lärare förväntas ha 

bäst kunskap om hur de själva i arbetslaget kan arbeta för att nå målen. Detta förutsätter att 

lärare samarbetar och kommunicerar om hur de ska arbeta. Författaren skriver att lärare har ett 

samverkansansvar. Berg (1999, s. 20) och Holmström (2007, s. 45) menar att det är gynnsamt 

för skolutvecklingen att hur-frågan i relation till målen, i stor utsträckning nu sker lokalt. I en 

statlig utredning (SOU, 1997, s. 121) framkommer att målstyrningen leder till skolutveckling. 

Detta är dock beroende av det engagemang och förutsättningar som finns på den lokala nivån, 

och det finns risk för att skolutveckling uteblir vid dåliga förutsättningar av olika slag på den 

lokala nivån. 

 
Skolutveckling 
 

Berg (1999, s. 38ff) menar att skolutveckling nås genom gemensam syn på utveckling och 

lärande genom diskussion och samarbete. Arbetslaget måste ha en någorlunda gemensam 

utgångspunkt och uppfattning om vad som ska förändras. Berg (2003) beskriver 

frirumsmodellen som handlar om de handlingsmöjligheter som finns för att nå skolutveckling. 

Han menar att handlingsutrymmet finns i frirummet mellan de yttre och inre gränserna (se 

figur 1). De inre gränserna utgörs av den skolkultur som finns på en specifik skola. De yttre 

gränserna utgörs av hur staten utformat skolan med de bestämmelser, regler och styrdokument 

som ska följas. För att få syn på de inre gränserna görs en kulturanalys av skolan för att 

synliggöra den lokala värdegrunden. Berg kallar detta för upptäckandefasen. Först då kan 

arbetslaget få syn på de handlingsmöjligheter som finns. Efter att ha formulerat hur 

skolkulturen ser ut, formuleras vilka behov som finns och varför och hur förändring ska ske. 

Detta kallar berg för erövrandefasen. Förändringsarbetet är sedan starkt beroende av hur 

styrningen ser ut. Om det är politiker som fattar beslut som sedan ska uppfyllas av lärarna på 

arbetsplatsen, eller om det är lärarna som har tolkningsföreträde kring förändringarna som ska 

ske. 
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Figur 1. Frirumsmodellen (Berg, 1999, sid. 13). 

 

Högberg (2005) skriver också om skolutveckling. Han beskriver reflektionsdimensionen i 

arbetslaget som dels avser pedagogisk diskussion och ett analytiskt förhållningssätt och syftar 

till att utmana den skolkultur som finns. Reflektionsdimensionen avser även en administrativ 

diskussion där arbetslaget inte går utanför det bekanta och den skolkultur som finns för att 

finna lösningar på problem. Författaren tar upp en till dimension, 

transformeringsdimensionen, som handlar om skolutveckling genom att erövra det frirum som 

Berg (2003) skriver om ovan. Högberg menar att skolutvecklingen kan möta ett visst 

motstånd och att det kan vara svårt att utveckla verksamheten. Arbetslaget måste medvetet 

och i samarbete fatta beslut som ledar till förändring av lärarnas arbete och uppgifter. 

Reflektionsdimensionen och transformeringsdimensionen förs samma och bildar en 

aktionsmodell som utgörs av de fyra idealtyper av arbetslag. 

 

Högberg (2005, s. 43ff) beskriver hur arbetet i arbetslaget kan se ut utifrån fyra idealtyper. 

Den första idealtypen är seminariet. I arbetslaget finns i denna idealtyp diskussion om 

verksamheten och de uppfattningar och kunskaper som finns i arbetslaget. Arbetslaget 

diskuterar kring styrdokument och gör utvärderingar av arbetet. Individerna gynnas och lär av 

utbytet i diskussionerna men dessa leder inte till ett ökat samarbete. Den andra idealtypen 

benämns som medveten handling. Här diskuteras pedagogiska frågor så som i föregående 

idealtyp, men arbetslaget fattar även gemensamma beslut som påverkar samarbetet och 

gemensamt pedagogiskt handlande, samt mål. Lärarna i arbetslaget försöker att lyfta upp och 

bli medveten om sitt handlande för att tillsammans förbättra. Den tredje idealtypen benämns 

som trampa vatten. Arbetslaget diskuterar samma saker om och om igen i brist på beslut. 

Arbetssätt förändras inte då de lägger orsakerna till problem utanför arbetslaget, och de ser 

inte arbetslagets roll i det hela som meningsfull. De agerar individuellt, och inte utifrån en 

grund som utgörs av arbetslagets gemensamma beslutsfattande. Om samarbete sker är det 

spontant mellan individer och inte som enat arbetslag. Oj, vad vi jobbar är den fjärde 

idealtypen som Högberg beskriver. Arbetslaget arbetar och planerar mycket, och använder sig 

av nya arbetsmetoder i ett högt tempo. Reflektionen och utvärderingen kring arbetssätt i 

förhållande till mål och elevers lärande finns dock inte. Arbetslaget känner samhörighet och 

meningsfullhet i arbetet. 

 

Hargreaves (1998) skriver om fyra olika typer av skolkulturer. Individualism beskrivs som en 

traditionell skolkultur där lärarna oftast inte samarbetar med varandra. Om detta är utbrett 

bland lärarna kan det bero på problem i systemet, men all individualism behöver inte vara 

negativ eftersom det finns kreativa möjligheter i att arbeta individuellt. Men i stort ses inte 

den individualistiska skolkulturen som något positivt. Den samarbetsinriktade skolkulturen 
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handlar om att lärarna frivilligt och av eget initiativ samarbetar i arbetslaget och fokuserar på 

utveckling. Detta kan ske både formellt och informellt och bygger på relationer som finns 

inom arbetslaget. Om skolkulturen däremot utgörs av påtvingad kollegialitet där skolan har en 

administrativ styrning och obligatorisk närvaro beskrivs en brist på initiativ från arbetslaget. I 

denna skolkultur ges lärarna kollektivt ansvar för förändring på lokalnivå, medan de mål som 

ska uppnås blir mer centralstyrt. I den balkaniserade skolkulturen finns starka uppdelningar 

av grupper med olika status inom skolan. Ofta delar lärarna upp sig beroende på vilket ämne 

de undervisar eller vilka åldrar undervisningen syftar till. De starka banden kan göra det 

mycket svårt för övriga lärare att komma in i gruppen. Denna kultur leder till splittring. 

 

Grosin (2003, sid. 137ff) hänvisar till olika forskningsprojekt utanför Sverige där det 

framkommer att det finns en stor skillnad mellan skolor när det gäller elevers kunskaper, även 

då hänsyn till social bakgrund visas. Grosin skriver om socialt och pedagogiskt klimat, som 

även kan förklaras som skolans kultur. Detta klimat är betydande för elevernas 

kunskapsutveckling och sociala utveckling. Framgångsrika skolor har ett socialt och 

pedagogiskt klimat som bland annat kan definieras av ett demokratiskt ledarskap, delaktighet i 

arbete som syftar till skolutveckling, flexibilitet kring att pröva nya arbetsmetoder samt 

samarbete mellan lärare kring de mål de ska arbeta mot och den undervisning som förs.  

 

Blossing (2003b, s. 101ff) skriver om skolans sociala liv och hur viktigt det är för 

skolutvecklingen i en verksamhet. Han har funnit olika positiva faktorer i skolans sociala liv 

som han relaterar till olika system som han kan se i skolans verksamhet. I 

grupperingssystemet är det viktigt att kunna vara flexibel i hur lärare grupperar sig. I 

målhanteringssystemet menar han att arbetslaget bör behandla målen genom gemensamma 

samtal där lärarna försöker ha ett medvetet förhållningssätt. Kommunikationssystemet bör 

präglas av effektiv kommunikation där information når alla på ett enkelt systematiskt sätt. I 

beslutssystemet kan makt- och ansvarsfördelningen se olika ut. Vissa lärare anser att beslut 

fattas i för hög takt och upplever att de inte hänger med, medan andra anser att 

förbättringsarbetet genom beslut går för långsamt och att diskussioner inte leder till beslut i 

tillräcklig utsträckning. I normsystemet är det positivt om normer inte ser för olika ut bland 

lärarna. Belöningssystemet bör präglas av att lärarna uppmuntrar varandra och ger olika typer 

av belöning för bra arbete. Slutligen beskrivs kvalitetssäkringssystemet där det är viktigt att 

kunna kvalitetssäkra genom att granska skolans arbete, och bygga förbättringsarbetet på 

dokumentation av tidigare utveckling. 

 

Kompetensutveckling genom samtal i arbetslaget 
 

Många forskare framhäver vikten av att arbetslagen lär av varandra genom samtal för att 

utveckla sin kompetens och verksamheten. Granberg & Ohlsson (2005, s. 235) menar att 

arbetslaget syftar till att tillsammans lösa uppgifter genom en gemensam förståelse. 

Kompetenserna i arbetslaget måste synliggöras för att en samlad större kompetens ska kunna 

nås. I Ohlssons (2004) forskning om samarbete och kompetensutveckling i organisationen 

lyfter han fram lärandet i organisationer ur ett pedagogiskt perspektiv. Lärandepotentialen 

ligger i kommunikationen om det vardagliga arbetet och pedagogiken. Det är en social process 

där pedagogerna påverkar och formar både sitt eget och andras lärande i organisationen. 

Ohlsson förklarar begreppet lärande organisation som ett organiserande av verksamheten som 

pågår över tid. Det är inte en färdig modell som går att applicera på verksamheten. Genom 

samarbete kring det ständiga organiserandet av verksamheten påverkar pedagogerna arbetssätt 

och kollektivt lärande. Ohlsson menar att i samspelet med andra ökar förståelsen för 

sammanhanget man som lärare ingår i och därmed även handlingsalternativen. 
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Kommunikation i arbetslag ger möjligheter att föra samman det konkreta arbetet med de mer 

abstrakta tankar och mål som finns. Ett kollektivt lärande i arbetslaget förutsätter utrymme för 

samtal, samt att alla tar ett ansvar att bidra med sina kunskaper i ett lagarbete. Garnberg och 

Ohlsson (2005, s. 228) framför vikten av oliktänkande inom arbetslaget och organisationen för 

att utveckling och lärande ska ske. Scherp (2002, s. 43) menar där emot att oliktänkande gör 

det svårt att samarbeta och att en gemensam uppfattning av uppdraget är att föredra. Det är 

viktigt att besluten sker demokratiskt för att få en positiv utveckling.  

 

Scherps (2003, s. 34ff) modell om skolutveckling nedan handlar om att vara en lärande 

organisation. Scherps modell beskriver skolutveckling som problembaserad, och grundas på 

de problem som verksamheten ställs inför i vardagen. Två faser i skolutvecklingsarbetet kan 

urskiljas. Den problemskapande fasen där problem tyliggörs och den problemlösande fasen 

som syftar till att hitta lösningar på problemen. När skolan definierar problem och lösningar 

utgår man från hur man uppfattar skolans uppdrag och mål. Lösningen på problemet är 

beroende av förståelsen problemen och uppdraget. Därför är lärandeprocessen kring 

problemområdet i relation till uppdraget av stor vikt för problemlösning.  

 

 

 

 
Figur 2. Förståelseorienterad och problembaseras skolutveckling (Scherp, 2003, sid. 37). 

 

 

 

Pedagogisk diskussion 
 

Det finns ett behov av mer pedagogisk diskussion i arbetslagen. Berg (1999, s. 79) menar att 

vissa arbetslag påverkar utveckling av pedagogiken i stor utveckling, och tar upp frågan om 

varför vissa arbetslag gör det och inte andra? Han menar att det finns stor anledning att lyfta 

fokus från den administrativa till den pedagogiska diskussionen för att stärka 

lärarprofessionalismen. I Ohlsson forskning (1996, s. 137) framkommer att det verkar saknas 

reflektion kring gruppmedlemmarnas arbetsätt i förhållande till långsiktiga mål. Vissa 

pedagoger ser sitt arbetssätt som något självklart utan problematik, och kan vara svårt att 

ändra på. Svedberg (2007, s. 203) menar att det finns dåliga ekonomiska förutsättningar för 

pedagogisk diskussion, som kräver mycket tid, och att minskning av den pedagogiska 

diskussionen görs syfte att effektivisera verksamheten i andra avseenden. Granström (1990, s. 

38f) ingick i LEDA-projektet och menar att lärarna inte har så stort inflytande kring innehåll 

om organisationen är mer hierarkisk. Lärarna upplever att de har svårt att få tiden att räcka till 

de pedagogiska diskussionerna. 

 

Stedt (2004, s. 142ff) menar utifrån sin undersökning att det ofta tas för givet, i de formella 

sammanhangen, att diskussioner och etablerande av åsikter kring pedagogiska frågor 

förekommer i informella sammanhang. Lärare som har liknande åsikter kring pedagogiska 

frågor dras ofta till varandra i de informella samtalen, vilket gör att andra kolleger stängs ute. 
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Detta motverkar både samarbete och utbyte av olika åsikter i djupgående diskussion för 

utveckling. Stedt menar att det är av stor vikt att ge utrymme för en pedagogisk diskussion i 

formella sammanhang, dels för att framföra vikten av att det förekommer denna typ av 

diskussion för utveckling, och för att inte överlämna detta till informella sammanhang på ett 

okontrollerat sätt. Hultman (2001, s. 32) menar däremot att de informella mötena inte 

värdesätts tillräckligt. Hultman menar att det finns stora möjligheter till utvecklingsinriktade 

samtal i de vardagliga informella samtalen och borde inte överskuggas av de mer avancerade 

formella samtalen som förekommer i förhållandevis liten utsträckning. Det är viktigt att ta 

vara på den utvecklingspotential som finns i vardagens informella möten.  

 

Sociala förutsättningar och hinder för skolutveckling 

 

Sociala aspekter på arbetslaget påverkar skolutveckling. Granberg och Ohlsson (2005, s. 241) 

lyfter den sociala aspekten om hur viktig grupprocessen är för arbetslaget lärande och 

kompetensutveckling. Svedberg (2007, s. 191f) beskriver sin tankemodell om medvetet arbete 

som syftar till att arbetslaget ska få en stark samhörighetskänsla, och som i sin tur ska leda till 

samarbete och dialog. I forskningsprojektet LUSS (lärande, utveckling, samverkan i skolan) 

framkommer att arbetslaget kan ha funktionen av ett socialt stöd där lärarna samtalar om 

känslor och problem. Fokus på innehållet i arbetet är dock den funktion som leder till 

pedagogisk utveckling, samtidigt som trivsel i arbetslaget och möjlighet att göra sin röst hörd 

är sociala faktorer för att främja skolutveckling (Ohlsson, 2004, s. 75). Ohlsson (2004, s. 57f) 

skriver att forskning visar att skolans arbetslag ofta uppfyller en social funktion för lärarna, av 

trygghet och samtal kring känslor relaterat till den egna situationen. Om socialt umgänge sker 

i för stor grad mellan lärarna kan detta inverka negativt på arbetslagets diskussioner för 

utveckling.  

 

Ohlsson (2004) beskriver att det kan finnas ett motstånd till förändring, som kan bero på att 

förändring ofta innebär en ovisshet och oro. Motståndet till förändring kan även grunda sig 

svårigheter att ta samarbetsinitiativ på grund av bristande kompetens. Lärarna kan bli osäkra 

på sin roll och professionalism då arbetssätt förändras.  
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METOD 
 

Kvalitativ undersökning 
 
Kvale (2009) beskriver att kvalitativ metod handlar om att skapa mening i möte med personer 

eller ett fenomen. Backman (1998) och Larsson (1986) beskriver att kvalitativ forskning 

handlar om individers tolkningar i olika avseenden och sammanhang i det verkliga livet. Man 

söker efter en annans människas upplevelser av sin omvärld. Widerberg (2002) skriver att 

kvalitativ forskning innebär att söka efter innebörd och mening i ett fenomen. Man söker efter 

en kvalitativ och beskrivande bild av något, och frågorna hur och varför är i fokus (Backman, 

1998). Kvalitativ metod används oftast för vetenskap inom samhället, och den nyttjas i 

undersökningar då man vill få social kunskap och mening (Kvale, 2009) . Undersökningen är 

kvalitativ då den handlar om att försöka beskriva och förstå pedagogernas upplevelser kring 

mötena och den pedagogiska diskussionen. 

 

Forskningsetik 
 

Det finns olika forskningskrav som vi har tagit hänsyn till i undersökningen. Forskningskravet 

innebär att forskning ska syfta till att främja samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna undersökning hoppas vi på något sätt kunna främja en hög kvalitet av personalmöten 

genom reflektion av pedagogisk diskussion. Individkravet är ett etiskt forskningskrav som 

består av informerat samtycke och betyder att den man intervjuar är väl informerad om det 

syfte undersökningen har (Vetenskapsrådet, 2002). Personen som deltar är frivilligt med i 

undersökningen och kan dra sig ur när helst den vill (Kvale, 2009). De pedagoger som har 

deltagit i undersökningen har blivit tillfrågade och givit sitt medgivande, samt fått information 

via ett informationsbrev (se bilaga 1). Innan intervjuerna startat har vi informerat ytterligare 

om att de kan dra sig ur eller välja att inte svara på frågorna. I individkravet ingår även 

konfidentialitetskravet som innerbär att man måste vara försiktig och se till att personen 

förblir anonym, med detta menas att inga uppgifter läcker ut till obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi har varit mycket försiktiga med hur vi har behandlad och förvarat uppgifterna från 

intervjuerna. När vi varit säkra på att visst nedtecknat och inspelat material inte behövts mer 

har detta förstörts. Nyttjandekravet är ytterligare en del av individkravet och innebär att de 

uppgifter som uppkommer används endast för undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). De 

uppgifter som framkommit av undersökningen har inte används utanför undersökningen. 

Kvale (2009) menar att forskarens roll är viktig för undersökningens kvalitet, och att denne 

har en känslighet för moralen i sammanhanget. Han menar att forskaren ska ha en viss 

integritet eftersom denne är medskapare av den kunskapen som skapas ut av en intervju. När 

intervjuerna genomförts har vi försökt att fånga pedagogernas uppfattning, och har förståelse 

för om ämnet upplevts känsligt för vissa men utifrån vår tolkning har inte detta varit synbart 

under intervjuerna. Vi är fullt medvetna om vår delaktighet i kunskapandet, och förstår att vi 

påverkar de intervjuade.  

 

Tillförlitlighet och giltighet 
 

Kvale (2009) menar att en undersöknings giltighet handlar om att ifrågasätta undersökningen 

ur olika synvinklar. Metodens relevans för syftet är viktigt. Lantz (1993) menar att rätt 

redskap vid olika sammanhang är en viktig del i en undersökning för att få ett så tillförlitligt 

och trovärdigt resultat som möjligt. Undersökningens syfte handlar om hur pedagoger 

upplever att pedagogisk diskussion, både inom och utanför avsatt tid för möten, används som 
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redskap för att utveckla förskolans pedagogik och verksamhet. Pedagogerna har bildat 

uppfattning om detta från verksamhetens insida, och vet om mötena leder till utveckling över 

tid och de har en helhetsbild av hur möten och pedagogisk diskussion används. Intervju är ett 

undersökningsverktyg som kan ge oss inblick i detta. Kihlström (2006, s. 42) skriver att det är 

viktigt att man inte påverkar svaren med sina egna åsikter genom sin reaktion på svaren. Detta 

har vi varit medvetna om under intervjuerna och agerat i enlighet med det. 

 

Halvorsen (1997) skriver att tillförlitligheten kan vara dålig om den som undersöker definierar 

områdets omfång snävare än vad det är, eller på ett felaktigt sätt. Han menar att frågorna 

måste avse det man egentligen vill veta. Man kanske inte har sett till alla aspekter? Även 

Kvale (2009) framhåller att kopplingen mellan teori och vilka frågor som ställs måste vara 

logisk och överensstämma, samt att man har en bra teoretisk grund. Vi har varit väl insatta i 

forskningsområdet och skrivit frågorna i relation till det. När vi fått överblick över 

intervjusvaren har vi ändå sett att undersökningen kanske hade gynnats av ytterligare frågor 

kring hur pedagogerna tolkar hur utveckling nås, eftersom det finns mycket forskning som 

berör detta.  

 

Kvale (2009) menar även att det är viktigt att man under intervjuns gång får utförliga 

förklaringar och att man frågar om vad som menas. Detta har vi gjort på många ställen i 

intervjuerna, men även det kan vi se att man hade kunnat göra i större utsträckning. Det är 

även av vikt att fråga sig om tillförlitligheten i intervjupersonernas svar (Kvale, 2009). Utifrån 

våra upplevelser av intervjuerna har vi ingen anledning att anta att svaren inte varit 

tillförlitliga, men det är något som man självklart inte kan uttala sig med säkerhet om.  

 

För tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar kan det vara till fördel att låta någon annan än 

den som undersöker tar del av resultatet för att se om man analyserar fram slutsatser på 

samma sätt (Kihlström, 2006, s.131). I vår undersökning tror vi att vi har dragit nytta av att vi 

är två, då vi analyserar och diskuterar oss fram till slutsatser tillsammans. Vi tror att detta 

bidragit till större tillförlitlighet i slutsatser. Vi anser att det är viktigt att det framkommer i 

rapporten vilka frågor som ställts och hur vi resonerar kring dessa för att läsaren ska kunna 

förhålla sig kritiskt. Kvale (2009) framhåller läsarens roll i frågan om hur tillförlitligt och 

giltigt resultatet är. Först gjordes två testintervjuer för att se om frågorna var bra och se om 

några ändringar behövdes göras, för att stärka studiens giltighet. Dessa intervjuer ingick i 

undersökningen då vi var nöjda med dem.  

 

Urval 
 

Vi har valt att intervjua sex pedagoger i en mellanstor stad. Alla sex pedagogerna arbetar på 

olika förskolor. Två pedagoger är kända sedan tidigare. De andra fyra har vi tillfrågat när vi 

gått runt till olika förskolor. Dessa förskolor har vi hittat genom kommunens hemsida där en 

lista med adresser och telefonnummer finns till alla förskolor i staden. Förskolorna ligger i 

olika stadsdelar. Alla pedagoger är anställda som förskollärare. Detta har inte efterfrågats på 

förhand, eftersom alla verksamheter har en variation av utbildningsbakgrund som alla 

påverkar och påverkas av möten. Man kan anta att en variation ger en bättre helhetsbild, än 

om man bara skulle skärma av sig till förskollärare. Pedagogerna är de som ser bäst hur 

mötena bidrar till förändring i vardagens pedagogik, därför anser vi att det inte är relevant att 

intervjua rektorerna på förskolorna. Varför vi har valt att intervjua en pedagog från varje 

förskola beror på att vi vill ha inblick i olika sätt att använda sig av möten, vilket vi tror att vi 

fått med brett urval.  
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Intervju  
 
Vi valde att göra halvstrukturerad intervju med enskilda pedagoger, och följer en 

intervjumanual för översikt på vad vi vill ha svar på, men följer den inte strikt i ordning utan 

anpassa utifrån vad pedagogerna berättar. Genom intervju kan intervjuaren få syn på 

intervjupersonens vardagsvärld. Det är ett subjektivt perspektiv där intervjuaren kan få en 

specifik och kvalitativ förståelse av dennes livsvärld. Det är viktigt att tänka på att den 

kunskap som produceras sker i samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 

2009). Vi har varit fullt medvetna om att vi påverkat dem vi intervjuat och den kunskap som 

produceras. Kvaliteten på intervjun utgör grunden för att hela rapporten är så trovärdig och 

bra som möjligt (Kvale, 2009) därför har det varit viktigt för undersökningen att intervjuerna 

är av hög kvalitet. Kvale skriver att intervjuaren är själva forskningsverktyget man bör ha bra 

kunskaper kring ämnet som undersöks och i praktiken har bra förmåga att samtala och lyssna 

för att kunna ställa bra följdfrågor. Därför bör intervjuaren inte bli för upptagen av 

metodregler eller de förberedda intervjufrågorna. Vi har varit väl insatta i ämnet för att kunnat 

genomföra intervjuerna i enlighet med detta. Vi har utgått från en intervjumanual (bilaga 2) 

som är en guide över vilka frågor vi ville ha ställt. Kvale skriver om att en guide av detta slag 

ofta används vid intervjuer som är halvstrukturerade. Kvale skriver att intervjun kan inledas 

med ett exempel eller en konkret situation, och vi gjorde det för att de intervjuade ska ha 

något konkret att utgå från. Vi ville ha kvalitativa och beskrivande svar och hade därför öppna 

frågor, men till viss även ledande frågor då vi behövt vara tydliga med vad vi ville ha svar på. 

Ledande frågor behövs ofta men är beroende av vad undersökningen har för syfte och ämne, 

enligt Kvale. 

 

Genomförande    
 

Innan intervjuerna började har vi informerat pedagogerna om de etiska principer som finns. 

Intervjuerna har följt intervjumanualen till stor del. Intervjuerna genomfördes på förskolorna 

där pedagogerna arbetar. Längden på intervjuerna varierade mellan 5-30 minuter. Intervjun 

startades med förfrågan om ett exempel, vilket inte ledde till beskrivningar av specifika 

situationer. Det kan ha varit svårt för pedagogerna att veta vad vi var ute efter. Pedagogerna 

började berätta om mötena på ett sätt som verkade passa dem bra och vi fick ut mycket av det. 

Alla frågor har kommit med men i olika ordning och ställts på lite varierande sätt utifrån vad 

pedagogen berättat. Utifrån vår förmåga har vi lyssnat aktivt och ställt följdfrågor. Frågorna 

har ibland varit ledande för att förtydliga vad de menar och då vi behövt tydliggöra vad vi 

velat ha svar på. Intervjuerna har varierat i mängd på innehåll då vissa varit mer utförliga i 

sina svar. Vi har bearbetat intervjuerna till ett resultat och kopplat till forskning och teorier i 

diskussionen. Vi har försökt dela lika och vara involverade i alla delar. Den slutliga skrivna 

texten har skrivits tillsammans. 

 
Bearbetning 
 
I analysen av resultatet har vi försökt att inte göra ogrundade antaganden, och har tillsammans 

diskuterat för att nå en så objektiv tolkning som möjligt. Vi vet dock att man inte kan undgå 

att färga resultatet, och att vi analyserar så bra vi kan utifrån vår förmåga. Kvale (2009) menar 

att olika personer tolkar och analyserar en text på varierande sätt, och därför påverkar utfallet. 

Den totala objektiva sanningen finns inte.  De två första intervjuerna som analyserades var 

våra testintervjuer och en testintervju görs för att man till nästa gång ska se vad man ska 

förbättra i intervjun (Kihlström, 2006 s. 41). Vi var nöjda med testintervjuerna och dessa kom 
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med i undersökningen. I analysen har vi skrivit ut intervjuerna för att få med allt pedagogerna 

har sagt, sedan kategoriserat svaren och lagt dem i olika teman. Det vi ansett inte varit 

relevant eller passat till de frågor vi har ställt har vi sållat bort eller lagt i ett annat tema som 

passat bättre. Intervjuerna har sedan sammanfattats och skrivits ihop i en löpande text. Vi har 

skrivit resultatet utifrån denna text och intervjusvaren, där vi citerat vissa uttalanden från 

pedagogerna. Kvale beskriver att man kan få ett allmänt intryck genom att läsa igenom alla 

intervjuer, och att man sedan kan gå in mer i mindre delar av texten för att analysera 

ytterligare. Man kan exempelvis räkna kring hur det intervjuade uttrycker sig om ett fenomen. 

I diskussionsdelen har vi kopplat teorier till resultatet som kommit av intervjuanalysen. Kvale 

(2009) skriver att det är viktigt att resultatet är rikt och relevant för de teorier som finns. 

Därför bör man vara insatt i teorierna under hela undersökningen. Under hela undersökningen 

har vi varit insatta i några av de teorier som finns för att innehållet skulle bli relevant för det 

forskningsområde som finns.  
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RESULTAT  
 

Resultatet beskriver pedagogernas upplevelser kring den pedagogiska diskussionen både inom 

och utanför avsatt tid för mötena, beslut, tillvaratagande av kompetens samt olika 

förutsättningar för mötena. 

 

Pedagogisk diskussion på mötena 
 

Alla pedagoger beskriver att mötena innehåller både pedagogisk och administrativ diskussion. 

De anser att pedagogisk diskussion är av stor vikt. Diskussionerna kan leda till stor utveckling 

av pedagogiken. 

 
Om man tittar på avdelningarna här, för ett år sen bara så har det ändrats väldigt mycket å det har ju 

kommit ur mycket av de diskussionerna som vi har haft då på våra möten.  

 

En pedagog beskriver att det har skett en förändring sedan ett år tillbaka som kommit av den 

pedagogiska diskussionen på en förskola.  Flera pedagoger har möten som syftar specifikt till 

pedagogisk diskussion. På en förskola har personalen pedagogiska seminarier där de träffas från 

olika avdelningar och pratar om pedagogiska metoder och arbetssätt. Det förekommer pedagogiska 

möten som syftar till att diskutera böcker och arbetsätt. Det finns även möten där pedagoger träffar 

andra pedagoger från en hel stadsdel, där man ska diskutera bestämda teman i smågrupper som ofta 

bygger på en föreläsning. Dessa möten upplevs dock av en pedagog fått mindre pedagogiska 

diskussioner med tiden.   

 
Men nu det sista året så har, nu när vi tänkt efter nu när du skulle komma, så var det mer… vi har 

inte suttit så mycket och diskuterat. Som förra gången då var det nån liten föreläsning om hjärt- 

och lungräddning. Och det är också bra, men det är ingen pedagogisk diskussion. Och innan det 

var det nån… resursenheten som skulle berätta om sitt arbete. Och gången innan det… och 

eftersom det är liksom, då är det denna termin har vart så. Och första gången så va… det var roligt 

i och för sig, men då var det mer att vi fick prova på skapande med olika tekniker. Fast det va 

mer… alltså det va ingen pedagogisk diskussion.  

 

Istället för de pedagogiska diskussionerna menar pedagogen att de ägnat sig åt information 

om hjärt- och lungräddning samt eget estetiskt skapande. Pedagogen anser att det inte 

stämmer överrens med titeln ”pedagogiska måndagar”. På andra ställen håller man sig ganska 

konsekvent till den pedagogiska diskussionen på möten som är avsatta för detta, som 

framkommer i dialogen.  
 

R - Fredagar har vi pedagogiskt forum. Då diskuterar vi pedagogik. Då kan det va allt från ett 

problem, eller om det uppstått nånting på en avdelning, nån utav avdelningarna. Då sitter man en 

från varje avdelning och våran chef, eller jag, som samtalsfördelare och diskuterat dokumentation, 

vi har diskuterat… allt som anses vara… det är det tillfället vi har till pedagogiska diskussioner. 

I -  Så pedagogisk diskussion ser inte egentligen på de andra mötena? Utan man tar tag i det på 

fredagen?  

R - A, tanken med APT är väll egentligen att det ska vara pedagogiska diskussioner, men hittills har 

det inte varit. Utan det är fredagsdiskussionerna som är pedagogiska, anser jag.  

I -  Förekommer det diskussioner på andra saker på fredagsdiskussionen? Om administrativa frågor 

också eller? 

R - Väldigt sällan. Vi begränsar oss till pedagogisk diskussion.  

 

Pedagogen beskriver här att det finns avsatt tid för pedagogiskt forum en dag i veckan då man 

diskuterar pedagogik. Pedagogen menar att man väldigt sällan pratar om annat än pedagogik 

på dessa möten, och att pedagogisk diskussion egentligen inte förekommer på andra möten. 
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På flera förskolor förekommer pedagogisk diskussion även på andra möten än dem som syftar 

till endast pedagogik exempelvis kvällsmöten, APT samt planering med en annan kollega. 

Man upplever dock i flera fall att mötena generellt innehåller mycket administrativt. 

  
Vissa möten är det nästan bara chefen som ger ut information om man säger. Ö och på vissa möten 

så är det… a det är väl kanske inte så mycket pedagogik, men asså det handlar mycket om hur man 

är ute på gården såna saker  

 

Pedagogen uttrycker att mötena innehåller mycket administrativ information men även 

pedagogiskt innehåll till viss del. En pedagog uttrycker som svar på en fråga att det finns en 

saknad av den pedagogiska diskussionen vilket på en förskola lyfts upp och dryftats i 

arbetslaget. 

 
I -  Så det pedagogiska samtalet försvinner menar du? 

R - Ja jag tycker det. Vi har pratat om det några gånger. 

 

Pedagogisk diskussion utanför mötena 
 

Alla pedagogerna i undersökningen upplever att pedagogisk diskussion sker i andra 

sammanhang än på möten. Vissa pedagoger beskriver att det sker ofta, medan andra upplever 

att det sker ibland som citaten nedan visar. 
 

Ja det sker ju hela tiden tycker jag för att när… när man e i barngruppen så upptäcker man ju 

kanske saker som man behöver ändra på så att det e ju en hela tiden en prova på å diskussion hela 

tiden tycker jag. 

 

Det är på våran avdelning om man säger som man jobbar. Där pratar man med sina kolleger om 

hur dan har varit eller vad som hände där typ såna saker. 

 

Det kan man inte låta bli. Ibland brukar vi skriva lappar här inne när vi har rast till och med, att vi 

inte får diskutera ihop, ”Inget jobb”, för det blir så lätt att man kommer in på det. Men det pratar vi 

om hela tiden, som du säger i hallen. så att det, jag tror inte att det går att undvika. Man är ju inne i 

det, liksom ”Hur ska vi lösa det här?”.  

 

Det kan det göra det göra ibland faktiskt. Hur det går med inskolningar och få lite tips så där. 

 

Diskussionerna sker ibland i hallen eller i barngrupp. En pedagog beskriver att man 

försöker låta bli pedagogisk diskussion på rasterna. Diskussionerna kan handla om tips, 

vad som behöver förändras, hur dagen varit och hur situationer ska lösas. I 

undersökningen framkommer att alla inte alltid blir involverade i de pedagogiska 

diskussionerna som sker utanför mötestillfällena, och att anledningar till detta kan vara 

att alla inte behöver involveras. 

 
I -  Men blir alla involverade då, om du, om ni står och pratar, du med en kollega i hallen, så kommer 

ni fram till nånting? Når det liksom ut till, till alla?  

R - Det beror på vilken nivå… det handlar om . Inte om det är… om jag och min kollega nu som har, vi har 

15 stora barn. Och vi, vi diskuterar ju hela tiden hur vi ska… små förändringar kanske. ”A, nu tycker jag 

att samlingarna kanske inte är så spännande.  

I -  Det som rör er mer? 

R - A, precis. Det är mer… och då behöver dom andra inte veta det. Men när det är mer nånting som dom 

andra måste veta, då blir dom ju involverade.  

 

En pedagog uttrycker att alla inte behöver vara involverade i alla diskussioner och att ibland 

sker diskussionen bara med en annan kollega som man har hand om vissa barn tillsammans 

med. Det kan även bero på engagemang. 
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Jag tror inte att… alltså, det finns dom som inte vill engagera sig. Det handlar om engagemang, och en 

vilja eller en… varför man är på jobbet. Det är inte alla som, tror jag, som funderar på varför man är, som 

funderar på ”Varför är jag på jobbet?”. Det är ganska, ganska hårt att säga så, men så anser jag. 

 

Pedagogen beskriver att vissa inte verkar vilja engagera sig och att man då inte har en bra bild 

av varför man arbetar på förskolan. En pedagog beskriver att det är svårt att involvera alla på 

grund av organisatoriska faktorer.  
 

Sen så e det som så att jag jobbar ju på en avdelning där de e en personal som e ledig två dar ena veckan 

och en dag andra veckan. Å det blir liksom kanske lite självklart att hon kanske inte e helt delaktig men 

det beror ju på att hon ledig. Så att då får man ju försöka involvera henne så gott man kan. Å hon får ju, 

hon e väl införstådd med också att vi kan behöva ta beslut som hon kanske inte har vart med i och vart 

delaktig i. 

 

Beslut 
 

Det finns pedagoger i undersökningen som upplever att beslut som tas kring den pedagogiska 

verksamheten syns på ett konsekvent sätt.   
 

Det vi diskuterar då i vårat arbetslag där vi är sex stycken då, det är ju det vi genomför om man 

säger så. Så vi försöker ju verkligen å använda den, a det som vi kommer fram till att vi gör det 

helt enkelt. å, men annars så dem beslut som tas på arbetsplatsträffen dem genomförs väl i stort 

sätt kan man väl säga. Å dem som genom… de beslut som tas när vi diskuterar i… diskuterar i 

storarbteslag då, dem brukar väl genomföras ganska konsekvent då. 

 

Det pågår ju diskussioner hela tiden, för det kommer ju nya frågor, genus och sånt som kommer. 

Då försöker man ju bestämma. Vi har ändå en ganska bra grund, och sådär, så man kör ungefär 

likadant, och vi har samma tankar, men sen är det även beroende på barngrupp från termin till 

termin då måste man tänka ”ok, då har vi den här barngruppen, hur ska vi, a, jobba med denhär 

barngruppen på bästa sätt?” Den form av pedagogik är det, inte så stora omfattande förändringar, 

om man säger. så att de är också ett… om man tycker att de fungerar bra, då behöver man ju inte 

de.  

 

Det man kommer fram till, det börjar man arbeta med, och då… a, då ser man ju hur det fungerar 

sedan i verkligheten. Ibland funkar det bra och ibland dåligt och då får man komma på nån ny 

lösning.  

 

Flera pedagoger uttrycker här att man försöker att följa de beslut som fattas, och gör det 

ganska konsekvent. En beskriver att förändringarna som sker utifrån besluten inte är så 

stora utan det handlar mer om att anpassa verksamheten till den barngrupp man har, 

eftersom pedagogerna anser att det fungerar bra. Andra pedagoger i undersökningen 

upplever inte att besluten hålls i samma utsträckning. 
 

Vi uppfattar ju saker olika beroende på vad vi har för erfarenheter med oss och bakgrund och 

utbildning och… a, det är mycket som gör att… När jag uppfattar ett beslut, eller när vi tar ett 

beslut så uppfattar jag det på ett sätt, alltså då antar jag att vi uppfattar det på olika sätt. Vi är inte 

så bra på att ”såhär ska vi göra”. Utan var och en går in till sig och gör på sitt sätt. Jag tycker inte 

att det syns alltid nej. Det gör det inte.  

 

Det kanske inte e så jätteofta alla e eniga om besluten som fattas, å det kan kanske vara lite 

jobbigt. Så att då kör man på det som vi har sagt i kanske två veckor å sen så e det som vanligt 

igen. Om det är någonting man ska ändra. 

 

Man kan diskutera mycket å ta beslut fast å dem följs två veckor kanske, sen så rinner det ut i 

sanden lite grann. 

 



 17 

Att besluten slutar hållas återkommer i olika intervjuer. På en förskola menar pedagogerna att 

de uppfattat beslut på olika sätt beroende på erfarenhet och bakgrund, och att beslut inte hålls 

på ett konsekvent sätt.  

 

Ta till vara på pedagogers kompetens 
 

Pedagogerna i undersökningen anser för det mesta att deras kompetens tas till vara på, på 

mötena. De kan även se att olika erfarenheter kan berika varandra. 
 

Ja jag tycker att alla, allas åsikter kommer fram och den kompetensen man har använder man ju. 

Alla har ju jobbat på olika sätt och på olika avdelningar så alla har ju liksom olika erfarenheter 

också. Så att… jag har ju jobbat på både småbarn å ett till tre och tre till fem och . Så man har ju 

viss kompetens i med att man har jobbat länge också å då tycker jag alla, allas tas nog till vara… 

kompetens då när man sitter och diskuterar, så jag tror inte nån känner sig överkörd eller så utan 

jag upplever att det e ganska bra… stämning så på huset också att alla känner att dem får vara 

delaktiga. 

 

Då den pedagogiska kompetensen inte tas till vara på kan det bero på pedagogen själv enligt 

en pedagog. 
 

Nä, men det är väl mitt eget fel också att man inte tar så mycket plats kanske tycker jag, har väl 

tänkt det nu vi ska ha möte imorgon då ska vi… då e det en del vi behöver prata om så att då får vi 

göra de. Men aa ibland kanske men det känns väl ändå som att de lyssnar om man säger nånting 

man brukar få igenom det som man tycker.  

 

Det uttrycks av pedagogen att denne skulle kunna engagera sig mer och att inflytande nås vid 

försök. En annan menar att det kan ta tid för andra att förstå och ta till sig av det som uttrycks. 
 

Sen tar det ju tid, alltså jag kan säga en sak som på ett möte och det kan tas… både förlöjligas 

och… liksom att dom inte förstår just då vad jag menar. Men jag kan se det senare, kanske ett 

halvår senare att man ändå har förstått vad jag menade. 

 

Pedagogen uttrycker att man ibland först kan förlöjliga det som pedagogen uttrycker, men att 

det ändå påverkar dem andra senare.  

 

Förutsättningar för mötenas struktur och organisation 
 
Pedagogisk diskussion  
 

Pedagogerna är olika nöjda med mötenas förutsättningar. Alla uttrycker att det finns något 

negativt med förutsättningarna. De som uttrycker väldigt tydligt att de inte är nöjda med 

förutsättningarna anser att det är för lite pedagogisk diskussion. När det gäller ambitioner och 

tankar kring mötenas innehåll anser alla som ingått i undersökningen att det är viktigt att ge 

tid till den pedagogiska diskussionen på möten. Huvudsakliga syften ses bland annat som att 

hjälpa varandra, utveckla verksamheten och delge alla om viktig pedagogisk information. Det 

uttrycks att uppföljning sker inte alltid i önskad utsträckning.  

 

Struktur av innehåll  
 

Flera pedagoger har tankar kring mötenas struktur. Några pedagoger menar att administrativt 

innehåll ska ske på bestämd tid på möten eller endast på enskilda möten och inte vara en del 
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av alla möten som det upplevs vara. En menar att det inte är tillräckligt uppdelat mellan 

pedagogiskt innehåll och administrativt innehåll på mötena. 
 

Egentligen så skulle man kunna fördela både tid och samtal på ett bättre sätt. Alltså, på 

måndagsmötena tar vi det administrativa så är det avklarat, och där får liksom en viss person gå, 

dom som brinner för det administrativa kan jag tycka. Och så har vi fredagar med pedagogik, och 

då får alla… för vi har ju var tredje fredag som vi går. Och så har vi dom här APT:n, dom skulle 

kunna… en del av APT:n hade kunnat vara för pedagogiska saker och pedagogiska frågor, och ha 

en halvtimme för det här som måste göras. Vi måste ha en tid för det sociala också, det är också 

viktigt. Och sen resten… man vill ju dela in sig i ett par tre grupper och ha det pedagogiska arbetet 

tillsammans där man sitter i sina grupper för man brinner för olika saker. Det hade ju gjort att 

arbetet… eller att möten hade kunnat vara mer givande.  

 

Pedagogen menar att man kan dela tydligt på administrativa och pedagogiska möten, 

och att alla inte måste vara delaktiga i det administrativa mötet. Det är även viktigt att 

ge utrymme för pedagogiska frågor och sådant som måste göras då alla i huset ses, samt 

att ta till vara på att man brinner för olika saker. På ett annat ställe menar man att man 

kan lägga informationen endast på vissa möten eller att skriva upp det på en lapp.  
 

…man kanske kan ta till vara den tiden lite mer som finns då. Å att såna frågor som kommer som 

information då att hon tar det på ett veckomöte när hon ändå har information va.  
 

Ibland så kanske det räcker att skriva ner en A4 med information för man kanske inte behöver orda 

så mycket om det å sitta och prata om det om det är ren information som vi bara ska ha. 

 

I undersökningen framkommer att det upplevs viktigt att innehållet är relevant för alla. En 

pedagog uttrycker att det är viktigt att informationen rör alla när alla är med. En annan menar 

att det är för mycket diskussion med andra förskolor och att innehållet inte är tillräckligt 

relevant för den egna verksamheten. Vissa pedagoger anser att chefen bör vara med och styra 

upp mötenas innehåll mer för att hålla sig till ämnena.  

 
Ja det hjälper ju alltid när chefen är med ofta har vi ju själva. Så när chefen är med blir det mer 

uppstyrt, ö annars blir det väl mycket… det går en halvtimma å sitta att prata om nånting helt annat 

så pratar vi fem tio minuter om vad vi ska göra å sen blir det tio minuter om något annat så håller 

det på så. 

 

Vid ett tillfälle utrycks att chefens frånvaro bidrar till att man inte pratar om det man planerat 

att prata om, då mötet inte blir uppstyrt. En annan framhåller vikten av att alla bör vara 

förberedda inför kommande möten, vilket inte alltid sker. En pedagog uttrycker att chefen 

försöker lyfta fram de anställdas kompetens men att denne inte alltid är närvarande.  

 
Och att ”Vad krävs det av mig, som ska på mötet, vad krävs av mig att vara på det här mötet?” för 

oftast när vi ska till exempel va på det här pedagogiska mötet så har vi fått en uppgift. Vi ska 

förbereda oss för diskussion, man kan inte komma och säga att man ”nä, jag har inte hunnit läsa” 

för du har tre veckor på dig. Då ska man hinna läsa. Alltså det finns alltid nån liten stund. Vi har ju 

våran fria tid där vi ska vara… göra det här. Oavsätt vad det är för möte, du ska va medveten om 

vad som krävs av dig och vad det… vad du ska vara med om. Då är det lättare att delta i ett möte. 

 

Sociala faktorer  
 

Det uttrycks att enighet inte alltid uppnås och ibland kan konflikter uppstå på olika möten. 

Chefen och pedagogerna har ibland olika syn på målen, vilket upplevs vara negativt. En 

pedagog önskar att man i arbetslaget har en mer lika syn på lärande och pedagogik. 
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Jag skulle vilja att man… att vi kom överens om ett gemensamt synsätt på lärandet det är ju därför 

vi är här ändå tycker jag. Sen är jag väl självisk kanske och tycker att jag har det bästa eller att jag 

kan bäst. Men en diskussion kan man ju ha i alla fall så alla får säga vad dem tycker. Det är inte 

ens ofta det blir det, men a diskutera det. vi började om de det förra terminen lite grann, men det 

var bara på min avdelning, då hade vi så skilda åsikter så att det gick inte att enas ens. 

 

Det framkommer på flera ställen i intervjun att man verkar ha olika förhållningsätt vad det 

gäller pedagogik.  

 

Tid  
 

De flesta framhåller att mötena är lagda för sent på dagen. 
 

Jag tycker då att dem ska ligga tidigare, dem ska inte va så sent. Våra möten börjar a 18 till 20 

ungefär. a det e lite sent… man är trött efter en dag. 

Det är bara det att det blir mycket kvällar. Folk är väldigt trötta och har svårt att… det är svårt att 

komma på idéer. Man får inte fram allting man funderat på tidigare bara för att man är trött. Det 

kan vara dåligt, att det är på fel tidpunkt ofta.  

 

De dåliga tiderna verkar hindra pedagogerna från att ha en så utvecklande diskussion som 

möjligt, då de är trötta. Andra menar att tiden är ett problem då den inte räcker till. 
 

Att man inte får ut den tiden man behöver. Och det hade man tror jag… man hade kunnat, om 

chefen hade haft mer tid och tagit mer av dom tråkiga uppgifterna och inte vi hade förut. Som inte 

vi egentligen behöver. Om hon hade tagit mer av det. Och så tycker jag inte att man ska ha så 

många barn i grupperna. För då hinner man mer. 

 

Chefen ger pedagogerna för mycket administrativa uppgifter, samt att de har för mycket att 

göra, och anser att chefen ska ta över mer administrativa uppgifter eller att endast någon ska 

har det ansvaret, för att ge utrymme för den pedagogiska diskussionen som ses som viktig. En 

annan menar att få eller någon kan ha mer administrativt ansvar eller gå på sådana möten.  

 

Möten upplevs inte alltid var en lätt bit att hantera i förskolans verksamhet.  
  

I -  Det var mina frågor. Vill du tillägga någonting? 

R - Nej, inte mer än att möten är inte lätt. 

 
Sammanfattning  
 

Pedagogerna beskriver att mötena innehåller både pedagogisk och administrativ diskussion, 

och ser att den pedagogiska diskussionen är av stor vikt. Vissa kan se att utveckling har 

kommit av den pedagogiska diskussionen. Vissa pedagoger utrycker att det finns för lite 

pedagogisk diskussion. På samtliga ställen förekommer den pedagogiska diskussionen även 

utanför mötena, och där blir inte alltid alla involverade. Beslut som fattas följs konsekvent på 

en del förskolor medan det inte gör det på andra förskolor. Man beskiver att det rinner ut i 

sanden efter ett tag, och att inte tillräckligt tydliga beslut tas. Pedagogerna anser för det mesta 

att deras kompetens tas till vara på mötena. Då kompetensen inte tas tillvara kan det bero på 

pedagogen själv eller på kolleger. Pedagogerna var olika nöjda med mötenas förutsättningar. 

Alla uttrycker att det finns något negativt med förutsättningarna. Samma pedagoger som 

uttrycker väldigt tydligt att de inte är nöjda med förutsättningarna anser även att det är för lite 

pedagogisk diskussion. Flera pedagoger menar att administrativt innehåll bör ske på bestämd 

tid på möten eller endast på enskilda möten och inte vara en del av alla möten som det 

upplevs vara. Det uttrycks att innehållet på mötena borde angå alla som närvarar i större 
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utsträckning, och att mötena kunde vara mer uppstyrda så man håller sig till ämnet. Ibland är 

man inte eniga och konflikter kan uppstå på mötena. Chefen och pedagogerna har ibland olika 

syn på målen. Att mötena läggs på dåliga tider verkar hindra pedagogerna från att ha så 

utvecklande diskussioner som möjligt, då de är trötta. Andra menar att tiden är ett problem då 

den inte räcker till. 
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 
 
Pedagogens roll 
 

I undersökningens teoretiska utgångspunkt tas den neorationalistiska teorin upp, där 

organisationens huvudman är samhället/staten som skapat skolan. Det finns en skillnad mellan 

samhällets/statens intentioner och hur skolan ser ut i realiteten, för att individerna i 

verksamheten är aktiva och påverkar med sina intressen (Abrahamsson, 1977, Berg, 1983). 

Utifrån denna utgångspunkt där pedagogerna har inflytande över verksamhetens pedagogik 

undersöks hur pedagoger använder sig av inplanerade möten och diskussion för att utveckla 

pedagogiken. Bergs (1990, s. 38ff och 2003) frirumsmodell handlar om de 

handlingsmöjligheter som finns för att nå skolutveckling. Han menar att handlingsutrymmet 

finns i frirummet mellan de yttre och inre gränserna De inre gränserna utgörs av den 

skolkultur som finns på en specifik skola. De yttre gränserna utgörs av hur staten utformat 

skolan med de bestämmelser, regler och styrdokument som ska följas.  För att nå 

skolutveckling menar Berg att man ska formulera hur skolkulturen ser ut, formulera vilka 

behov som finns, varför och hur förändring ska ske. Vi drar slutsatsen att detta förutsätter 

gemensam diskussion där man bland annat använder sig av personalmötena. Lärare har idag 

mer inflytande över arbetet i skolan och har möjlighet att påverka (Granström, 1990, s. 52ff, 

Assermark och Sörensson 1999, Ohlsson, 2004, s. 33). I resultatet kan man se att flera 

pedagoger beskriver att de är med i diskussioner och beslutsfattande som påverkar 

verksamhetens utveckling. Man kan även se en öppenhet gentemot nya idéer och arbetssätt. 

Vi anser att det är av stor vikt att som pedagog ta tillvara på de möjligheter till inflytande som 

finns.  

 

Att pedagoger har stort inflytande över hur de ska arbeta är gynnsamt för verksamhetens 

utveckling (Berg, 1999, s. 20, Holmström, 2007, s. 45).  Inflytande och utveckling är dock 

beroende av det engagemang och förutsättningar som finns på den lokala nivån (SOU, 1997, 

s. 121). Förutsättningarna som visar sig i undersökningen upplevs inte vara ideala. De flesta 

pedagogerna menar att mötena är lagda för sent på dagen, vilket verkar hindra pedagogerna 

från att ha en så utvecklande diskussion som möjligt för att de är trötta. Andra upplever att 

tiden inte räcker till. Frånvaro av chefen kan bidra till att diskussionerna inte blir uppstyrda, 

eller att alla kompetenser inte lyfts fram. Engagemang från medarbetare beskrivs av en 

pedagog som viktigt och att alla har ett ansvar att vara förberedda inför möten, vilket inte 

alltid sker. Hälften av de intervjuade menar att det tas beslut kring pedagogiken vilket leder 

till förändring, medan man på de andra förskolorna inte kan se att beslut tas eller följs i någon 

stor utsträckning. Om detta beror på de dåliga förutsättningarna som beskrivs menar vi att det 

är viktigt att satsa på gynnande förutsättningar om man vill nå utveckling av verksamheten.  

 

Stedt (2004, s. 139) skriver om lärares inflytande och att pedagoger förväntas veta bäst hur de 

ska arbeta för att uppfylla målen, förutsatt att det finns samverkan mellan pedagogerna och 

menar att detta ligger i pedagogernas ansvar. En pedagog beskriver i undersökningen att man 

diskuterar pedagogik men att pedagogerna inte fattar gemensamma beslut kring pedagogiken i 

önskad utsträckning och arbetar ofta på olika sätt. Vi tror att det är svårt att uppnå målen om 

beslut kring pedagogiken inte genomförs.  
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Pedagogisk diskussion 
 

Grosin (2003, s. 137ff) fann att framgångsrika skolor har ett socialt och pedagogiskt klimat 

som bland annat definieras av delaktighet i arbete som syftar till skolutveckling, flexibilitet 

kring att pröva nya arbetsmetoder samt samarbete mellan lärare kring de mål de ska arbeta 

mot och den undervisning som förs. I några av intervjuerna kan vi se dessa karaktäristiska 

drag. En pedagog beskriver att det finns en öppenhet till nya arbetsmetoder. I vissa av 

intervjuerna beskrevs att pedagogerna upplever att deras kompetens för det mesta tas till vara 

på, på mötena. De ser även att olika erfarenheter kan berika varandra. Vid flera förskolor 

arbetar man kring mål som ska uppnås och följer beslut på ett konsekvent sätt. Huvudsakliga 

syften med mötena beskrivs i undersökningen bland annat som att hjälpa varandra, utveckla 

verksamheten och delge alla om viktig pedagogisk information. 

 

Högberg (2005) skriver om skolutveckling. Han beskriver reflektionsdimensionen i 

arbetslaget som är viktig för utveckling, som dels avser pedagogisk diskussion och ett 

analytiskt förhållningssätt som syftar till att utmana den skolkultur som finns. 

Reflektionsdimensionen avser även en administrativ diskussion där arbetslaget inte går 

utanför det bekanta och den skolkultur som finns för att finna lösningar på problem. Berg 

(1999, s. 79) menar att det finns stor anledning att lyfta fokus från den administrativa till den 

pedagogiska diskussionen för att stärka lärarprofessionalismen. Alla pedagoger som ingår i 

undersökningen beskriver att mötena innehåller både pedagogisk och administrativ 

diskussion. De anser att pedagogisk diskussion är av stor vikt. Diskussionerna kan leda till 

stor utveckling av pedagogiken enligt en av de intervjuade. I vår undersökning kommer det 

fram att det finns önskningar om att effektivisera eller minska det administrativa innehållet, 

för att ge utrymme för den pedagogisk diskussion som ses som viktig. Vi tror att det är viktigt 

att lägga mycket fokus på den pedagogiska diskussionen och mindre fokus på administrativa 

uppgifter för att nå hög kvalitet och utveckling. 

 

Granström (1990,s. 38f) menar utifrån LEDA – projektet att lärarna upplever att de har svårt 

att få tiden att räcka till, till de pedagogiska diskussionerna. Svedberg (2007, s. 203) menar att 

det finns dåliga ekonomiska förutsättningar för pedagogisk diskussion som tar tid, och att 

minskning av den pedagogiska diskussionen görs i syfte att effektivisera verksamheten. En 

pedagog i undersökningen beskriver att chefen ger pedagogerna för mycket administrativa 

uppgifter som chefen tidigare hade, kanske för att effektivisera? Samt att de har för mycket att 

göra, och vill ha mer pedagogisk diskussion.  

 

Vissa pedagoger anser att chefen bör vara med och styra upp mötenas innehåll mer för att 

hålla sig till ämnena man tänkt diskutera. Gotvassli (1991) hänvisar till Isländsk forskning och 

menar att verksamhetens föreståndare ägnar tid åt administrativa uppgifter och fungerar 

nästan inte alls som pedagogiska ledare för arbetslaget (Thorsteinsdottir, 1986, i Gotvassli, 

1991). Vad kan anledningen vara till att chefer inte är mer involverade i mötena frågar vi oss, 

och är det så att de lämnar det pedagogiska ansvaret till pedagogerna för att de är de som bäst 

själva vet hur de ska nå målen? Vår tolkning av intervjuerna belyser vikten av att chefen är 

involverad och tar ett stort ansvar för att diskussion för utveckling ska ske på ett optimalt sätt.  

 
Arbetslaget 
 

Garnberg och Ohlsson (2005, s. 228) framför vikten av oliktänkande inom arbetslaget och 

organisationen för att utveckling och lärande ska ske. Scherp (2002, s. 43) menar däremot att 

oliktänkande gör det svårt att samarbeta och att en gemensam uppfattning av uppdraget är att 
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föredra. Resultatet av undersökningen visar att det finns en önskan om att ha en mer lika syn 

på lärande och pedagogik inom arbetslaget. Samt att olika syn på målen mellan chef och 

pedagoger upplevs vara negativt. Enligt Högberg (2005) måste arbetslaget medvetet och i 

samarbete fatta beslut som ledar till förändring av lärarnas arbete och uppgifter. Högberg 

menar även att skolutvecklingen kan möta ett visst motstånd och att det kan vara svårt att 

utveckla verksamheten. I undersökningen framkommer att konflikter kan uppstå på mötena, 

och att man ibland inte alltid är eniga. Vi undrar om detta kan vara ett uttryck av motstånd till 

förändring? Men vad kan i så fall motståndet bero på. Ohlsson (2004) beskriver att motstånd 

mot förändring kan bero på att det ofta innebär en ovisshet och oro. Motståndet till förändring 

kan även grunda sig på svårigheter att ta samarbetsinitiativ på grund av bristande kompetens. 

Vi menar att kanske kan detta vara orsaken till att beslut inte genomförs på ett konsekvent sätt 

på vissa förskolor i undersökningen, och vad gör man i så fall åt det? 

 

Granberg och Ohlsson (2005, s. 241) lyfter den sociala aspekten om hur viktig grupprocessen 

är för arbetslagets lärande och kompetensutveckling. Svedberg (2007, s. 191f) beskriver en 

tankemodell om medvetet arbete som syftar till att arbetslaget ska få en stark 

samhörighetskänsla, och som i sin tur ska leda till samarbete och dialog. En pedagog lyfter att 

det är viktigt att få tid till det sociala på mötena utöver den administrativa och pedagogiska 

biten. En annan menar att man ofta pratar om helt andra saker än vad man tänkt på möten. Vi 

frågar oss om detta kan tolkas som samtal av social karaktär, och är det så att det sociala 

innehållet ibland prioriteras och går ut över det pedagogiska, eller kan det istället ha en positiv 

effekt?  Enligt Ohlsson (2004, s. 57f) visar forskning att skolans arbetslag ofta uppfyller en 

social funktion för lärarna, av trygghet och samtal kring känslor relaterat till den egna 

situationen. Om socialt umgänge sker i för stor grad mellan lärarna kan detta inverka negativt 

på arbetslagets diskussioner för utveckling. Även i forskningsprojektet LUSS (lärande, 

utveckling, samverkan i skolan) framkommer att arbetslaget kan ha funktionen av ett socialt 

stöd där lärarna samtalar om känslor och problem. Fokus på innehållet i arbetet är dock den 

funktion som leder till pedagogisk utveckling, samtidigt som trivsel i arbetslaget och 

möjlighet att göra sin röst hörd är sociala faktorer för att främja skolutveckling (Ohlsson, 

2004, s. 75). 

 

Samarbete och synliggörande av pedagogernas kompetenser 
 
I Ohlssons forskning (1996, s. 137) framkommer att det verkar saknas reflektion kring 

gruppmedlemmarnas arbetssätt i förhållande till långsiktiga mål. I undersökningen 

framkommer att uppföljning inte alltid sker i önskad utsträckning. Ohlsson beskriver att vissa 

pedagoger ser sitt arbetssätt som något självklart utan problematik, och att arbetssättet kan 

vara svårt att ändra på. En pedagog beskriver att man försöker diskutera och besluta, men att 

olika pedagoger uppfattar och förstår saker på olika sätt, och därför gör var och en på sitt sätt.  

 
Scherps (2003, s. 34ff) modell beskriver skolutveckling som problembaserad, och grundas på 

de problem som verksamheten ställs inför i vardagen. Lösningen på problemet är beroende av 

hur man tolkar och förstår problemen och skolans uppdrag. I undersökningen kan några av 

pedagogernas uttalande om arbetssätt relateras till denna modell. En pedagog i 

undersökningen beskriver att man ser till barngruppen när man diskuterar och bestämmer hur 

man ska arbeta. Man försöker också besluta kring frågor som blir aktuella exempelvis genus. 

Pedagogerna i undersökningen beskriver att det sker pedagogiska diskussioner i vardagen 

exempelvis i hallen eller i barngrupp. Dessa behandlar förändring och hur man ska lösa 

problem.  
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Granberg och Ohlsson (2005, s. 235) menar att arbetslaget syftar till att tillsammans lösa 

uppgifter genom en gemensam förståelse. Det överrensstämmer med en pedagogs beskrivning 

av vad mötena syftar till att hjälpa varandra, utveckla verksamheten och delge alla om viktig 

pedagogisk information. Granberg och Ohlsson framför även att kompetenserna i arbetslaget 

måste synliggöras för att en samlad större kompetens ska kunna nås.  Pedagogerna i 

undersökningen anser för det mesta att deras kompetens tas till vara på, på mötena, men detta 

gäller inte alla. Ohlsson (2004) menar att genom samarbete kring det ständiga organiserandet 

av verksamheten påverkar pedagogernas arbetssätt och kollektivt lärande. Ett kollektivt 

lärande i arbetslaget förutsätter utrymme för samtal, samt att alla tar ett ansvar att bidra med 

sina kunskaper i ett lagarbete (Ohlsson, 2004). Man försöker på alla förskolorna att prata om 

hur man ska förändra och utveckla. Vi ser utrymme för den pedagogiska diskussionen som 

väldigt viktig för både kollektivt lärande och utveckling i det pedagogiska arbetet. I 

undersökningen framkommer att det ges utrymme och sker pedagogisk diskussion i många 

olika sammanhang. Flera pedagoger beskriver att vissa möten syftar specifikt till pedagogisk 

diskussion. På en förskola har personalen pedagogiska seminarier där de träffas från olika 

avdelningar och pratar om pedagogiska metoder och arbetssätt. Det förekommer pedagogiska 

möten som syftar till att diskutera böcker och arbetssätt. Det finns även möten där pedagoger 

träffar andra pedagoger från en hel stadsdel, där man ska diskutera bestämda teman i 

smågrupper som ofta bygger på en föreläsning. Vi kan även se en tydlig öppenhet på en 

förskola gentemot nya idéer och arbetssätt.  

 

I undersökningen uttrycker alla att pedagogisk diskussion även sker i andra sammanhang än 

på möten. Vissa pedagoger beskriver att det sker ofta, medan andra upplever att det sker 

ibland. Man diskuterar i hallen eller i barngrupp. En pedagog beskriver att man försöker låta 

bli pedagogisk diskussion på rasterna. Diskussionerna kan handla om tips, vad som behöver 

förändras, hur dagen varit och hur man ska lösa situationer. Enligt Ohlsson (2004) ligger 

lärandepotentialen i kommunikationen i det vardagliga arbetet. Hultman (2001, s. 32) menar 

att det finns stora möjligheter till utvecklingsinriktade samtal i de vardagliga informella 

samtalen och borde inte överskuggas av de mer avancerade formella samtalen som 

förekommer i förhållandevis liten utsträckning. Det är viktigt att ta vara på den 

utvecklingspotential som finns i vardagens informella möten. Däremot blir inte alltid alla 

involverade i de pedagogiska diskussionerna som sker utanför mötestillfällena. Anledningar 

till detta beskrivs vara att alla inte behöver involveras. Det kan även bero på engagemang och 

att det är svårt att informera den som inte är där lika mycket som de andra men man försöker. 

Stedt (2004, s. 142ff) menar utifrån sin undersökning att lärare som har liknande åsikter kring 

pedagogiska frågor ofta dras till varandra i de informella samtalen, vilket gör att andra 

kolleger stängs ute. Detta motverkar både samarbete och utbyte av olika åsikter i djupgående 

diskussion för utveckling. Vad anledningarna än är anser vi att det är viktigt att försöka få alla 

delaktiga i den pedagogiska diskussionen som förs utanför personalmötena. Vi tror det är 

viktigt att försöka spegla den pedagogiska diskussionen som sker i vardagen, på de 

inplanerade officiella mötena.  

 

Resultatet ställs mot modeller  
 

Resultatet ställs mot olika modeller för att se vilka samband som finns. Högberg (2005, s. 

43ff) beskriver hur arbetet i arbetslaget kan se ut utifrån fyra idealtyper. Den första idealtypen 

är seminariet, där man för diskussioner och synliggör sina kompetenser.  I enlighet med denna 

idealtyp anser de flesta av pedagogerna i undersökningen att deras kompetens tas till vara på. 

En pedagog beskriver att man för diskussion men inte fattar beslut i tillräcklig utsträckning. 

Den andra idealtypen benämns som medveten handling. Här diskuteras pedagogiska frågor så 
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som i föregående idealtyp, men arbetslaget fattar även gemensamma beslut som påverkar 

samarbetet och gemensamt pedagogiskt handlande, samt mål. Det finns pedagoger i 

undersökningen som upplever att beslut som tas kring den pedagogiska verksamheten syns på 

ett konsekvent sätt. Den tredje idealtypen benämns som trampa vatten. Arbetslaget diskuterar 

samma saker om och om igen i brist på beslut. Pedagogen som beskriver att man för 

diskussion men inte fattar beslut i tillräcklig utsträckning passar in även här. Oj, vad vi jobbar 

är den fjärde idealtypen som Högberg beskriver. Arbetslaget arbetar och planerar mycket, och 

använder sig av nya arbetsmetoder i ett högt tempo. Reflektionen och utvärderingen kring 

arbetssätt i förhållande till mål och elevers lärande finns dock inte. Arbetslaget känner 

samhörighet och meningsfullhet i arbetet. Eventuellt kan beskrivningen från en pedagog 

relateras till detta, då denne beskriver att man gärna testar nya idéer. Beskrivningarna från 

pedagogerna passar olika bra in i Högbergs idealtyper då alla karaktäristiska drag inte alltid 

finns.   

 

Hargreaves (1998) skriver om fyra olika typer av skolkulturer. Individualism beskrivs som en 

traditionell skolkultur där lärarna oftast inte samarbetar med varandra. Detta kan relateras till 

flera pedagogers beskrivningar av att beslut inte hålls eller genomförs i stor utsträckning, och 

kolleger inte har lika arbetssätt. Den samarbetsinriktade skolkulturen handlar om att lärarna 

frivilligt och av eget initiativ samarbetar i arbetslaget och fokuserar på utveckling. Detta kan 

ske både formellt och informellt och bygger på relationer som finns inom arbetslaget. Alla 

upplever att pedagogisk diskussion sker i andra sammanhang än på möten, som syftar till hur 

man ska lösa situationer, tips, vad som behöver förändras, hur dagen varit. I flera fall 

samarbetar man kring de beslut som tas på möten. Om skolkulturen däremot utgörs av 

påtvingad kollegialitet där skolan har en administrativ styrning och obligatorisk närvaro 

beskrivs en brist på initiativ från arbetslaget. Detta kan men man koppla till pedagogernas 

beskrivningar av och invändningar mot att alla ska närvara på vissa möten som handlar om 

administrativa frågor. Man menar att innehållet inte alltid är relevant för alla. 

 

Blossing (2003b, s. 101ff) har funnit olika positiva faktorer i skolans sociala liv som han 

relaterar till olika system som han kan se i skolans verksamhet. Bland andra beskrivs 

målhanteringssystemet där arbetslaget bör behandla målen genom gemensamma samtal där 

lärarna försöker ha ett medvetet förhållningssätt. Detta kan man i undersökningen se genom 

att alla pedagoger beskriver att det finns en pedagogisk diskussion som behandlar hur man ska 

arbeta. Kommunikationssystemet bör präglas av effektiv kommunikation där information når 

alla på ett enkelt systematiskt sätt.  En av pedagogerna utrycker att information skulle kunna 

skrivas ner på ett papper istället för att ta upp det på dyrbar mötestid. En annan uttrycker att 

information ska tas endast på vissa möten. En tredje anser inte att alla behöver ta sig tid att 

vara närvarande på administrativa möten. I beslutssystemet kan makt- och 

ansvarsfördelningen se olika ut, där vissa anser att förbättringsarbetet genom beslut går för 

långsamt och att diskussioner inte leder till beslut i tillräcklig utsträckning. Vissa pedagoger i 

undersökningen anser att beslut om förändring inte tas tillvara på. I normsystemet är det 

positivt om normer inte ser för olika ut bland lärarna. En pedagog önskar att man i arbetslaget 

har en mer lika syn på lärande och pedagogik eftersom alla inte alltid är eniga. 

 
Didaktiska konsekvenser 
 
Det är viktigt att ta tillvara på den kompetens man besitter som förskollärare. Förutsättningar 

är inte alltid ideala, men man får göra det bästa av det. För att utveckling ska nås är det viktigt 

att konsekvent följa de beslut som tas, och att man är tydlig då man tar beslut för att nå målen. 

Vi anser att det är pedagogernas ansvar att samarbeta med varandra. Det är värdefullt att och 



 26 

gynnar utveckling om man har en öppenhet mor nya idéer. Genom undersökningen kan vi se 

att fokus på den pedagogiska diskussionen är viktig, och att det kan vara bra att försöka 

effektivisera den administrativa diskussionen och information. Vi tror att chefen kan främja 

den pedagogiska utvecklingen genom att vara involverad och ta stort ansvar för att diskussion 

för utveckling sker. Det är viktigt att se till den sociala situationen som finns mellan kolleger. 

Kanske kan detta förebygga motstånd mot förändring?  Det är viktigt att reflektera kring 

arbetsätt i relation till långsiktiga mål och att följa upp verksamhetens utveckling. Det är 

viktigt att diskutera mycket för att försöka nå en gemensam förståelse. Man bör även vara 

uppmärksam på om allas kompetenser tas till vara på i ett arbetslag. Pedagogisk diskussion 

kan ske på olika sätta och sammanhang. Det är viktigt att se möjligheterna i verksamheten för 

att hitta utrymme för pedagogisk diskussion. Även diskussionen i vardagen är viktig att ta till 

vara på, men att alla blir involverade. 

  

Metoddiskussion 
 
Intervjuerna gav oss till stor del en beskrivande inblick i förskollärarnas uppfattningar. Dock 

har vi upplevt en skillnad i hur rikt pedagogerna har uttryckt sig. Det kanske hade varit mer 

utvecklat om vi ställt mer följdfrågor och varit inriktade på att få pedagogerna att vara mer 

utförliga i sina svar? Frågorna hade kunnat ställas annorlunda med viss förskjutning för att 

passa forskningsorådet och den teoretiska ramen ännu bättre. Undersökningen handlar mycket 

om utveckling. Frågor kring hur pedagogerna tolkar hur utveckling nås hade kanske berikat 

undersökningen. Vi hade även kunnat gå in mer i orsaker och lösningar kring förutsättningar. 

Den delen av ämnet är intressant men möjligen skulle detta handla om spekulationer då 

pedagogerna själva kanske inte har så mycket vetskap kring det. Vi hade inte intentionen att 

alla de intervjuade skulle vara anställda som förskollärare eftersom vi kunde se att en 

blandning av kompetenser kunde berika för att arbetsplatsen är representerad av olika 

kompetenser. Det kanske har varit till vår fördel då förskollärare är utbildade till att reflektera 

kring hur verksamheten bör fungera i större utsträckning och då kunde ge oss ett mer 

reflektionsbaserat svar? I analysen tror vi att det har varit till vår fördel att vi varit två där man 

kunnat diskutera och se ur olika synvinklar.  

 

Förslag till fortsatt forskning  
 

Vi har undersökt hur pedagoger upplever att möten och pedagogisk diskussion, både inom 

och utanför avsatt tid för möten, används som redskap för att utveckla förskolans pedagogik 

och verksamhet. Det naturliga hade varit att sedan undersöka hur man kan förbättra 

möjligheterna till utveckling genom mötena och den pedagogiska diskussionen, samt grunden 

till hur det ser ut idag. Det är även intressant att se chefens möjligheter att förbättra 

förutsättningarna för pedagogisk diskussion, både inom och utanför avsatt tid för möten. 
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TACK 
 

Vi riktar ett stort tack till våra handledare Christer Wede, som under undersökningens gång 

varit tvungen att lämna över ansvaret, och Sonja Kihlström som sedan tog över. De har lett 

oss, och berikat undersökningen med deras olika erfarenheter. Vi tackar även de underbara 

pedagoger som tagit sig tid att ställa upp på intervjuerna och gett oss inblick i deras 

upplevelser. Tack till stöttande och uppmuntrande nära och kära. Slutligen tackar vi varandra 

för ett bra samarbete och engagemang! 
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BILAGA 1: Informationsbrev 
 

Intervjuer som underlag till examensarbete 
 

Vi studerar på Högskolan i Borås och ska snart påbörja 
vårt examensarbete. Vi ska undersöka hur pedagoger 
upplever att inplanerade möten och diskussion används 
som redskap för att utveckla förskolans pedagogik och 
verksamhet. Vi ska undersöka detta genom intervjuer på 
olika förskolor. Intervjuerna beräknar vi utföra under 
veckorna 45 och 46. Vi kommer inte lämna ut frågorna i 
förväg. Under intervjun använder vi oss av diktafon. 
Tidsmässigt kommer intervjun inte överskrida en timme. 
 
I undersökningen är vi mycket noga med att vara försiktiga 
med personuppgifter så att dessa inte läcker ut till 
obehöriga, och att uppgifterna som framkommer av 
undersökningen endast används för undersökningens 
ändamål. 
 
 
Joanna Sandberg 
Linnea Persson 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

BILAGA 2: Intervjumanual 
 

När ni diskuterar på de inplanerade möten, diskuterar ni pedagogik? Kan du ge ett 

exempel? (Hur stort utrymme får den pedagogiska diskussionen?) 

 

Upplever du att beslut som fattas sedan syns i pedagogiken? (Beskriv. I vilken utsträckning?) 

 

Vad upplever du att de främsta syftena är med de möten ni har? (Beskriv) 

 

Sker det pedagogisk diskussion i andra sammanhang än mötena som påverkar utvecklingen av 

pedagogiken? (Beskriv. I vilken utsträckning?) 

 

Tas din pedagogiska kompetens till vara på i diskussioner och beslutsfattande på möten? 

(Beskriv. I vilken utsträckning?) 

 

Är du nöjd med mötenas förutsättningar, och hur skulle du beskriva att förutsättningarna ser 

ut? 

 

Skulle du vilja att förutsättningarna för mötena såg annorlunda ut, och i så fall hur? 

 

Vad skulle du vilja att man pratade om på mötena, vad vill du att dem ska innehålla och syfta 

till?  

 

 

 

 


