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Planering i förskolan 
Några förskollärares syn på planeringsarbetet 
Planning in pre-school 
Some pre-school teachers view on the planning work 

Antal sidor: 36 

Förskolans läroplan framhåller att verksamheten ska planeras utifrån de mål som finns i 
läroplanen. Hur målen bäst arbetas mot är upp till de verksamma pedagogerna att avgöra. 
Därför är syftet med vårt arbete att belysa några förskollärares förhållningssätt till 
planeringsarbete. Men även att uppmärksamma planeringsarbetet och skapa en diskussion kring 
hur planeringsarbetet kan utvecklas. Undersökningen har gjorts med den kvalitativa metoden 
och åtta förskollärare har intervjuats på fyra olika förskolor. Vårt resultat visar att det vanligaste 
innehållet i förskollärarnas enskilda planering är arbete med portfolio, dokumentation och 
förberedelse inför utvecklingssamtal. Förskollärarna menar att deras enskilda planering mer 
eller mindre är till för att förbereda dem inför arbetet i verksamheten. Reflektion och diskussion 
förekommer på arbetslagets gemensamma planering. Förskollärarna menar att den 
gemensamma planeringen utvecklar arbetet i barngruppen och verksamheten. Förskollärarna 
anser att planeringen bäst används till reflektion. Planeringstiden varierar i omfattning mellan 
förskolorna i såväl den enskilda förskollärarens planering som i arbetslagets gemensamma. 
Förskollärarna betonade att de inte hade tillräckligt med tid till planering. 
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1 Inledning 
Förskolans läroplan Lpfö 98 bygger på målstyrning av verksamheten. Med målstyrning 
blir medlen för att nå målen fria, det är upp till verksamheten och pedagogerna att 
bestämma hur målen bäst arbetas mot. Detta innebär att ansvaret för den pedagogiska 
verksamheten förflyttas närmare pedagogerna vilket ställer krav på deras professionalism 
(Alexandersson 1999). I Skolverkets utvärdering (2004) Förskola i brytningstid framgår 
att i detta ansvar inbegrips att arbetet tar utgångspunkt i läroplanens mål samt att 
dokumentera och reflektera kring den dagliga verksamheten.  
 
Under vår tid på lärarutbildningen har frågor väckts kring planeringsarbetet i förskolans 
verksamhet. Rosenqvist (1995) menar att i all sorts verksamhet vilken bedrivs i ett 
samhälle krävs i någon mån planering. Planeringsarbetet skapar strategier och riktlinjer i 
förhållande till verksamhetens syften och genomförande men också dess utvärdering. 
Planeringsarbete är ett stort begrepp som enligt vår mening innefattar såväl den enskilde 
pedagogens planering som arbetslagets gemensamma planering. När vi gjorde vår 
verksamhetsförlagda utbildning fick vi en uppfattning av att planeringsarbetet kan se 
olika ut på olika förskolor. De skillnader vi sett är bland annat planeringstidens omfång 
och vilket innehåll det är i planeringarna. Det har funnits särskild planeringstid 
schemalagd för både den enskilde pedagogen och arbetslaget men vi har även sett att det 
inte förekommer schemalagd planering på dagtid. Det skulle därför vara intressant att få 
en djupare inblick i vad den enskilde förskolläraren planerar och vad som planeras 
gemensamt i arbetslaget.  
 
Enligt Skolverkets utvärdering (2004) förekommer det variation mellan kommuner och 
förskolor vad gäller planeringstidens omfattning, att utnyttja tiden är problematiskt då 
pedagogerna ofta själva får försöka finna lämplig tid att planera på. Det framhålls också i 
utvärderingen att läroplanen, skolplanen och den lokala arbetsplanen oftast ligger till 
grund för planeringsarbetet (Skolverket 2004). Alexandersson (1999) hävdar däremot att 
pedagoger sällan kopplar planeringen till varken läroplan eller specifika mål för 
verksamheten.  
 
I Läroplanen för förskolan finns mål som verksamheten ska sträva mot att nå. I 
läroplanen framgår att; ”Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas 
och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen.” (Lpfö98 s. 4). Vi har 
börjat fundera allt mer kring syftet med planeringsarbetet i förskolan, i anknytning till de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför. Genom denna studie hoppas vi få en ökad 
förståelse för planeringsarbetet i förskolan. 
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2 Syfte 
Vårt syfte med arbetet är att belysa de utvalda förskollärarnas förhållningssätt till 
planeringsarbete. Med förhållningssätt inbegriper vi förskollärarnas konkreta arbete med 
planering och deras reflektioner kring planeringsarbetet. Utifrån detta syfte blir vår 
problemformulering följande: 
 
2.1 Problemformulering 
 

• Hur arbetar ett antal verksamma förskollärare med planering? 
 
• Vad är enligt förskollärarna syftet med den planering de genomför? 

 
 
2.2 Uppsatsens disposition 
Studiens litteraturgenomgång inleds med definitioner av begreppet planering och 
fortsätter med en kort historisk tillbakablick på förskolans verksamhet. Därefter redogör 
vi för tidigare forskning inom området. Detta för att skapa nödvändig förförståelse hos 
läsaren. I metoddelen presenterar vi sedan val av metod, urval, genomförande, och 
bearbetning av insamlat material. I avsnittet beaktas även forskningsetiska principer samt 
begreppen validitet och reliabilitet. Metoddelen efterföljs av vår sammanvävda resultat- 
och analysdel. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet i anknytning till vårt 
syfte och våra frågeställningar. I denna del diskuteras och problematiseras även vår 
metod.  
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras begreppet planering. Därefter följer en kort historisk 
tillbakablick av förskolans verksamhet. Detta för att få en helhet och inblick i händelser 
som kan ha betydelse för dagens pedagogiska arbete. För att ge en översikt av 
planeringsarbetet i förskolan kommer vi att belysa tidigare forskning samt litteratur med 
anknytning till området.  
 
3.1 Begreppet planering 
Stukát (1998) definierar planeringsbegreppet som följande: 

”En allmän innebörd av begreppet planering är att göra upp en genomtänkt plan för att 
uppnå ett visst mål. Planeringen kan ha karaktären av ett idéutkast men kan även ha en mer 
bindande status. Man försöker se in i framtiden och bilda sig en föreställning av vad som kan 
ske genom olika handlingsalternativ.” (Stukát 1998 s. 15).   

 
Enligt Stukát (1998) kan pedagogen planera tillsammans i ett arbetslag men även vara 
ensam med sina tankar om planering. Planering kan vara något som pågår omedvetet i 
pedagogens huvud eller sker mer systematiskt. Den planering som är synlig har en mer 
eller mindre nedskriven och utarbetad plan (Stukát 1998). Rosenqvist (1995) anser att det 
finns två definitioner av begreppet planering, den ena är planering av det konkreta 
dagliga arbetet i gruppen och den andra innebär planering av hela verksamheten. Den 
första definitionen menar hon är den vanligaste i praktiken. Denna handlar om 
förberedelse av genomförandet, genomförandet i sig och utvärdering av genomförandet i 
barngruppen. Planering av hela verksamheten innefattar utöver dessa aspekter även att 
man utvärderar planeringsarbetet och reflekterar över utvärderingen, det innebär att 
ständigt reflektera över hela verksamhetsprocessen.  
 
Alvestad (2001) liksom Alexandersson (1999) menar att planeringsarbetet kan uppfattas 
som cirkulärt därför att alla delar påverkar varandra. Alexandersson betonar att ”[…] 
varje planeringstillfälle kan påverkas av tidigare planering och tidigare 
undervisningserfarenheter.”(1999 s. 49).  Även Rosenqvist (1995) menar att alla delar i 
planeringsarbetet inverkar på varandra. Således kan exempelvis dokumentation och 
utvärdering leda till nya insikter vid ytterliggare planering och genomförande. Denna 
process kan bidra med förändring och utveckling av verksamheten. Planeringen bör bestå 
av att kritiskt granska den egna verksamheten och de metoder som används (Rosenqvist 
1995).  
 
En återkommande föreställning är att planering av pedagogisk verksamhet skulle kunna 
utgöra ett hinder för flexibilitet i verksamheten. Begreppet planering kan sättas i relation 
till frågor om kontroll och styrning. Barnens frihet ifrågasätts i förhållande till 
pedagogernas behov av planering och styrning. Medan den pedagogiska planeringen står 
i förhållande till att hänsyn ska tas till barnens behov och intressen (Rosenqvist 1995). 
Rosenqvist finner dock att ”Ju högre grad av struktur och pedagogisk planering desto 
mindre behov av regler för barnen d v s desto friare och flexiblare genomförande i 
barngruppen.” (Rosenqvist 1995 s. 68).  
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3.2 Historisk tillbakablick 
Rockström och Jonasson (1986) menar att planering alltid har funnits i någon form inom 
förskolans verksamhet. Pedagogerna planerade och genomförde diverse aktiviteter med 
hänsyn till vad pedagogerna själva ansåg vara viktigt. Detta medförde att planeringen 
hade skiftande kvalitet på olika förskolor eftersom det inte fanns några anvisningar för 
”[…] vad barn skall lära sig och vilket innehållet skall vara och vad som utifrån detta 
skall planeras och hur det sedan skall genomföras” (Rockström & Jonasson 1986 s. 78). 
Aktiviteterna som genomfördes kunde i sig vara väl planerade men var oberoende av 
varandra och förskolan sågs inte som en helhet (Rockström & Jonasson 1986). 
 
Pramling (1994) anser att det var enklare att planera förskolans verksamhet då den tog 
utgångspunkt i ett utvecklingspsykologiskt tänkande. Pedagogerna kunde organisera 
material och aktiviteter för hela gruppen efter det varje åldersgrupp var mogen för. 
Kummel (2002) konstaterar att när förskolans verksamhet utgick från 
utvecklingspsykologin fick pedagogerna lära sig i vilken takt och hur barns utveckling 
generellt skulle fortlöpa. Det framgick även när och hur barnet var mogen för en specifik 
träning. Genom forskning kring förskole- och barnpedagogik under 1980-talet ändrades 
synen på barn och hur barn lär. Kummel (2002) refererar till Sommer som ansåg barnet 
vara kompetent redan från födseln och inte som tidigare att barnet var en passiv bräcklig 
varelse. Denna nya forskning visar på att varje individuellt barn befinner sig olika långt i 
sin utveckling och därmed måste även förskolepedagogiken ta hänsyn till detta. Genom 
att barnen lär sig på ett motiverat sätt och få ta större ansvar för sitt lärande lär de sig 
bättre (Kummel 2002).  
 
1987 kom ett förslag om ett ramprogram som kallades för Pedagogiskt program för 
förskolan (Kihlström 1998). Det pedagogiska programmet angav vilka mål och vilken 
grundsyn som var lämplig, hur målen sedan skulle uppnås lämnades fritt för varje 
verksamhet (Stenmalm Sjöblom & Johansson 1992).  Programmet tog utgångspunkt i att 
utveckling sker i samspel mellan barnet och dess omvärld. Programmet lyfte fram att om 
barnen ska kunna utveckla nya kunskaper, är en förutsättning att förskolläraren tar sin 
utgångspunkt i barnens tidigare upplevelser och kunskaper. 1990 kom ett nytt förslag, 
Lära i förskolan som beskrev hur förskolans verksamhet skulle bedrivas. Denna var mer 
inriktad till förskolepersonalen och behandlade arbetssätt och innehåll i verksamheten. 
Den beskrev också hur pedagogerna praktiskt kunde använda det pedagogiska 
programmet (Kihlström 1998).   
 
Alvestad (2001) tar i sin avhandling upp en undersökning vilken gjordes före Rammeplan 
för barnehagen 1995 kom i Norge. Rammeplanen kan jämföras med Sveriges Läroplan 
för förskolan. Undersökningen visade på två skilda synsätt hos förskollärare kring 
planens eventuella införande i förskolan. En grupp förskollärare uppfattade 
Rammeplanen som ett hot för den pedagogiska friheten, dessa menar att deras egen roll 
som pedagogiska experter skulle kunna tas ifrån dem genom den styrning som en plan 
bidrar med. Det andra synsättet kännetecknas av att förskollärarana såg Rammeplanen 
som hjälp i utvecklingen av verksamheten och den egna lärarrollen. Alvestad (2001) 
betonar att vilket synsätt förskollärare intar kommer att påverka den pedagogiska 
praxisen men även planeringsarbetet i verksamheten.  
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Under förskolans uppbyggnad i Sverige har den tillhört den sociala sektorn och varit en 
viktig del i familjepolitiken. Men sedan 1996 har det har skett flera statliga förändringar 
och en utav dessa var att förskolan övergick till utbildningsdepartementet från 
socialdepartementet. 1998 tog Skolverket över ansvaret för verksamheterna och 
regelverket förflyttades till skollagen från socialtjänstlagen. En läroplan för förskolan 
infördes (Skolverket 2004). ”Läroplanen syftar till att skapa förutsättningar för en 
likvärdig förskola med hög kvalitet.” (Skolverket 2004 s. 8).   
 
3.3 Faktorer som påverkar planering 
Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen planeras i förhållande till de uppsatta målen 
(Lpfö98). Enligt Skolverket (2004) har pedagogerna så kallad barnfri tid där 
planeringsarbetet ingår, tiden varierar beroende på vilken kommun de tillhör. En fjärdedel 
av kommunerna i undersökningen hade inga normer eller regler för hur mycket tid 
personalen har i barnfri tid medan resterade kommuner hade mellan en till fem timmars 
planering per vecka. Rosenqvist (1995) belyser att pedagogers planeringstid är förknippat 
med personaltäthet samt barngruppsstorlek och därmed blir organisationen av detsamma 
viktigt för det pedagogiska arbetet. Kärrby (1992) anser även att personaltätheten kan ha 
betydelse för kvaliteten i förskolans verksamhet och dess planering. Enligt Alvestad 
(2001) påverkas förskolans planeringsarbete av de aktuella ekonomiska, sociala, politiska 
och religiösa ramar som finns och därmed är det inte enbart pedagogernas egna 
uppfattningar eller planer, exempelvis läroplanen, som avgör hur, vad och varför 
planeringsarbetet ska ske.  
 
Enligt Skolverkets utvärdering (2004) följer planeringsarbetet ett visst mönster då det ofta 
sker en terminsvis grovplanering och en finplanering veckovis. Vad gäller finplaneringen, 
vilken äger rum avdelningsvis, fördelar personalen ansvaret sig emellan för de aktiviteter 
som ska äga rum under veckan. Därmed krävs även till viss del enskild planering för de 
aktiviteter som planerats. Rosenqvist (1995) menar att det är vanligt förkommande med 
en årsplanering som bryts ner i mindre delar i förhållande till mål, delmål och medel men 
denna tenderar att få svag verkan i den praktiska verksamheten. För att planeringarna 
skall få större genomslag måste dessa utformas så att pedagogerna har användning för 
dem i den pedagogiska verksamheten (Rosenqvist 1995). 
 
I skolverkets utvärdering (2004) framgår även att i planeringsarbetet utgår pedagogerna 
från de dokument vilka förskolan har att förhålla sig till såsom den lokala arbetsplanen, 
skolplanen och läroplanen. När läroplanen används i planeringen fungerar den som ett 
stöd för personalens arbete i verksamheten men även förhållningssättet till planeringen 
får konsekvenser för läroplanens mål (Skolverket 2004). Genom att planera verksamheten 
utifrån de uppsatta målen ges barnen möjlighet till varierande erfarenheter och den 
pedagogiska verksamheten uppnår en hög kvalitet (Kärrby 1992). Det krävs att 
arbetslagen är flexibla i sin planering och inte låser sig vid planeringen utan att de utgår 
från barnen, detta för att utveckla barns lärande och inflytande (Skolverket 2004).  
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3.4 Planeringens utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras tänkbara utgångspunkter för planeringsarbetet som 
framkommit i den tidigare forskning vi tagit del av. Dessa är barns behov och intressen, 
lärarnas reflektioner och den pedagogiska grundsynen.  
 
3.4.1 Barns behov och intressen 
Den pedagogiska planeringen bör ses som vägledning för genomförandet och genom 
planeringen skapas en förberedelse för att möta varje barn utifrån dess behov och 
intressen men även barngruppens spontanitet (Rosenqvist 1993).  I förskolans läroplan 
betonas att ”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras 
vilja och lust att lära skall stimuleras […] Hänsyn skall tas till barnens olika 
förutsättningar och behov.” (Lpfö98 s. 8-9). Pedagogerna bör därför diskutera och 
reflektera kring verksamhetens innehåll, organisation och arbetssätt för att kunna 
ompröva och förändra verksamheten utifrån de barn som deltar (Skolverket 2005). 
 
I Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) poängteras att 
pedagogerna bör reflektera kring sitt förhållningssätt emot barn och föräldrar men också 
gentemot varandra då förhållningssättet kan inverka på barnen. Detta erfordrar att 
pedagogerna ges utrymme för gemensam reflektion och planering kring verksamheten.  
Rosenqvist (1995) betonar att planeringen av verksamheten ska ske utifrån barnen, 
pedagogerna bör planera efter vad barnen upplever som meningsfullt och vad som är 
genomförbart. Skolverket (2005) menar att med hjälp av observationer, samtal och 
dokumentation kan pedagogerna bli medvetna om barns olika intressen och behov. Med 
hjälp av denna information kan pedagogerna sedan utforma miljön och planera den 
pedagogiska verksamheten.  
 
Leken är grunden för barns utveckling och lärande det är därmed av vikt att pedagogerna 
”organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material för olika 
former av lek samt ger dem upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och 
förmågan att leka” (Skolverket 2005 s. 27). För att kunna anpassa verksamheten till både 
det individuella barnet och gruppens behov måste pedagoger kunna planera och 
genomföra det genomtänkta men även kunna kritiskt granska och vidareutveckla 
verksamheten (Skolverket 2005).  
 
3.4.2 Lärarnas reflektioner  
Reflektion är ett begrepp som starkt förknippas med planering eftersom båda begreppen 
inbegriper att tänka kring olika handlingar och dess följder. Reflektionen är aktuell i 
diskussioner om pedagogernas utveckling för att bli professionella. Det som skiljer 
begreppen åt är att planering inriktar sig mot att nå ett mål genom handling medan 
reflektion lägger större vikt på tänkandet kring handlingar i en allmän mening (Stukát 
1998). Alexandersson (1999) menar ”Att i filosofisk bemärkelse reflektera över sin 
undervisning medför ett intresse för att försöka förstå vad olika handlingar har för 
innebörd och hur dessa handlingar leder till ett lärande för eleven.” (1999 s. 26). Vilket 
innebär att pedagogen blir medveten om hur olika barn skapar mening i lärandet.  
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För att kunna utvecklas krävs det tid och möjlighet till samtal med sina kollegor. Därmed 
är det viktigt att det finns utrymme för gemensam reflektion för att kunna utveckla en 
samsyn i arbetslaget. Utvecklandet av en samsyn bidrar även till att pedagogerna 
analyserar sina egna handlingar (Skolverket 2004).  
 
I utvärderingen som Skolverket (2004) gjort framgår det att flertalet av de intervjuade 
pedagogerna poängterade att tiden för reflektion var för lite, arbetslagen fick själva 
försöka skapa utrymme och fånga tillfällen för reflektion. I Johanssons (2005) 
undersökning av den pedagogiska verksamheten i förskolan framkom det att pedagogerna 
upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för planeringen och även för lite tid till att 
reflektera över sitt arbete. De deltagande pedagogerna hade olika erfarenheter vad gäller 
problematisering av frågor såsom vad, hur och varför som rörde verksamheten. Det 
framkom även att pedagogerna är väl medvetna om hur viktig reflektion är i arbetet. 
Johansson (2005) menar att de kollegor som gemensamt dryftat arbetet även utvecklar 
förenade förhållningssätt och strategier. Men även att arbetslaget utvecklas när de 
tillsammans reflekterar och analyserar över sitt förhållningssätt i olika sammanhang 
(Johansson 2005). Genom att reflektera över sina erfarenheter bör pedagogen finna ny 
kunskap och handlingar kan omprövas utifrån reflektionen (Alexandersson 1999). 
Johanssons (2005) undersökning visade också att pedagogerna utvecklas genom att ställa 
sig frågan hur de skall arbeta och inte bara vad innehållet i verksamheten skall vara. Även 
diskussion kring vilka förhållningssätt som fordras för att arbeta mot de uppsatta målen 
utvecklar pedagogerna.  
 
3.4.3 Pedagogisk grundsyn 
Rosenqvist (1993) menar att det är viktigt att ha en helhetssyn på förskolans verksamhet 
vad gäller planering, innehåll och genomförande samt att det finns en röd tråd i arbetet 
med barngruppen. Att arbetslaget har en förenad pedagogiskt grundsyn underlättar 
möjligheten för genomtänkta handlingar. Att skapa en pedagogisk grundsyn handlar 
enligt Rosenqvist (1995) om att kartlägga innehållet i verksamheten och föra en 
diskussion om teori och praktik vilket sedan kan forma riktlinjer inför det kommande 
planeringsarbetet. Skolverket (2005) anser att i ett arbetslag förutsätts att man utvecklar 
gemensamma värderingar och har en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån de 
uppsatta målen. För att lyckas nå de uppsatta målen behövs stöd och tid för gemensam 
reflektion över arbetet samt hur verksamheten kan utvecklas vidare. Kummel (2002) 
menar att en förutsättning för att genomföra en målstyrd verksamhet är pedagogernas 
samarbete.   
 
I en studie gjord efter Rammeplanens införande redogör Alvestad (2001) för olika 
perspektiv kring läroplaner hos en grupp norska förskollärare. Ett utav dessa perspektiv 
innebär att läroplaner kan ses som en strategi för att legitimera förskolan som viktig i 
samhället samt för att legitimera förskolläraryrkets professionalisering. En läroplan bör 
aldrig ersätta en lokal arbetsplan eller årsplan eftersom dessa möjliggör utarbetandet av 
en gemensam grundsyn. Dessutom ger arbetet med lokala planer tillfälle för diskussion 
och reflektion kring läroplanens intentioner vilka är viktiga att diskutera för att förändra 
och förbättra verksamheten (Alvestad 2001). Kummel (2002) menar att den pedagogiska 
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grundsynen innehåller flera olika faktorer såsom barn- och människosyn, 
inlärningsperspektiv, kunskapssyn, förhållningssättet till barnen samt vilken samhällssyn 
som förekommer. Utveckling och omsorg är pedagogiska begrepp som associeras med 
förskolans verksamhet. Dessa traditionella pedagogiska begrepp värderas och inverkar på 
verksamheternas planering sekundärt. Pedagogerna bör därmed reflektera över sina 
uppfattningar av den pedagogiska grundsynen samt vilken innebörd de olika pedagogiska 
begreppen har. Det är även av vikt att reflektera kring vilka konsekvenser det får i den 
pedagogiska verksamheten, hur det inverkar på handlandet i både praktik och teori 
(Kummel 2002). Alvestad (2001) poängterar även att om läroplaner skall genomsyra det 
pedagogiska arbetet är det viktigt att pedagogerna blir medvetna om de didaktiska 
frågorna vad, hur och varför, det måste således finnas utrymme för att diskutera 
tolkningar utav läroplanen i förhållande till dessa.  
 
3.5 Tidigare forskning om planering i förskolan 
Under denna rubrik presenteras tre kategorier av planering som framkom i Kummels 
(2002) studie gjord i finlandssvenska daghem. Dessa är aktivitetsplanering, 
temaplanering och helhetsplanering. Hon kom fram till att pedagogernas planeringsarbete 
tar sin utgångspunkt i vilken syn på lärandet som pedagogerna har samt vilken betydelse 
pedagogerna uppfattar att planeringsarbetet har för verksamheterna. Efter Kummels 
kategorisering följer Rosenqvists (1995) perspektiv på vad som bör ingå i planering av 
pedagogisk verksamhet. Till sist framställs två tidsperspektiv på planeringsarbetet som 
Alvestad (2001) lyfter fram i sin avhandling.  
 
3.5.1 Aktivitetsplanering 
Den första kategorin Kummel (2002) fann var aktivitetsplanering där handlingen konkret 
beskrivs med tidpunkten för momenten. Planeringarna var slarvigt gjorda och gav ett 
oengagerat intryck. Hon anser att denna planering inte har någon betydelse för den 
pedagogiska verksamheten eftersom innehållet inte har något mål utan är skyndsamt 
antecknat i ett tidsschema. Kummel (2002) tolkar i denna kategori att pedagogerna har en 
omedveten och oreflekterad syn på barns intressen, utveckling och förmågor. Det 
framkom av innehållet i planeringen att pedagogernas syn på deras roll i verksamheten är 
att de skall finnas till hands för barnen men inte ingripa i barnens verksamhet mer än 
nödvändigt. Författaren tolkar att dessa pedagoger inte har kunskap om pedagogisk 
planering och att de är omedvetna om planeringens betydelse för verksamheten (Kummel 
2002).  
 
Rosenqvist (1995) behandlar även i sin rapport begreppet aktivitetsplanering, och hävdar 
att denna sorts planering är vanlig i förskolans verksamhet. Hon menar att 
aktivitetsplanering ofta följer en mall, där en grovplanering och en finplanering är en del 
av mallen för planeringsarbetet. Grovplaneringen kan ske exempelvis en månad i taget 
medan finplaneringen oftast sker veckovis. I finplaneringen skrivs aktiviteter in i 
veckoschemat utan att det framgår vilket syfte aktiviteter bär och aktiviteterna förlorar 
sitt sammanhang. I enlighet med Kummel (2002) anser Rosenqvist (1995) att 
aktivitetsplanering ofta går ut på att schemalägga aktiviteter, vilket bidrar till att 
tidsaspekten blir styrande. Rosenqvist (1995) poängterar dessutom att när tidsaspekten 
blir styrande försvåras möjligheterna att utgå ifrån barns behov och intressen. 
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Aktivitetsplanering skulle även kunna kallas för föreberedelse för genomförandet eller 
genomförandemetod eftersom det är detta som planeras. Reflektion kring frågorna hur 
och varför får för liten betydelse i aktivitetsplaneringen. Den pedagogiska planeringen 
uteblir i aktivitetsplaneringen och består enbart av förberedelser. Detta bidrar till en 
rundgång i genomförandet, man gör som man alltid har gjort (Rosenqvist 1995). ”Det ger 
en känsla av att det viktiga enbart är att sysselsätta och passa barnen genom att aktivera 
dem så de inte har tråkigt.” (Rosenqvist 1995 s. 8).  
 
3.5.2 Temaplanering 
Den andra kategorin i Kummels (2002) studie är temaplaneringar med delmål där 
pedagogen är i fokus. Denna kategori tar utgångspunkt i mognadsteorier och att 
pedagogerna undervärderar barns förmåga till att vara delaktiga i planeringen av arbetet 
och det egna lärandet. Detta får konsekvenser i planeringsarbetet eftersom en sådan 
barnsyn kan leda till den traditionella inlärnings- och kunskapssynen och blir till 
förmedlingspedagogik. I planeringen utgår pedagogerna från sig själva och syftar till att 
lära ut faktakunskap om olika teman. Därmed blir planeringen ett schema för att 
pedagogerna skall veta när och vad de skall utföra i de olika temana.   
 
Kummel (2002) menar att pedagogerna som använder sig av temaplanering kan vara 
rädda för de förändringar som har skett, då forskningen inom förskolans pedagogik har 
förändrats. En av förändringarna innebar bland annat ett nytt tänkande kring barns 
lärande, barnperspektivet och barnsynen. Ytterliggare en aspekt Kummel (2002) antar 
kan bidra till temaplanering, är att pedagogerna arbetar efter rutin och att det väl 
inarbetade känns tryggt. Det kan också bero på att pedagogerna inte har intresse av att 
förändra sin syn på planeringsarbetet.  
 
3.5.3 Helhetsplanering 
Kummels (2002) sista kategori kännetecknas av målstyrning där barnet är i centrum. 
Pedagogerna har här tagit utgångspunkt i läroplansmålen och utifrån dem planerat sin 
verksamhet. Det har inte funnits någon modell för planeringen utan planeringarna har 
varit utformade i diskussioner och i planeringen lyfts betydelsen av de didaktiska 
frågorna fram. I diskussionerna på planeringarna bestäms de mål vilka de strävar mot och 
de etiska regler och arbetssätt vilka skall prägla verksamheten men även hur utvärdering 
av verksamheten skall ske. Vid planering av barns lärandesituationer diskuteras barns 
inlärning, vilka pedagogiska grundsatser och förhållningssätt som ska användas i 
verksamheten för att främja barnens lärande.  
 
Kummel (2002) menar att genom att planera på detta sätt synliggörs planeringens 
betydelse för verksamheten.  Pedagogerna värderar förståelsekunskap vilka utgår från 
helheten i stället för att lära ut faktakunskaper. Pedagogernas avsikt och strävan är att 
medverka och stimulera barnen att vara mer aktiva för att öka barnens förmåga till att 
söka kunskap och ta ansvar för sitt enskilda lärande. I planeringsarbetet diskuterar 
pedagogerna varför och hur deras syn på inlärning, kunskap och barnet har förändrats. 
Pedagogerna är medvetna om deras förändrade syn och vilka följder synsättet får för 
pedagogiken. Kummel (2002) menar att pedagogerna är självständiga, medvetna 
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människor som är trygga därmed vågar pedagogerna pröva nya idéer och förändra sina 
arbetsmetoder i verksamheten.  
 
3.5.4 Pedagogisk planering 
I rapporten Planering av pedagogisk verksamhet redogör Rosenqvist (1995) för fyra delar 
som bör ingå i planering av pedagogisk verksamhet. Den första kallar hon för teoretisk 
föreberedelse vilket innebär att pedagogerna utarbetar exempelvis en verksamhetsplan 
eller lokal arbetsplan genom att beskriva och organisera verksamheten. Teoretisk 
föreberedelse handlar om att skapa en samsyn i verksamheten vilket Rosenqvist (1995) 
menar är nödvändigt vid planering. ”En verksamhet förutsätter också att de inblandade 
är motiverade att samverka runt uppgiften och att de vet varför den görs samt att de har 
gemensamma motiv för att utföra den.” (Rosenqvist 1995 s. 19). Vidare poängteras att 
pedagogerna i verksamheten måste få möjlighet att reflektera kring sitt uppdrag under 
ordnade former för att helheten och meningsfullheten inte ska gå förlorad (Rosenqvist 
1993).  
 
Efter teoretisk förberedelse följer teoretiskt genomförande som utgörs av att pedagogerna 
gemensamt diskuterar och reflekterar kring sina förväntningar inför genomförandet i 
barngruppen. Teoretisk genomförande handlar även om att sätta upp syften med det 
pedagogiska arbetet. Dessa två delar är vad Rosenqvist (1995) menar är pedagogisk 
planering. Rosenqvist (1995) belyser att pedagogisk planering utan anknytning till 
pedagogiska teorier vilka är väl förankrade hos pedagogerna, medför en risk att 
planeringen endast blir präglad av pedagogernas tidigare erfarenheter. Rosenqvist (1995) 
betonar också att all pedagogisk planering bör formuleras i text eftersom detta möjliggör 
utveckling av genomtänkta handlingar inför genomförandet men även senare kan ligga 
till grund för utvärdering av planeringsarbetet.  
 
Vidare tar Rosenqvist (1995) upp praktisk förberedelse som en del av planeringen och 
denna går ut på att omsätta planeringen i konkreta aktiviteter som knyter an till 
barngruppens men även individuella barns intressen och behov. Praktisk förberedelse 
innebär också att införskaffa relevant material till de planerade aktiviteterna. Praktiskt 
genomförande står för det faktiska genomförandet i barngruppen och när detta väl äger 
rum ska barnen vara i centrum, deras intressen och behov ska tillgodoses.  
 
3.5.5 Här- och nu och framtidsorienterad planering 
I en undersökning gjord av Alvestad (2001) hos en grupp norska förskollärare framkom 
två olika tidsuppfattningar i planeringsarbetet. Den ena uppfattningen kan sägas vara här- 
och nu- orienterad och verksamheten styrs mestadels av rutiner. Förskollärarna betonar 
vikten av att fånga de tillfällen som uppstår i förskolans vardag, till exempel när barnen 
leker. Målet är att verksamheten skall präglas av spontanitet och detta bidrar till att 
planering blir ointressant och mer komplicerat. Alvestad (2001) menar även att i denna 
uppfattning finns en stark koppling mellan generella målsättningar och det praktiska 
arbetet med barnen.  
 
Gemensamt för de båda uppfattningarna är att utgångspunkten för planeringen tas i 
barngruppen och den aktuella situationen som råder på förskolan. Utöver detta kan det 
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andra perspektivet på planeringsarbetet sägas vara mer framtidsinriktat. Dessa 
förskollärare menar att deras fokus både inbegriper här och nu, framåt och bakåt i tiden. 
De försöker dra nytta av sina tidigare erfarenheter och det som är planerat i relation till 
det som händer i barngruppen vid ett speciellt tillfälle. Här lägger förskollärarna större 
vikt vid specifika mål och övergripande intentioner, men också vad barn behöver lära 
inför framtiden (Alvestad 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

4 Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa för val av metod, urval av intervjupersoner, 
genomförande och bearbetning av intervjuerna. Därefter lyfts forskningsetiska principer 
fram och begreppen reliabilitet och validitet diskuteras i förhållande till denna 
undersökning. 
   
4.1 Val av metod 
Det finns två olika perspektiv på forskning, kvantitativ och kvalitativ. Enligt Bryman 
(2002) ligger tonvikten i den kvalitativa metoden på att förstå den sociala verkligheten 
genom att analysera och tolka insamlad data. Kvale (1997) betonar vikten av detsamma, 
vidare skriver han om den kvalitativa forskningsintervjun som tillvägagångssätt för att ta 
del av människans livsvärld med avsikten att tolka dennes mening. Med hjälp av 
intervjuer har vi studerat planeringsarbetet i förskolan och genom den kvalitativa 
metoden har vi fått en ökad förståelse för vårt syfte och vår problemformulering. 
Eftersom vi ville få en bred och djup bild av pedagogernas syn på planeringsarbetet ansåg 
vi denna metod vara mest lämpad. Kvale (1997) anser att det är forskningsfrågorna som 
är avgörande i valet av kvalitativ eller kvantitativ metod.  
 
4.2 Urval 
Urvalet av de fyra förskolorna har skett utifrån förskolor som är kända för oss sedan 
tidigare. På tre av förskolorna har vi haft verksamhetsförlagd utbildning. Den återstående 
förskolan har en av oss varit och arbetat på. Vi valde dessa förskolor för att vi visste att 
dessa gärna ställde upp på att delta i vår undersökning. Detta är vad Bryman (2002) kallar 
för bekvämlighetsurval. Vad gäller urvalet av intervjupersoner på respektive förskola har 
enbart förskollärare tillfrågats eftersom dessa har en annan utbildningsbakgrund än 
barnskötarna. De intervjuade förskollärarna arbetar inte på samma avdelning därför att vi 
ville få en bredare bild av den gemensamma planeringen. Alla de intervjuade 
förskollärarna är kvinnor då det inte fanns några manliga förskollärare på de utvalda 
förskolorna. 
 
4.3 Genomförande 
Vi har intervjuat åtta förskollärare på fyra olika förskolor för att ta del av deras 
uppfattningar kring planeringsarbetet. Vi intervjuade fyra förskollärare var och 
intervjuerna genomfördes på respektive förskola i avskilda rum. Vi valde att vara en 
intervjuare vid intervjutillfället för att kunna gå in i barngruppen och hjälpa till medan 
intervjuerna genomfördes. Detta för att förskollärarna skulle känna att de hade tid att 
medverka i vår undersökning. Förskollärarna tyckte det var bra att vi erbjöd oss att gå in i 
barngruppen. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss utav en semi-strukturerad intervju för 
att kunna följa upp intervjupersonernas svar. Med den semi-strukturerade intervjun ville 
vi sätta det goda samtalet i första rum och efter hand väva in frågorna i samtalet. Bryman 
(2002) menar att en semi-struktuerad intervju styrs av en uppsättning frågor.  
 
Frågorna delades in i teman och formulerades i anknytning till de didaktiska frågorna 
vad, hur och varför planering (se bilaga 1). Intervjupersonen får genom den semi-
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strukturerade intervjun frihet i utformningen av sina svar. Även frågor som inte ingår i 
intervjuguiden kan förekomma om intervjuaren anknyter till tidigare svar från 
intervjupersonen (Bryman 2002). Detta har legat till grund i våra intervjuer. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av inspelningsutrusning för att allt fokus under intervjutillfällena 
skulle ligga på intervjupersonen och samtalet med denna, vilket vi har tagit stöd av i 
Bryman (2002). Intervjupersonerna fick tillgång till ett antal övergripande intervjufrågor 
(se bilaga 2) i förväg för att få möjlighet att fundera över frågorna innan intervjutillfället. 
Detta för att vi ansåg att ett antal av frågorna krävde eftertänksamhet från pedagogerna.  
 
4.4 Bearbetning av insamlad data 
När intervjuerna var genomförda skrevs varje intervju ner och vi delgav varandra våra 
intervjuer. Bryman (2002) menar att utskrivna intervjuer är betydelsefulla för 
analysarbetet och dessa gör det möjligt att lättare gå igenom intervjuerna flera gånger. 
Efter att vi läst igenom intervjuerna noggrant sammanställdes varje förskollärares svar på 
de olika frågorna. Vid sammanställningen upptäckte vi att några intervjufrågor uteblivit 
och vi kände även att vissa frågor behövde kompletteras. Därför tog vi kontakt med några 
av förskollärarna igen. När vi kompletterat intervjufrågorna försökte vi hitta likheter och 
skillnader i deras svar och utifrån svaren kategoriserades de i vår resultat- och analysdel.  
 
4.5 Forskningsetiska principer 
När vi kontaktade de utvalda förskolorna delgav vi dem information kring vår 
undersökning samt redogjorde för de forskningsetiska principerna vilket är forskarens 
skyldighet enligt Vetenskapsrådet (2002). Alla de intervjuade fick ett informationsbrev 
(se bilaga 3) men utförligare muntlig information delgavs vid intervjutillfällena. Enligt 
Bryman (2002) finns fyra forskningsetiska principer som ska beaktas. 
Informationsprincipen innebär att undersökningspersonerna ska ges möjlighet till full 
information kring undersökningens syfte. Samtyckesprincipen betyder att all medverkan i 
undersökningen är frivillig. Konfidentialitetsprincipen innebär att alla uppgifter ska 
behandlas med anonymitet. Med nyttjandeprincipen menas att all insamlad data endast 
får användas i forskningssyfte (Bryman 2002). Vid intervjutillfällena delgav vi 
undersökningspersonerna information om var rapporten kommer att publiceras, vilket 
Vetenskapsrådet (2002) menar att forskaren bör beakta. 
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman (2002) har begreppen varit föremål för en diskussion bland kvalitativa 
forskare. Debatten har behandlat begreppens relevans i kvalitativa undersökningar. 
Eftersom validitet handlar om mätning av resultat menar Bryman (2002) att begreppets 
betydelse i kvalitativa studier inte är särskilt viktigt att beakta.  
 
Validitet kan inom den kvalitativa forskningen förstås i förhållande till begreppen 
tillförlitlighet och överförbarhet. Tillförlitligheten svarar då på om forskaren införlivat de 
regler som finns samt om denne har vänt sig till undersökningspersonerna för bekräftelse 
av om forskaren uppfattat den insamlade empirin i enlighet med 
undersökningspersonernas intention (Bryman 2002). Vi har i denna undersökning 
implementerat de etiska principer som finns enligt Bryman men inte vänt oss till 
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intervjupersonerna i någon högre utsträckning för försäkran om att vi förstått dem rätt.  
Detta sänker delvis validiteten i vår undersökning.  
 
Överförbarhet som också tas upp som en aspekt av validitet i kvalitativa undersökningar 
enligt Bryman (2002) berör om resultaten går att generalisera i andra sammanhang. 
Bryman hävdar att generalisering av kvalitativ forskning är svårt att göra då den ofta 
bygger på detaljrik information från undersökningspersonerna. Denna information formas 
dessutom av den omgivning som dessa personer ingår i. Generaliserbarhet är inte det 
huvudsakliga målet i den kvalitativa forskningen då den syftar till att ge en djupare bild 
av det som forskaren avser att undersöka.  
 
Vad gäller reliabiliteten inom kvalitativ forskning kan denna sättas i samband med 
begreppen objektivitet och pålitlighet. Objektiviteten innebär att forskaren bör ha för 
avsikt att medvetet förhålla sig till problematiken kring den subjektivitet som inryms i 
kvalitativa undersökningar. Detta inbegriper i vilken mån forskaren inte låtit egna åsikter 
påverka resultatet i undersökningen (Bryman 2002). Vi har hela tiden varit medvetna om 
den svårighet kring objektivitet som finns i kvalitativa undersökningar och anser oss ha 
förhållit oss till detta på ett någorlunda bra sätt.  
 
Pålitligheten som även lyfts fram av Bryman (2002) innebär att forskaren skall beskriva 
alla delar i undersökningens process på ett utförligt sätt, vilket sedan kan ligga till grund 
för läsarens uppskattning av undersökningens sanningsenlighet. Vi har redogjort för 
undersökningens tillvägagångssätt och i det sista avsnittet av denna uppsats diskuteras vår 
metod. Därmed blir reliabiliteten i vår undersökning delvis högre än validiteten. 
 
4.7 Metoddiskussion 
De kvalitativa resultaten har ofta kritiserats av de kvantitativa forskarna att vara allt för 
subjektiva och impressionistiska, vilket skulle innebära att de kvalitativa forskarnas egna 
tolkningar om vad som är väsentligt påverkar resultatet i undersökningen (Bryman 2002). 
Trots denna kritik kring den kvalitativa metoden anser vi att vi valt rätt metod för vår 
undersökning. Vi har under bearbetningen av det insamlade materialet försökt förhålla 
oss objektivt men vi inser att vi omedvetet kan ha påverkat resultatet. 
 
Vad gäller urvalet tror vi det hade varit bättre att inte ha någon erfarenhet från de utvalda 
förskolornas verksamhet i undersökningen. Vi tror det hade blivit lättare att inta ett ännu 
mer objektivt förhållningssätt vid bearbetningen av intervjuerna. Vi anser att antalet 
förskollärare som intervjuades är lagom stort med tanke på tidsbegränsningen. Med hjälp 
av de intervjufrågor vi använt oss av anser vi oss ha fått en relativt god bild av 
planeringsarbetet i förskolan.  
 
Förskollärarna uppskattade att de i förväg fick ta del av några övergripande 
intervjufrågor. Vi tror att detta bidrog till att vi fick utförligare svar från förskollärarna 
överlag. Men vi är även medvetna om att förskollärarna kan ha förberett sig på olika sätt 
beroende på hur noga de läst frågorna men också att det kan finnas någon eller några som 
inte var förberedda alls. Anledningen till att vi bara gav dem några övergripande frågor 
var att förskollärarna skulle veta vad intervjun skulle handla om. Genom att lämna ut 
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övergripande frågor i förväg inser vi att det finns en risk att förskollärarna kan ha försökt 
ge oss de svar som de tror vi vill ha.  
 
På de förskolor där vi gick in i barngruppen och hjälpte till upplevde både förskollärarna 
och intervjuaren att det fanns gott om tid för intervjun. Men i efterhand tror vi att det 
hade varit bra om vi båda hade deltagit vid intervjuerna, eftersom några frågor uteblev 
vid intervjutillfällena. Vi tror även att följdfrågorna skulle ha blivit bättre. 
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5 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat vi fått fram genom intervjuerna med förskollärarna. 
Förskolornas namn är fingerade med Apelsinen, Bananen, Äpplet och Päronet. 
Förskollärarna benämns med bokstäverna A till H. De intervjuade förskollärarna redogör 
ofta för flera saker inom de olika kategorierna och därmed kan det finnas flera aspekter 
som lyfts fram än antalet förskollärare som deltagit i undersökningen. 
 
5.1 Planeringstidens omfattning 
Skolverket (2004) fann i sin utvärdering att planeringstiden varierar mellan kommuner 
och förskolor. Vad gäller tiden för planering i vår undersökning visade intervjuerna att 
såväl förskollärarnas enskilda som arbetslagets gemensamma planeringstid varierar 
mellan de utvalda förskolorna.  
 
Förskollärarnas enskilda schemalagda planeringstid sträcker sig från ingen alls upp till en 
och en halv timmes planering per vecka. De förskollärare som har schemalagd 
planeringstid har i genomsnitt drygt en timme avsatt för enskild planering per vecka. 
Denna planering sker utanför barngrupp. På en av förskolorna har pedagogerna en ”lapp” 
som medför att de har ett visst antal timmar per termin där de själva väljer vad de gör. På 
lappen skriver förskollärarna sedan vad de ägnat tiden åt. I denna studie räknas de två 
förskollärarnas arbete med denna ”lapp” in i det enskilda planeringsarbetet. Tre av 
förskollärarna vilka inte har schemalagd enskild planering utnyttjar stunder i 
verksamheten när det finns möjlighet. Det kan till exempel vara som i situationen nedan. 
 

Intervjuaren: Så ni har inte haft nån enskild planering? 
Förskollärare B: Nä, det har vi inte haft på länge. Men vi, däremot så tar man ju till vara på 
stunder… om barnen sover allihop på en gång så har man ju en stund.  

 
Dessa stunder som tas tillvara för att planera inrymmer begränsningar för förskollärarna i 
deras planeringsarbete, vilket förskollärare B betonar; ”Jag kan inte plocka fram mer än 
jag kan avbryta direkt när barnen vaknar”. Kärrby (1992) betonar att personaltätheten 
kan ha betydelse för kvaliteten i förskolans verksamhet och dess planering. Den enskilda 
planeringen sker mestadels på förskolan men hälften av de intervjuade förskollärarna 
delger att planeringsarbete även sker i hemmet.  
 

Intervjuaren: Var är du för nånstans när du planerar? 
Förskollärare F: Ja dels är jag här då om jag behöver sitta vid datorn så är jag inne på 
avdelningen. Men just det reflekterande, med alltså tänka igenom vad barnen har kommit och 
vad jag har sett för utveckling på dom och så, så sitter jag nog mer hemma. 
Intervjuaren: Du tar dig tid hemma.. 
Förskollärare F: Jag tycker det är lättare och få lugn och ro där. 

 
Omfånget på förskollärarnas gemensamma planeringstid varierar avsevärt. Förskolan 
Äpplet planerar avdelningsvis två timmar var tredje vecka. Förskollärarna anser att det är 
bra med mycket sammanhängande tid vid planeringen. Men de upplever att planeringen 
var tredje vecka är för sällan, förskollärare H menar att; ”[…] det är svårt att planera för 
tre veckor framåt i tiden, det hinner hända så mycket med barnen på vägen”. Därmed 
kan konstateras att planeringarnas aktualitet begränsas, exempelvis kan barnens intresse 
för ett specifikt område ha förändrats sedan planeringstillfället. Rosenqvist (1993) 
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betonar att planeringen bör ses som vägledning för genomförandet och genom 
planeringen skapas en förberedelse för att möta varje barn utifrån dess behov och 
intressen men även barngruppens spontanitet. 
 
På förskolan Päronet sker gemensam planering en timme i veckan, avdelningsvis. Medan 
Apelsinens förskola planerar en och en halv timme varje vecka gemensamt på hela 
förskolan. Därtill planerar förskollärarna avdelningsvis en timme varannan vecka. 
Förskolan Bananen skiljer sig nämnvärt från de andra genom att en av förskollärarna för 
tillfället arbetar själv på avdelningen och därmed inte har någon gemensam planering. 
Den andra förskolläraren på förskolan Bananen har ingen gemensam planeringstid under 
dagtid. Den gemensamma planering som förekommer sker under kvällstid i samband med 
ett möte som pedagogerna på hela förskolan oftast har en gång i månaden. På mötet ges 
även tid för varje avdelning att planera sin verksamhet och ibland lägger avdelningen 
själva in tid för planeringsarbete innan eller efter mötet. Den gemensamma 
planeringstiden varierar i genomsnitt mellan en till två timmar i månaden. 
 
En aspekt som lyfts fram av de intervjuade är att de skulle vilja ha mer tid både vad gäller 
den enskilda och den gemensamma planeringen. Förskollärarna tar bland annat upp att de 
vill ha mer tid till reflektion då denna delvis blir åsidosatt. Vilket även Johansson (2005) 
fann i sin undersökning, pedagogerna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för 
planeringen och för lite tid till att reflektera över sitt arbete.  Förskollärare D menar att 
utvärderingsarbetet inte hinns med. Förskollärare C betonar att hon skulle vilja ha mer tid 
för gemensam planering då hon upplever att arbetet med mål, kvalitetsarbete, 
likabehandlingsplan och värdegrund tar mycket tid. Förskollärare C menar: 
 

”Så det är ju väldigt mycket sånt som ska, det ska ju kopplas då till läroplanen och det måste 
ju alla vara med på. Det är ju ingenting som två personer kan sitta och skriva och sen, Tycker 
ni det här är okej liksom?Det ska ju diskuteras i arbetslaget. Så det är lite tight med tid”.    

 
Rosenqvist (1995) poängterar att det är viktigt att reflektera över hela 
verksamhetsprocessen då ingår även att reflektera över planeringsarbetet. Några av 
förskollärarna i denna studie reflekterar kring hur planeringstiden används, de menar att 
man borde kunna effektivisera planeringsarbetet ännu mer. Genom att exempelvis 
gemensamt diskutera vad som skall prioriteras i planeringsarbetet. Förskollärare E 
uttrycker det tydligt: 
 

”Som jag ser det i nuläget kan jag se att det är stressade perioder. Jag tycker det går för 
mycket tid till att ta ut bilder till barnens pärmar det tycker inte jag är relevant men det är en 
sak som vi måste prata om i arbetslaget. Planeringstiden är så viktig och det ska vara en bra 
tid som vi ska använda till pedagogiskt arbete och inte ta ut bilder och sätta i fotoalbum”. 
 
 

5.2 Arbetslagens gemensamma planering 
Under denna rubrik lyfter vi först fram innehållet i förskollärarnas arbetslags 
gemensamma planering. Därefter redogörs för deras avsikter med den gemensamma 
planeringen. Sedan följer förskollärarnas åsikter kring vad som är viktigast i den 
gemensamma planeringen. Här presenteras enbart resultatet från sju av de intervjuade 
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förskollärarna till följd av att en av förskollärarna i undersökningen för tillfället arbetar 
själv på avdelningen och därmed inte har någon gemensam planering. 
 
5.2.1 Innehåll i planeringen 
Förskollärarna nämner att på den gemensamma planeringen förekommer diskussion och 
reflektion kring arbetet i barngruppen. Poängteras skall dock att enbart tre av 
förskollärarna själva använder benämningen reflektion för detta arbete. Därmed antar vi 
att dessa förskollärare är mer medvetna om reflektionens betydelse för verksamheten än 
de övriga. Förskollärare E menar att ”Vi måste reflektera för att veta, hur går vi vidare 
med detta vi jobbar med. Och då måste vi reflektera”. Detta kan kopplas till 
Alexandersson (1999) vilken menar att genom att reflektera över sina erfarenheter bör 
pedagogen finna ny kunskap och handlingar kan omprövas utifrån reflektionen. 
Diskussionerna och reflektionerna kan handla om vad de har gjort i verksamheten, hur 
den fungerar och vad de gör i verksamheten samt hur arbetet kan utvecklas vidare. 
Förskollärare B ger följande exempel på detta: 
 

”Vi diskuterar väldigt mycket, alltså hur det fungerar, om vi ska ändra på nånting. Om de är 
nånting, som vid matbordet till exempel, om det är lite stojigt och stimmigt, - Är det bra att 
alla sitter kvar och väntar eller kan vi göra på ett annat sätt?”. 

 
Ett par förskollärare menar att en del av reflektionen kan ses som utvärdering av arbetet i 
barngruppen. Förskollärarna tar upp att den gemensamma planeringen innehåller 
diskussioner kring barnen och barngruppen om det är något specifikt som de vill delge i 
arbetslaget. Förskollärare H uttrycker att ”Vi går igenom barnen, om det är något 
speciellt och hur vi ska jobba med det, om det är någon som behöver speciell hjälp”.  
 
Planering av aktiviteter i olika slag förekommer i de tillfrågade förskollärarnas 
gemensamma planering. Aktiviteterna kan bland annat vara biblioteksbesök, vårlopp, 
sångsamlingar eller inskolningar. Den tidigare omnämnda aktivitetsplaneringen som 
Rosenqvist (1995) hävdar är vanlig, förekommer även vid den gemensamma planering 
som de intervjuade förskollärarna i vår undersökning har redogjort för. Ett par 
förskollärare nämner att de grovplanerar verksamheten av följande veckor. En av dessa 
framhåller att grovplaneringen är en plan på vad man skulle kunna göra i barngruppen 
men att det är barnens intressen som bestämmer hur arbetet ska fortlöpa. Därmed blir 
grovplaneringen inte en plan som alltid måste följas utan hänsyn tas till barnen. Enligt 
Skolverket (2004) krävs det att arbetslagen är flexibla i sin planering och inte låser sig vid 
planeringen utan att de utgår från barnen, detta för att utveckla barns lärande och 
inflytande. På den gemensamma planeringstiden uppger två förskollärare att de 
vidarebefordrar information från rektor och kolleger på andra avdelningar till arbetslaget. 
Dessa förskollärare tar även upp att det förekommer planering av mer praktiska saker på 
den gemensamma planeringen. En av förskollärarna säger:  
 

”Vem ska ringa det samtalet, vem pratar med den föräldern om det och det, vem gör 
observationerna nästa vecka, vem är med på rörelsen, vem har samlingarna nästa vecka? 
Mycket sånt praktiskt även om vi försöker klara av det annars men det blir att vi faller in i den 
trenden, att det är mycket det vi pratar om”. 
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Genom att planera verksamheten utifrån de uppsatta målen ges barnen möjlighet till 
varierande erfarenheter och den pedagogiska verksamheten uppnår en hög kvalitet 
(Kärrby 1992). Förskollärarna G och H tar upp att den gemensamma planeringstiden även 
läggs på arbete kring verksamhetens olika mål och hur arbetslaget ska kunna jobba vidare 
utifrån dem. Förskollärare G menar att arbetslaget diskuterar hur utvärdering av arbetet 
med målen ska ske, vilket exempelvis kan ske med hjälp av observationer. Hon tar även 
upp att de vid varje gemensam planering går igenom hur de ska gå vidare och vad som 
har hänt sedan föregående planeringstillfälle. Förskollärare C redogör för ett liknande 
innehåll i planeringen, då hon tar upp arbete med läroplanen, likabehandlingsplan och 
förskolans egna värdegrunds mål. Skolverket (2004) menar att planeringsarbetet ofta 
utgår ifrån de dokument som förskolan har att förhålla sig till exempelvis lokal 
arbetsplan, skolplan och läroplan. Alvestad (2001) menar att arbetet med lokala planer 
ger tillfällen för diskussion och reflektion kring läroplanens intentioner vilka är viktiga att 
diskutera för att förändra och förbättra verksamheten. 
 
5.2.2 Avsikten med den gemensamma planeringen 
Vad gäller varför förskollärarna planerar som de gör på den gemensamma planeringen 
framkom en stor variation dem emellan, vilket kan bero på att de använder planeringen 
till olika saker. 
 
Ett par av de intervjuade förskollärarna menar att planeringen främst är till för att få 
verksamheten att fungera. Förskollärare B beskriver det såhär ”Kommande aktiviteter 
planerar vi för gemensamt för att alla ska veta och vara överens om vad som ska göras 
inför och den dag aktiviteten ska genomföras”. Vidare menar hon att arbetet med små 
barn inte ger mycket utrymme för diskussioner under tiden som arbetet utförs, därmed 
måste arbetet förberedas. Hon tar också upp att de samtalar kring barnen inför 
utvecklingssamtalen för att få en helhetsbild av dem.  För att arbetslaget ska kunna stå för 
det som framförs vid utvecklingssamtalen menar hon att detta är viktigt; ”Vi ser alla 
olika saker och uppfattar inte allt lika”.  Förskollärare B betonar även att de diskuterar 
verksamheten och förhållningssätt i olika situationer för att kunna utveckla arbetet. I 
förskollärare D:s gemensamma planering diskuterar de barnen för att kunna tillgodose 
varje enskilt barns behov. Hon tar även upp att de utvärderar för att kunna utveckla 
verksamheten framåt. Förskollärare D menar ”Ja, det måste leda till nån förbättring 
ibland och utveckling. Ja, det måste leda framåt kan man säga. Ja och reflekterar man 
inte, så ja vad händer då? Då går man kanske kvar i dom gamla hjulspåren”.   
 
Rosenqvist (1993) menar att det är viktigt att ha en helhetssyn på förskolans verksamhet 
vad gäller planering, innehåll och genomförande samt att det finns en röd tråd i arbetet 
med barngruppen. Förskollärare G och E förklarar att de har läroplanen att förhålla sig 
till. Förskollärare E betonar att denna ska löpa som en röd tråd genom verksamheten. För 
att kunna utveckla och förändra verksamheten menar hon att det är nödvändigt med 
diskussion och reflektion kring arbetet. Men även att reflektera kring barnen för att kunna 
utgå ifrån dem när de utvecklar arbetet vidare. Att de lägger tid på praktiska saker och att 
vidarebefordra information från rektorn på den gemensamma planeringstiden är ett måste. 
Dock poängterar hon att det skulle var önskvärt om detta kunde ske på annan tid än 
planeringen.   
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För att lyckas nå de uppsatta målen behövs stöd och tid för gemensam reflektion över 
arbetet samt hur verksamheten kan utvecklas vidare (Skolverket 2005). Förskollärare H:s 
arbetslag har gemensamt bestämt att deras utvalda mål är viktiga att ständigt diskutera 
och arbeta med för att komma vidare i arbetet. Även förskollärare G lyfter fram att de 
arbetar med målen för att uppfylla dem på bästa sätt. Hon poängterar också att deras 
gemensamma planering är till för att uppfylla deras pedagogroll. I förskollärare C:s 
arbetslag menar hon att de planerar som dem gör för att skapa en gemensam syn på 
arbetet i barngruppen.  
 

Förskollärare C: Det är för att vi ska ha ett lika tänk. Om man tänker såhär, normer och 
värderingar och regler. Och såhär, det ska finnas en, vad heter det? Vi ska ha en.. 
Intervjuaren: Samsyn typ? 
Förskollärare C: Jaa, precis, att, sen gör man ju alltid lite olika men att grunden finns där. 
Och barnen ska känna att det spelar ingen roll vilken man frågar, det ska finnas samma sätt 
att jobba. 

 
Skolverket (2005) anser att i ett arbetslag förutsätts att man utvecklar gemensamma 
värderingar och har en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån de uppsatta målen.  
 
I förskollärare F:s arbetslag har de konstaterat att de inte är nöjda med sitt arbetssätt och 
försöker därför hitta ett sätt att förändra detta. Hon berättar också att förskollärarna i 
arbetslaget inte arbetat ihop särskilt länge vilket bidrar till att de på den gemensamma 
planeringstiden fortfarande försöker ”arbeta ihop sig”. 
 
5.2.3 Det viktigaste i den gemensamma planeringen 
Förskollärarna lyfter reflektion och diskussion som det viktigaste innehållet i den 
gemensamma planeringen. Förskollärare B, C, D och F menar att reflektionen handlar om 
vad de gjort, hur det fungerar i barngruppen och hur de kan gå vidare för att utveckla 
verksamheten. Även förskollärare E står för detta synsätt men lägger betoning på att det 
är viktigt att utgå ifrån barnen och deras utveckling för att därigenom planera 
verksamheten. Förskollärare H tycker det är viktigt att utvärdera vad de gjort för att 
utifrån den informationen kunna arbeta vidare med barnen. Hon delger att hon ”Försöker 
arbeta efter metoden planera, genomföra, utvärdera, utveckla”. I de ovan nämnda 
pedagogernas förhållningssätt till vad som är viktigast kan Rosenqvists (1995) 
resonemang kring att alla delar i planeringsarbetet påverkar varandra knytas an. 
Rosenqvist (1995) betonar även reflektionens betydelse för verksamhetens utveckling, 
vilket pedagogerna ovan har insikt i. 
 
Stukát (1998) menar att planeringen inriktar sig mot ett mål genom handling. 
Förskollärare G pekar på liknade, att det viktigaste är arbetet med målen och hur de ska 
nås men även att det är angeläget att de diskuterar för att få en gemensam syn på arbetet 
kring målen. I Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i förskolan (2005) lyfts vikten 
fram av att arbetslaget utvecklar gemensamma värderingar och att pedagogerna har en 
samsyn på barns utveckling och lärande utifrån de uppsatta målen. Förskollärare G:s 
uppfattning kan jämföras med det som Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i 
förskolan tar upp, då det förekommer likheter i deras resonemang.  
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5.3 Förskollärarnas enskilda planering 
Under denna rubrik kommer vi först att presentera innehållet i förskollärarnas enskilda 
planering. Därefter redogörs för deras avsikter med den planering de gett uttryck för. 
Sedan presenteras vad som enligt förskollärarna är de viktigaste faktorerna i deras 
enskilda planering.  
 
5.3.1 Innehåll i planeringen 
Alla förskollärarna arbetar med barnens portfolio, några förskollärare kallar dessa för 
pärmar. Förskollärare F menar att arbetet med portfolio innebär följande:  
 

”[…] vi samlar i en pärm och där det blir mest fotografier som ett fotoalbum egentligen. Det 
är lite lärande i också, självporträtt och intervju har vi med varje termin och så när vi hittar 
grejer såsom vi ser nån kanske har lärt sig trampa på cykeln och lite så där”. 

 
Ett par förskollärare lyfter fram en annan form av portfolio, vilken de kallar för 
arbetsportfolio. I denna dokumenteras information kring barnens utveckling för att 
pedagogerna ska kunna planera verksamheten utifrån barnen. Arbetsportfolion fungerar 
även som underlag för pedagogerna när de förbereder sig inför utvecklingssamtal. 
Arbetet med dokumentation genom foto är också utbrett bland alla de intervjuade 
förskollärarna. En del av fotodokumentationen är att synliggöra verksamheten på 
avdelningens väggar för vårdnadshavare och andra intresserade. Förskollärare H 
poängterar vikten av dokumentation och tar upp att ”Det är mycket tid som går till att 
dokumentera barns lärande och utveckling med hjälp av foto, det är nog det jag gör 
mest”. Förskollärare A har en annan syn på dokumentation med hjälp av foton då denna 
sker både på den enskilda planeringstiden och under arbetet i barngruppen.  
 

”Man ska fota och man ska skriva till bilderna, så mycket av det gör man ju i barngruppen 
och det är ju inte ett dugg bra. För är man i barngruppen ska man ju vara där och inte tänka 
på något annat eller sitta och skriva samtidigt”. 

 
Arbetet med dokumentation genom foto kan även sättas i samband med barnens portfolio, 
då dessa ofta innehåller foton på barnen i olika situationer. Ytterliggare en aspekt i det 
enskilda planeringsarbetet som alla förskollärare tar upp är förberedelse inför 
utvecklingssamtal. Det kan handla om att observera och intervjua barnen samt skriva 
anteckningar kring barnens utveckling, lärande och olika händelser på förskolan. 
Portfolio, fotodokumentation och förberedelse inför utvecklingssamtal är därmed det 
vanligast förekommande innehållet i den enskilda planeringen.  
 
Kummel (2002) samt Rosenqvist (1995) tar upp aktivitetsplanering som en vanlig form 
av planering i förskolans verksamhet. Aktivitetsplaneringen har framkommit som en del 
av i stort sett alla de intervjuade förskollärarnas planeringsarbete. Förskollärarna uppger i 
intervjuerna att de under planeringstiden i någon form förbereder inför aktiviteter i 
barngruppen. De tar upp att det exempelvis kan innefatta att förbereda samlingar, 
utedagar, sagopåsar, flanosagor och låna böcker på bibliotek samt att leta eller plocka 
fram material. Förskollärare E förklarar hur hon förbereder en samling: 
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”Nu jobbar vi med färg, då tog jag ut bilder då och färglappar så skulle de se vilka som är 
samma, så var det olika bilder på figurer. Så fick de se om de kunde koppla de, och det fick 
jag göra på min planeringstid till exempel”. 

 
Några förskollärare lyfter fram att de på sin enskilda planeringstid fördjupar sig i 
litteratur som är relevant för arbetet i barngruppen. En förskollärare menar att 
planeringstiden ibland används till mer praktiskt arbete vid datorn som att till exempel 
skriva scheman, skriva ut sånger och telefonlistor. En annan förskollärare tar upp att den 
enskilda planeringstiden till viss del används till reflektion kring barnen och deras 
utveckling. 
 
Intervjuerna visade att den planering som främst sker i hemmet berör förberedelse inför 
utvecklingssamtal och aktiviteter, skriva anteckningar om ansvarsbarn samt reflektion 
kring barnen. 
    
5.3.2 Avsikten med den enskilda planeringen 
De intervjuade förskollärarna menar att planeringen de gör enskilt är till för att vara 
förberedda inför det som ska ske i verksamheten. Förskollärarna betonar dock lite olika 
saker som de förbereder sig inför såsom olika aktiviteter vilka vi tidigare redogjort för (se 
5.3.1). Rosenqvist (1995) hävdar att förberedelse inför genomförandet i barngruppen är 
en del av den vanligaste planeringen av verksamheten. En av de ovanstående 
förskollärarna poängterar att avsikten med hennes enskilda planering är att få 
verksamheten att fungera men även att ha ett syfte och mål med det hon gör.  
 
En förskollärare uppger att förskolan har tagit ett gemensamt beslut kring vad den 
enskilda planeringstiden delvis ska användas till. Johansson (2005) menar att när ett 
arbetslag diskuterar innehållet i deras arbete utvecklas förenade förhållningssätt och 
strategier. Det gemensamma beslutet pedagogerna tagit innebär att de ska arbeta med den 
tidigare nämnda arbetsportfolien. Förskollärare E säger: ”Det är gemensamma beslut som 
vi har tagit, det här och det här ska vi göra, vi ska skriva om barnen, vi ska göra 
observationer på varje barn, vi ska skriva om varje barn varannan vecka”. Förskollärare 
F arbetar även med arbetsportfolio. Hon förklarar att anledningen till att hon arbetar med 
den på planeringstiden, är att arbetsportfolion är en form av förberedelse inför 
utvecklingssamtalen och att den medför att hon måste fokusera mer på varje barn. 
 
Ett par förskollärare anser att deras enskilda planering ser ut som den gör för att de vill 
synliggöra något för andra, men de lägger vikt vid olika ting. Förskollärare G säger att 
synliggörandet är till för att utveckla verksamheten och visa på vad man gjort. Däremot 
betonar förskollärare H att synliggörandet handlar om att visa på barnens lärande både för 
dem själva och för deras vårdnadshavare. Hon motiverar detta enligt följande: 
 

”Det ingår ju i mitt uppdrag att visa vad vi gör och synliggöra barns lärande för de själva 
och även för deras föräldrar, så det är jätteviktigt. De här portfoliepärmarna används ju 
flitigt, för barnen de plockar ner dom själva och sitter och tittar i dom och pratar om vad vi 
gjort och tycker det är jättespännande. Och det ger mig också en kick att barnen tycker att det 
är roligt”.   

 



 26

5.3.3 Det viktigaste i den enskilda planeringen 
En del av de intervjuade förskollärarna har valt ut en viktig aspekt i sin enskilda planering 
medan andra lyfter fram flera aspekter. Några av förskollärarna anser att reflektion är det 
viktigaste att lägga den enskilda planeringstiden på. Förskollärare E menar att 
reflektionen ska handla om barnen och hur man ska kunna arbeta vidare utifrån dem. 
Även förskollärare C och G poängterar att reflektionen kring barnen är viktig. Skolverket 
(2005) menar att pedagogerna bör diskutera och reflektera kring verksamhetens innehåll, 
organisation och arbetssätt för att kunna ompröva och förändra verksamheten utifrån de 
barn som deltar. Förskollärare F betonar att det är viktigt att fundera över ”varför man 
gör saker och om man kan förändra det”. Detta knyter även förskollärare C an till men 
hon uttrycker det något annorlunda ”Det är väl att få tiden att reflektera över, alltså vårt 
arbete, vad gör vi, hur gör vi och varför gör vi de”. Hon tar också upp förberedelse inför 
samlingar som en viktig del i planeringsarbetet. 
 
Förskollärare B och D tycker det är viktigt att förbereda aktiviteter såsom att leta material 
till samlingar, sagopåsar eller sångstunder. Förskollärare B tycker också att det är 
angeläget att planera utvecklingssamtal och dokumentera samtalen efteråt. Medan 
förskollärare D anser att det är viktigt att se om hon fått e-post på den enskilda 
planeringstiden. Dessa betonar även dokumentation kring barnen som viktigt. Likaså lyfts 
dokumentationen fram av förskollärare G och H, men förskollärare H lägger vikt vid att 
synliggöra barns lärande och utveckling. Skolverket (2005) poängterar att genom arbetet 
med dokumentation blir pedagogerna medvetna om barns intressen och behov och kan 
därmed utifrån detta planera verksamheten.  
 
Förskollärare G tycker att det är viktigt att vara förberedd inför vissa uppgifter i arbetet 
som till exempel inför studiebesök eller möten. Förskollärare A menar att det viktigaste i 
den enskilda planeringen för henne är att hon själv får bestämma över innehållet i 
förhållande till vad hon anser är viktigast för tillfället att planera. Ett liknande 
förhållningssätt menar Rockström och Jonasson (1986) var vanligt tidigare i förskolans 
verksamhet. Pedagogerna planerade och genomförde diverse aktiviteter med hänsyn till 
vad pedagogerna själva ansåg vara viktigt.  
 
5.4 Hur utnyttjas planeringstiden bäst?  
Några av de intervjuade förskollärarna anser att all deras planeringstid överlag används 
på ett bra sätt. Men de har alla synpunkter på hur den kan användas bättre. Dessa menar 
att planeringen kan bli mer effektiv genom att prioritera vad som ska göras och hur 
mycket tid som ska läggas på vad. Förskollärare E poängterar ”Sen det praktiska är min 
önskan att man kan klara av på annan tid. Och sen bilder, det är väl bra med den här 
pärmen som barnen får men man ska kanske begränsa det mer så det inte tog så mycket 
av planeringstiden”. Förskollärare H tror att en mall skulle kunna effektivisera 
planeringsarbetet. Förskollärare B lyfter fram att med mer planeringstid skulle arbetet 
med portfolio bli bättre samt att det skulle finnas möjlighet att föra pedagogiska 
diskussioner och läsa ny litteratur.   
 
Några av de intervjuade tycker att planeringstiden bäst används till reflektion kring 
verksamheten och barngruppen för att kunna vidareutveckla arbetet. Stukát (1998) 
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betonar att reflektionen är aktuell i diskussioner om pedagogernas utveckling för att bli 
professionella, vilket förskollärare F ger uttryck för. Hon menar att genom reflektion kan 
hennes yrkesroll utvecklas. 
 

”För att utveckla mig själv skulle det behövas mer, men visst det tar tid och är svårt att 
reflektera. Det är ett kritiskt tänkande men man måste se hur man går vidare liksom, det var 
bra men jag hur gör jag detta bättre, att man inte är för kritiskt mot sig själv för då tror jag 
det kan bli negativt.”  

 
Ett par förskollärare ser att planeringstiden bäst används till att skapa en samsyn i 
arbetslaget kring arbetet. Detta kan delvis knytas an till den pedagogiska grundsynen som 
Kummel (2002) och Rosenqvist (1995) lyfter fram. 
 
Förskollärare G tycker att det bästa sättet att använda planeringstiden är att vid den 
gemensamma planeringen vara väl förberedd och se till att alla får möjlighet att framföra 
sin åsikt. Förskollärare D tar upp flera faktorer som enligt henne planeringstiden bäst 
används till. Dessa är bland annat att diskutera barnen, utvärdera verksamheten och 
pedagogiska diskussioner. 
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6 Diskussion 
I avsnittet förs en diskussion kring vår undersökning om planeringsarbetet i förskolan. 
Först diskuteras vår resultat- och analysdel i förhållande till syftet. Därefter ges förslag 
till vidare forskning.  
 
6.1 Resultat och analysdiskussion 
Vårt syfte med studien var att belysa förskollärarnas förhållningssätt till 
planeringsarbetet. Dessa har skiljt sig åt och gett en bred bild av vad planeringsarbete i 
förskolan kan innebära.  
 
Rosenqvist (1995) definierade begreppet planering på två olika sätt. Hon menar att en 
betydelse av planering avser det konkreta dagliga arbetet i barngruppen. Denna är den 
vanligaste formen av planering enligt Rosenqvist (1995). Medan den andra definitionen 
inbegriper även utvärdering av planeringsarbetet och reflektion över utvärderingen. Vår 
undersökning visar också på att det konkreta dagliga arbetet är det vanligaste innehållet i 
planeringen. Två förskollärare visar på att de börjat reflektera kring vad som görs på 
planeringen och ifall det är rätt innehåll. Vi tolkar det så att dessa förskollärare är på god 
väg mot Rosenqvists (1995) andra definition av planering. Detta tror vi är viktigt för den 
pedagogiska verksamheten, att utvärdering även sker av planeringsarbetet och att denna 
blir föremål för reflektion. Genom att utvärdera planeringsarbetet menar vi att 
planeringsarbetet kan utvecklas vilket även borde främja verksamheten. 
 
I begreppet pedagogisk planering som Rosenqvist (1995) redogjort för behandlar hon 
teoretisk förberedelse och teoretiskt genomförande. Förskollärarna i vår undersökning 
visar på att de delvis gör vad dessa begrepp innefattar. Vad gäller teoretisk förberedelse 
har vi sett att några förskollärare strävar efter en gemensam samsyn. Teoretiskt 
genomförande som enligt Rosenqvist (1995) består av diskussion och reflektion kring 
förväntningar inför genomförandet i barngruppen och att sätta upp syften med arbetet har 
vi delvis sett i vår undersökning. Diskussion och reflektion har visat sig vara 
betydelsefullt för förskollärarna. Men att reflektionerna handlar om förväntningar inför 
genomförandet har inte gått att utläsa i intervjusvaren. Att förskollärarna i 
planeringsarbetet sätter upp syfte för arbetet förekommer i mindre utsträckning. Detta 
menar vi påvisar att förskollärarna inte har funderat kring varför de gör det de gör på sin 
planering. Vi anser även att utan syften för arbetet borde det vara svårt för förskollärarna 
att motivera sitt arbetssätt och innehåll för exempelvis vårdnadshavare. 
 
Vårt resultat visar på att en vanlig företeelse i den gemensamma planeringen är 
diskussion och reflektion kring barnen och barngrupperna. Kummel (2002) belyser att 
forskningen kring det kompetenta barnet framhåller att förskolepedagogiken måste ta 
hänsyn till vart varje individuellt barn befinner sig i sin utveckling. Vi antar att 
diskussionen och reflektionen kring barnen på den gemensamma planeringen är ett sätt 
för förskollärarna att ta hänsyn till barnens individuella utveckling och behov. 
 
Vad gäller innehållet i den enskilda planeringen är det vanligaste att arbeta med barnens 
portfolie, dokumentation med hjälp av foto och förbereda sig för utvecklingssamtal. Vi 
har inte hittat någon tidigare forskning som visat på att planeringstiden används till dessa 
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saker. Detta kan bero på att den forskning vi har tagit del av är några år gammal och att 
arbetet med portfolie och fotodokumentation uppmärksammas mer nu än tidigare. Att alla 
förskollärarna tar upp förberedelse inför utvecklingssamtal tror vi skulle kunna grunda sig 
i att det var aktuellt i verksamheterna just vid intervjutillfällena.  
 
Tiden uppfattas generellt av de intervjuade förskollärarna vara otillräcklig vilket även 
Johansson (2005) kommit fram till i sin undersökning. Intresseväckande är att alla våra 
intervjuade förskollärare ville ha mer tid till planering, både de som inte har någon och de 
som har planeringstid. För oss är det självklart att de utan planeringstid borde få tid till 
planering, för hur kan förskollärarna utan planeringstid annars bidra med samma kvalitet i 
planeringsarbetet och verksamheten som förskollärarna med planeringstid? Kärrby 
(1992) menar att personaltätheten kan ha betydelse för kvaliteten i planeringsarbetet. 
Intressant är dock att närmare hälften av förskollärarna anser att planeringsarbetet kan 
effektiviseras. Vi uppfattar det som att dessa förskollärare har ett medvetet 
förhållningssätt till planeringsarbetet eftersom de reflekterar över hur den ska användas 
och till vad. Kanske skulle den så kallade tidsbristen kunna undvikas genom 
effektivisering av tiden och genom att förskollärarna funderar mer på vad de lägger sin 
tid på, hur de använder den och varför.   
 
I den tidigare forskning vi tagit del av framkommer inte dokumentation som ett särskilt 
omfattande innehåll i planeringen. Vår undersökning har visat att flertalet förskollärare 
lägger mycket tid på dokumentation med hjälp av foto. Förskolans läroplan betonar 
”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett 
viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 
utvecklingsbehov.” (Lpfö98 s. 4). Fotodokumentation kan enligt oss vara ett bra sätt att 
synliggöra verksamheten och barns lärande och utveckling. Men det är viktigt att ha ett 
reflekterande arbetssätt kring dokumentationen och att arbetet med dokumentation kan 
kopplas till verksamhetens mål och syfte. Vi ställer oss emellertid frågande till om all 
fotodokumentation som sker på planeringstid synliggör verksamheten och barns lärande 
och utveckling. Vi har fått uppfattningen av att barnens portfolier och dokumentationen 
mer liknar ett fotoalbum, det handlar alltså inte om pedagogisk dokumentation. Är det 
klippa och klistra foton som vi ska lägga vår planeringstid på efter tre och ett halvt års 
utbildning? 
 
Förskollärarna tar upp att de vill ha mer tid till reflektion då denna blir åsidosatt. Det 
tolkar vi som att de är intresserade att förstå sina egna handlingar och förbättra samt 
utveckla verksamheten. Johansson (2005) fann i sin undersökning att pedagogerna var väl 
medvetna om hur viktig reflektionen är i arbetet. Även vårt resultat visar att alla 
förskollärarna är medvetna om reflektionens betydelse i arbetet och att de upplever denna 
som viktig. Intressant är dock att endast en förskollärare tar upp att hon reflekterar på den 
enskilda planeringstiden. Hur kan detta komma sig? Är det så att reflektion förknippas 
med något som görs tillsammans i exempelvis ett arbetslag? Vi menar att det är viktigt att 
även reflektera på den enskilda planeringstiden. Detta för att bli medveten om sitt eget 
förhållningssätt men även för att kunna utveckla sitt arbete och utvecklas i sin yrkesroll.  
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Alvestad (2001) menar att om läroplaner skall genomsyra det pedagogiska arbetet är det 
viktigt att pedagogerna blir medvetna om de didaktiska frågorna vad, hur och varför, det 
måste således finnas utrymme för att diskutera tolkningar utav läroplanen i förhållande 
till dessa. Genom vår undersökning har det framkommit att förskollärarna ofta reflekterar 
kring frågorna vad och hur. Däremot glömmer de ofta bort att ställa sig frågan varför när 
de reflekterar, kan detta bero på att denna fråga omedvetet diskuteras och reflekteras 
kring i arbetslaget?  Rosenqvist (1995) anser att det är viktigt att pedagogerna vet varför 
de gör det de gör och att de har gemensamma syften i arbetet. Varför är för oss en viktig 
fråga att reflektera kring som för oss innebär att man synliggör sina motiv både för sig 
själv och för andra. Detta borde leda till att det blir lättare att ifrågasätta de egna 
handlingarna och tillvägagångssätten. Reflektionen måste enligt vår åsikt även inbegripa 
den didaktiska frågan varför.  
 
Vad gäller Kummels (2002) tre kategorier kring planering har vi inte sett någon renodlad 
form utav dessa. Det verkar istället vara så att det förekommer en blandning utav dessa 
hos de intervjuade förskollärarna. Rosenqvist (1995) hävdar att aktivitetsplanering är den 
mest vanliga formen av planering. Vi har sett att denna förekommer men att den enbart är 
en liten del av innehållet bland allt det andra som förskollärarna uppger att de gör i 
planeringsarbetet. Aktivitetsplaneringen är mest vanlig på den enskilda förskollärarens 
planering även om den i viss mån förekommer på den gemensamma. 
 
Alvestads (2001) undersökning visade på två skilda synsätt hos förskollärare kring 
rammeplanens eventuella införande i förskolan. Några förskollärare uppfattade den som 
ett hot för den pedagogiska friheten. De andra såg rammeplanen som hjälp i utvecklingen 
av verksamheten och den egna lärarrollen. I vår undersökning nämner hälften av 
förskollärarna att deras planeringsarbete sker i anknytning till läroplanen på något sätt. 
Detta är förvånande eftersom det är pedagogernas uppdrag att arbeta utefter läroplanen. 
Förskollärarna i vår undersökning har inte gett uttryck för något av de synsätt som 
Alvestad (2001) tar upp i sin avhandling. Skolverkets (2004) utvärdering visar på att 
pedagoger ofta utgår från läroplan, skolplan och lokal arbetsplan. I vår undersökning 
framkom att hälften av förskollärarna knyter an till läroplanen på något vis i 
planeringarna.  
 
Förskolans läroplan betonar att ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna 
planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” (Lpfö98 s. 
11). En förskollärare i vår undersökning som tagit upp att de gör en grovplanering av 
följande veckor menar att denna är ett stöd i deras arbete med barnen. Hon poängterar att 
det är barnen som ska visa vägen för hur arbetet ska fortlöpa. Enligt oss är detta viktigt att 
ta hänsyn till i det pedagogiska arbetet, förskolan är ju till för barnen.  
 
Rockström och Jonasson (1986) lyfter fram att planeringarna förr hade skiftande kvalitet 
eftersom det inte fanns några riktlinjer för innehåll i verksamheten, vad barnen bör lära 
sig och hur planering och genomförande skulle ske. Idag finns en läroplan för förskolan 
som anger strävans mål, vilka kan förstås som riktlinjer för exempelvis innehållet och vad 
barnen ska erbjudas i verksamheten. Vi tror utifrån vårt resultat att det på de utvalda 
förskolorna finns skiftande kvalitet i planeringsarbetet. Därför hoppas vi att vårt 
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examensarbete bidrar till att planeringsarbetets betydelse uppmärksammas och blir 
föremål för diskussion i de pedagogiska verksamheterna. Vilket vi tror på sikt kan höja 
kvaliteten både i planeringsarbetet och i verksamheterna.  Vår förhoppning är att detta 
inom en snar framtid även bidrar till att höja förskollärarnas status i samhället. 
Alvestad (2001) poängterar att det bör pågå en ständig diskussion kring planeringsarbetet 
i förskolan. 
 

”… ein konsensusprosess i planarbeid kan före til at usemje vert göymt. Vektlegging av 
konsensus som pinsipp förer til at den opne utvecklinga av idear, kritikkprosessar og debatt 
vert ’lagt i boks’. Konsensus kan slet ikkje vere målet i eit pedagogisk arbeit.” (Alvestad 2001 
s. 98).  

 
Utifrån vår undersökning och Alvestads (2001) resonemang ovan inser vi betydelsen av 
att diskutera och reflektera kring planeringsarbetet, detta för att både planeringen och 
verksamheten ska utvecklas.  
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har en del ytterliggare frågor väckts hos oss. Eftersom vi har fått 
inblick i förskollärarnas syn på planeringsarbetet skulle det vara intressant att även få 
rektorernas syn på förskollärarnas planering. Vi tror att rektorernas syn kan ha inverkan 
på planeringsarbetets villkor i förskolan.  
 
En annan aspekt som vi anser vara intressant att undersöka om förskollärarnas 
yrkeserfarenhet och utbildningsår har betydelse för deras förhållningssätt till planering. 
Med tanke på detta skulle det även vara intressant att undersöka om planeringen på något 
sätt kan bidra med kompetensutveckling och hur förskollärarnas profession kan främjas 
genom planeringsarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Referenser 
Alexandersson, Mikael (red). (1999). Styrning på villovägar. Lund: Studentlitteratur 
 
Alvestad, Marit. (2001). Den komplekse planlegginga. Førskolelærarar om pedagogisk 

planlegging og praksis. (Göteborg Studies in Educational Sciences, nr 165). Göteborg: 
Acta Universitatis Gothoburgensis 

 
Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder.  Malmö: Liber AB 
 
Kihlström, Sonja (1998). Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll. Lund: 

Studentlitteratur 
 
Kummel, Gretel (2002). Planering av pedagogisk verksamhet i daghem – ett instrument 

för kompetensutveckling. Rapport nr 2 Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi  
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Kärrby, Gunni (1992). Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Stockholm: CE Fritzes 

AB 
 
Johansson, Eva (2005). Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen 
i förskolan. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling  
 
Lpfö98 (1998). Läroplan för förskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
  
Pramling, Ingrid (1994). Kunnandets grunder- prövning av en fenomenografisk ansats till 

att utveckla barns sätt att uppfatta sin omvärld. (Göteborg Studies in Educational 
Sciences 94). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

 
Rockström, Mia & Jonasson, Birgitta (1986) Förskolans pedagogiska roll. Upplaga 2:1 

Stockholm: Liber  
 
Rosenqvist, Mia Maria (1995). Planering av pedagogisk verksamhet. Rapport 1995:1 

Sektionen för humaniora och beteendevetenskap, Högskolan Falun Borlänge  
 
Skolverket (2004). Förskola i brytningstid - Nationell utvärdering av förskolan. Rapport 

nr 239. Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan. Stockholm: 

Fritzes 
 
Stenmalm Sjöblom, Lena & Johansson, Inge (1992). Förskolan : kunskap, kompetens, 

kvalitet. Solna: Almqvist & Wiksell  
 



 33

Stukát, Staffan (1998). Lärares planering under och efter utbildningen. (Göteborg 
Studies in Educational Sciences 121). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 

 
Vetenskaprådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. HSFR (Humanistisk-samhälls-vetenskapliga 
forskningsrådet). 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
Hämtad 2008-04-28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilaga 1 



 34

Intervjuguide förskollärare 
 

 
TEMA: Enskild planering 
• Vad gör du på din planeringstid? Vad planeras på planeringstiden? 
• När och var sker planeringen?  
• Har du schemalagd planeringstid?  
• Hur mycket planeringstid har du enskilt? Tycker du att tiden räcker till?  
• Hur ofta planerar du enskilt?  
• Varför planerar du på detta viset?  
• Vad tycker du är viktigast i din enskilda planering? 
 
TEMA: Gemensam planering 
• Vad planerar ni på den gemensamma planeringstiden? 
• Vad gör ni på planeringstiden? 
• När och var sker planeringen? 
• Hur mycket planeringstid har ni? Tycker du att den gemensamma planeringen 

räcker till? 
• Hur ofta planerar ni gemensamt i arbetslaget? 
• Varför planerar ni på detta viset? 
• Hur skulle du vilja att er planering såg ut? 
• Vad tycker du är viktigast i den gemensamma planeringen? 
 

 
När du tänker på planeringstiden hur tycker du den bäst kan användas? 
 
Är det något du vill tillägga? 
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Intervjufrågor 
 

• Hur använder du din enskilda planeringstid? 

• Hur används arbetslagets gemensamma planeringstid?  

• Hur skulle du vilja att arbetslagets planering såg ut? 

• När du tänker på planeringstiden hur tycker du den bäst kan 
användas? 
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Hej! 
 
Vi är två studenter från Växjö Universitet som skriver ett examensarbete 
om planeringsarbetet i förskolan. Därför skulle vi gärna vilja intervjua er för 
att få reda på hur ni ser på planeringen och vad den innehåller för just er.  
 
Er medverkan kommer naturligtvis att vara frivillig och all information 
kommer att vara anonym och behandlas konfidentiellt. Det insamlade 
materialet från intervjuerna kommer att användas i vårt examensarbete. 
Examensarbetet kommer att publiceras på bibliotekets databas (DIVA) och 
kan komma att användas i andra forskningssammanhang. För att få med så 
mycket information som möjligt skulle vi gärna vilja spela in intervjuerna med 
bandspelare, skulle det vara ett hinder för ert deltagande så löser vi detta. 
Ni får även tillgång till några frågor som ni kan fundera över innan 
intervjutillfället.  
 
Vi har tänkt genomföra två intervjuer med förskolelärare på varje förskola.  
 
Det skulle vara önskvärt om intervjuerna kunde genomföras under vecka 17 
eller 18. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att gå ifrån er barngrupp 
och därför är en av oss villig att gå in och hjälpa till i barngruppen under 
intervjutillfället, om ni så önskar. 
 
Med vänliga hälsningar 
Ulrika & Lea 
 
Har ni några frågor eller bara vill veta mer om vårt arbete får ni gärna höra 
av er!  
 
Ulrika Thor: XXXX 
Lea Olsen: XXXX 
 
 


