
 

 

Av: Emelie Jansson och Therese Åkerberg 
 
Handledare: Janne Kontio 
Examinator: Susanne Waldén 
Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 
Kandidatuppsats 15 hp  
Pedagogik | höstterminen 2016 
Förskollärarutbildning med interkulturell profil 
 
 

Avdelningsplanering i förskolan 
 
En studie om vad pedagogerna anser är syftet 
med avdelningsplaneringen och hur pedagogerna 
följer upp syftet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Innehållsförteckning	

Abstract	...............................................................................................................................................	1	

1.	Inledning	........................................................................................................................................	2	
2.	Bakgrund	.......................................................................................................................................	2	

3.	Syfte	och	frågeställningar	........................................................................................................	3	

4.	Teorianknytning	.........................................................................................................................	3	
4.1	Läroplansteori	....................................................................................................................................	3	

5.	Tidigare	forskning	......................................................................................................................	4	

6.	Material	och	metod	..................................................................................................................	10	
6.2	Intervju	................................................................................................................................................	11	
6.3	Observation	........................................................................................................................................	12	

6.4	Urval	...........................................................................................................................................	13	
6.5	Etiska	överväganden	.......................................................................................................................	14	
6.6	Analysmetod	......................................................................................................................................	15	
6.7	Fördelning	av	arbetet	i	vår	studie	..............................................................................................	16	

7.	Analys	och	resultatredovisning	..........................................................................................	16	
7.1	Sammanställning	av	observation	förskolan	Planeten	i	Stockholm	................................	16	
7.2	Sammanställning	av	observation	förskolan	Smörblomman	i	Södertälje	.....................	17	
7.3	Sammanställning	av	intervjuer	–	Förskolan	Smörblomman,	Södertälje	......................	19	
7.4	Sammanställning	av	intervjuer	–	Förskolan	Planeten,	Stockholm	.................................	21	
7.5	Vad	anser	pedagogerna	är	syftet	med	avdelningsplaneringen?	......................................	24	
7.6	Hur	arbetar	pedagogerna	med	avdelningsplaneringen	i	förskolan?	.............................	27	
7.7	Hur	används	den	tid	som	finns	för	avdelningsplanering?	Vad	prioriteras/hinns	med	
&	vad	hinns	inte	med?	...........................................................................................................................	32	

8.	Slutdiskussion	...........................................................................................................................	34	
8.1	Vidare	forskning	...............................................................................................................................	38	

9.	Käll-	och	litteraturförteckning	............................................................................................	39	

10.	Bilagor	.......................................................................................................................................	40	
10.1	Informationsbrev	..........................................................................................................................	40	

10.2	Intervjuguide	........................................................................................................................	41	
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

Abstract	

Title: Unit planning in preschool – a study of what the teachers in preschool think the purpose 

of unit planning is and how they follow up the purpose.  

Term: Fall semester 2016/2017 

Authors: Emelie Jansson and Therese Åkerberg 

Supervisor: Janne Kontio 

 

The purpose of this study is to examine what the teachers in preschool think the purpose is 

with the units planning in preschool and how they follow up the purpose. The question 

formulations are: What do the teachers think the purpose of unit planning is in preschool? 

How do the teachers work with the unit planning in preschool? How is the time being used 

when it comes to unit planning? What do the teachers prioritize/what do the teachers have 

time for and what do they not have time for? 

 

To be able to answer these questions we used curriculum theory, we interviewed six teachers 

from two preschools, one from each unit, and we also did two observations of unit planning, 

one each from the two preschools. The result showed that the teachers think the purpose is to 

see the children's learning and interests, how they can challenge the children and to get an 

approval from the director regarding the quality of the preschool. The teachers do not have the 

same amount of time to plan, the teachers plan with the children’s interests in mind, they 

reflect on what they have done earlier and they plan what material they are going to use with 

the children, they discuss and plan for parent/teacher meetings and preschool introductions. 

The teachers think it is important to work with the curriculum but do not have it with them 

during unit planning. We could see they are aware of the curriculum goals and that not having 

enough time and factors like not having certain information for the planning of a preschool 

introduction, not being prepared, drifting away from what they need to talk about and not 

being able pedagogical documentation when and where they want affects the planning. Some 

of the teachers prioritize reflections about the documentations and not so much planning for 

the following week and some of the teachers could do both.  

 

Keywords: preschool, unit planning, reflection, pedagogical documentation, curriculum 

Nyckelord: förskola, avdelningsplanering, reflektion, pedagogisk dokumentation, läroplan 
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1.	Inledning	

Som pedagog på förskolan så ingår det att man ska planera verksamheten. Våra erfarenheter 

av planering på förskolan visar att det ser olika ut när man planerar verksamheten, exempelvis 

att man planerar miljön när det gäller aktiviteter som ska genomföras varje vecka när det 

gäller projektarbete och temabete, att prata om inskolning, föräldrasamtal/utvecklingssamtal 

och så vidare. Ibland har man prioriterat andra saker före avdelningsplaneringen för att 

pedagogerna anser att det är viktigare eller att det kan bero på tidsbrist och i vissa fall så kan 

planeringen på förskolan ställas in på grund av exempelvis personalbrist. Gannerud och 

Rönnerman (2007) har genomfört en tidigare studie där de har undersökt vad lärares arbete i 

förskola och skola innebär, samt hur lärarna beskriver sitt arbete utifrån berättelser kring 

arbetets innehåll och utformning. De har även gjort observationer för att få en bild av deras 

arbete över en dag (2007,s. 8-9). Denna studie och våra tidigare erfarenheter har gjort oss 

inspirerade till att undersöka avdelningsplaneringen på förskolan och vad är då syftet med 

avdelningsplaneringen på förskolan? För att ta reda på detta valde vi frågeställningar som: 

Vad anser pedagogerna är syftet med avdelningsplaneringen på förskolan? Hur används den 

tid som finns för avdelningsplanering? Vad prioriteras/hinns med och vad hinns inte med? 

Samt hur arbetar pedagogerna med avdelningsplaneringen på förskolan? Dessa frågor 

undersöktes genom intervjuer och observationer. 

2.	Bakgrund	

I läroplanen som Skolverket (Lpfö 98 rev. 2010) har skrivit så står det bland annat att 

förskolan ”ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas” Skolverket nämner i läroplanen även att syftet med utvärderingen i förskolan är att 

pedagogerna i förskolan ska få kunskap om förskolans kvalitet. Med detta menar de att 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande ska kunna utvecklas så att varje barn 

ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Genom att utveckla bättre 

arbetsprocesser kan förskolan se och avgöra om pedagogerna tillgodoser att barnens 

utveckling och lärande sker i enlighet med läroplanens mål (2010,s.14). 
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3.	Syfte	och	frågeställningar	

Vi vill undersöka avdelningsplaneringen i förskolan. Syftet med studien är att undersöka vad 

som är syftet med avdelningsplaneringen och om pedagogerna följer upp syftet. För att vi ska 

kunna besvara vårt syfte har vi valt dessa frågeställningar: 

 

• Vad anser pedagogerna är syftet med avdelningsplaneringen? 

• Hur arbetar pedagogerna med avdelningsplaneringen i förskolan? 

• Hur används den tid som finns för avdelningsplanering? Vad prioriteras/hinns med & 

vad hinns inte med? 

4.	Teorianknytning	

I denna del så kommer vi att beskriva den teori vi valde att koppla till vår studie. Vi valde att 

använda oss av läroplansteori då pedagogerna på förskolan arbetar och styrs av läroplanen för 

förskolan. Läroplanen kan påverka pedagogernas syn och tankesätt kring vad de anser är 

syftet med avdelningsplaneringen och hur de arbetar.  

	

4.1	Läroplansteori	

Läroplansteoretikern Ulf P. Lundgren (1983) förklarar läroplansteori genom att dela upp 

teorin i två begrepp för att få förståelse för vad läroplansteori innebär. Han definierar 

begreppen läroplan och teori. Teori kan beskrivas som en förklaring som grundas på befintlig 

data om ett visst fenomen. En teori ger på så vis en förklaring hur data tolkas genom en 

förklaring som är grundad på den tolkning som har gjorts mellan de relationer som finns 

mellan de olika data. Ny data som kommer fram kan då förändra teorin. Författaren menar 

också på att teori inte bara bygger på en förklaring av ett antal data och observationer utan 

även kan bygga på vissa ej prövade antaganden om fenomenet som ska undersökas. Det 

handlar även om vad kunskap anses vara och hur kunskap läggs upp. Författaren beskriver 

även att all utbildning är en konstgjord process på så sätt att den har kommit till med vissa 

specifika syften, ett specifikt innehåll och metodik. För att kunna förändra dessa processer 

behövs det kunskap om hur processerna bestäms och kontrolleras. Utbildning kan utifrån 

politiskt agerande förändras, men detta agerande kräver att man har en förståelse för hur 

verkligheten ser ut och hur det fungerar samt utifrån de mål som finns (1983,s.19-23).  

 



 

 4 

Läroplansteori kan utifrån detta ses som en strävan att försöka skapa kunskap om hur 

utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik bildas i ett samhälle och en kultur. Läroplan 

som begrepp kan definieras inte bara som ett tydligt styrinstrument utan även det tankesätt 

som varit styrande. Med det menar författaren att begreppet läroplan kan beskrivas med en 

kod och med det menas hur läroplanen ska vara uppbyggd. I en läroplan så kan man lägga 

märke till tre olika nivåer när det gäller läroplanens uppbyggnad och struktur. Den första 

nivån syftar på hur vissa värderingar, kunskaper och erfarenheter som tas fram anses vara 

viktigare än andra. Den historiska utvecklingen inverkar på hur uppfattningen om läroplanens 

syfte, innehåll och funktion ses. Arbetsmarknaden påverkar också läroplanens uppbyggnad 

och hur detta uppfattas av samhällets olika grupper (Lundgren 1983,s.19-23).  

 

Med den första nivån så avses hur olika teorier om utbildning och hur dessa bildar, styr och 

kontrollerar vilka mål, innehåll och metodik utbildningen har och hur detta ska kontrolleras. 

Den andra nivån handlar om frågor som är kopplade till styrandet av en utbildning. Dessa 

frågor har varit hur läroplanen ska utvecklas. Utvecklingen av läroplanen går igenom olika 

processer när det kommer till beslut och kontroll av hur ett styrinstrument för hur en 

utbildning skapas. Pedagogisk forskning och utvecklingsarbete styr hur läroplanen formas när 

det kommer till utbildningens innehåll och metodik samt hur man kontrollerar och utvärderar. 

Den tredje nivån handlar om frågor som hur en läroplan och ett läromedel påverkar 

undervisningsprocessen. Frågor som ingår i dessa frågor är exempelvis: på vilket sätt styr 

läroplanen undervisningen? på vilka sätt kan de utvecklas olika sätt att lära sig utifrån den 

struktur som finns och utifrån läroplanen? hur formas eleverna till samhällsmedborgare om 

det arbetas utifrån läroplanen? Sammanfattningsvis är detta tre nivåer som berör mål, innehåll 

och undervisningsmetod i en läroplan (Lundgren 1983,s.19 - 23). Läroplansteorin har vi 

använt oss av för att kunna få syn på hur pedagogerna tolkar vad syftet är med 

avdelningsplaneringen i relation till läroplanen och hur de arbetar med avdelningsplaneringen. 

5.	Tidigare	forskning	

Här kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som finns för det område vi har 

undersökt och som är relevant för vår undersökning. Vi kommer även att ta upp vad andra har 

kommit fram i sina studier och hur vår undersökning kan ses i förhållande till tidigare 

forskning. Vi vill också få en uppfattning om hur forskningsfältet ser ut när det kommer till 
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vårt forskningsområde, vad som har gjorts tidigare inom det området och hur vi kan bidra till 

den forskningen.  

 
Pedagogerna Eva Gannerud och Karin Rönnerman har genomfört en studie där de har 

undersökt vad lärares arbete i förskola och skola innebär (2007). Samt hur lärarna beskriver 

sitt arbete utifrån berättelser kring arbetets innehåll och utformning. Författarna har även gjort 

observationer för att få en bild av deras arbete över en dag (2007,s.8-9). I deras studie tar de 

bland annat upp i berättelserna från förskolan att lärarna får prioritera vissa saker över annat, 

till exempel så berättar läraren på en resursavdelning att de får lägga mer tid på möten som rör 

föräldrar, talpedagoger och psykologer för att tillgodose barnens behov medan andra 

avdelningar kan använda tiden till att förbereda och planera temaarbeten. Genom intervjuer 

med pedagoger från förskolan har de fått fram beskrivningar av hur de organiserar och 

planerar arbetet på förskolan. När det kommer till hur planeringen går till, hur de organiserar 

för samverkan med varandra och andra, för föräldrakontakter, barns in- och utskolning och 

arbetet i barngruppen när det gäller mål och innehåll (Gannerud och Rönnerman 2007, s.45-

59). 

 

När pedagogerna organiserar och planerar arbetet på förskolan så tar pedagogerna upp att all 

personal på förskolan samlas och har möten en till två gånger i månaden på varje avdelning. 

Varje avdelning har en grovplanering av arbetet som de diskuterar fram på avdelningsmötet. 

Grovplaneringen innebär att pedagogerna diskuterar en termin och de teman som ska tas upp 

under den tiden. Sedan gör man en arbetsfördelning där en pedagog gör en veckoplanering 

kring ett tema som man gemensamt diskuterat fram. Den pedagogen planerar för samling och 

kollar så att vikarier, möten och aktiviteter stämmer för den kommande veckan. Därefter 

kommer finplaneringen och där planerar pedagogerna individuellt för att sedan diskutera det 

som pedagogen planerat tillsammans med de andra kollegorna på avdelningen. Arbetslaget 

beskriver hur de arbetar målinriktat, med detta menar de att arbetet planeras utifrån de mål 

som finns för verksamheten och de individuella mål som finns för barnen. Pedagogerna menar 

att man måste planera för varje enskilt barn då det ibland finns barn i behov av särskilt stöd 

(Gannerud och Rönnerman 2007, s.48-51).  

 

 

Organisering och samverkan med varandra och andra kan förklaras av pedagogerna som att 

man har fördelat arbetet mellan varandra, då man har kontaktbarn där en pedagog har ett 
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speciellt ansvar för några barn och de kontakter som hör till dessa barn. Kontakter med andra 

menas att man har kontakt med specialpedagoger, talpedagoger, psykologer och föräldrar. 

Den tid som läggs för dessa möten tar tid från barnen. Utvecklingssamtalen är till för att delge 

föräldrarna om vilka rutiner som finns i verksamheten. När det kommer till barns in- och 

utskolning så kan det ske på två sätt. Barn på förskolan som flyttas från en avdelning till en 

annan och barn som inte tidigare varit på förskolan som kommer till förskolan. Då barn flyttas 

från en avdelning till en annan tas detta upp och diskuteras på veckomötet och förbereds i god 

tid innan man flyttar barnet till den nya avdelningen. I det första fallet tar man kontakt med 

föräldrarna och barnen får komma och leka samt föräldrarna informeras om verksamheten. I 

det andra fallet så får arbetslaget skriftlig information från förskolechefen där det står 

uppgifter om barnet och sen tar pedagogerna kontakt med föräldrarna för att boka in ett 

inskolningssamtal samt tider för barnets inskolning (Gannerud och Rönnerman 2007, s.51-

55).  

 

Arbetet i barngruppen när det gäller mål och innehåll är något som hela tiden kopplas till 

barnens lek. Leken ska vara central och då är målet att barnen ska känna trygghet och glädje, 

bli sedda, kunna vara kreativa och utveckla deras lekande. Genom leken så lär barnen sig och 

därför är det viktigt anser pedagogerna att man är lyhörd och ger barnen möjligheter, i form 

utav att man kan organisera rummet så det finns yta och material för barnen att leka med. Till 

exempel så har de på avdelningen ändrat om i miljön så att det finns öppna hyllor med 

material som är lockande och utmanande för barnen att börja leka med (Gannerud och 

Rönnerman 2007, s.56-59).  

 

Genom observationer kunde de få fram pedagogernas arbete för en dag, för att kunna se hur 

de agerar utifrån vad de säger i intervjuerna. Den pedagog som är ansvarig för samlingen är 

den person som har tänkt ut och planerat vilka detaljer som ska finnas med i den aktivitet som 

görs och då kan det vara detaljer som vilka barn ska ha vilka roller under aktiviteten samt 

vilka dagar i veckan. Det framkommer att pedagogerna har planerat och organiserat för ett 

visst innehåll när det genomför aktiviteten och att de vill uppnå de mål som är planerade för 

barnen till exempel att de blir sedda, upplever trygghet och vara en bra kompis med mera. 

Pedagogerna vill i leken inspirera, vara med, respektera och vara lyhörda för barnens lek. I 

observationerna så visar det sig även att pedagogerna är närvarande och är med i barnens lek, 

genom att samtala om vad som pågår och förser barnen med material. Pedagogerna arbetar 

även för att se till att mål för verksamheten och individuella mål för barnen uppnås. Det 
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framkommer också hur de vill stimulera leken och erbjuda en miljö som lockar till lek och 

detta har de gjort genom att det ska vara lätt att hämta material på öppna hyllor (Gannerud 

och Rönnerman 2007, s. 93 – 106). 

 

Författaren och förskolläraren Helén Eriksson tilldelades det första stipendiet av Ulla – Britta 

Bruuns minnesfond för det arbete som ligger till grund för boken (1988). Boken är en 

handbok om planering/metoder som är gjord utifrån det projekt som gjordes tidigare om ”barn 

och natur samt barn och enkel teknik”. Boken tar upp att det är viktigt att man tänker på 

frågor som: för vem planerar jag? vart vill jag nå? hur ska jag nå detta? hur ska jag följa upp 

och gå vidare? I den pedagogiska planeringen är det viktigt att se vilken grupp man arbetar 

med och hur ser verksamhetens förutsättningar ut när det gäller miljö och det som gjorts 

tidigare. Det är viktigt att ha ett syfte med ens arbete och mål som man strävar efter och se 

vilka metoder som går att använda för att uppnå detta. Sedan är det viktigt att man följer upp 

och utvärderar för att sedan kunna analysera det arbete som gjorts. Planeringen är då ett bra 

arbetssätt/en bra metod för att arbetet och de mål man satt upp kan med jämna mellanrum 

utvärderas och följas upp (s. 1 – 6). Med pedagogisk planering så innebär det att pedagogerna 

ger barnen tid och möjlighet till lek, utveckling, lärande, erfarenheter, fostran och förebilder. 

Leken är viktig för barnen eftersom det är i leken som barnen lär sig hur det ser ut i 

verkligheten och vardagen. Den fria leken menas att barnen får välja aktivitet och vem man 

vill leka med, men den planeras på så sätt att pedagogerna planerar och utformar miljön med 

tillgängligt och inspirerande material. I en planering så ska man utgå ifrån: barnobservationer, 

bakgrund det vill säga underlag för planeringen, erfarenheter och behov (Eriksson 1988, s.13-

21). 

 

Genomförandet består av olika typer av aktiviteter, metoder och grupper samt av mål som har 

genomförts. I organisation tas idéer till genomförande upp, ansvar fördelas, grupper delas in, 

mål sätts upp och man sätter upp en plan för uppföljning. I uppföljning så ingår det att det 

utvärderas, dokumenteras och man sätter upp mål för vidare arbete. Med hjälp av planeringen 

så gör det att man kan nå de mål som är satta för förskolan. Genom att diskutera målen och 

vad dem innebär för pedagogerna i förskolan och barngruppen så kan man få syn på hur de 

mål som är satta, hur de målen senare framställs. Det är viktigt att planera det som sker i 

verksamheten då tiden är begränsad. Planera och ha mål för det man ska göra, underlättar när 

det kommer till att veta vad man ska observera. Genom barnobservationer kan man se 

huruvida man arbetar med målen. Det är ett bra hjälpmedel för att välja rätt aktivitet och få en 
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större uppfattning när det kommer till barnet. Det är även ett bra underlag för när man 

behöver ge ut information till berörd personal som BVC eller föräldrasamtal. Underlaget ger 

information till att kunna diskutera barnets utveckling. I observationerna kan man se vad 

barnen gör, hur och varför samt hur barnet fungerar socialt med andra. Barnobservationerna 

kan planeras in till exempel en gång i veckan, det vill säga att man har en observations dag 

eller en gång i månaden (Eriksson 1988, s. 13 – 22, 31).  

 

När man planerar så kan man göra en finplanering. En finplanering innebär att man skriver ett 

schema där man skriver in aktiviteter som är planerade utifrån målet med planeringen. Där 

ska ingå vem som ansvarar för vad och hur aktiviteten ska organiseras samt genomföras 

utifrån syfte, samt vilka metoder som ska användas för att kunna utvärdera och dokumentera. 

Dokumentation gör det arbete som har gjorts synligt. Dokumentering innebär att man 

använder sig av olika metoder som bygger på barn och vuxnas verkliga upplevelser, lust till 

att upptäcka och experimentera. Dessa metoder kan vara anteckningar, teckningar, fotografier 

och videofilmer (Eriksson 1988, s. 138 – 141). I utvärderingen ser man över om det mål som 

man satte vid planeringen och om det har uppnåtts. Varför man har uppnått målet eller varför 

man inte har gjort det och då hitta förslag på åtgärd. Med det så kan pedagogerna göra en plan 

för hur de ska arbeta vidare och då utifrån temat och mål till nästa utvärdering (Eriksson 

1988, s. 16 - 17).  

 

Arbete med tema innebär att man fördjupar sig inom ett område för att sedan kunna följa upp 

det under en längre tid. Man utgår från ett ämne som är lämpligt för barngruppen och som 

utgår från deras intresse. Utifrån temat diskuteras förskolans mål utifrån barnens reaktioner 

och upplevelser. Utvärderingen gör att man kan analysera arbetet och det ska göras 

fortlöpande (Eriksson 1988, s. 42 – 44). Ett sätt att göra en finplanering är man planerar två 

veckor i taget. Finplanering kan ske på så sätt att avdelningarna har varsin dag som de 

planerar. Då planeringen är en timme och sker just en dag en viss vecka så är det viktig att 

vara effektiv och diskutera viktiga frågor för den berörda gruppen. I planerandet av aktiviteter 

så är det viktigt att man är medveten om vad man ska använda sig av för metod till exempel 

ska man använda sig av bild, form och drama och så vidare. Genom att barnen får arbeta, leka 

och lära i de olika aktiviteterna kan man säkerställa att förskolans mål uppnås. Man måste 

även tänka på vad för material som man erbjuder och hur miljön utformas för att få barnen 

intresserade av aktiviteten (Eriksson 1988, s. 13 – 22). 
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Pedagogerna Eva Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson (2013) 

beskriver undervisning i förskolan. Författarna tar upp att nya krav ställs på förskolans 

verksamhet och detta kan ses i läroplanen och den revidering som gjorts de senaste åren. Idag 

finns det förväntningar på förskolan att arbeta för barns lärande i en lekfull och omsorgsfull 

miljö. I och med att man lägger fokus på lärande gör det att frågan uppstår kring hur man kan 

organisera förskolans verksamhet för att gynna barns lärande i förskolan (2013,s.10). 

Författarna tar även upp att man kan behöva utmana och stötta barnen i deras lärprocess när 

det kommer till barnens tankar och föreställningar de har om något. Stötta menar de är att 

läraren arbetar med att ställa utmanande frågor och förser barnen med nytt material så ett 

fenomen blir synligt. Det är viktigt att man stöttar barnen och utmanar barnen vidare för att ett 

lärande ska ske (Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 2013, s.64). 

 

Pedagogerna Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) tar upp att lärande är en 

del av livet. Första åren i ens liv lägger grunden för fortsatt lärande och hur man fungerar i 

sociala sammanhang. När förskolan blev integrerad i utbildningssystemet så fick förskolan en 

läroplan. Läroplanen har gjort att arbetet synliggörs i förskolan. Exempelvis vad man kan 

arbeta med, visat på möjligheter och gett en bild av komplexiteten i uppdraget. Läroplanen 

har även gjort barnens lärande och utveckling i förskolan synligt, bland annat så har den lyft 

fram barns rättigheter att tillåtas utveckla kunskaper som barnen behöver nu och i framtiden. 

Författarna nämner att kvalitetsarbetet innebär att förstå innehållet i läroplanens strävansmål, 

förstå dem och genomföra läroplanens avsikt i det egna arbetet på förskolan. För att 

kvalitetsarbetet i förskolan ska kunna utvecklas och gynna barnens lärande så behövs det att 

lärarna i förskolan kan observera, reflektera, dokumentera, utvärdera, analysera, förstå/tyda 

och kunna skriva ner det man fått fram (2009,s.9). 

 

Förskolläraren Ann Åberg och Pedagogen Hillevi Lenz Taguchi (2005) nämner att 

dokumentationen är viktig. Genom dokumentationen så blir ens lyssnande mer tydligt. 

Dokumentationerna ger möjligheter att kunna reflektera och sedan pröva på nytt ens sätt att 

tänka och göra. Det ger även möjlighet att kunna reflektera tillsammans vilket är något som är 

viktigt för att utveckla verksamheten. Genom dokumentationerna så synliggörs hur 

pedagogerna ser på sitt uppdrag och det synliggör även deras barnsyn och barnens lärande. 

Förutom att synliggöra lyssnandet så gör dokumentationerna att man kan bygga en 

verksamhet som gör alla barn delaktiga (2005,s.17). Ann Åberg nämner att på deras förskola 

och avdelning hade de en timmes planeringstid i veckan där de planerade för den kommande 
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veckan. Tidigare så ägnade de planeringstiden till att bara planera för veckan, men att det 

senare ändrades till att de började reflektera över de dokumentationer de hade gjort. Detta 

ledde till att denna timme både blev planering och reflektion. Författarna poängterar att 

reflektion med andra är en viktig förutsättning för att utveckla arbetet på förskolan och göra 

det pedagogiskt. Utifrån en kurs i pedagogisk dokumentation som Hillevi Lenz Taguchi höll i 

Stockholm år 2000 så nämner hon exempel på frågeställningar man kan följa som pedagog i 

reflektionstillfällena och dessa är frågor som: vad fick dig att välja den uppgiften? hur hade 

du planerat materialet? vad behövde barnen för utmaningar/frågor/uppmuntran/stöttning? 

(Åberg och Lenz Taguchi 2005, s.24-25). Den tidigare forskningen vi har använt oss av har 

tagit upp och förklarat hur planeringen ser ut, hur man kan gå tillväga när man planerar och 

varför det är viktigt att planera på förskolan. Med vår studie har vi velat få syn på vad syftet är 

med avdelningsplaneringen och hur pedagogerna följer upp det.  

6.	Material	och	metod	

Här kommer vi att redovisa för val av metod och hur vi har samlat in vårt material för denna 

undersökning. 

 

6.1	Kvalitativ	metod 

Med kvalitativ metod vill man få fram resultat genom intervju och observation. Med dessa 

metoder så kan man få fram en viss kulturs eller en viss grupps föreställningar. Genom 

observation så kan man bli en del av det samhälle man studerar och genom intervju så 

försöker man få fram vardagliga erfarenheter. På det viset så får man en bättre förståelse av 

hur det ser ut i verkligheten. En kvalitativ ansats kan vara att man studerar en människa eller 

en arbetsplats/större grupp människor då med hjälp av triangulering. Triangulering innebär att 

man använder olika metoder samtidigt som till exempel intervju och observation. På så sätt 

kan man få en bättre bild av det man undersöker. Ett arbetssätt inom det kvalitativa är 

fenomenografi. Fenomenografin kan beskrivas som ett arbetssätt som innebär att man 

intresserar sig för hur ett visst fenomen uppfattas av oss människor och hur vi uppfattar vår 

omvärld. Inom detta arbetssätt så kan man använda sig av öppna intervjuer där man vill att 

intervjupersonen ska berätta om sin uppfattning av ett fenomen. I och med att denna metod tar 

mycket tid så blir antalet intervjupersoner därmed några. Man vill få fram olika perspektiv på 

människors olika uppfattningar om ett fenomen (Stukát 2011, s. 34-39). Fenomenografin 

handlar om människors erfarenheter. Fenomenografer vill studera andras erfarenheter och 
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man fokuserar på olika sätt att erfara olika fenomen genom att se dem, ha en vetskap om dem 

och ha förmågor att kunna relatera till dem (Marton och Booth 2000, s.152-153).  

6.2	Intervju	

I en ostrukturerad intervju så är intervjuaren medveten om vad undersökningens syfte är och 

frågorna ställs i den ordning som passar bäst utifrån situationen. Som hjälp så använder man 

sig av en intervjuguide med frågor som berör ens ämnesområde. Frågorna ställs likadant till 

alla intervjupersoner och med eventuella följdfrågor som anpassas efter intervjupersonen. 

Man ställer då följdfrågor som till exempel ”hur menar du? kan du utveckla det?”. Detta 

hjälper för att få fram så tydlig information som möjligt då det kan förekomma språkliga 

svårigheter. När man gör en ostrukturerad intervju så kan använda sig av en bandspelare och 

materialet efteråt kan transkriberas, alltså att man skriver ut materialet i sin helhet som kan 

innehålla detaljer som pauser, skratt, tvekanden och så vidare. När man intervjuar så är det 

viktigt att man tänker på miljön då det är viktigt att den ska vara trygg för intervjupersonen 

och personen som intervjuar. Detta kan man göra med fältintervjuer då man intervjuar 

intervjupersonen på exempelvis deras arbetsplats. En fördel vid intervju då man är två som 

intervjuar en person så minskar risken att man missar något och kan upptäcka mer än vad en 

person gör. Intervjuarna kan ha olika fokus under intervjun. Det insamlade materialet där 

intervjupersonerna har svarat på frågorna med egna ord beskrivs med en berättande 

sammanfattning där man kan ta med intressanta och viktiga citat (Stukát 2011, s. 41 - 47).  

 

Vi valde att använda oss av intervjuer och då lägga mer tid på detta för att få svar på vårt syfte 

och frågeställningar. Genom intervjuer så kan vi få fram hur de svarar på frågor vi ställer och 

kunna få fram resultat om vad de säger om något och inte bara vad de gör. Genom en intervju 

så kan vi ställa frågor som besvarar våra frågeställningar till viss del som sedan kompletteras 

med observation. Till exempel vad pedagogerna anser är syftet med den pedagogiska 

planeringen kan besvaras genom att man ställer en liknande fråga, en annan fråga kan vara 

vad för upplägg pedagogerna har och vad som tas upp under planeringen och då besvarar det 

hur pedagogerna arbetar med avdelningsplanering som är en fråga vi har i frågeställningen. 

En annan fråga kan vara om pedagogerna upplever att de någon gång inte hinner med att prata 

och planera det de vill? Det kan besvara vår sista frågeställning som är: hur används den tid 

som finns för avdelningsplanering? vad prioriteras/hinns med och vad hinns inte med? Inför 

intervjuerna så har vi skapat en intervjuguide där vi har formulerat frågor utifrån vårt syfte 

och frågeställningar. Vi har vid intervjuerna använt oss av bandspelare och vi har även ställt 
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följdfrågor till pedagogerna, vid behov, under tiden som intervjun har tagit plats. Vi har efter 

intervjuerna transkriberat och beskrivit det insamlade materialet på ett sammanfattande sätt. 

Detta går då att koppla till ostrukturerade intervjuer (Stukát 2011, s. 41 – 47).  

6.3	Observation	

Denna metod används för att ta reda på vad personer som blir observerade gör till skillnad 

från vad de säger att de gör. Resultatet man får av en observationsundersökning är 

lättförståeligt och konkret. Detta gör då att det är ett pålitligt underlag. Vid observation kan 

man använda sig av ostrukturerade observationer, då man hela tiden observerar och samtidigt 

skriver ner vad som händer med egna ord. Med denna typ av observation så observerar man 

vad som händer utan att störa processen. Nackdelar med en observation kan vara att en person 

eller gruppen som blir observerad kan bete sig annorlunda när de vet att de ska observeras. En 

fördel är att observation kan vara ett bra komplement till intervju (Stukát 2011, s. 55 - 60).  

 

Vi valde att använda oss av observation som komplement till intervjuer som vi mest vill lägga 

fokus på. Genom observation kan vi ta reda på vad pedagogerna gör under en 

avdelningsplanering samt besvara våra frågeställningar: hur används den tid som finns för 

avdelningsplanering? vad prioriteras/hinns med och vad hinns inte med? samt hur arbetar 

pedagogerna med avdelningsplaneringen på förskolan? Under observationerna så observerade 

vi utan att delta och båda antecknade med egna ord det som skedde under observationen i ett 

anteckningsblock. Efter observationerna så beskrev vi och sammanfattande det insamlade 

materialet. 
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6.4	Urval	

När man genomför en undersökning så kan man undersöka hela gruppen eller bara en del av 

gruppen. Väljer man att göra en undersökning på en liten del av gruppen så kallas det för en 

urvalsundersökning (Stukát 2011, s.64). Detta kan vara bra då man har väldigt lite tid. Detta 

kan ge en bild av gruppen i ett mindre format. Om en undersökning ska vara så representativ 

som möjligt så är det viktigt att man har olika personalgrupper i det område man vill 

undersöka i urvalet. Denna grupp kan då vara personal på skola eller förskola. I sin 

undersökning så vill man få fram en representativ bild men i många fall när man undrar vad 

de tycker om en viss fråga så kan det lätt bli så att man får sin egen åsikt bekräftad då det är 

ens vänner eller bekanta. Det kan vara olämpligt att ställa frågor till människor man känner 

och lättare får tag på när man ska ställa vissa frågor som vad den tycker, för då kan svaren ge 

en bild som inte är representativ. I kvalitativa studier så vill man oftast i urvalet få en stor 

variation av uppfattningar. Detta för att urvalets resultat inte ska ge allt för lika resultat. Man 

väljer dessa personer utifrån ett strategiskt urval det vill säga att man väljer utifrån 

karaktäristiska drag. Dessa drag tror man har en viss betydelse för hur den personen svarar. 

Exempel på dessa drag kan vara vad för slags utbildning de har och ålder. Dessa bestäms ofta 

av ett bekvämlighetsurval då tidsbrist är något som ofta spelar in i det strategiska urvalet. När 

det gäller urvalets storlek så kan man behöva anpassa beroende på problemställning och 

vilken grupp man vill undersöka samt koppla det till ens undersökning. I urvalet kan man 

även behöva tänka på den tid man har för sin undersökning då detta påverkar uppsatsens 

omfång, till exempel så behöver man uppskatta arbetet när det gäller antal personer man 

behöver intervjua, intervjutid och transkribering (Stukát 2011, s. 63 - 72).  

 

Vi valde att intervjua sex pedagoger, en från varje avdelning på förskolorna som består av tre 

avdelningar, på två förskolor samt observera en avdelnings planering på de två förskolorna, så 

sammanlagt två planeringar. Pedagogerna som är med i urvalet är både förskollärare och 

barnskötare. Detta gör att vi kan se och få fram varierande resultat. Förskolorna ligger i två 

olika kommuner, en i Stockholms kommun och en i Södertälje kommun. De två förskolorna 

har vi varit i kontakt med tidigare och det gjorde det lättare att göra undersökningen med 

tanke på den korta tid vi hade att genomföra vår studie. Vi har haft den tid vi hade att 

genomföra vår undersökning i åtanke när vi har valt hur många vi ska intervjua och hur 

många observationer vi valt att genomföra. Vi tänker att även om dessa personer vi valde att 

intervjua och observera är bekanta så har vi ingen sådan relation att det påverkar vårt resultat. 
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Vi tänker att personerna som vi intervjuar och observerar kan ha olika utbildningar till 

exempel förskollärare eller barnskötare. Då både förskollärare och barnskötare kan ha olika 

uppfattningar och är båda involverade i planeringen på förskolan. Därför kan man intervjua 

både barnskötare och förskollärare för att få svar på våra frågor. Vi tänker även att det kan se 

olika ut då det är två olika förskolor i två olika kommuner, samt att de kan ha olika syften 

med avdelningsplaneringen och att det kan bero på vad pedagogerna har för uppfattning när 

det gäller vad de anser är syftet med avdelningsplaneringen på förskolan. 

6.5	Etiska	överväganden	

När man vill undersöka något så är det viktigt som forskare att följa samt ta hänsyn till de 

etiska principer som gäller för vetenskaplig forskning. Dessa principer skyddar ens material 

men ser även till att ens material är tillförlitligt, på det sättet att det är vetenskapligt utfört. 

Forskaren måste även ta hänsyn till individsskyddskravet och detta kan delas upp i fyra 

huvudkrav: 

 

Informationskravet: personerna som ska ingå i ens studie ska informeras om vad syftet med 

undersökningen är, att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta deras 

deltagande i undersökningen. Information ska framgå redan innan undersökningen görs och 

där ska forskarens namn framgå och vad forskaren tillhör för institution. I denna information 

ska syftet, hur man ska genomföra undersökningen och hur resultatet kommer att användas 

samt presenteras. Samtyckeskravet: personerna som medverkar har själva rätt att bestämma 

om sin medverkan. Personerna som medverkar har rätt att bestämma hur länge och på vilka 

sätt de ska delta i undersökningen. Personerna ska även kunna avbryta sin medverkan utan att 

det påverkar de själva. I de undersökningar som involverar barn under femton år ska 

samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. När undersökningen inte innehåller frågor 

av privat eller etisk karaktär så kan samtycke för undersökningsdeltagande inhämtas via 

skolledning, lärare, arbetsgivare eller liknande. Konfidentialitetskravet: Den information som 

har inhämtats ska behandlas med anonymitet och förvaras på det sätt att ingen obehörig kan få 

tag i uppgifterna samt att de deltagande inte kan identifieras av andra utomstående. Den 

insamlade informationen ska antecknas, sammanställas och därefter raderas. Nyttjandekravet: 

Den insamlade informationen får bara användas för forskning. Informationen ska inte heller 

användas eller tillges någon som kan använda informationen på ett sätt som inte är 

vetenskapligt (Stukát 2011, s. 138 – 140).  
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I vår undersökning så har vi skickat informationsbrev där vi informerade om dessa krav. I 

informationsbrevet så skrev vi vad syftet med vår studie var och frågeställningarna vi ville 

besvara. Vi informerade om den metod vi hade valt och hur vi skulle gå tillväga det vill säga 

att vi ville göra en observation av en avdelningsplanering samt intervjua tre olika pedagoger, 

en från varje avdelning på förskolan. I informationsbrevet så tog vi upp att i vår studie skulle 

vi arbeta utifrån de forskningsetiska principer som finns för forskning. Vid intervju och 

observation förklarade vi vad dessa principer innebär. Vi informerade även om vårt syfte och 

frågeställningar, informationskravet, och förtydligade alla kraven som ställs. Vi förklarade att 

det insamlade materialet kommer att anonymiseras och ingen obehörig kommer att kunna ta 

del av materialet, detta kan kopplas till konfidentialitetskravet. Vi nämnde att de fick avbryta 

intervjuerna när de ville om de skulle upplevas känsligt och detta kan då kopplas till 

samtyckeskravet. Det insamlade materialet var vi tydliga med att det bara skulle användas för 

vår studie och då kan man koppla det till nyttjandekravet (Stukát 2011, s. 138 – 140). När vi 

transkriberade och sammanställde våra intervjuer och observationer valde vi att namnge 

personerna med andra namn och annat namn på förskolan. Detta för att ingen annan ska förstå 

vilka personer och vilken förskola det är. Genom att göra det så uppfylls 

konfidentialitetskravet (Stukát 2011, s. 138 – 140). 

 

6.6	Analysmetod	

Här kommer vi beskriva hur vi har analyserat det material och resultat vi fått fram i denna 

studie.  

 

Stukat (2011)  nämner att ens studie ska kopplas ihop med problem, teori, metod och resultat. 

Man tolkar, värderar och drar slutsatser av det resultat man fått. I analysen så behöver man 

inte ta upp allt från resultatdelen utan det som är väsentligt att ta upp igen. Likheter och 

olikheter från ens resultat kopplas sedan till tidigare resultat från forskning samt från 

teorianknytningen där man redovisar teoretiska och praktiska innebörder. Det är viktigt att det 

som tas upp grundar sig på och ger svar på ens syfte och frågeställningar. Han menar att det 

kan vara bra att ibland använda sig av syftet och frågeställningarna som struktur i ens analys/ 

avslutande kapitel (2011,s.149-150). I vår studie har vi använt oss av våra frågeställningar för 

att strukturera upp vårt resultat. Detta för att se att det vi tagit upp har gett svar på vårt syfte 

och frågeställningar. Sedan har vi analyserat vårt resultat genom att koppla likheter och 

olikheter från vårt resultat till tidigare forskning och teori. 
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6.7	Fördelning	av	arbetet	i	vår	studie	

Vi har under arbetets gång fördelat arbetet på följande sätt. Vi bestämde tidpunkt och plats för 

alla vardagar fram till uppsatsens inlämning. Vi turades om att skriva på datorn och vi båda 

var aktiva i att läsa och formulera det som vi skrev. När det gäller metod, teori och tidigare 

forskning så har båda suttit och kollat upp vilken litteratur som är relevant för vår studie och 

kommit överens om vad som kan användas. De intervjuer och observationer som gjordes var 

båda med på. Vid intervjuerna var båda med och spelade in det intervjupersonen sa genom 

ljudinspelning på båda mobiltelefoner. Vi turades om att ställa frågorna och vid behov ställde 

någon utav oss följdfrågor vid varje intervju. Vid observationerna var båda med och 

antecknade på varsitt anteckningsblock. Vi valde att inte dela upp studiens delar utan valde att 

göra allt tillsammans för att det skulle bli jämnt fördelat, en röd tråd och en uppsats som är 

enhetlig för att det inte skulle bli för ostrukturerat och förvirrande för läsaren och för oss 

själva under arbetets gång.   

7.	Analys	och	resultatredovisning	

Här kommer vi redogöra de material vi fått in med hjälp utav observationer och intervjuer. 

Sedan kommer vi att analysera vårt material med hjälp av tidigare forskning och teorier. Detta 

kommer vi även koppla till vårt syfte med studien och våra frågeställningar.  

 

7.1	Sammanställning	av	observation	förskolan	Planeten	i	Stockholm	

Vi observerade en avdelningsplanering som var två timmar lång. Avdelningen bestod av tre 

pedagoger varav det var två på plats vid tillfället då observationen gjordes.  En av 

pedagogerna började med att försöka skriva ut bilder av det som dokumenterats under tidigare 

dagar. Pedagogen tog sedan fram deras reflektionsprotokoll som bestod av rubriker som 

datum, uppgift, syfte, barn, vad händer? reflektioner och hur går vi vidare? När pedagogen 

inte lyckades skriva ut de bilder hen försökt få ut tidigare så prövade pedagogen igen. När 

pedagogen hade gjort detta så kom den andra pedagogen in som skulle vara med på 

planeringen. Båda pedagogerna började titta på föregående veckas reflektionsprotokoll. 

Pedagogerna började prata och diskutera kring detta. Pedagogerna bestämde sig för att börja 

skriva på ett nytt protokoll för den veckan som var för denna vecka observationen tog plats 

men även ett protokoll för nästa vecka som skulle vara deras veckoplanering/struktur för vad 

som skulle göras då. Pedagogerna pratade om vad de gjort hittills med barnen, vilka barn som 
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var med på vilken aktivitet, vilka pedagoger som höll i aktiviteten, vad var syftet med 

aktiviteten? vad är syftet för det de kommer att göra? vad ska de göra härnäst? vad för 

material ska användas? Vilka barn är intresserade av vad till exempel djur som hoppar. För 

vissa aktiviteter tyckte pedagogerna att man måste tänka på hur många barn som är med, att är 

det för många barn så kan det bli att alla barn inte får höras eller synas så grupper om fyra till 

fem barn ansåg de skulle vara en lagom mängd barn i en grupp för en aktivitet.  

 

Därefter diskuterade de barnens olika kompetenser och vad vissa barn kan behöva öva sig mer 

på så att de kunde göra en fördelning av barnen i grupper på de olika stationerna/aktiviteterna 

de planerar att göra. Vissa barn tänkte de att de kan behöva göra en viss aktivitet under en 

längre tid till exempel arbeta med lera och istället för att det skulle vara en klump lera barnen 

arbetar med så ska det finnas färdiga lerkuber, bollar och korvar att arbeta med. Barnen skulle 

få lära sig att självmant hämta material de behöver till leran. Pedagogerna checkade även av 

med en lista på barnen för vilka barn som hade gjort vilka aktiviteter så att alla barnen var 

representerade och hade fått ta del av alla aktiviteter. Vid dessa aktiviteter så tog de upp med 

varandra vikten av att ställa utmanande frågor till barnen som hur får man leran till att hoppa? 

hur kan man hoppa högt eller lågt? men även att man ibland kan behöva uppmuntra barnen i 

en aktivitet och då säga till barnet gör lite till så får du se vad som händer? När en tid av 

planeringen hade gått till att prata om det projekt hopp (rörelse) de höll på med så gick de 

vidare till att prata om ett nytt barns inskolning som behövdes planeras in något visst datum. 

För att planera datum checkade de av i deras almanacka för att kunna se hur pedagogerna 

arbetade och vilka tider de arbetade, samt behövde de kolla av med förskolechefen vilken dag 

som barnet börjar för att planera in inskolningsträff.  

7.2	Sammanställning	av	observation	förskolan	Smörblomman	i	Södertälje	

Vi observerade en avdelnings reflektionstid som var en timme lång. Avdelningen bestod av 

tre pedagoger. Under den timmen så var det reflektion plus planering. Reflektionen innehöll 

reflektion kring projektet som de höll på med. Pedagogerna tog fram bilder på krukor med 

blommor i som var döda och som hade tagits tillsammans med barnen. Pedagogerna tog upp 

hur de diskuterat med barnen kring vad som hänt med blomman. Barnen hade då berättat vad 

som hänt med blomman med hjälp utav rörelse med händer och armar för att visa hur det kan 

se ut när en blomma går från att vara död till att växa upp igen. Därefter så spelade 

pedagogerna upp en film som visade några barn som dansar till musik. Kring och under 

filmen så reflekterade och diskuterade pedagogerna det de såg på filmen. Barnen visade 
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genom dans hur en död blomma växer upp. Barnens dans var något pedagogerna pratade om 

och tolkade det som ett uttrycksmedel för att berätta något, att dansen var ett språk. 

Pedagogerna pratade om hur de hade märkt att barnen sjöng på olika språk och att samma 

sång handlade om en blomma som växer upp och sedan dör. Pedagogerna tog upp hur de 

märkt att barnen blev lockade att vara med och berätta när de såg andra barn berätta sina 

berättelser genom dans och rörelser. Utifrån filmen ansåg pedagogerna att det är viktigt att 

locka alla barn och få de intresserade att delta i aktiviteten. Detta var något som pedagogerna 

tyckte man kunde göra genom att exempelvis ställa frågor till barnen och vara nyfikna på vad 

barnen gör samt låta alla barn som vill vara med får vara med.  

 

Därefter pratade pedagogerna om hur miljön kunde förändras och kom med förslag att ändra 

hur trappan i rummet står. Att visa filmer för barnen till exempel på hur lök växer upp och 

visa olika bilder som tagits med barnen som man lägger någonstans i det rum där de gör 

aktiviteten. När pedagogerna skulle fylla i projektmallen på datorn blev det en diskussion 

kring detta då en pedagog var sjuk och den pedagogen var mer teknisk kunnig än de andra 

pedagogerna. Därför kom ett förslag från en av pedagogerna att man kan skriva ut alla papper 

och sedan fylla i förhand, vecka för vecka. Så att det inte skulle ta för mycket tid av den lilla 

tid de hade. Då började en pedagog med en mindmap där de skrev ner vad barnen sagt eller 

gjort för att kunna gå tillbaks till det senare. Pedagogerna kopplade det barnen hade gjort till 

dans, rörelser och motorik men även känslor, glädje, lust och sorg. Pedagogerna kunde även 

se samband mellan det som barnen gjorde och upplevde till exempel att det handlade om liv, 

död och rörelse. Barnen hade till exempel tagit upp olika slags liv, katten, lejonet, pingvinens 

rörelser och sedan härmat och beskrivit deras rörelser. Barnen kopplar alla djurs liv till att 

blomman också har liv och rörelse. Lite kort på slutet så planerade pedagogerna inför 

kommande vecka, att de skulle vara max fyra barn vid aktiviteterna och olika barn varje gång. 

Man kunde även använda olika slags musik som barnen får testa att göra sina rörelser till. 

Pedagogerna tog upp att aktiviteterna framöver kunde vara olika lång beroende på vad som är 

lagom för de barn som är med. Ett annat förslag var att man kunde planera så att det fanns 

stationer så att de barn som inte gjort aktiviteten för projektet gjorde något annat.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

7.3	Sammanställning	av	intervjuer	–	Förskolan	Smörblomman,	Södertälje	
 

• När har ni planering och hur länge har ni planering? 

Lena beskriver att deras planeringstid ingår i deras reflektionstid en gång i veckan. 

Sabina och Sofie berättar hur de har planeringstid en gång i veckan. Lena, Sabina och 

Sofie menar på att det är då hela arbetslaget har planering. Lena, Sabina och Sofie 

berättar att deras planering är en timme.  

 

• Brukar ni ha någon sorts upplägg för planeringen? kan du ge exempel 

på/förklara vad ni tar upp och pratar om på era planeringar? 

Lena tar upp att det kan vara olika. Att man checkar av hur mycket tid man har på sig, 

vilka pedagoger som är med. Lena berättar även att man kan ha satt upp punkter som 

man ska gå igenom. Hon nämner även att man kan ha en mall för hur man lägger upp 

aktiviteter för veckan, att det är en slags planering för att få struktur. Hon poängterar 

även att man kan behöva planera olika tillfällen som till exempel hur man gör när man 

går ut med barnen, till exempel att man kan behöva dela barnen i små grupper och att 

man inte har så bråttom ut, utan tänker på att det finns ett lärande även vid påklädning. 

Sabina berättar att de har trettio minuters reflektionstid där de kollar tillsammans på 

dokumentationsmaterial så som bilder och filmer, någon av dem har tagit fram. Dessa 

kollar de på och diskuterar samt reflekterar över vad de har sett och hur de ser det. 

Dessa reflektioner skrivs sedan in i en Powerpoint som heter SKA. I denna 

Powerpoint har de fört i vad de har gjort tidigare veckor och vad de tänkt göra 

framöver med barnen. Att skriva i Powerpoint tar fem till tio minuter av 

planeringstiden.  

 

Därefter kan pedagogerna behöva prata om barnen, om det till exempel har hänt 

någonting i veckan. Under deras planeringar så kan de även titta på och diskutera 

behandlingsplanen utifrån vad de sett, hört eller upplevt. Både Sabina och Lena tar 

upp att de diskuterar och går igenom gruppsamtal/föräldrasamtal som ska planeras in 

och vad som behövs göras innan dess. Sabina menar även på att de pratar om barnens 

individuella behov som till exempel att ett barn kan behöva mer finmotoriks träning.  

Sabina och Sofie menar att de kan även i planeringen ta upp och diskutera föräldrars 

synpunkter. De båda tar även upp att man kollar och tittar på dokumentationsmaterial i 
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form av foton och filmer men även så tillägger Sofie att det kan vara anteckningar på 

post – it lappar.  

 

Sofie och Lena nämner att de reflekterar över vad barnen är intresserade av och vad de 

utforskar samt hur de kan utmana barnen. Sofie nämner även Powerpoint som ett stöd 

till att tänka kring de frågor som de reflekterar över. Därefter planeras den kommande 

veckan, så kallad veckoplanering. Då kan det vara: vad för grupper som kan sättas 

samman, vad för fokus ska grupperna ha, det vill säga vad det är för aktivitet som ska 

göras. Dessa aktiviteter ska locka och utmana barnen. Lena nämner dessutom att man 

när man planerar dessa aktiviteter även behöver se till att man förbereder det som 

behövs göras innan, vem ska hålla i aktiviteten och att förbereda med exempelvis 

kamera för att kunna dokumentera.  

 

• Upplever du att ni någon gång inte hinner med att prata och planera det ni vill? 

kan du ge exempel på det i så fall? om inte hur gör ni för att undvika att det 

händer?  

Alla tre pedagoger anser att den tid de har för reflektionstid/planering är alldeles för 

lite på en timme och de känner att de inte riktigt hinner med det de vill och behöver 

ibland. Sabina tar upp exemplet att det kan vara tidskrävande att förklara för vikarier 

hur rutiner och arbetssätt ser ut det vill säga så här gör vi och tänker kring 

verksamheten men hon kunde inte ge exempel på hur de gör för att undvika att de inte 

hinner med att planera det de vill. Lena beskriver att ofta är det saker man inte hinner 

med att göra för att en sak kan behöva mer tid att diskuteras och hon tog upp att man 

till exempel kan genom att vara förberedd med en film som ska visas gör att man 

sparar tid. Sofie nämner att man kan behöva se en film flera gånger för att få flera 

tankar och perspektiv och då är timmen ganska lite att ha planering på och det kan bli 

stressigt. Samtidigt menar hon att det är så verkligheten ser ut och att det är normalt. 

Den tid man tar till planering tas från barnen. Därför behöver man vara strukturerad 

och hålla sig till ämnet, hålla fokus på det vi ska göra denna timme så att om man 

behöver diskutera något en förälder tagit upp eller något som hänt med barnen så får 

det bara ta cirka fem minuter och inte mer. Detta menar hon kan vara ett exempel på 

hur de kan göra för att undvika att de inte hinner med att planera.    
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• Vad anser du är syftet med avdelningsplaneringen? 

Lena anser att syftet med den pedagogiska planeringen är att fokusera på barnens 

processer i lärandet och att man kan behöva stanna upp och erbjuda aktiviteter de är 

intresserade av. Dessa aktiviteter ger pedagogerna insikt i vad barnen är upptagna av 

just nu. Sabina och Sofie nämner som Lena att aktiviteterna ger de insikt i vad barnen 

är upptagna och intresserade av. Sabina menar även att man kan få syn på de mål som 

finns och som man har satt i läroplanen. Man kan även få syn på barnens individuella 

behov så som att det kan vara så att ett visst barn behöver mer språk eller 

motorikutveckling. Sofie tillägger att planeringen är viktig på så sätt att man kan bli 

mer medveten om vad de gör och planerar. Att man genom att planera en vecka i taget 

kan pedagogerna följa upp det barnen gör och för att kunna utmana dem vidare.  

 

• Är det viktigt att man har planering om man ska arbeta utifrån läroplanen? om 

inte/om ja, i så fall varför? 

Lena anser att det är viktigt. Hon menar att man då är noga. Man märker om någon har 

skrivit ner saker eller bara pratar och om man bara pratar så kommer man inte riktigt 

ner på djupet. Har man istället färdiga frågor eller liknande så kan man fördjupa sig 

mera noga. Sabina tycker även hon att det är viktigt med att arbeta utifrån läroplanen 

under planeringen för att det är så lätt att man glömmer vad som står i läroplanen om 

man inte tittar i den ibland. Hon menar då att det synliggör deras sätt att arbeta och 

barnens lärande. Sofie anser ungefär det Sabina anser om läroplanen det vill säga att 

den är viktigt under planeringen för att få syn på vad pedagogerna gör och ska göra 

samt vad barnen är upptagna av. Vilket lärande är det som sker. Sofie menar då att de 

kan upptäcka att det lärande som sker är till exempel naturvetenskap, matematik och 

så vidare.  

 

7.4	Sammanställning	av	intervjuer	–	Förskolan	Planeten,	Stockholm	
 

• När har ni planering och hur länge har ni planering? 

Annika, Linnea och Ulla berättar alla tre att de har avdelningsplanering en gång i 

veckan. De alla tre nämner att tiden för planeringen har precis ändrats till två timmar 

istället för en timme som det var tidigare. 
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• Brukar ni ha någon sorts upplägg för planeringen? kan du ge exempel 

på/förklara vad ni tar upp och pratar om på era planeringar? 

Annika berättar att när de sitter och planerar tillsammans på avdelningen så försöker 

de lägga tid till att reflektera över stationer och grupper som de haft och se till lärandet 

samt vad barnen håller på med. De diskuterar vad de ska göra framöver och det tar en 

tid till att prata om barnen exempelvis finns det några behov hos barnen? Hur förhåller 

de sig till olika saker? Hon menar även att man kan behöva prata om olika situationer 

som kan uppstå när det gäller vissa barn samt om de ska ha inskolning så behöver de 

prata om det innan barnet börjar. Linnea tar upp att det är viktigt att börja planeringen 

med att prata och ta upp vad man behöver göra under planeringen. Efter man har satt 

upp punkter för detta menar hon att man kan beta av dem och undvika att inte sväva 

iväg med annat. Hon vill poängtera att man ska använda tiden väl. Om man behöver 

prata om något som har med föräldrar eller barn att göra så får det inte ta för lång tid. 

Det som tar mest tid att prata om på planeringen anser hon är att prata om barn och 

föräldrar till exempel att det inte går bra för barnet vid maten just nu. Det tar väldigt 

lång tid att reda ut sådana saker.  

 

Pedagogerna reflekterar över saker som har hänt, vad gick bra och inte bra? vad ska de 

göra nu? Ulla säger även som Annika och Linnea gör, att de planerar för veckan och 

att de reflekterar under planeringen. Ulla nämner att de pratar om hur de ska arbeta 

och om någon är borta exempelvis då pratar de om vem som ska arbeta var för den 

personen som är borta. Sedan diskuterar de vad de ska göra med det här barnet eller 

barnen, barn som har mer behov och allt som är viktigt.  

 

• Upplever du att ni någon gång inte hinner med att prata och planera det ni vill? 

kan du ge exempel på det i så fall? om inte hur gör ni för att undvika att det 

händer?  

Annika förklarar att det händer hela tiden, att man inte hinner med det man vill och 

man hinner inte göra den planering man vill. Annika upplever att man hela tiden ligger 

efter men hon förklarar att de försöker så gott de kan hinna med och planera allt. Hon 

ger som exempel att vid inskolningen som var tidigare under hösten inte riktigt blev 

planerad för att de inte hade den tiden de velat att de skulle haft för det. Man har en 

hel låda med dokumentation som inte riktigt kommer upp, dokumentationen kan 

hänga på fel ställe eller att de inte hinner sätta upp den. Linnea poängterar igen vikten 
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av att ha punkter för att inte sväva iväg för att kunna hinna med att planera det man 

vill. Hon menar att tiden går fort så att de två timmar de har kan sluta med att de bara 

har fyrtiofem minuter kvar. Man skulle behöva planera varje dag men det hinner man 

inte. Ulla upplevde förut att planeringstiden inte riktigt räckte till men nu känner hon 

att hon har gott om tid.  

 

• Vad anser du är syftet med avdelningsplaneringen? 

Både Annika och Linnea anser att det är att reflektera över barnens lärande och se hur 

man kan utmana dem vidare samt se vad de är intresserade av. Annika anser att man 

även kan behöva läsa in sig på en viss problematik som kanske finns i barngruppen 

som man kanske inte vet så mycket om. Hon säger även att syftet är att prata om 

barnsyn, förhållningssätt och planera så man är väl förberedd för veckan eller inför en 

viss tid. Ulla anser att syftet med planeringen är att se till att verksamhetens kvalité 

godkänns av cheferna. Genom planeringen så kan de organisera terminen, månaden 

och veckan.  

 

• Är det viktigt att man har planering om man ska arbeta utifrån läroplanen? om 

inte/om ja, i så fall varför? 

Annika berättar att det känns viktigt att planera utifrån läroplanen. Det är något 

pedagogerna skulle vilja göra på planeringen och kunna läsa i den. Hon menar att det 

vore bra att kunna se att det man gör hänger ihop med läroplanen, att kunna reflektera 

över hur man arbetar med läroplanen så det är en viktig del anser hon. Linnea anser att 

läroplanen är viktig under planeringen för att läroplanen kan man få in i alla aktiviteter 

man gör med barnen, detta beroende på hur man tolkar läroplanen. Hon tar upp att de 

utgår främst från vad barnen är intresserade av och att allt barnen är intresserade av 

ofta matchar det som står i läroplanen men hon uttrycker att det inte sitter och tittar i 

läroplanen när de planerar. Ulla anser att det kan vara bra att checka av det man gör 

med läroplanen eftersom det är viktigt att de arbetar efter läroplanen. Hon menar även 

att när föräldrar frågar varför de arbetar på ett visst sätt, att de då behöver kunna svara 

föräldrarna när de gäller varför de gör som de gör och vad för lärande som finns i det 

de gör.  
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7.5	Vad	anser	pedagogerna	är	syftet	med	avdelningsplaneringen?	

Eriksson (1988) beskriver hur en planering kan gå till och vad som är viktigt att tänka på. Det 

är viktigt att tänka på frågor som: för vem planerar jag? vart vill jag nå? hur ska jag nå detta? 

hur ska jag följa upp och gå vidare? Det är viktigt att vara medveten om vilken grupp som 

man arbetar med samt vad för förutsättningar verksamheten har när det kommer till miljö och 

det som gjorts tidigare. Det är även viktigt att ha ett syfte och mål med det man gör, att kunna 

utvärdera vilka metoder som ska användas för att uppnå detta samt att man sedan följer upp 

och utvärderar, för att kunna analysera det arbete som gjorts. Planera är ett bra 

arbetssätt/metod för att ens arbete och de mål som satts kan utvärderas och följas upp med 

jämna mellanrum (1988,s.1-6).  

 

Planering innebär att pedagogerna ser till att ge barnen tid och möjlighet till lek, utveckling, 

lärande, erfarenheter, fostran och förebilder. I leken lär sig barnen hur det ser ut i vardagen. 

Pedagogerna är de som planerar och utformar miljön med tillgängligt och inspirerande 

material. Författaren menar på att i en planering så ska det ingå barnobservationer, bakgrund 

det vill säga underlag för planeringen, erfarenheter och behov. Under planeringen så tittar 

man på hur aktiviteterna ska genomföras, vilka ansvarar för vad? hur ska grupper delas in? 

Mål sätts upp och en plan för uppföljning sätts upp. I uppföljningen så utvärderas, 

dokumenteras och mål sätts upp för kommande arbete. Planera och ha mål för det som ska 

göras, underlättar när det kommer till att veta vad man ska observera. Utifrån observationerna 

så får man en uppfattning huruvida man arbetar med målen. Observationen är ett bra 

hjälpmedel för att välja rätt aktiviteter och få en större uppfattning om barnet. Det kan också 

vara ett bra underlag när man behöver ge information till berörd personal som exempelvis 

BVC, till föräldrasamtal och för att diskutera barnets utveckling. I observationerna så kan 

man se vad barnen gör, hur och varför samt hur barnen fungerar socialt med andra (Eriksson 

1988, s.13-22, 31).  

 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver undervisning i förskolan. De 

menar att nya krav ställs på förskolans verksamhet och att detta kan man se i läroplanen och 

utifrån den revidering som har gjorts. På förskolans så förväntar man att barns lärande ska ske 

i en lekfull och omsorgsfull miljö och då har frågan hur man ska organisera förskolans 

verksamhet för att gynna barns lärande i förskolan uppstått (2013,s.10). Att utmana och stötta 

barnen i deras lärprocess när det gäller barnens tankar och föreställningar om något anser de 
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är något man kan behöva göra exempelvis genom utmanade frågor och nytt material 

(Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 2013, s.64).  

 

Alla pedagoger som intervjuades, förutom Ulla, ansåg att syftet är att se barnens lärande och 

vad barnen är intresserade av, samt att de kan planera hur de kan utmana barnen vidare. Vi 

tolkar att pedagogerna genom deras aktiviteter de dokumenterat i form av bilder eller filmer 

kan göra att de får syn på barnens lärande och intressen och på så sätt kan de när de planerar 

reflektera över de kommande aktiviteterna, vad syftet är med det de gör med barnen, hur de 

ska utmana barnen vidare när det gäller vad för aktivitet som ska göras och vad för material 

som ska användas med mera. Genom deras reflektioner och planering för kommande vecka så 

utvärderas det dem gjort tidigare och mål sätts upp för kommande aktiviteter och det som ska 

göras. Sabina nämnde i intervjun att avdelningsplaneringen kan göra att de ser läroplans mål i 

de aktiviteter som görs och planeras samt att man får syn på barnens individuella behov som 

till exempel att ett barn behöver stöd i att utveckla språket eller motoriken. Annika menade att 

man kan behöva få mer syn och kunskap om det finns någon problematik i barngruppen. Hon 

menade även att planeringens syfte är att prata om barnsyn, förhållningssätt och att man 

genom planeringen kan vara förberedd för veckan eller inför en viss tid. Ulla ansåg att syftet 

var att se till att verksamhetens kvalité godkänns av chefen och även som Annika var inne på 

att man kan genom planeringen vara förberedd för veckan eller en tid framöver det vill säga 

att man kan organisera för terminen, månaden och veckan.  

 

Detta kan kopplas till det Eriksson (1988) nämner i sin bok, att man genom observationerna 

kan få syn på de mål man arbetar med. Man kan även få en bättre uppfattning om barnet och 

då få syn på hur barnet exempelvis fungerar socialt med andra som då kan diskuteras under 

planeringen (1988,s.31). Planeringen är ett bra arbetssätt/en bra metod för att arbetet och de 

mål man satt upp kan med jämna mellanrum utvärderas och följas upp (Eriksson 1988, s.1-6). 

Pedagogerna är de som planerar och utformar miljön med tillgängligt och inspirerande 

material (Eriksson 1988, s.13). Ulla tog bland annat upp att syftet med planeringen är att se 

till att verksamhetens kvalité godkänns av chefen. Detta tolkar vi som att om pedagogerna har 

sett till att miljön har formats med tillgängligt och inspirerande material så kan chefen 

”godkänna” miljön då verksamhetens miljö bidrar till barnens lärande och utveckling. Detta 

kan även tolkas som att det Ulla nämnde är att se till att chefen är nöjd. 
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Lundgren (1983) förklarar att all utbildning har vissa specifika syften, ett specifikt innehåll 

och metodik. Läroplansteori innebär att försöka skapa kunskap om hur utbildningsprocessers 

mål, innehåll och metodik bildas i ett samhälle och en kultur. Läroplanen är inte bara ett 

tydligt styrinstrument utan även ett tankesätt som varit styrande. Läroplanen är uppbyggd 

genom tre olika nivåer. Nivå ett syftar på de teorier som finns om utbildning och hur dessa 

bildar, styr och kontrollerar vilka mål, innehåll och metodik utbildningen har och hur detta 

ska kontrolleras. Den andra nivån handlar om frågor som är kopplade till styrandet av en 

utbildning, frågor om hur läroplanen ska utvecklas. Pedagogisk forskning och 

utvecklingsarbete styr utformningen av läroplanen när det kommer till utbildningens innehåll 

och metodik samt hur detta ska kontrolleras och utvärderas. Den tredje nivån handlar om 

frågor som hur en läroplan och ett läromedel påverkar undervisningsprocessen. Dessa frågor 

handlar om hur läroplanen styr undervisningen, på vilka sätt kan de utvecklas olika sätt att 

lära sig utifrån läroplanen samt hur får man eleverna att bli en del av samhället om man 

arbetar utifrån läroplanen? (1983,s.19-23).  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) nämner att läroplanen har gjort att barnens lärande 

och utveckling i förskolan blivit synligt. Kvalitetsarbetet menar de innebär att förstå 

innehållet i läroplanens strävansmål, förstå dem och kunna genomföra det som står i 

läroplanen i arbetet på förskolan (2009,s.9). Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar på att 

dokumentation synliggör för pedagogerna när de kommer till deras uppdrag, barnsyn och 

barnens lärande. Dokumentationerna ger även möjligheter till att kunna reflektera tillsammans 

och att pröva på nytt sätt att tänka och göra som är viktigt för att förbättra verksamheten 

(2005,s.17).  

 

Sabina nämnde att avdelningsplaneringen kan göra att de ser läroplansmålen i de aktiviteter 

som görs och planeras samt att man får syn på barnens individuella behov, som till exempel 

att ett barn behöver stöd i att utveckla språket eller motoriken. De flesta pedagoger ansåg att 

syftet är att se barnens lärande och vad de är intresserade av, samt att de kan planera hur de 

kan utmana barnen vidare. Annika menade att man kan behöva få mer syn och kunskap om 

det finns någon problematik i barngruppen. Hon menade även att planeringens syfte är att 

prata om barnsyn och förhållningssätt. Ulla ansåg att syftet var att se till att verksamhetens 

kvalité godkänns av chefen. Med detta tolkar vi att pedagogerna måste uppfylla det som står i 

läroplanen för förskolan.  
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Läroplanen är förskolans styrdokument, i läroplanen så ingår mål, innehåll och 

undervisningsmetod. Läroplanen är ett stöd för pedagogerna när det kommer till att se barnens 

lärande och utveckling när det kommer till läroplans mål. Det är även ett stöd för hur arbetet 

ska struktureras och utvärderas (Lpfö 98 rev. 2010, s.14). Pedagogernas arbetssätt och 

undervisning påverkas av det som står i läroplanen när de planerar deras aktiviteter och hur de 

kan utmana barnen vidare. Hur man har sett och ser på barnsyn och vilket förhållningssätt 

man ska ha är olika, att det är något som är viktigt att prata om. Barnsyn, förhållningssätt och 

även läroplanen är något som påverkas av den historiska utvecklingen och av samhällets olika 

gruppers uppfattning. Läroplanen är en teori som bygger på teorier som handlar om 

utbildning. Läroplanen har reviderats och det har då skett ändringar i läroplanen (Lpfö 98 rev. 

2010). Revideringen kan tolkas som att den har skett på grund av exempelvis ny data som 

kommit fram och då påverkat den ändring som skett. Pedagogernas tolkningar av vad som är 

syftet med avdelningsplaneringen på förskolan kan kopplas till läroplanen och de förändringar 

som har skett. 

 

7.6	Hur	arbetar	pedagogerna	med	avdelningsplaneringen	i	förskolan?	

Gannerud och Rönnerman (2007) beskriver utifrån de intervjuer de gjort med pedagoger på 

förskolan att de har möten på avdelningarna en till två gånger i månaden. Varje avdelning 

diskuterar fram en grovplanering under sina avdelningsmöten och där diskuterar de en termin 

och de teman som ska tas upp under den terminen. Efter att pedagogerna har gjort detta så 

görs en arbetsfördelning där en pedagog gör en veckoplanering kring det tema de diskuterat 

fram. Den pedagogen ser till att planera för samling, kolla så vikarier, möten och aktiviteter 

stämmer med den kommande veckan. Efter grovplaneringen så sker en finplanering och i 

denna så planerar pedagogerna individuellt. När detta har gjorts så diskuterar alla pedagoger 

tillsammans det som har planerats. Alla pedagogerna har kontaktbarn och detta innebär att en 

pedagog har ansvar för några speciella barn och de kontakter som tillhör dessa barn till 

exempel föräldrar. Denna pedagog har även ansvar för utvecklingssamtalen för dessa barn 

och där rutiner inom verksamheten informeras till föräldrarna. Barnens in- och utskolning kan 

se ut på två olika sätt. Det ena att man flyttar barnet från en avdelning till en annan avdelning 

och det andra sättet kan vara att ett nytt barn ska börja på förskolan. Dessa inskolningar 

planeras på så sätt att när barnet på förskolan ska byta avdelning så diskuteras detta på 

veckomötet men när ett nytt barn ska börja på förskolan och en avdelning behöver man 
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diskutera detta med chefen för att få information om barnet och när det ska börja för att kunna 

boka in ett samtal med föräldrarna och tider för inskolningen (2007,s.48-55).  

 

Eriksson (1988) nämner i sin bok att genom barnobservationer kan man få en större 

uppfattning när det gäller barnet, det är ett bra underlag när man behöver ge ut information till 

berörd personal som BVC eller till föräldrasamtal. Underlaget ger information till att kunna 

diskutera barnets utveckling. I observationerna kan man se vad barnen gör, hur och varför 

samt hur barnet fungerar socialt med andra (1988,s.31). Åberg (2005) tar upp att de hade en 

timmes planeringstid i veckan där hon arbetade men att det sedan ändrades då de började 

reflektera över dokumentationer som de hade gjort med barnen och att det då ledde till både 

reflektion och planering. Reflektionen är viktig för att utveckla arbetet på förskolan och göra 

det pedagogiskt. Hon nämner att utifrån Lenz Taguchis kurs som hölls i Stockholm år 2000 

kan man exempelvis ha frågor som: vad fick dig att välja den uppgiften? hur hade du planerat 

materialet? vad behövde barnen för utmaningar/frågor/uppmuntran/stöttning? under ens 

reflektion (2005,s.24-25).  

 

På de förskolor vi har varit på och gjort våra intervjuer så har de avdelningsplanering en gång 

i veckan men att det skiljer sig åt när det gäller tiden för planeringen. Förskolan 

Smörblomman har en timme och förskolan Planeten har två timmar planering. På dessa 

avdelningsplaneringar planerar de inte för terminen utan för veckan och de planerar och 

diskuterar vad för aktiviteter de ska göra inom det projekt de arbetar med. Lena och Linnea 

tog upp att man under planeringen kan sätta upp punkter för vad de ska gå igenom så att tiden 

används väl. Sabina och Annika tog upp att de kollar på saker de gjort med barnen och 

reflekterar över detta. Detta nämner Sabina och Sofie att på deras förskola Smörblomman förs 

reflektionerna in i en Powerpoint som heter SKA. Under dessa reflektioner menar Sofie att 

man tänker kring vissa frågor som är relevanta för det de ska planera exempelvis vilka barn 

ska vara med i en aktivitet? och Lena nämner att man kan behöva tänka på frågor som vem 

ska hålla i aktiviteten? vad för material behöver förberedas? och så vidare. Annika tog upp att 

man kan behöva diskutera och planera ett barns inskolning. Sabina och Lena tog upp att man 

behöver diskutera och gå igenom vad de behöver göra inför gruppsamtal/föräldrasamtal.  
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Pedagogerna som Gannerud och Rönnerman (2007) intervjuade beskrev att de arbetar 

målinriktat och att de planerar utifrån de mål som finns för verksamheten samt utifrån de 

individuella mål som finns för barnen (2007,s.48-51). Arbetet i barngruppen när det gäller 

mål och innehåll är något som hela tiden kopplas till barnens lek. Leken ska vara central och 

målet är att barnen ska känna trygghet och glädje, bli sedda, kunna vara kreativa och utveckla 

deras lekande (Gannerud och Rönnerman 2007, s. 56-59). Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) tar upp att lärande är en del av livet och att de första åren i ens liv lägger grunden för 

fortsatt lärande och för att få förståelse för hur man ska vara i sociala sammanhang. De tar 

även upp att läroplanen har gjort att barns lärande och utveckling blir synligt och att den har 

lyft fram barnens rättigheter att utveckla kunskaper som barnen behöver nu och framöver i 

livet (2009,s.9). Pedagogerna vi intervjuade ansåg att läroplanen var viktig i deras arbete och 

planering. Genom läroplanen kunde de få syn på barnens intressen, lärande i de aktiviteter 

som de gör och hur de arbetar med läroplanen.  Linnea menade att även om de inte sitter och 

tittar i läroplanen så kan man få syn på målen i alla aktiviteter barnen gör och Ulla ansåg att 

läroplanen är ett stöd för pedagogerna ifall att föräldrar kommer och frågar varför de gör som 

de gör när de arbetar.  

 

Gannerud och Rönnerman (2007) tar upp att pedagogerna de intervjuat arbetar målinriktat och 

planerar utifrån de mål som finns verksamheten och de individuella målen som finns för 

barnen (2007,s. 48-51). Dessa mål kan kopplas till barnens lek och då ska barnen känna 

trygghet, glädje, bli sedda, kunna vara kreativa och utveckla deras lärande. Pedagogerna 

ansåg att det är viktigt att man är lyhörd och ger barnen möjligheter genom exempelvis 

organisera rummet så det finns yta och material för barnen att leka med. Detta har 

pedagogerna gjort genom att ändra om i miljön så att de finns öppna hyllor med material som 

lockar och utmanar barnen i deras lek (Gannerud och Rönnerman 2007, s.56-59).  

 

I deras observationer så kunde de se över en dag vilka rutiner pedagogerna arbetar utifrån. 

Den pedagog som är ansvarig för samlingen är den som planerar aktiviteten som ska göras 

under veckan. Det framkom i observationerna att pedagogerna hade planerat och organiserat 

för ett visst innehåll när de genomför aktiviteten och de vill uppnå de mål som är planerade 

för barnen till exempel att bli sedda, uppleva trygghet och vara en bra kompis. Samtidigt som 

att pedagogerna arbetade för att uppnå målen så såg de till att var med i barnens lek, inspirera, 

se till att barnen blir sedda, respektera och vara lyhörd för barnens lek samt behov. 

Pedagogerna samtalade med barnen i deras lek och erbjöd material samt såg även till att 
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barnen själva lätt kunde hämta material (Gannerud och Rönnerman 2007, s.93-106). 

Pedagogerna nämner att barns in- och utskolning kan ske på två sätt och ett av de sätten är när 

arbetslaget behöver få skriftlig information från förskolechefen där det står uppgifter om 

barnet, därefter tar pedagogerna kontakt med för föräldrarna för att boka in ett 

inskolningssamtal samt tider för barnets inskolning när det gäller ett barn som ska börja på 

förskolan (Gannerud och Rönnerman 2007, s.51-55).  

 

Observationerna vi gjorde var inte över en hel dag utan endast under avdelningsplaneringen 

som var en eller två timmar lång. I observationer som vi har gjort så kan vi se att pedagogerna 

arbetar målinriktat och planerar utifrån de mål som finns för verksamheten och de 

individuella för barnen genom att de reflekterar när de planerar deras kommande vecka och 

vad de ska göra för aktiviteter som rör det projekt de har samt hur de ska utmana barnen 

exempelvis genom att planera syftet med aktiviteten, material som ska användas, vilka frågor 

de ska ställa till barnen och så vidare. På förskolan Planeten så diskuterades också en ny 

inskolning. Pedagogerna kunde inte börja planera för det nya barnets inskolning då de 

behövde få information från förskolechefen.  

 

Eriksson (1988) nämner att när man planerar kan man göra en finplanering. Då skriver man 

ett schema där man skriver in de planerade aktiviteter som ska göras utifrån målet med 

planeringen. I schemat skriver man in vem som ansvarar för vad och hur aktiviteten ska 

organiseras och genomföras utifrån syfte och de metoder som ska användas för att kunna 

utvärdera och dokumentera. Dokumentationen gör arbetet synligt och ska innehålla barn och 

vuxnas upplevelser. Metoder för hur man dokumenterar kan vara anteckningar, teckningar, 

fotografier och videofilmer (1988,s.138-141). Man ser över de mål man satt sen tidigare och 

om de har uppnåtts. Varför man har uppnått målet eller varför man inte har gjort det och att då 

hitta förslag på åtgärd. Då kan pedagogerna göra en plan för hur de ska arbeta vidare utifrån 

mål och tema till nästa planering (Eriksson 1988, s.13-22). Tema kan definieras som ett 

område man fördjupar sig i och som man sedan följer upp och utvärderar. Detta område är 

något barnen ska vara intresserade av eller som passar barngruppen. Detta tema arbetar man 

med under en längre period. Utifrån temat diskuteras målen för förskolan och barnens 

reaktioner. Utvärderingen gör att man kan analysera arbetet och det görs fortlöpande 

(Eriksson 1988, s.42-44).  
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En variant av att göra en finplanering kan vara att man planerar två veckor i taget. 

Finplanering kan se ut på så sätt att avdelningarna har en varsin dag som de planerar. Då 

planeringen sker en dag en viss vecka och är en timme lång så är det viktigt att vara effektiv 

och diskutera viktiga frågor för de berörda i gruppen. I planeringen av aktiviteter är det viktigt 

att man är medveten om vad man ska använda sig av för metod till exempel bild, form och 

drama. När barnen får göra dessa aktiviteter så kan man säkerställa att förskolans mål uppnås. 

Val av material och hur man utformar miljön är viktigt att tänka på vid planeringen av 

aktiviteterna (Eriksson 1988, s.13-22). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) nämner att 

för att kvalitetsarbetet i förskolan ska kunna ges möjlighet att utvecklas och för att gynna 

barnens lärande så är det viktigt att lärarna i förskolan kan observera, reflektera, dokumentera, 

utvärdera, analysera, förstå/tyda och kunna skriva ner det man fått fram (2009,s.9).  

 

Genom intervjuerna har vi fått en uppfattning om vad för upplägg de har under 

avdelningsplaneringen och vad de tar upp samt om de anser att det är viktigt att arbeta utifrån 

läroplanen när de planerar. Genom observationer har vi kunnat se hur de arbetar och om de 

arbetar med läroplanen. I intervjuerna sa alla pedagogerna att det är viktigt att arbeta utifrån 

läroplanen, att man kan få syn på de mål som finns i barnens aktiviteter och att de kunde få 

syn på hur de arbetar utifrån läroplanen. Utifrån det läroplansteoretiska perspektivet så 

nämner Lundgren (1983) att läroplanen är ett styrinstrument och ett styrande tankesätt 

(1983,s.21). En pedagog sa att de inte sitter och kollar i läroplanen när de planerar men man 

kan få syn på målen i de aktiviteter som görs. En annan pedagog ansåg att läroplanen är ett 

stöd för pedagogerna ifall att föräldrar kommer och frågar varför de gör som de gör när de 

arbetar.  

 

När vi ställde frågan om vad de har för upplägg och i så fall vad de tar upp på planeringen så 

sa pedagogerna att de exempelvis kan ha vissa punkter de följer på planeringen. Pedagogerna 

reflekterar över frågor som vad barnen är intresserade av, vad de har gjort, vad barnen har 

gjort, vad syftet var med aktiviteten samt hur ska man utmana barnen vidare och som exempel 

då kan vara vad de då ska använda för material och vilka barn/grupper ska det vara i 

aktiviteterna och så vidare. Utifrån de dokumentationer som gjorts i form av bilder och filmer. 

Reflektionerna skrivs in i något slags protokoll. Pedagogerna planerar veckan framöver när de 

reflekterar. Pedagogerna planerar även och diskuterar inskolningar, föräldrasamtal och om 

barnen har vissa behov. I observationerna kunde vi se att pedagogerna reflekterar och planerar 

till stor del utifrån vad de har sagt i intervjuerna. Exempelvis att de skriver in deras 
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reflektioner i något protokoll och att de då utgår från tidigare dokumentationer samt 

reflekterar över de frågor som vad barnen är intresserade av, vad har de gjort och ska göra 

framöver med barnen, hur ska pedagogerna utmana barnen vidare och vad ska de då använda 

för material och vilka barn ska vara med i aktiviteten med mera. 

 

Förskolan Planeten pratade om ett barns inskolning som de sagt i intervjuerna att de kunde ta 

upp och prata om men det gjorde inte förskolan Smörblomman. De båda förskolorna pratade 

däremot om barnens olika behov. Utifrån deras reflektioner görs en planering för kommande 

vecka. Under observationen såg vi att de inte kollar i läroplanen men att de reflekterar över de 

mål som finns i läroplanen och som syns i deras arbete med barnen och under planeringen. 

Läroplanen har ett specifikt syfte, innehåll och metodik och detta är något man märker att 

pedagogerna arbetar utefter. De nämner att läroplanen är viktig på så sätt att de får syn på vad 

barnen gör och hur de arbetar med de mål som finns i läroplanen när de planerar och 

genomför aktiviteter med barnen. Fastän de inte sitter med läroplanen när de planerar så finns 

det en medvetenhet om läroplanens syfte, innehåll och metodik när de reflekterar över de 

frågor som tas upp i deras planering. Vi tolkar att pedagogerna arbetssätt styrs utifrån 

läroplanen och dess innehåll, syfte och metodik. Läroplanen (Lpfö 98 rev. 2010) har 

reviderats sen den kom ut och det är den senaste versionen som pedagogerna arbetar utifrån. 

En tolkning är att läroplanen kan ha reviderats på grund av att ny data/teori har kommit och 

då påverkat revideringen av läroplanen. Detta påverkar i efterhand pedagogernas arbetssätt.  

7.7	Hur	används	den	tid	som	finns	för	avdelningsplanering?	Vad	prioriteras/hinns	

med	&	vad	hinns	inte	med?	

Åberg och Lenz Taguchi (2005) nämner att dokumentationerna gör lyssnandet synligt och 

dessa dokumentationer kan även göra att man får en verksamhet som gör alla barn delaktiga 

(2005,s.17). Utefter de båda observationerna så kunde vi se att dokumentationerna och deras 

reflektioner var kring vad barnen hade gjort, sagt, vad för kompetenser och behov barnen har 

och vilka aktiviteter som skulle planeras och utföras för att få alla barnen delaktiga och få 

göra dessa aktiviteter.  
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I Gannerud och Rönnermans studie (2007) så berättar en pedagog på en resursavdelning de 

intervjuat att de får prioritera vissa saker över annat då de får lägga mer tid på möten som rör 

föräldrar, talpedagoger och psykologer för att tillgodose barnens behov och de menar att de 

andra avdelningarna får mer tid till att planera och förbereda för temaarbeten (2007,s.45-51). 

Eriksson (1988) tar upp att då planeringen är en timme, en viss dag en viss vecka så är det 

viktigt att man är effektiv och diskuterar viktiga frågor för den berörda gruppen (2007,s.20).  

 

Pedagogerna vi intervjuade arbetar inte på en resursavdelning men nästan alla förutom en 

pedagog ansåg att tiden de har för avdelningsplaneringen inte räcker till. Pedagogerna tar upp 

exempel på varför de inte hinner med det de vill och det kan vara exempelvis att de svävar 

iväg och inte håller sig till de punkter de behöver planera och prata om, inte hinner med att 

planera och diskutera kring en inskolning som de hade velat planera mer för, inte hinner sätta 

upp all dokumentation på det sätt som de vill och så vidare. Ett exempel Sofie tog upp är att 

sätta en viss tid för att prata om ett visst ämne till exempel en sak som en förälder tagit upp 

eller något som har hänt med barnen. Linnea tog upp som exempel på hur man kan hinna med 

att planera det man vill och det är genom att ha punkter för att inte sväva iväg. Detta tolkar vi 

som effektiva sätt att hinna med viktiga frågor under planeringen då planeringen är en timme 

lång på Smörblomman och två timmar på Planeten.  

 

Under våra observationer så märkte vi att pedagogerna prioriterade vissa saker mer än andra 

och hann då inte med att diskutera allt lika mycket. På förskolan Planeten så hann de inte med 

att planera inskolningen för att de inte kunde gå vidare innan de hade pratat med 

förskolechefen. På förskolan Smörblomman så hann de inte planera så mycket inför 

kommande vecka, detta kan bero på att det blev en diskussion om hur de skulle föra in deras 

reflektioner och planering inför kommande vecka i deras reflektionsmall som heter SKA då 

en av pedagogerna som var mest teknisk kunnig inte var på plats.  
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8.	Slutdiskussion	

Här kommer vi att summera vad vi fått fram av vårt resultat från analysen. Vi kommer även 

återkoppla till vårt syfte och frågeställningar för att/hur de har besvarats. Vi kommer även 

koppla det vi kommit fram till under vår analys till tidigare forskning. Sedan kommer vi 

avsluta med att ta upp exempel på vidare forskning inom detta område.  

 

Syftet med studien var att undersöka avdelningsplaneringen och vad som är syftet med den 

samt hur pedagogerna följer upp syftet. För att kunna besvara vårt syfte så valde vi 

frågeställningarna: vad anser pedagogerna är syftet med avdelningsplaneringen? hur arbetar 

pedagogerna med avdelningsplaneringen i förskolan? och hur används den tid som finns för 

avdelningsplanering? vad prioriteras/hinns med och vad hinns inte med? Genom att lägga 

mest fokus på att intervjua sex pedagoger på två olika förskolor på de tre olika avdelningarna 

samt att ha observerat två avdelningsplaneringar, en på vardera förskolan som komplement 

till intervjuerna så kunde vi få svar på vårt syfte och frågeställningar. 

 

Vad anser pedagogerna är syftet med avdelningsplaneringen? Vi kunde genom intervjuerna få 

svar från pedagogerna att alla pedagoger förutom en ansåg syftet var att se barnens lärande 

och vad de är intresserade av samt hur de kan utmana barnen vidare. Den pedagog som inte sa 

så, sa att hon tyckte att syftet var att få ett godkännande av chefen när det kommer till 

verksamhetens kvalité och att man genom planeringen kan vara förberedd för veckan eller en 

tid framöver. Eriksson (1988) menar att det är viktigt att ha ett syfte och mål med det man gör 

(1988,s 1-6). Detta kan man uppnå genom att under planeringen se till att barnen får tid till 

och möjlighet till lek, utveckling och lärande (Eriksson 1988, s.13). Barnobservationerna är 

underlag för planeringen när det gäller vad som ska genomföras och hur samt hur man kan 

följa upp det man gjort (Eriksson 1988, s.31). Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013) menar att för att få till en lekfull och omsorgsfull miljö som gynnar barns lärande så 

behöver man organisera förskolans verksamhet (2013,s.10). Förutom att få till en lekfull och 

omsorgsfull miljö för att gynna barnens lärande så kan man som Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) nämner se hur läroplanen gör barnens lärande och utveckling synligt 

(2009,s.9). Följer man läroplanen och har en lekfull och omsorgsfull miljö så tolkar vi att det 

kan gynna barnen. 
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Hur arbetar pedagogerna med avdelningsplaneringen i förskolan? Utifrån intervjuerna så 

kunde vi få svar att förskolorna har olika mycket tid för avdelningsplaneringen, 

Smörblomman har en timme och Planeten två timmar. Vi fick även svar på vad de brukar ta 

upp på planeringen/deras upplägg. Pedagogerna nämnde att de går igenom punkter för det de 

ska ta upp och prata om, dokumentationer som de reflekterar över och för in i något slags 

reflektionsprotokoll, planerar för kommande vecka med aktiviteter, förberedelser i form av 

material samt planeringen och reflektion kring vilka barn som ska vara med i vilken grupp, 

planering av gruppsamtal/föräldrasamtal, inskolningar, föräldrasynpunkter och barnens 

behov. Eriksson (1988) nämner att observationerna är ett bra underlag för att kunna se vad 

barnen gör, hur och varför samt hur barnet fungerar socialt med andra som är ett bra underlag 

vid exempelvis föräldrasamtal (1988,s.31). Åberg (2005) tar upp att där hon arbetade så både 

reflekterade och planerade de. Hon menar på att reflektion är viktig för att utveckla arbetet på 

förskolan och göra den pedagogisk (2005,s.24).  

 

Vi frågade även pedagogerna om de ansåg att det är viktigt att ha planering om man ska 

arbeta utifrån läroplanen? Pedagogerna svarade att de kan få syn på vad för lärande som finns 

i de aktiviteter de gör med barnen samt hur de själva arbetar med läroplanen men att de dock 

inte sitter med läroplanen under planeringen. Läroplanen är ett stöd då någon förälder frågar 

varför de gör som de gör. Gannerud och Rönnerman (2007) tog upp att de pedagoger som de 

intervjuat hade beskrivit att de arbetar målinriktat med de mål som finns för verksamheten 

och utifrån de individuella mål som finns för barnen (2007,s.48-51). Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) nämner att läroplanen har gjort barns lärande och utveckling synligt 

(2009,s.9). Pedagogerna som vi intervjuade sitter inte och kollar i läroplanen men de är 

medvetna om läroplansmålen.  

 

Gannerud och Rönnerman (2007) tar även upp att de genom deras observationer kunde se 

pedagogernas rutiner över en dag. Pedagogerna hade planerat och organiserat för ett visst 

innehåll med den aktiviteten de genomförde och de mål som var planerade. De framgick även 

att pedagogerna samtalade med barnen i deras lek och erbjöd material samt hade sätt till att 

barnen lätt själva kunde hämta material (2007,s.93-106). Pedagogerna beskrev även hur barns 

in- och utskolning kan ske på två olika sätt, ett sätt var att pedagogerna behövde få 

information från förskolechefen för att kunna planera det barnets inskolning (Gannerud och 

Rönnerman 2007, s.51-55). Detta sätt kunde vi se delvis av på förskolan Planeten. På båda 

observationerna så observerade vi inte en hel dag, som Gannerud och Rönnerman gjorde, utan 
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bara avdelningsplaneringen. Vi kunde se att de planerar utifrån de mål som finns för 

verksamheten på så vis att de reflekterar när de planerar veckan framöver till exempel vilka 

aktiviteter, hur de ska utmana barnen genom att exempelvis planera material, vad för syfte 

aktiviteten ska ha och vilka frågor de ska ställa till barnen.  

 

Eriksson (1988) beskriver att under en finplanering så skriver man vem som ansvarar för vad, 

hur aktiviteten ska organiseras och genomföras utifrån syfte och metod som man tänkt 

använda för att sen kunna utvärdera och dokumentera (1988,s.138-141). Det område/tema 

som man arbetar med ska komma ifrån barnens intresse eller passa barngruppen (Eriksson 

1988, s.42-44). Utifrån våra observationer så kunde vi se att pedagogerna tänker på barnens 

intressen när de planerar aktiviteterna. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar på 

att för att kvalitetsarbetet ska kunna ges möjlighet att utvecklas samt för att gynna barnens 

lärande så är det viktigt att lärarna i förskolan kan observera, reflektera, dokumentera, 

utvärdera, analysera, förstå/tyda och kunna skriva ner det man fått fram (2009,s.9).  

 

Under våra observationer så kunde vi se att pedagogerna har observerat barnen och då fått 

dokumentationerna som de sedan kan reflektera, utvärdera, analysera, förstå/tyda utifrån. 

Detta förde pedagogerna in i något slags reflektionsprotokoll. Genom intervjuerna så kunde vi 

få en uppfattning om vad för upplägg de har under avdelningsplaneringen och vad de tar upp 

samt om de anser att det är viktigt att arbeta utifrån läroplanen när de planerar. Genom 

observationerna har vi kunnat se hur de arbetar och om de arbetar med läroplanen. Som 

tidigare nämndes så ansåg pedagogerna att det är viktigt att arbeta utifrån läroplanen när de 

planerar. De får syn på målen i barnens aktiviteter och de får syn på hur de arbetar och är ett 

stöd om någon förälder frågar varför de gör som de gör.  

 

Lundgren (1983) tar upp att läroplanen är ett styrinstrument och ett styrande tankesätt (1983, 

s.21). Utifrån intervjuerna och observationerna så kunde vi se att läroplanen styr pedagogerna 

och vad de gör med barnen även om de inte sitter med läroplanen framför sig. I 

observationerna kunde vi se att de reflekterar och planerar till stor del utifrån vad de sagt i 

intervjuerna. Till exempel att deras reflektioner skrivs in i något reflektionsprotokoll och 

utifrån deras dokumentationer tänker de utifrån vissa frågor som: vad barnen är intresserade 

av, vad de har gjort och vad ska de göra med barnen framöver. Ett annat exempel vi kunde se 

var att på ena förskolan diskuterades en inskolning men det gjordes inte på den andra 

förskolan vid observationstillfället.  
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Hur används den tid som finns för avdelningsplanering? vad prioriteras/hinns med och vad 

hinns inte med? Utifrån intervjuerna så fick vi svaren att på förskolan Smörblomman så var 

pedagogerna enade om att de inte känner att de hinner med att planera det de vill men på 

förskolan Planeten var inte alla pedagoger enade. Två tyckte att de inte hinner med medan en 

tyckte att den hann med nu för att det finns mer tid än innan. Exempel på varför de inte tyckte 

de hann med att planera allt de ville kan vara att en sak kan behöva diskuteras mer än vad 

tiden räcker till, att en film kan behövs ses flera gånger eller att dokumentationer sitter på fel 

ställen och behöver sättas upp på rätt ställe. I Gannerud och Rönnermans studie (2007) så 

kunde de få fram svar från en pedagog som jobbar på en resursavdelning att de får prioritera 

vissa saker mer än annat som exempelvis möten som rör föräldrar, talpedagoger och 

psykologer. Andra avdelningar får mer tid till att planering och förberedelser för temaarbeten 

(2007,s. 45-51).  

 

Pedagogerna vi intervjuade och observerade arbetade inte på en resursavdelning men vi kunde 

i observationerna se att mycket tid gick åt att reflektera. Det blev mindre tid för att planera 

veckan framöver och aktiviteter som ska göras på förskolan Smörblomman då tid gick åt på 

slutet till att diskutera hur man skulle föra in reflektionerna på datorn. På Planeten så kunde 

de med hjälp av sina reflektioner planera för veckan och på slutet diskuterades en inskolning 

lite kort men som de inte kunde slutföra just då. Eriksson (1988) menar att det är viktigt att 

man är effektiv och diskuterar viktiga frågor på planeringen (1988,s.20) I intervjuerna så gav 

två pedagoger förslag på hur man kunde hinna med det man vill planera och det genom att ha 

punkter för vad som ska tas upp för att inte sväva iväg. En annan pedagog ansåg att man kan 

vara förberedd innan planeringen med exempelvis en film som ska visas för att hinna med. 

Med hjälp av de resultat vi fått fram och analyserat så har vi fått syn på hur det ser ut under 

avdelningsplaneringen, vad syftet är, hur pedagogerna arbetar samt vad de tar upp under 

avdelningsplaneringen, vad som prioriteras/hinns med och vad som inte hinns med. Personer 

som har ett pedagogiskt arbete och högre uppsatta personer kan ha en bild av vad syftet är och 

hur avdelningsplaneringen ser ut, de kan genom att läsa denna studie få en möjlighet att 

jämföra sin bild av hur de tänker kring avdelningsplaneringen i jämförelse med pedagogernas 

syn och arbetssätt i denna studie. Med hjälp av denna studie kan den som läser få en syn på 

hur de kan se ut i verkligheten.  
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8.1	Vidare	forskning	

Vi valde att undersöka vad syftet med avdelningsplaneringen är och hur pedagogerna följer 

upp syftet. Detta har varit vårt fokus under denna undersökning. Man skulle kunna forska 

vidare om avdelningsplaneringen på det sättet att man undersöker vad för verktyg 

pedagogerna använder i deras planering och hur de använder verktygen. Att man tittar 

närmare på deras reflektionspowerpoint eller reflektionsprotokoll. För en sådan undersökning 

tänker vi att man kan ha intervjuer och observation men att man kanske lägger tyngd på 

observationerna istället för intervjuerna. Detta är ett intressant område att undersöka för att 

förskolorna kan använda olika verktyg och hur pedagogerna använder verktygen kan vara 

olika. Vi valde att undersöka hur de arbetar och hur de använder tiden för 

avdelningsplaneringen, vad prioriteras/hinns med och vad hinns inte med? Att ha detta som 

undersökningsområde/problemområde skulle då bli en annan form av fördjupning på hur 

pedagogerna arbetar med avdelningsplaneringen. 
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Intervjuer på förskolan Smörblomman: 12 oktober 2016 

 

Intervjuer på förskolan Planeten: 24 oktober 2016 

10.	Bilagor	

10.1	Informationsbrev	

Hej! 

Vi går nu sista terminen på förskollärarutbildningen och vi ska nu skriva en C-uppsats. 

Kursen för uppsatsen som heter Självständigt arbete i förskoledidaktik börjar v.40 den 3 

oktober och slutar v. 50 den 16 december. Vårt syfte med undersökningen är att undersöka 

”Vad är syftet med avdelningsplaneringen på förskolan och hur följer pedagogerna upp 

syftet?” De frågeställningar vi vill besvara är:  

• Vad anser pedagogerna är syftet med avdelningsplaneringen på förskolan? 

• Hur används den tid som finns för planering? Vad prioriteras/hinns med och vad hinns 

inte med? 

• Hur arbetar pedagogerna med avdelningsplaneringen på förskolan? 

För att göra denna undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder som 

intervju och observation. Vi tänkte intervjua och observera en avdelningsplanering på 

förskolan och därför undrar vi om det går bra att få komma och intervjua tre pedagoger, en 

pedagog från varje avdelning, samt observera en avdelningsplanering på en avdelning på er 

förskola? Vi båda kommer att vara med på intervjuerna och observationen samt använda oss 

av ljudinspelning vid intervjuer. Vid observationerna kommer vi enbart att anteckna. När vi 

samlar in material från observation och intervju kommer vi hålla oss till de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som finns (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig 

forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)  

 

 

Med vänliga hälsningar Emelie Jansson & Therese Åkerberg 

Mobilnr: XXX & XXX 

E – mail: XXX, XXX 
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10.2	Intervjuguide	
	
Intervjufrågor: 
 

• Vad har du gått för utbildning? 
 

• Hur länge har du arbetat på förskola? 
 

• Trivs du att arbeta på förskola och vad är det roligaste med att arbeta på förskola? 
 

• När har ni planering och hur länge har ni planering? 
 

• Brukar ni ha någon sorts upplägg för planeringen? Kan du ge exempel på/förklara vad 
ni tar upp och pratar om på era planeringar? 

 
• Upplever du att ni någon gång inte hinner med att prata och planera det ni vill? Kan du 

ge exempel på det i så fall? Om inte hur gör ni/du för att undvika att det händer?  
 

• Vad anser du är syftet med avdelningsplaneringen? 
 

• Är det viktigt att man har planering om man ska arbeta utifrån läroplanen? Om 
inte/om ja, i så fall varför? 

 
• Är det något du vill tillägga som vi inte har frågat om? 

 
• Hur upplevde du att det var att bli intervjuad? 

 


