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Abstract 
The purpose of the study is to gain knowledge about which scope for action and tasks are 

included in the organisation of educational activities on the preschool and which competences 

are lifted up by preschool teacher to conduct educational activities. 

The database consists of questionnaires, observations and interviews at the municipal and 

multicultural preschools located in Stockholm. 

The study is anchored in sociocultural theory and  framefaktor theory. Questions and  results 

are presented thematically and are divided into three thematic sections: 

1.       How preschool teachers organised pedagogical activities in preschool with their 

preconditions. 

2.       How preschool teachers organise education time in preschool. 

3.       Which are the most important competencies of preschool teacher? 

 

Results show that preschool teachers use their subjective scope of action to create the 

education that is able to meet the requirements of the curriculum. Subdivision of the children's 

group into smaller groups often takes place during the day as a necessary tool in terms of 

teaching and organising of education activities. This article problematizes the teachers ' 

expression of scope of action and planning time in the organisation of educational activities. 

The competences of the preschool teacher are complex and multidimensional. 

Keywords: organisation of educational activities, education, scope of action of preschool 

teacher, planning of education, preschool, childgroups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Vi vill tacka alla pedagoger som medverkade i studien. Vi vill också rikta ett särskilt tack till 

vår handledare, Thomas Backlund, som gett oss stöd, råd och visat stort engagemang och 

intresse. Tack också till alla respondenter och grupp studenter som genom stöd medverkat till 

resultatet i denna uppsats. Slutligen vill vi också rikta ett tack till våra familjer som förstått hur 

viktig den här uppsatsen har varit för oss. 
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1.Inledning och problemområde 

Skollagen (2010) fastställer att förskolan ska vara av hög och likvärdig kvalitet, där likvärdighet 

kan definieras utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 

utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. 

Förskolans verksamhet ska skapa lika möjligheter för alla barn och det är de anställda 

pedagogernas ansvar att dessa krav uppfylls. Förskollärarens särskilda uppdrag är att utmana, 

stimulera varje barns utveckling och lärande, utveckla barnens kunskaper och värden samt att 

bedriva den pedagogiska verksamheten varje dag ( Lpfö 98/16). 

 

De svenska forskarnas Sheridan & Williams & Pramling Samuelsson (2014) studie visar att 

förskollärarens förhållningssätt och kompetens har större betydelse när det gäller kvaliteten än 

barngruppens storlek. Det betyder att förskollärare måste kunna anpassa verksamheten utifrån 

sina kompetenser och efter de förutsättningar som finns. På så sätt kan förskollärare skapa en 

bättre kvalité, genom planering och organisering av verksamheten. 

 

En kinesisk studie påvisar vikten av planering och organisering för att skapa en högkvalitativ 

undervisning för alla barn, där socioekonomiskt utsatta familjer lyfts särskilt (Bi Ying Hu, 

Liang Chen m.m 2018). Vidare lyfts dess positiva långsiktiga effekter samt inverkan på 

barnens senare akademiska utbildning och livets framgångar (ibid.). Denna forskning har vi 

valt då vi anser att den relevant för vår studie då den behandlar begreppen organisering och 

planering av undervisning och hur en högkvalitativ sådan kan ha en långsiktig positiv effekt 

för senare framgångar i livet. Pedagoger bör vara medvetna om sin yrkesroll och besitta 

kompetens för att organisera och skapa möjligheter för lärande och undervisning via dialog, 

samtal och spontana vardagliga aktiviteter. 

 

Undervisning som begrepp är ett omfattande sådant där många aspekter ryms. Enligt Skolverket 

definieras undervisning som: “målstyrda processer med syfte på utveckling och lärande genom inhämtande 

av kunskaper och värden” (www.skolverket.se [2018-10-06]). För en högkvalitativ undervisning behöver 

pedagoger ha förmågan att planera och organisera verksamheten. 

 

http://www.skolverket.se/


Samtidigt har verksamma pedagoger i förskolan startat ett uppror gällande det rådande 

arbetsklimatet kallat ”förskoleupproret”. Förskoleupproret med grundare Anki Jansson kämpar 

för bättre förutsättningar i förskolan. Genom insamlandet av berättelser från pedagoger kan vi 

läsa om en verksamhet där tiden inte räcker till.  En verksamhet där pedagoger vittnar om en 

ohållbar arbetssituation (https://forskoleupproret.weebly.com [2018-10-05]). Förskoleupproret 

har samlat in berättelser från hela Sverige där pedagoger slår larm om en verksamhet där kraven 

på den enskilda pedagogen är ouppnåeliga. Vidare tillhör pedagoger inom förskolan den 

yrkeskategori där sjukskrivningar ökar mest och trenden har sett ut så under ett flertal år. 

(https://lararnastidning.se/forskollarare-och-fritidspedagoger-sjukast/) 

(https://forskolan.se/allt-fler-blir-sjuka-av-stress/) 

(https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-

4727716.aspx[2018-12-09]). 

 

Svenska forskare Pramling Samuelsson & Williams & Sheridan (2015) problematiserar utsagor 

gjorda av förskollärare, gällande att arbeta med läroplanens intentioner i relation till 

barngruppens storlek. Resultaten visar att antalet barn har betydelse för val och bortval av 

målområden och arbetssätt samt att förskollärare föredrar att arbeta med mindre antal barn i 

gruppen (ibid., s.8). Men verkligheten idag är att förskolor har stora barngrupper. Dessutom 

ställs höga krav ställs av läroplanen (98/2016). Pedagoger måste då utifrån dagens verklighet 

skapa en verksamhet med de bästa förutsättningarna för att kunna lyckas med uppdraget. 

 

Är förskolans verksamhet enligt skollagen ett ouppnåeligt ideal? Har pedagoger förutsättningar 

för att kunna bedriva den verksamhet som beskrivs i den aktuella och den kommande reviderade 

läroplanen? Är den upplevda bristen på tid en orsak av bristande organisatorisk kompetens hos 

en pedagog eller en varning om en verksamhet där kraven på den enskilda pedagogen överstiger 

vad hen kan leverera? 

 

Vårt examensarbete behandlar ett aktuellt didaktiskt område i förskolan. Med didaktiskt område 

menas vetenskapen om faktorer som påverkar undervisningen och hur man bör utforma den för 

att uppnå en högkvalitativ lärandesituation (Phillips 2014, s.8). Organiseringen av tid är en 

faktor som påverkar utformningen av undervisningen, vilket utgör en stor del av den 

pedagogiska verksamheten. Att som pedagog besitta kompetens för att organisera pedagogisk 

verksamhet kan vara avgörande för att möjliggöra kvalité. Denna undersökning handlar om hur 

förskollärare och andra verksamma pedagoger organiserar sin tid samt vilket 

https://forskoleupproret.weebly.com/
https://lararnastidning.se/forskollarare-och-fritidspedagoger-sjukast/
https://forskolan.se/allt-fler-blir-sjuka-av-stress/
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-4727716.aspx%5b2018-12-09
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-4727716.aspx%5b2018-12-09


handlingsutrymme som finns för pedagoger för att dels kunna planera och dels bedriva den 

pedagogiska verksamheten. Med organisering av pedagogisk verksamhet menas en 

kombination av planering för dagen, planering av pedagogiska aktiviteter, disponering av 

dagen, undervisning och lärande samt att skapa förutsättningar för dessa.  Begreppet 

organisation kopplas till hur verksamheten är organiserad där ledningen med kommunen i 

spetsen skapar ramar i form av given tid för planering och handlingsutrymme. Vidare vill vi 

också undersöka vilka kompetenser som blir avgörande för framgång som lyfts av pedagoger 

och hur kompetenser synliggörs i verksamheten och på vilket sätt dessa bidrar till 

verksamheten. 

2. Bakgrund 
Från 1900-talets början och dess barnkrubbor fram till förskolans första läroplan som gavs ut 

1998 har förskolans framväxt i Sverige skett med en långsam fart (Engdahl & Ärlemalm- 

Hagser 2015, s.27). Ambitionen var  då var att till största del skapa en miljö som efterliknade 

hemmets där barn kunde vistas medan vårdnadshavare arbetade (ibid.). Likt utvecklingen i det 

kunskapssamhälle vi lever i idag har även förskolans innehåll och syfte förändrats. Idag ses 

förskolan som ett första utbildningssteg i ett barns liv och en pedagogisk verksamhet, med 

pedagogisk menas här att förskolans uppdrag inte bara är att förbereda barnen för skolan utan 

enligt skollagen (2010:800) att även bedriva undervisning som syftar till att barnen 

utvecklar  kunskaper och värden. 

 

Läroplanen är en förordning som fastställs av regeringen som alla pedagoger ska följa. 

Förskolans första nationella läroplan kom 1998 och gav riktlinjer och målområden att arbeta 

kring. Läroplanen reviderades 2010 (Skolverket 2010) där resultatet blev ett tydligare fokus på 

innehållsområden och en betoning på dokumentation, utvärdering, utveckling samt kvalité. En 

sista revidering gjordes 2016 och där betonas förskolans uppdrag på livslångt lärande med 

en  holistisk syn på verksamheten där lärande, utveckling och omsorg bildar en helhet. 

 

Regeringen tillsatte sedan en utredning för att revidera den nuvarande läroplanen. Denna är nu 

färdig och kommer att träda i kraft 2019. Betoningen här läggs på utbildning och dess koppling 

till undervisning, intentionen är att höja kvaliteten i förskoleverksamheten. Här kan vi läsa att: 

 

 



“Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. 

Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal 

kan ingå, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande […] “Utbildningen 

ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som 

barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter 

och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och 

stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så 

långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån 

sina egna behov och förutsättningar […] I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera 

och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 

barnen.” 

(Lpfö  2018, s. 8). 

 

Den reviderade Läroplanen 2018 tydliggör riktlinjerna för förskollärare och arbetslagets mål 

där förskollärare har det yttersta ansvaret för utbildning samt den pedagogiska verksamheten 

och dess undervisning. 

 

Som ovan beskrivet ses förskolan idag som ett första utbildningssteg för barn och i förskolan 

läggs grunden för det livslånga lärandet. Det är de verksamma pedagogerna som organiserar 

verksamheten och är ansvariga för den tillsammans med förskolechefer och huvudmän. 

Verksamheten ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det är pedagogernas uppgift att tolka 

och realisera denna i vardagen med barnen. 

3. Tidigare forskning 

De svenska forskarna Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson (2014) undersökte 

gruppstorlekar och dess organisatoriska förutsättningar för barns lärande i förskolan och 

pedagogernas perspektiv på detta. Ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet anser de ger en ny 

inblick eller intersubjektivt perspektiv och bygger på uppfattningen att det finns värden och 

villkor som är avgörande för barns lärande samt välbefinnande (Balaguer 2004, ref. i Sheridan 

& Williams & Pramling Samuelsson 2014). Kärnan i  den pedagogiska kvalitén ligger i 

samspelet mellan olika aspekter. Till dessa aspekter räknas läroplanens intentioner, relationer 

sett till barn och pedagoger, gruppstorlek, miljö, material, pedagogiskt innehåll och 

läroprocesser, interaktion och kommunikation mellan medarbetare. Resultatet av studien visar 

att organiseringen av barn i mindre grupper är essentiellt för att skapa en miljö med hög kvalitet 

där pedagoger kan delta i en ömsesidig social interaktion med barnen som är viktig för barns 



lärande och utveckling (Bronfenbrenner 1979, ref. i Sheridan, m.m. 2014). Större barngrupper 

kräver en fungerande struktur i verksamheten. Uppdelning i mindre grupper är en av de 

strategier som skapar bättre förutsättningar både för barn och pedagoger för att se varandra och 

kommunicera. Andra forskare (Sommer, Pramling Samuelsson, m.m.2010, ref. i Sheridan, 

m.m. 2014) tar också upp den mindre gruppens potential och kopplar det till att ha kompetens 

för att organisera samt utnyttja den mindre gruppens potential som ett sätt att närma sig samt 

prata om gemensamt lärande objekt. De villkor och miljön som skapas i en stor barngrupp är 

inte lika gynnsamma för inlärningen och det sociala samspelet, resultaten av studierna påvisar 

att det är svårare att föra dialoger med många barn samtidigt (Sylva, m.m. 2010, ref. i Sheridan 

& Williams & Pramling Samuelsson 2014). Ju fler barn i gruppen, desto färre möjligheter för 

pedagoger att föra  dialoger en längre tid med varje barn. 
 

En genomförd svensk studie (Sheridan m.m 2011) belyser sammanflätade dimensioner av 

förskollärares kompetens. Dimensionerna lyfter fram pedagogernas kompetenser som 

komplext och flerdimensionellt. Kunskap möjliggör för lärare att agera professionellt samt att 

kunna konkretisera mål i aktiviteter och det pedagogiska innehållet i samspel med barnen. I 

lärarens kompetens kopplat till organisering omfattas arbetet med den fysiska miljön, 

tillgängligt material, dagens struktur, pedagogiska läroprocesser och innehåll, aktiviteter, 

barnens organisering samt eget arbete. Pedagoger från en svensk studie talar om 

organiseringens betydelse för att skapa en öppen, stimulerande och utmanande miljö för barns 

lärande och utveckling (ibid.). Vi kommer att undersöka hur organiseringen ser ut på de 

aktuella förskolorna samt synliggöra vilka kompetenser som blir synliga i observationerna hos 

pedagoger. 

 

Blekens & Skogens (2005, ref. i Eriksson 2014) studier visar att “god kvalitet” har uppnåtts i 

förskoleverksamheten där arbete med organisatoriska förhållanden skett samt att de anställdas 

kompetens tillvaratagits och setts som en tillgång i verksamheten. Norska studier (Vassendens 

m.fl. 2011, ref. i Eriksson 2014) visar en organisation där skillnader i  arbetsuppgifter utifrån 

kunskap och kompetens finns, förskollärare har då rollen som pedagogisk ledare. 

Förskollärarens vanligaste arbetsuppgifter bestod av arbete i barngrupp, samarbete med 

föräldrar, kompetensutveckling och handledning av assistenter. Vi kommer att undersöka om 

det finns skillnader i arbetsuppgifter mellan barnskötare och förskollärare på de aktuella 

förskolorna. Läroplanens riktlinjer (98/2016) delar upp ansvaret mellan förskollärare och 



arbetslaget där förskollärare har ett särskilt ansvar. I den kommande läroplanen betonas 

utbildning betonas ännu mer där förskollärare har ett särskilt ansvar Läroplanen (2018): 

 

“I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 

som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från 

ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen”. 

 

Vår studie kommer att undersöka vilka kring- och arbetsuppgifter som ingår i pedagogernas 

uppdrag på de aktuella förskolorna samt vad som lyfts fram som viktiga kompetenser hos en 

pedagog. Hedefalk (2014, s.12) presenterar i en forskningssammanfattning begreppet “att 

privilegiera” vilket uppstår när det finns bristande gemensam förståelse i problematiska 

situationer så kallat “gap”. Utifrån detta visas vilken handling som ska prioriteras. Om vi ska 

applicera ett liknande begrepp på vår undersökning då kan det bli avgörande att prioritera eller 

“privilegiera” vissa aspekter i organiseringen av den pedagogiska verksamheten och välja bort 

andra. Vad som väljs bort kan bero på pedagogens professionalism i sin yrkesroll och hur detta 

speglar sig i verksamheten så att det bli fungerande samt högkvalitativ med fokus på barns 

utveckling och lärande. 

 

3.1.Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis framhävs organisationella förutsättningar som innehåller villkor där 

lärande och undervisning kan ske (Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson 2014). 

Villkoren möjliggör i sin tur en pedagogisk kvalité där olika aspekter interagerar med varandra 

som läroplanens intentioner, barngruppens storlek, miljö, material, personal och läroprocesser. 

Stora barngrupper kräver en fungerande struktur i verksamheten. En god pedagogisk kvalitet är 

beroende av pedagogernas kompetenser och förutsätter att medarbetare använder 

organisatoriska förhållanden samt tillvaratar varandras kompetenser (Bleken & Skogen 2005, 

ref. i Eriksson 2014). Genom forskningen får vi här en helhetssyn på organisering av 

pedagogisk verksamhet för att senare kunna  återkoppla till dessa i datamaterialet. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Detta avsnitt kommer beskriva valda teoretiska utgångspunkter. De teoretiska 

utgångspunkterna är ramfaktorteori och sociokulturellt perspektiv. Vår studie är förankrad i 

ramfaktorteori som används av Lundgren som ett tankeverktyg för utbildningsplanering 



(Lundgren 1994,s.8-9). Dahlöf och Lundgren skapade ramfaktorteorin och visade att en 

undervisningsprocess formades av ramar där ramar möjliggör eller icke möjliggör 

undervisningsprocessen (ibid.) Ramfaktorteori bygger på en tankeingång att ramar ger utrymme 

för en process. Om ett mål tydligt finns för en process då måste ramarna anpassas för att göra 

processen möjlig. Ramfaktorteorin innebär att se på hur villkor för utbildning förhåller sig till 

resultatet av utbildning där faktorer som styr inramar vad som är möjligt och icke möjligt (ibid). 

 

Budskapet av ramfaktorteori är att pedagogiska processer  bör analyseras utifrån givna ramar. 

Hit räknas bland annat studerandes förkunskaper, grupperingar, barngruppsstorlek och den tid 

som står till förfogande (Gustafsson 1994, s.14). Resultaten blir en konsekvens av de 

processer som kan förverkligas. Med vetskap om en viss konstellation av ramar kan man med 

en stor sannolikhet förutsäga vilka processer som inte kan uppträda (ibid.). I många 

pedagogiska frågor talas det om vilka ramar som är nödvändiga  för att en viss pedagogisk 

process ska inträffa. Till sist handlar det om hur ramarna uppfattas av aktörerna och utnyttjas i 

de pedagogiska processerna (ibid.).  

 

Linde (2012, s.17-18) beskriver att i ramfaktorteori studeras relationerna mellan resultat, 

undervisningsförlopp och begränsade yttre betingelser. Linde problematiserar ramarna och 

hävdar att fysiska ramar och yttre begränsningar i form av antalet elever i klassen, tid till 

förfogande, datanätverk samt utrustning begränsar lärarens handlingsutrymme (ibid.). När vi 

ska applicera ramfaktorteori på vår undersökning ses då de givna ramar i förskolan av det som 

bestäms av kommunen. Dessa ramar innebär bland annat barngruppens storlek, lokaler, 

personal, organisering av verksamheten och planeringstid. Vi kommer att analysera med hjälp 

av ramfaktorsteori som tankeverktyg för att få syn på hur dessa ramar påverkar 

undervisningsprocessen samt organiseringen av den pedagogiska verksamheten. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Till denna studie faller valet på att använda ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikation 

och sociala praktiker mellan människor utformar organiseringen av den pedagogiska 

verksamheten, lärande och utvecklingen i verksamheten. Detta perspektiv är baserat på att 

individer lär och utvecklas i sociala interaktioner med varandra beroende på miljö och 

sociokulturella betingelser (Säljö 2000, s.37). Det är genom kommunikativa processer 

människor blir delaktiga i konstruerandet av kunskaper och färdigheter. Att kunna göra något 



innebär mestadels att man behärskar en kommunikativ praktik som innehåller någon form av 

fysisk verksamhet. Utan miljöer och återskapandet av kunskaper samt färdigheter riskerar 

människor att förlora insikter (Säljö 2000, s.37 - 38).  Begreppen social praktik, verksamhet 

och kunskaper hör ihop och kommer att appliceras på vår undersökning då de utgör viktiga 

komponenter gällande organiseringen av en pedagogisk verksamhet. Detta skapar en social 

process där individerna skapar redskap och tecken utifrån egna perspektiv för att tolka samt 

konstruera egna föreställningar (Kroksmark 2011, s. 447).   

 

Lev Vygotskij är ett av de mest kända namnen inom det sociokulturella perspektivet. Enligt 

Askland & Sataöen (2014, s.196) ses Lev Vygotskijs teori om språk och tänkande som högre 

mentala funktioner vilka har sitt ursprung i sociala mänskliga samspel. I en pedagogisk 

verksamhet skapas och utvecklas ett kollektivt tänkande i den sociala interaktionen mellan barn 

och pedagoger. Detta stämmer väl överens med Lave (1988, ref. i Säljö 2000, s.108) som 

framhäver att i ett sociokulturellt perspektiv är det naturligt att anta att tänkande kan vara en 

“kollektiv process”. Vygotskij (2001, ref. i Askland & Sataöen 2014, s.196) menar att social 

samverkan är en utgångspunkt för tänkande och språk samt är grundläggande för lärande.  I 

samverkan med barn, pedagoger och ledning uppstår lärande i verksamheten inte bara för barn 

utan lärande i form av professionsutveckling samt kvalitetsarbete. Genom konstruerandet av 

kunskaper med hjälp av interaktion sker utvecklingen i den pedagogiska verksamheten. 

 

4.2 Kompetens 

 

Ylva Ståhle och Agneta Bronäs framhäver att lärarkompetens betyder att ”kunna och förstå hur 

lärande uppstår i olika åldrar”, att kunna ”tillämpa ämneskunskaper ”som ligger till grund av 

undervisning samt olika didaktiska val. Det behövs ämneskunskaper, didaktisk teori och 

undervisningsplanering. (2013, s.74). 

  

Ulla-Britta Bruun, förskollärarutbildare, pedagogkonsult och redaktör för tidningen 

”Förskolan” beskriver förskollärarens undervisning i tre led: se, förstå, och handla. Det vill säga 

att observera och lyssna på barnens värld, att analysera samt reflektera. Därefter är det viktigt 

att iscensätta och skapa nya tillfällen för lek och lärande kring ett specifikt innehåll (Engdahl 

& Ärlemalm- Hagser 2015, s.187). Denna typ av blick kommer att hjälpa oss när det gäller att 

precisera våra teoretiska glasögon. För att förstå och kunna tolka förskollärarnas svar från 

intervjuerna, observationer samt enkäten efter analysen av data är det betydelsefullt att 



synliggöra vad och hur pedagoger planerar och organiseringar verksamheten och vilka 

förmågor som krävs. 

 

Forskarna Hospesová & Tichás (2000, ref. i Sumaryanta, m.m. 2018) studie visar att 

förskollärares och lärares kompetens inkluderar en pedagogisk kompetens, ämnesdidaktisk 

kompetens, organisations kompetens samt kompetens för självreflektion. Svenska forskare 

Sven Persson & Jonas Aspelin (2009, ref. i Stålbrandt 2013, s.75) talar om autentisk 

grundkompetens som menar att autenciteten i lärarkompetens behöver bibehållas och utvecklas. 

Ellström (1992, s.20 - 21) kopplar begreppet kompetens till arbetet med uppsättning av 

uppgifter eller problem som en individ avser att lösa i syftet att uppnå vissa resultat. Detta med 

hjälp av metoder eller arbetssätt. Beroende på organisationen och utnyttjad teknik har individen 

större eller mindre utrymme vad gäller att definiera eller tolka arbetsuppgifterna, alltså 

tolkningsutrymme. Handlingsutrymmet kopplas istället till att välja hur uppgifterna ska lösas 

med avseende på metoder, tillgänglig tid och ordningsföljd (ibid). Handlingsutrymme delas upp 

i det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet. Det objektiva handlingsutrymmet 

tilldelas av ledningen eller kommunen som då skapar ramar för verksamheten, hit räknas 

exempelvis barngruppens storlek, personal, planeringstid och policy (Ellström 1992, s.70 - 75). 

Däremot kopplas det subjektiva handlingsutrymmet till hur individen skapar sina egna 

inställningar och organiserar sin tid i tillvaron samt anpassar sig eller överstiger det subjektiva 

handlingsutrymmet. Vidare definierar Ellström att kompetens inte bara sitter i individens 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext utan också till 

att framgångsrikt kunna utföra arbetet med det möjliga utrymme som arbetet erbjuder (ibid). 

 

4.3 Kunskap 

 

Utifrån datamaterialet ska vi synliggöra vilka kunskaper pedagogerna anser är viktiga för att 

kunna organisera den pedagogiska verksamheten. Ämnesdidaktiska kunskaper ingår i 

yrkeskunskapen samt poängteras i svenska studier för att den bidrar till utveckling och drivande 

av verksamheten, implementering av läroplanens intentioner, speciellt när de synliggörs i 

praktiken (Ellström 1992, s.22 - 25). 

Teoretisk samt abstrakt kunskap används av Sheridan (2011, ref. i Eriksson 2014) i samband 

med att förskolan ska “tolka och konkretisera” läroplanens mål samt driva målstyrda processer 

framåt i arbetslaget. Att driva det pedagogiska innehållet kräver kunskap om undervisning med 

målstyrda samt lärande processer. Kunskap och erfarenhet används i arbetslaget samt i den 



dagliga pedagogiska verksamheten genom utövandet av handlande, diskussioner, 

kommunikation och reflektioner med både barn samt vuxna. Dessa kunskaper driver fram 

verksamhetens utveckling samt organisering av pedagogiska verksamheten. 

 

4.4 Reflektion 

 

För att driva den pedagogiska verksamheten och sträva efter en bättre kvalité behöver 

pedagoger verktyg för att möjliggöra för denna process. Reflektion är ett verktyg för att lösa 

och lyfta organisationsfrågor eller andra aspekter. 

Ewa Schwarz och Carl Cederberg (2013, s.1 - 4) delar upp reflektionens viktiga roll i förskolan. 

Fyra olika former av reflektion lyfts och dessa överlappar varandra. Reflektion i handling är en 

form av reflektion du använder i stunden. Det kan exempelvis handla om en situation där du 

som pedagog reflekterar över hur du ska hantera en konflikt mellan barn. Reflektion över 

handlande är när du ser tillbaka på situationen, idealiskt tillsammans med andra för att få fler 

perspektiv på situationen. Reflektion över reflektion innebär att fråga sig själv vad som styr inte 

bara handlandet i situationen utan också reflektionerna du har. Den sista typen av reflektion är 

kritik och den syftar till att synliggöra strukturerna i verksamheten för att på så vis kunna bidra 

till en förändring. Alla dessa former av reflektion måste en pedagog kontinuerligt använda sig 

av för att kunna handla professionellt (ibid). Att använda sig av reflektion är avgörande för att 

synliggöra varför pedagogen handlar på ett sätt i en situation. Reflektion tillsammans med andra 

kan också bidra till nya handlingsalternativ för att på så sätt hantera en situation annorlunda 

nästa gång och på så vis optimera ens professionella yrkesroll. 

 

4.5. Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis används ett sociokulturellt perspektiv i undersökningen med ett fokus på 

social praktik och ramfaktorteori mer fokus på ramar. Tillsammans med denna teori lyfts ett 

antal begrepp, dessa är kompetens, kunskap, handlingsutrymme och reflektion. Vi kommer 

utifrån valda delar undersöka vilka kompetenser pedagogerna som medverkar lyfter som viktiga 

i arbetet. Vidare kommer pedagogernas uppfattningar kring reflektionens värde för 

professionsutvecklingen att undersökas. Kopplingen görs sedan till det objektiva samt 

subjektiva handlingsutrymmet i förskolan och hur pedagoger anpassar sig efter dessa. 



5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få kunskap om hur pedagoger organiserar sin tid i verksamheten. Vi 

vill undersöka hur pedagoger navigerar i den pedagogiska verksamheten i dagens förskolor 

samt vilket handlingsutrymme som finns. Vidare vill vi även undersöka vilka kring -och 

arbetsuppgifter som ingår i pedagogernas uppdrag Sist vill vi undersöka vilka kompetenser som 

lyfts av pedagogerna som viktiga för att ha en fungerande verksamhet. 

5.1 Frågeställningar 

 

Syftet i vår undersökning är baserat på följande frågeställningar: 

 Vilka kompetenser lyfts av pedagoger som viktiga för att kunna bedriva verksamheten? 

 Vilka förutsättningar finns för pedagoger för att organisera den pedagogiska 

verksamheten? 

 Vilka kring - och arbetsuppgifter ingår i pedagogernas uppdrag? 

       

Dessa frågor ligger till grund för vår undersökning och våra intervjuer, observationer samt 

enkäten som kommer beskrivas vidare nedan. 

6. Metod 
Studien bygger på en empirisk undersökning vilket innebär att vi använt oss av observationer, 

intervjuer och enkäter. Metoden var det tillvägagångssätt vi valde att gå för att få svar på 

forskningsfrågor (Thomassen 2006, s.67). Vi använde oss av tre olika metoder, vilka vi ansåg 

var goda komplement till varandra; kvalitativa intervjuer, observationer och kvantitativa 

intervjuer i form av en enkät. Med kvalitativa intervjuer var syftet att synliggöra förskollärares 

uppfattningar om organisering av pedagogisk verksamhet samt tydliggöra vad de lyfte som 

viktiga kompetenser hos en pedagog.  Genom observationer har vi fått möjligheten att se den 

pedagogiska verksamheten i praktiken. På så sätt kunde vi synliggöra strukturen av den 

pedagogiska verksamheten och uttrycksformerna av den organisatoriska förmågan i praktiken. 

Genom anonyma enkäter har vi kunnat nå ut till en fokusgrupp av pedagoger och fått mer ett 

bredare spektrum av svar på frågan om både subjektivt och objektivt handlingsutrymme i 

verksamheten. 

Analysprocessen genomfördes i flera steg. Alla intervjuer lästes flera gånger för att tolka 

pedagogernas utsagor. Intresset riktades mot pedagogernas verbala uttryck samt reflektioner 

gällande förutsättningar för att organisera den pedagogiska verksamheten. Vi kommer att 



använda tematisk innehållsanalys som verktyg på varje tema i intervjuer som bygger på 

systematisk gruppering av text ( Nyberg & Tidström 2012, s.135). 

 

6.2 Urval 

 

Urvalet har bestått av kommunala förskolor i Stockholms län som skiljt sig geografiskt och 

socioekonomiskt. Vi valde kommunala förskolor efter en gemensam överenskommelse med 

förskolechefer. På samtliga förskolor som medverkat har pedagogerna varit verksamma på 

avdelningar där barnens ålder varierat mellan tre och fem år, så kallade storbarns avdelningar. 

Även observationerna gjordes på dessa avdelningar. Syftet var att skapa så lika förhållanden 

som möjligt mellan de olika förskolorna. Studien genomfördes på tre förskolor för att på så vis 

hitta skillnader, likheter och nyanser förskolorna emellan. Först kontaktades förskolechefer via 

mail. Efter godkännandet kom berörda parter överens om när undersökningen skulle 

genomföras. Det gavs information i enlighet med de forskningsetiska principerna och 

samtyckesblanketter lämnades ut gällande observationer och intervjuer. Enkäten delades ut till 

sammanlagt 7 förskolor, tre av dessa var de förskolor som redan var med i studien. 

6.3 Undersökningens upplägg 
Det har gjorts åtta stycken intervjuer, samtliga har varit enskilda sådana. Under samma dag 

som intervjuerna genomfördes har det också gjorts tre observationer. Vi valde att göra 

intervjuerna med två till tre pedagoger från samma arbetslag och sedan en observation på 

avdelningen de var verksamma i. Vi lade alla observationer och intervjuer på avdelningar där 

barnens ålder varierade mellan tre till fem år, så kallade storbarns avdelningar. På så vis 

skapade vi så lika förutsättningar som möjligt i undersökningen. Vi lämnade även ut en 

anonym enkät, dessa gavs ut till förskolor i Stockholms län. 

 

Genom intervjuer och observationer startade vi en forskningsprocess som består av identifiering 

och formulering inom det berörda området, exempelvis valet av undersökningsgrupper i 

förskolan (Thomassen 2007, s. 67 - 68). Olika frågeställningar hade ställts för att vi studenter 

ska kunna jämföra, bearbeta och rapportera datainsamlingar i undersökningen. Efter intervjun 

har det inspelade materialet transkriberats för att på bästa sätt kunna analysera datan. Efter 

undersökningen kommer materialet att raderas. 



Resultatet av att använda oss av både enkät, observationer och  intervjuer är att vi dels fått en 

bild från verksamma pedagoger och dels fått undersöka verksamheten själva som forskare. Det 

har skapat en bredare förståelse och djupare reflektioner kring vårt ämne. 

 

6.4 Enkäter 

 

Vi har skapat enkäten utifrån frågorna och teman i intervjuguiden. Enkätens syfte var att 

kunna ge information gällande forskningsfrågan: 

”Vilka förutsättningar finns för pedagoger för att organisera den pedagogiska verksamheten?” 

Enkäten som statistisk metod har fördelen att registrera informationen i skriftlig form där 

många respondenter kan ge svar (Cato & Björndal 2005, s.114). Nackdelen med enkäter är att 

det kan bli tidskrävande att bearbeta och jämföra svaren samt att hitta olika sätt för att både 

dela ut enkäterna och samla in dem. Syftet med enkäterna har varit att synliggöra hur mycket 

som läggs på planering, organisering och kringuppgifter. Vidare ville vi undersöka  om 

pedagoger upplever att tiden räcker till, det vill säga om de hinner göra allt på arbetstid eller 

inte. Vi ville få svar av så många pedagoger som var möjligt  och resultatet blev sammanlagt 

7 förskolor. 

 

6.5 Intervjuer 

 

Intervjuer som metod valdes för att bidra till svar på samtliga forskningsfrågor, 

Intervjufrågorna delades in i tre kategorier som utgick från de tre forskningsfrågorna. Vi ville 

använda kvalitativa intervjuer för att på bästa sätt få höra pedagogernas egna uppfattningar 

gällande organiseringen av verksamheten. Vi var intresserade av hur mycket tid som går åt till 

den faktiska verksamheten med barnen och undervisning, vilka kompetenser som 

förskollärarna själva ansett är viktiga i deras arbete samt hur mycket tid som gått åt 

till  möten, nätverk och andra kringuppgifter. 

För att en intervju ska kallas för kvalitativ ska svaren kräva tolkning. Kvalitativa intervjuer som 

metod innebär att både identifiera och upptäcka egenskaper hos något, exempelvis att skapa 

uppfattningar om intervjupersonens beskaffenhet (Larsson 1986, s.7).  

                     

Vi har varit medvetna om att vår förståelsehorisont kan komma att påverka hur vi tolkar svaren 

från våra respondenter. Vi strävat efter ett så neutralt perspektiv som möjligt för att på bästa 

sätt kunna genomföra en intervju med ett öppet sinne. Samtidigt anser vi att det är omöjligt att 



vara helt neutrala. Vi genomförde intervjuerna i rum där risken att störas av förbipasserande 

var minimal. För att minimera risken med vår närvaro som en störningsfaktor valde vi att göra 

intervjuerna en och en. Detta för att skapa ett så jämbördigt förhållande som möjligt med 

respondenten. Vi formulerade frågorna på sådant vis att respondenten skulle känna sig fri att 

uttrycka svaren med egna ord och inte bli ställd av krångligt formulerade frågor. Vårt mål var 

att intervjun skulle bli som ett samtal och inte en utfrågning. Genom att planera i förväg för 

eventuella störningsfaktorer har vi minimerat riskerna för dem att uppstå. 

6.6 Observationer 

 

Observationerna har ägt rum i förskolans verksamhet. Likt intervjuerna ville vi att 

observationerna skulle bidra till svar på samtliga forskningsfrågor. Genom att höra 

pedagogernas egna uppfattningar i intervjuerna kunde vi i observationerna se om det var 

detsamma som vi observerade i praktiken. Vi observerade verksamheten under en dag för att 

på så vis synliggöra likheter och olikheter mellan de medverkande förskolorna. Syftet med 

observationerna är att vi som forskare går in i verksamheten och ser på den från ett annat 

perspektiv, med våra teoretiska glasögon. Observationer handlar om att skärpa sinnet för att 

kunna ägna sin uppmärksamhet åt iakttagelser av pedagoger med barnen (Lokken & Sobstad 

1995, s.61). 

 

Det är betydelsefullt att avgränsa observationer för att de ska bli noggranna och det är av vikt 

att ha ett kritiskt förhållningssätt på kontexten eller sammanhanget (Cato & Björndal 2005, 

s.49). Därför  har vi  skapat ett observationsschema som ser ut på följande sätt: 

 

           Tid 

Vilken tid 

inträffar 

detta 

Situation 

Undervisning 

organisering eller 

andra 

kringuppgifter 

Vad sägs/ görs 

Mellan 

pedagogerna 

Övrigt 

    



    

 

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten i en kvalitativ studie kan yttra sig i hur forskaren väljer att forma, tillämpa och 

använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen för att lyckas med att fånga det som är 

mångtydigt och komplext (Patel & Davidson 2011, s.102 - 106). Vi måste veta att vi undersöker 

det vi avser att undersöka och  att vi kan “mäta” det. I vårt fall ska vi försöka fånga 

organiseringen av den pedagogiska verksamheten. Detta vill vi möjliggöra genom data samt 

teori. En analys och bearbetning av data visar aldrig den enda sanningen om verkligheten. Det 

kan bli svårt att mäta den pedagogiska delen i verksamheten i form av undervisning, detta på 

grund av att den pedagogiska verksamheten är komplex och flerdimensionell. Detta kan således 

peka på en låg validitet i undersökningen. Det objektiva samt subjektiva handlingsutrymmet är 

dock mätbart genom enkäter och intervjuer. 

 

Reliabilitet betyder pålitlig, tillförlitlig. När man talar om reliabilitet talar man om trovärdighet 

och noggrannhet (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen 2014, s. 51). Undersökningen ska kunna 

upprepas av andra forskare, som genom att göra undersökningen på det sätt den beskrivits i 

metoden ska komma fram till resultat. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter (Bell 2006, s.117). Instrumentets tillförlitlighet betyder hur väl instrumentet 

motstår slump påverkan av olika slag med “felvärde” och “sanna värde” (Patel & Davidson 

2011, s. 103). Felvärdet kan bero på en mängd faktorer som vi inte kan kontrollera. Den 

tidsbegränsade aspekten, att vi observerar verksamheten under en dag innebär att det finns en 

möjlighet att det vi observerar inte är detsamma som utspelar sig andra dagar. Många delar kan 

påverka hur denna dag upplevs; Hur är bemanningen i personalgruppen? Vilken är 

barngruppen? Hur stor störningsfaktor spelar vi som forskare med vår blotta närvaro? 

Generaliserbarhet handlar om resultaten gäller för andra individer än de förekom i 

undersökningen (Patel & Davidson 2011, s.56). I vår studie görs undersökningen på ett 



begränsat urval av förskolor. För att forskningsresultatet ska belysas i ett större sammanhang 

behövs ett större urval av deltagare. 

 

 

6.8. Etiska överväganden 

 

Det fanns flera aspekter att ta hänsyn till i våra intervjuer och observationer när det gäller de 

etiska övervägandena. Enligt det etiska ställningstagandet försäkrar vi oss själva, men också 

våra respondenter, om att vår undersökning uppfyller de fyra huvudkraven, det vill säga de 

forskningsetiska principerna: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Enligt etiklagen (ibid.) är det betydelsefullt att 

intervjun ska följa en viss struktur. De medverkande kommer i undersökningen att behålla sin 

anonymitet och konfidentialitet, enligt konfidentialitetskravet och informerades om detta innan 

intervjun startades. 

 

Det innebär att deltagarnas identitet kommer att skyddas under behandlingen av data. Alla 

former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling 

och registrering kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Ett av syftena med 

dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, 

särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter [https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/ [2018-11-03]. Dataskyddsförordningen gäller i princip för all 

automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av 

personuppgifter. När deltagandet är anonymt finns varken personliga uppgifter namn, 

efternamn, telefonnummer eller annan personlig handling som möjliggör identifiering. 

 

Innan vi satte igång med undersökningen försäkrade vi oss om de medverkandes godkännande 

och samtycke enligt samtyckeskravet för att kunna använda oss av våra valda verktyg, 

ljudinspelningen av intervjuerna samt anteckningarna i observationerna (Patel & Davidson 

2011, s. 72 - 73). Data som samlades upp under undersökningstillfället kallas nyttjandekravet, 

vilket transkriberades koncist och precist och kommer att raderas efter undersökningen, enligt 

samtyckeskravet. 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


Vi förklarade för de aktuella förskolorna vad syftet är med vår undersökning, intervjuer och 

observationer samt vad materialet skulle användas till, enligt informationskravet. Alla 

inblandade fick erbjudandet om att ta del av det färdiga resultatet. Redan i detta skede 

informerades även deltagarna om rätten att avsluta och när som helst kunna avbryta sin 

medverkan under processens gång. 

7. Resultat 
 

I denna del kommer vi att presentera resultatet av vår undersökning. Först kommer resultatet 

från enkäten att redovisas i form av diagram. Därefter kommer observationerna redovisas en 

förskola i taget, till sist kommer intervjuerna att presenteras utifrån de teman som intervjuerna 

byggts på. Efter varje del kommer resultat och analys utifrån de uppdelade teman som framträtt 

under bearbetandet av materialet. Fokusgruppen är verksamma pedagoger med olika 

utbildningar och erfarenheter. Vår empiri baseras på 8 pedagogernas svar från intervjuer. I 

presentationen av de medverkande listas pedagogerna och en kort beskrivning av utbildning , 

ålder samt erfarenhet ges. Då frågorna är relativt omfattande kommer svaren och tolkningarna 

att listas med underrubriker för att göra det överskådligt. 

7.1 Resultat av enkäter 

 

Besvarade enkäter är sammanlagt 55 stycken från 8 förskolor från både yngre och äldre barns 

avdelningar, svaren redovisas nedan i stapeldiagram. På vissa av frågorna fanns möjlighet att 

motivera svaret som gavs i fritext, dessa svar sammanställs under aktuell tabell. Därefter följer 

en sammanfattning utifrån svaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 1. Hur mycket planeringstid har personal på förskolan?  

 

 

 

15 pedagoger svarar att de har 1 timme planeringstid per vecka. 22 pedagoger att dem har 2 

timmar per vecka. 3 pedagoger svarar mellan 2 och 3 timmar. Mellan 3 och 4 timmars 

planeringstid svarar 5 pedagoger. 7 pedagoger svarar mellan 4 och 5 timmar Fyra pedagoger 

svarade att de inte har någon planeringstid alls.  

 Figur 2. Har alla i arbetslaget  planeringstid? 

 

 



 

49 pedagoger svarar att samtliga har planeringstid medan 4 pedagoger uttrycker att det är bara 

förskollärare som har möjlighet till planering . 

 

Figur 3. Hinner pedagogerna  göra planeringen under den tid som ges till förfogande? 

 

 

 

35 pedagoger anser att de hinner medan 19 svarar nej.  

Motivering till svar: Brist på personal, brist på tid, stora barngrupper, många barn med 

särskilda behov, på grund av möten, sjukfrånvaro och många uppgifter att göra.  

 

 

Figur 4. Hur mycket tid har pedagogerna för att organisera undervisning varje dag. 

 

 

33 pedagoger svarar att de inte har någon tid. 19 pedagoger har mellan 30 minuter till 1 

timme. 3 pedagoger svarar att de ägnar sig en timme åt undervisning och 2 pedagoger 

spenderar 2 timmar.  



Motivering till svar: “Jag bestämmer själv hur jag fördelar mina timmar varje vecka, det 

beror på sjukfrånvaro”. 

 

Figur 5. Hur mycket tid ägnar pedagoger åt kringuppgifter varje dag. 

 

 

 

12 pedagoger svarar att dem inte ägnar någon tid åt kringuppgifter. 18 stycken spenderar 1 

timme varje dag på kringuppgifter. 15 pedagoger ägnar 30 minuter åt kringuppgifter medan 8 

lägger upp till 40 minuter på kringuppgifter. 2 pedagoger svarar att dem ägnar 10minuter åt 

kringuppgifter i verksamheten. 

 

Figur 6. Hur mycket tid ägnas av pedagoger åt kringuppgifter varje vecka. 

 

 



 

23 pedagoger spenderar mellan 1 och 2 timmar per vecka på kringuppgifter. 13 svarar att mer 

än 5 timmar går till kringuppgifter i verksamheten under en vecka.. 30 till 40 minuter svarar 

12 pedagoger  9 pedagoger spenderar ingen tid alls för kringuppgifter (figur 6). 

 

Figur 7. Gör pedagogerna kringuppgifter på sin rast. 

 

 

 

Utifrån svaren syns det att 34 pedagoger inte gör kringuppgifter på rasten medan 21 

pedagoger svarade att de gör kringuppgifter på rasten (figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figur 8. Planerar pedagogerna undervisning och andra uppgifter hemifrån om de inte hinner 

göra det på planeringstid. 

 

 

 

22 pedagoger svarar att alla arbetsuppgifter genomförs på förskolan medan 32 pedagoger 

arbetar hemifrån (figur 8). 

 

Figur 9. Hur ofta gör pedagogerna planering av uppgifter hemifrån. 

 

 

 

19 pedagoger svarar mist  1 gång per vecka, 7 stycken 2- 3 gånger per vecka. 1 pedagog 

svarar 1 gång varannan vecka  och1 pedagog 1 gång per månad. 4 pedagogerna svarar mer 

sällan (figur 9). 

 

 



7.2 Sammanfattning av enkäter 

 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en kort sammanfattning av enkäter för att på så vis  

ge en helhetsbild. 

7.2.1 Planeringstid 
15 pedagoger svarade att de har upp till 1 timme av planeringstid, 22 pedagoger svarade istället 

1 - 2 timmar. Detta innebär att majoriteten av de tillfrågade har mellan 0 - 2 timmar 

planeringstid i veckan (figur 1). 
Även majoriteten (49 stycken) svarar att pedagoger har tid avsatt för planering men då enkäten 

inte separerar barnskötare och förskollärare då vet vi inte hur mycket planeringstiden skiljer sig 

åt mellan de olika grupperna (figur 2). 

36 av de tillfrågade upplever att tiden de har till förfogande är tillräcklig medan 19 stycken 

upplever att tiden inte räcker till (figur 3). Trots att en majoritet upplever att tiden är tillräcklig 

är det cirka en tredjedel av de tillfrågade vars tid inte räcker till. Detta är problematiskt då det 

resulterar i att en tredjedel av pedagogerna inte hinner med det de ska göra under den avsatta 

tiden. 32 pedagoger svarar att planeringen görs hemifrån när tiden inte räcker till (figur 8). 19 

stycken pedagoger gör detta varje vecka och 7 stycken vid flertalet tillfällen varje vecka (figur 

9). 

7.2.2 Undervisning 

 

På frågan som lyfter hur mycket tid pedagoger har till att organisera för undervisning i 

verksamheten dagligen svarar 36 av de tillfrågade ingen tid och 19 stycken mellan 30 minuter 

och 1 timme (figur 4). Majoriteten av de tillfrågade har således ingen tid alls för att organisera 

för undervisning (figur 4). Om dessa 36 är desamma som i föregående fråga upplevde att 

planeringstiden de har till förfogande är tillräcklig så finns möjligheten att detta ryms inom 

planeringstid ramar. En annan orsak kan vara att begreppet organisering för undervisning är 

nytt för pedagoger och att detta behöver implementeras mer i förskoleverksamheten. En 

följdfråga likt den som ställdes om planeringstiden hade varit fruktbar för att på ett bättre sätt 

kunna tolka detta svar. 

7.2.3 Kringuppgifter 

 

12 stycken pedagoger ägnar ingen tid alls åt kringuppgifter i verksamheten dagligen (figur 5). 

15 stycken ägnar 30 minuter åt kringuppgifter och 18 stycken ägnar 1 timme varje dag till 



kringuppgifter. Här skiljer sig svaren och det är inget svar som överväger lika de gällande 

planeringstid. Här blir det intressant att det finns pedagoger som inte ägnar någon tid alls åt 

kringuppgifter men också pedagoger som under en genomsnittlig arbetsdag ägnar 1 timme åt 

vad de anser är uppgifter som inte har med undervisning att göra (figur 5). När frågan ställs ur 

ett vecko-perspektiv överensstämmer inte svaren om de kopplas till den föregående frågan 

(figur 6). Här svarar 9 pedagoger att ingen tid alls går till kringuppgifter, 23 pedagoger att det 

rör sig om 1 - 2 timmar och 12 stycken svarar att det är mer än 5 timmar som går till detta. Tills 

sist frågades också pedagogerna om kringuppgifter görs på rasten, här svarade 21 av 

pedagogerna ja och 34 nej (figur 7). 

 

7.3 Sammanfattande analys av enkäten 

 

I förskolan svarar chefen och huvudmännen för att förskolor utifrån styrdokument formar en 

verksamhet där undervisning sker kontinuerligt och  planeringstid är den tiden pedagoger har 

till förfogande för att möjliggöra detta. Genom att på avsatt tid planera verksamheten kan 

pedagoger skapa aktiviteter i förskolan där undervisning och lärande kan ske. Planering för 

undervisning är en social process som bygger på en dialogmodell där olika sociala kulturer 

skapas i interaktion med individens tillvaro, identitet och delaktighet i olika kontext 

(Kroksmark 2011, s. 447 - 448).  Detta innebär att man kan se den verkliga dimensionen av 

planeringen och planeringstiden pedagogerna gör för undervisning som en väsentlig faktor 

(ibid.). Utan möjlighet att planera verksamheten försvåras denna process. Tiden under 

förskolans öppettider spenderas med barnen. Utöver detta tillkommer även andra obligatoriska 

moment såsom möten, nätverk tillsammans med andra pedagoger och andra kringuppgifter. 

 

Tiden avsatt blir då avgörande för pedagoger för att kunna möta upp mot de krav som ställs. 

Problematiken uppstår när pedagoger upplever att tiden som är avsatt inte räcker till (figur 3). 

Att en tredjedel av pedagogerna planerar verksamheten utanför arbetstid (figur 8) för att kunna 

nå upp till målen larmar om en verksamhet där kraven för vad som ska hinnas med inte 

överensstämmer med tiden som finns till förfogande. Trots att planeringstiden inte räcker till 

sker det ingen ökning av planeringstiden utan pedagogerna ägnar istället sin fritid eller 

överstiger det subjektiva handlingsutrymmet.  

 

Vidare skiljer sig även det antalet timmar varje pedagog har till förfogande för planering och 

organisering av undervisning i verksamheten. Detta skapar skilda förutsättningar för förskolor 



att uppnå de mål som läroplanen innehåller. Det finns inget ramverk gällande hur mycket 

planeringstid en pedagog har rätt till utan det är upp till varje förskolechef att ta beslut om 

förskolorna de ansvarar för. Det är slående att 32 pedagoger inte hade någon tid för att 

organisera för undervisning varje dag.  

Svaren givna av pedagogerna kring frågor riktade mot kringuppgifter skilde sig mer. Sett till 

svaren ägnar en stor del av de tillfrågade pedagogerna mer än fem timmar i veckan, 12,5 % av 

den totala arbetstiden på vad de anser är kringuppgifter i verksamheten. Samtidigt är det en 

femtedel av de tillfrågade som inte lägger ner någon tid alls på kringuppgifter. Detta kan ses 

som att pedagogerna inte tolkat frågan på det sätt som varit menat då kringuppgifter ingår som 

en del i förskolans verksamhet. Till viss del kan det bero på en otydlighet gällande hur frågan 

formulerats. Vad en pedagog räknar som kringuppgifter kan således skilja sig från resterande. 

Detta skulle kunna förklara den stora skillnaden pedagogerna emellan. En annan orsak kan vara 

att olika pedagoger har skilda ansvarsområden som ses som kringuppgifter beroende av 

pedagogernas förhållningssätt och innehåll av specifika kringuppgifter som formuleras för 

verksamheten (Engdahl & Ärlemalm-Hagsèr 2015, s.78 -79). Dessa tar olika lång tid att 

genomföra, vilket kan resultera i en skillnad likt den vi ser i enkätsvaren. 

 

Utifrån ramfaktorsteorin vill vi analysera organiseringen av den pedagogiska verksamheten 

utifrån de givna ramarna. Utifrån enkäten framkommer det att dessa ramar begränsar 

pedagogernas subjektiva handlingsutrymme. Problematiken uppstår då pedagogerna upplever 

att tiden som är avsatt inte räcker till av olika anledningar. En tredjedel av pedagogerna 

planerar verksamheten utanför arbetstid (figur 8). Vidare har 32 pedagoger inte någon tid för 

att organisera verksamheten (figur 4). Konsekvensen blir då att de givna ramarna som ges av 

ledningen inte räcker till för att pedagogerna kunna organisera verksamheten. 

 

7.4. Resultat av observation på förskolan A 

 

Observationerna har skett på tre skilda förskolor där vi observerade vad och hur pedagogerna 

kommunicerar med varandra för att bekräfta både vuxnas och barns tillvaro i verksamheten 

(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzèn 2014, s.58). Vår ambition var i det största möjliga mån att 

vara icke deltagande dock förekom på alla förskolor social interaktion med både pedagoger och 

barn. Nedan följer en kort beskrivning av respektive förskola samt de medverkande 

pedagogerna, resultaten kommer att redovisas därefter 

 



Förskolan A är belägen i en socioekonomiskt utsatt förort, har 19 avdelningar och majoriteten 

av de inskrivna barnen är flerspråkiga. Avdelningen där studien genomfördes består av 35 äldre 

barn från tre till fem års ålder och nio medarbetare, där 6 pedagoger inte har pedagogisk 

utbildning. 

Medverkade i intervjuerna: 

·         Pedagog 1, förskollärare, 53 år, verksam i 33 år. 

·        Pedagog 2, förskollärare, 57 år, verksam i 30 år. 

 

Observationen skedde mellan 09.30- 14.30. Skälet till denna tidpunkt grundade sig i en 

tidigare överenskommelse och att det under denna tid är full personalstyrka i verksamheten. 

Värt att tillägga är att 6 av totalt 9 pedagoger  inte har någon pedagogisk utbildning.  

Observationen började med en gemensam samling där 33 barn medverkade tillsammans med 

9 pedagoger. Syftet med samlingen var att ha en gemensam sångstund. Barnen förväntades 

vara delaktiga genom olika uppgifter, bland annat sjöngs en melodi om påklädning där en 

pedagog synliggjorde hur detta skulle gå till genom att ta på sig ytterkläder samtidigt  som 

melodin sjöngs. Det är en utmaning för pedagogen att fånga och locka alla barn i samlingen 

och samtidigt och skapa ett roligt lustfyllt lärande på ett kreativt sätt. Direkt efter samlingen 

skedde två intervjuer, när dessa genomförts var lunchen slut så måltidsstunden observerades 

ej. 

 

Det uppstår en utmaning med ett barn som grät på soffan. Pedagog 1 kommer in, hen har  hört 

barnets gråt utanför och kom in barnet för att stödja barnet. Vidare under dagen pågår 

fördelningen av barngruppen till mindre grupper.  I dessa mindre grupper erbjuder 

pedagogerna olika stationer. Barnen blir nyfikna på observatörens dagbok och försöker skriva 

sina namn eller första bokstäver, det var med andra ord svårt att föra en icke-deltagande 

observation. Barnen fortsatte att leka i mindre grupper, vissa barn stannade vid stationen där 

dem ritade fjärilar, medan andra spelade boll med en pedagog. Genom hela dagen genomförde 

pedagogerna spontana och planerade aktiviteter  både inomhus och utomhus. 

Sammanfattningsvis ses en tydlig struktur i verksamheten genom hela dagen med planerade 

och spontana aktiviteter, med övergång till vila och måltider. Det är viktigt att lyfta upp att 

samtliga pedagoger, även de som var icke utbildade spelade en stor roll bland annat som 

språkassistenter för de flerspråkiga barnen och ses som en tillgång i verksamheten. 



 

7.4.1 Resultat av observation på förskolan B 

 

Förskolan B är belägen i Stockholms län. På förskolan arbetar totalt 16 pedagoger, fördelat på 

fem olika avdelningar. Avdelningen som observerades bestod av 18 barn mellan 5 och 6 år samt 

4 pedagoger. 

 

Medverkande i intervjuerna: 

·         Pedagog 3, barnskötare 43 år ,verksam i 17 år 

·         Pedagog 4, förskollärare 42 år, verksam i 17 år. 

·         Pedagog 5, förskollärare, arbetsledare 42 år, samordnare verksam i 17 år. 

 

Observationen skedde mellan kl. 09- 15 för att få en övergripande bild av verksamheten. 

Intervjuerna gjordes på denna förskola dagen efter. Likt förskola A beslutades tiden för 

observationen efter överenskommelse.  

Observationen börjar med att barnen går ut direkt efter frukosten. Pedagogerna har ett 

gemensamt tema som följs under hela dagen. De delar in undervisningen på olika sätt, vilket 

leder till både spontan och planerad undervisning. Samlingen är uppdelad i två rum, den ena 

samlingen sker på ett traditionellt sätt där barnen samlas i en ring på mattan, där närvarar två 

pedagoger varav en är en specialpedagog. På den andra närvarar en pedagog och där lockas 

barnen exempelvis med memoryspel och experiment. Detta är ett exempel för hur 

pedagogerna kan anpassa undervisningen till det individuella barnet.. Efter mellanmålet 

fortsätter aktiviteterna både inomhus och utomhus tills verksamheten stänger för dagen. Vid 

behov omstrukturerar pedagogerna verksamheten på ett annat sätt. 

7.4.2 Resultat av observation på förskolan C 

 

Förskola C är belägen i en närförort i Stockholms län. Här jobbar 19 pedagoger fördelat på fem 

avdelningar. Avdelningen där studien genomfördes varierade barnens åldrar mellan 3 till 5 år. 

Barnantalet är 22 stycken fördelat på 4 pedagoger varav en är ett verksamhetsstöd. Den aktuella 

dagen var 18 barn närvarande samt alla  4 pedagoger. 

Medverkande i intervjuerna: 

·         Pedagog 7 Förskollärare, 41 år,  verksam i 14 år. 

·         Pedagog 8 Barnskötare, 35 år, verksam i  10 år. 

·         Pedagog 9 Förskollärare, 30 år, verksam  i 1,5 år. 



Observationen gjordes mellan 09:00-15:00. Mellan dessa klockslag skedde även vissa av 

intervjuerna vilket betyder att inte all tid mellan 09:00-15:00 observerades. Intervjuerna lades 

under tider då så lite som möjligt av de delar intressanta för observationen ägde rum för att på 

bästa sätt fånga så mycket som möjligt av verksamheten. 

 

Förskolan arbetar och organiserar dagen utifrån ett fast veckoschema där aktiviteter såsom 

projekt har fasta tider. Pedagogerna vet vad som ska göras och kommunikationen mellan dem 

var vid observationen tydlig. När en pedagog går in från gården med en grupp barn 

kommuniceras detta till de kvarvarande pedagogerna genom verbal kommunikation. De 

kvarvarande pedagogerna väntar till en viss tidpunkt innan nästa grupp går in, detta är planerat 

enligt veckoschemat. Genom en tydlig struktur av aktiviteter finns en tydlighet i vad som 

förväntas av varje pedagog. Vilka barn som går in med vilken pedagog är förutbestämt. Syftet 

med indelningen i aktiviteter som projekt är att skapa förutsättningar för pedagogen att kunna 

möta varje barns behov. Även av organisatoriska skäl sker indelning av barnen i mindre 

grupper, detta blir synligt under pedagogernas raster samt vid ingång och utgång. I 

observationen blir det tydligt att kommunikationen mellan pedagogerna är viktig för att dagen 

ska kunna fortskrida enligt schemat. Små påminnelser ges mellan pedagogerna gällande 

tidpunkter för exempelvis samling. Vid ett flertal tillfällen samlas också pedagogerna i 

avdelningens mitt för att lösa en organisationsfråga. Vid ett tillfälle sker en 

kommunikationsmiss gällande öppna eller stängda dörrar rummen emellan. Detta resulterar i 

att barnen inte längre är uppdelade vilket skapar förvirring hos både pedagoger och barnen. När 

det uppmärksammas åtgärdas misstaget. Vidare visar pedagogerna också förmågan att kunna 

styra om i det planerade genom kommunikationen sinsemellan. Detta blev aktualiserat ute på 

gården då flera barn var frånvarande denna dag, det resulterade i att projekt-grupperna gjordes 

om. 

 

Det sociala samspelet mellan pedagogen och barnen synliggörs dels vid uppstarten av projektet 

där pedagogen reflekterar med barnen om vad som gjorts gången innan för att sedan berätta vad 

som ska göras denna gång. Ett barn vill inte medverka och pedagogen använder här sin 

kompetens genom att göra barnen nyfiken på aktiviteten och barnet kommer tillbaka. 

Pedagogen växlar sedan mellan att ha en aktiv och en mer passiv roll i projektet när det behövs, 

detta skapar vid vissa tillfällen en rörig situation då pedagogen samtidigt måste ha ett fokus på 



de barn som tittar samt på barnen som är i fokus för tillfället. Trots att det finns ett fåtal stunder 

då pedagogen inte räcker till så klarar pedagogen denna balansgång stora delar av aktiviteten. 

Under resterande del av dagen skapades situationer med spontan undervisning och flera 

planerade aktiviteter med barnen såsom samling. Pedagogerna är aktiva med barnen stora delar 

av dagen i den mån det går och barnens inflytande tas på allvar då pedagogerna ofta spinner 

vidare på ett intresse som ett barn visar. 

 

7.4.3. Sammanfattande analys av observationer på förskolor A, B, C 

 

Allas observationsprotokoll lästes flera gånger för att tolka innebörden. Forskningsarbetet 

förutsatte ett gott förhållningssätt där våra förkunskaper var den viktigaste delen i att tolka den 

vetenskapliga problemformuleringen (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzèn 2014, s. 58 - 64). 

Organiseringen av den pedagogiska verksamheten bestod av en kombination av olika 

delmoment, hit räknas bland annat disponering av dagen, planering, aktiviteter, lek med 

övergång till vila och måltider. Strukturen som synliggjordes i observationen genomsyrar 

verksamheten i form av planerade och spontana aktiviteter. Den pedagogiska delen i 

verksamheten innehåller olika aktiviteter och lek. Pedagogernas roll synliggörs genom 

planering, organisering, genomförandet av aktiviteter och undervisning utifrån förskolans 

läroplan. 

 

En av insikterna i observationerna är att organiseringen blir skör och sårbar vid vissa 

tidpunkter, framförallt vid raster och bortfall av personal. På alla förskolor fanns det också 

moment som krävde att pedagogerna klarade av den känsliga balansgången mellan den stora 

gruppens behov och individen. Med dagens stora barngrupper finns det en risk att det finns 

mindre utrymme till att varje barns behov blir tillgodosedda, här blir pedagogernas struktur av 

dagen essentiell för att kunna möta varje barns behov. 

 

I observationerna synliggjordes pedagogernas kompetenser, planering och utförande i 

praktiken. Det blir synligt i observationerna att pedagogerna kontinuerligt använder sig av ett 

flertal kompetenser sammankopplade med varandra.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se att kommunikationen genomsyrar 

verksamheten och är en de viktigaste faktorerna för att behålla kvalitet. Genom sociala 

praktiker och interaktion, dialoger, samtal eller aktiviteter mellan alla aktörer sker social 



praktik och här skapas inte bara kunskaper utan också färdigheter och undervisning (Säljö 

2000). Kommunikation bygger alltså den pedagogiska delen i verksamheten som riktar sig 

mot utveckling och lärande men är också avgörande för att strukturera upp dagen. 

Utifrån ramfaktorteorin ses de fysiska ramarna i form av lokaler, personal och antal barn som 

faktorer som är med och möjliggör för undervisnings- och lärandeprocesser (Gustafson & 

Selander, 1994, s. ?). Utifrån resultatet av observationerna synliggörs det att pedagoger 

anpassar sig efter de givna ramarna och försöker organisera en fungerande pedagogisk 

verksamhet. Kompetenser, kommunikation och erfarenheter som pedagoger använder sig av 

utgör en drivande faktor i organiseringen för att kunna bedriva en högkvalitativ sådan. 

 

8. Resultat av intervjuer 
 

Intervjuerna kommer att redovisas enligt de tre teman som intervjufrågorna byggdes på, vilket 

i sin tur skapats utifrån frågeställningar. Dessa teman är “Organisering och förutsättningar i den 

pedagogiska verksamheten”,  “Organisering för undervisning”, “Kompetenser hos pedagogen”. 

Resultatet utifrån varje tema kommer att redovisas enligt följande: Förskola A, Förskola B, 

Förskola C. Efter detta lyfts likheter och skillnader som identifierats. 

 

8.1.1 Resultat av tema 1”Organisering och förutsättningarna i den pedagogiska 

verksamheten” på förskolan A 

 

På förskolan A svarar båda pedagogerna att planeringstid dels sker på det gemensamma 

reflektionsmötet som totalt är 2 timmar per vecka där all ordinarie personal närvarar. Där 

organiseras verksamheten och olika typer av bemanningsfrågor diskuteras tillsammans med 

förskolechefen. Pedagogerna återberättar att den pedagogiska verksamheten startar klockan 

09.00 då alla pedagoger är på plats.   

 

Pedagog 1 nämner vikten av att ha en individuell grovplanering, men menar att denna 

regelbundet uteblir på grund av hög sjukfrånvaro. Det används olika strategier vid hög 

sjukfrånvaro, exempelvis skickas medarbetare runt inom enheten, en annan strategi är att 

barnen skickas till en annan avdelning. Pedagogerna nämner olika mycket tid för individuell 

planering där pedagog 2 kan ägna en hel arbetsdag till detta medan pedagog 1 har totalt 2 

timmar per vecka. 

 



Det finns olika typer av kringuppgifter som pedagogerna ska ta hänsyn till på förskola A. Till 

dessa räknas exempelvis närvarohantering, enkäter, felanmälan, varusortering, sopsortering 

eller mathämtning. Även administrativa som pedagogisk dokumentation, utvärdering och olika 

möten och nätverk räknades som kringuppgifter. Enligt pedagogerna som intervjuades krävs 

det en förmåga att kunna leda och ta ansvar, organisations- samt samarbetsförmåga, att lyfta 

upp varandras kompetenser och resurser, förmågan att organisera pedagogisk verksamhet: 

“Vi har väldigt mycket kringuppgifter. Det är liksom allt det där: vi måste göra närvarohantering, vilka barn är 

inte här, sjuka, vilka som går. Det kommer enkäter, olika saker som man måste fylla i och skicka till 

Stadsförvaltningen. Du måste anmäla saker som är sönder, det kommer varor. Man måste hjälpa till att lasta in. 

Det kommer byggnadsarbetare som nu ska vi måla, kylskåpen är sönder. Vad ska vi göra? Soprummet – det är 

något fel där.. Det är inte jag som gör jämt men.. du förstår.. Nu är hissen sönder, vi måste bära upp maten. 

Föräldrar kommer med frågor, de har frågor som inte hör till mig men vi har blivit bättre att vi hänvisar vidare. 

Men vi har så många föräldrar som inte kan språket då blir det svårt vissa saker. Och sen hämtar vi och delar 

maten, vi delar på, det är inte bara  jag som gör, det är ju väldigt mycket kringuppgifter som händer hela 

dagarna” 

(pedagog 1). 

Kringuppgifterna som nämndes ovan tar upp en stor del av tiden där några av de intervjuade 

pedagogerna uttrycker frustration angående att pedagogen ska hantera “många bollar i luften” 

och stå ut med oväntade händelser som exempelvis fel i hissen vilket resulterar i större 

arbetsbelastning 

 

8.1.2 Resultat av tema 1”Organisering och förutsättningar i den pedagogiska 

verksamheten” på förskola B 

 

På förskolan B har alla pedagoger ansvar för förskolans grovplanering vilket sker på morgonen. 

Här diskuterar pedagogerna och strukturerar dagen. Arbetsledaren ansvarar för hela 

verksamheten och därför befinner sig hen på plats från kl. 07:30 på morgonen.  

 

Verksamheten har olika kringuppgifter, dessa är indelade bland personalen och beror på 

kompetens, förmåga och intresse. Till kringuppgifter räknas olika typer av administrativt 

arbete. Utöver de administrativa uppgifterna togs även städning, återvinning av material och 

beställning av varor upp som återkommande kringuppgifter. Vissa kringuppgifter ligger 

utanför arbetsschemat och pedagoger (3, 4 och 5) menar att de inte har någon extra tid för 

dessa. Detta skapar ett behov av att lösa även dessa kringuppgifter på arbetstid hos 

pedagogerna. Då krävs det en samarbetsförmåga och  ledarskap att hantera även dessa 



kringuppgifter. Pedagog 5 nämner att det är viktigt att arbeta effektivt för att kunna utföra sina 

kringuppgifter, både de som ligger både inom och utom den schemalagda tiden. 

 

Grovplaneringen är schemalagd och ingår i arbetsschemat som är styrd från ledningen. 

Förskollärarna har 4 timmar individuell planering i veckan medan barnskötare har 2 timmar i 

veckan med vissa undantag. Det finns barnskötare som har mer tid än de två timmar, detta beror 

på kompetens och intresse, enligt arbetsledaren; 

 

“Det är inte alla barnskötare som brinner sig för eller lyfter upp frågor som exempelvis, undervisning. Detta beror 

på om en barnskötare är med i olika nätverk samt på pedagogens kompetens och intresse” 

(pedagog 3). 

Pedagogerna 3, 4 och 5 använder likadana strukturer för att organisera verksamheten även om 

dem tillhör olika arbetsgrupper. Det viktigaste som alla pedagoger lyfter är en fungerande 

kommunikation, detta upplever alla som en avgörande strategi för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 

8.1.3 Resultat av tema 1 ”Organisering och förutsättningarna i den 

pedagogiska  verksamheten” på förskola C 

 

Hur mycket planeringstid och vad som räknas som planeringstid skiljer sig mellan pedagogerna. 

Pedagog 7 och 9 säger att de har 45 minuter i veckan avsatt som de själva förfogar över. 

Pedagog 8 är inte medveten om hen har planeringstid. Ingen av pedagogerna verkar medvetna 

om hur mycket tid kollegor i arbetslaget har. Den gemensamma reflektionen lyfts av pedagog 

7,8 och 9 som ett tillfälle där hela arbetslaget kan sitta tillsammans och planera bland annat 

projektet. Pedagog 7 och 9 lyfter även upp de fem timmar i månaden som är avsatta för 

arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten. Dock lyfter endast pedagog 7 detta som tid för planering 

då hen menar att minst en och en halv timme av de tre timmar avsatta för så kallade 

arbetsplatsträffar ges till varje arbetslag att förfoga över själva; 

 

” Ja men då är det ju 45 minuter och sen är det 5 timmar för apt och arbetslagsmöte, det är 5 timmar i månaden.” 

(pedagog 9). 

 

Reflektionstiden är den tid som verkar mest sårbar då både intervjuer och möten med den 

pedagogiska handledaren läggs denna timme. Pedagog 7 ursprungliga arbetslag har skapat 

möjlighet för varje pedagog att ytterligare få 45 minuter planeringstid i samband med raster en 



gång i veckan och detta fungerar bra i verksamheten. Det verkar alltså också skilja sig mellan 

avdelningarna på förskolan i hur mycket planeringstid som är möjligt. Denna möjlighet styr 

arbetslaget över och det verkar inte går att få in denna tid på pedagog 7 nuvarande avdelning 

(den som observerades). 

 

På frågan om pedagogerna upplever att den tid de har till förfogande är tillräcklig skiljer sig 

svaren åt. Då pedagog 7 arbetar på denna avdelning under en begränsad tid är kraven pedagogen 

har på sig själv inte lika höga som när hen är på sin ordinarie avdelning, där hen också har mer 

planeringstid. Pedagog 9 känner att hen precis hinner med det nödvändiga men ingenting mer. 

Vidare säger pedagog 9 att det ibland går att hitta tid under dagarna att utnyttja som 

planeringstid när verksamheten tillåter. Då pedagog 8 svarade att hen inte hade någon 

planeringstid ställdes inte denna följdfråga och ett svar från denne återfinns ej. 

 

Till kringuppgifter räknar pedagogerna olika saker, denna fråga var också den som samtliga 

pedagoger hade svårigheter med att besvara. En pedagog lyfter att hen är ansvarig för förskolans 

nätverksgrupper och introducerande av skolplattformen och detta är den enda kringuppgift som 

denna pedagog tar upp. De andra pedagogerna räknar bland annat upp möten, att läsa och 

besvara mailen, hämta upp förbrukningsvaror, fylla på material som tagit slut, ringa vikarier 

och att torka bord. Uppskattningsvis menar pedagog 8 att kringuppgifter tar cirka 20 minuter i 

veckan medan pedagog 7 och 9 menar att det tar mellan 1 och 2 timmar i veckan. Skillnaden i 

tid kan kopplas till de kringuppgifter som pedagogerna väljer att lyfta. Pedagog 9 tar även upp 

intervjuer som den kringuppgift som hen har haft under en lång tid, det är upp till pedagogerna 

själva att hitta tider för dessa intervjuer i verksamheten. 

 

Att en kollega inte är närvarande i verksamheten sker på denna avdelning cirka två gånger i 

veckan på grund av möten och liknande, men detta innebär inte att pedagogen är borta hela 

dagen utan ett antal timmar. Pedagog 7 är borta en gång varannan vecka och pedagog 9 varje 

vecka. Under dessa tidpunkter har pedagogerna utformat verksamheten så den ska fungera med 

en pedagog mindre. Detta betyder att barnen vistas utomhus till stor del eller är uppdelade i 

mindre grupper inomhus. När pedagoger är sjuka så kan verksamheten komma att ändras och 

då blir det viktigt att kunna styra om utifrån de förutsättningar som finns. Vikarie tas in vid 

behov. 



8.2 Tema 2 “Hur organiserar pedagoger för undervisning” 

 

I det här avsnittet kommer vi beskriva hur pedagoger på tre förskolor organiserar 

verksamheten med  barngrupper. 

 

8.2.1 Resultat av tema 2  “Hur organiserar pedagoger för undervisning” på förskola A 

 

Pedagog 1 och 2 menar att begreppet undervisning är nytt och istället är begreppet lärande som 

används. Förskollärare utformar och planerar aktiviteter i den pedagogiska verksamheten på sin 

avdelning. Detta sker individuellt utifrån ett aktivitetsschema eller inom arbetslaget där 

gemensamma beslut tas gällande projekt eller tema. Pedagogerna 1 och 2 talar om att 

uppdelning av barn i mindre barngrupper sker kontinuerligt samt lyfter det som en fördel, 

pedagogerna förklarar att barnen lär av varandra i leken och pedagogerna ses som de som skapar 

möjligheterna för lärande, utveckling samt undervisning; 

 

“Det är 35 barn. En delar dagen, i princip har vi pedagogisk verksamhet från 9 till 15: yngre barnen för sig och 

äldre barnen för sig. Alla har sin verksamhet på var sin avdelning. Vi har gjort på olika sätt […]nu står det 

undervisning i läroplanen, men för mig är det lärande, jag gillar ordet mera. Undervisning är det som jag lär 

barnen och samtidigt så lär barnen själv, jag är bara verktyg som ger möjligheter. Du måste ha kunskap om olika 

ämnen, just faktakunskaper, skogen, naturen, maskar, teknik – den här kunskapen måste du ha. Sen måste du ta 

och jobba på olika sätt för att nå olika barn ” 

(pedagog 1). 

Pedagog 2 planerar undervisning på det gemensamma reflektionsmötet medan pedagog 1 

skapar undervisningen spontant utifrån barnens behov och har en positiv inställning till stora 

barngrupper. Hen beskriver sig själv som effektiv i en stor barngrupp på grund av sina 

erfarenheter som gymnasielärare. 

Utifrån deltagarnas utsagor blir det synligt att samverkan och samarbetsförmåga, förmåga att 

diskutera, reflektera och analysera den pedagogiska verksamheten är viktigt för 

verksamhetens framgång. Pedagogerna 1 och 2 föredrar att använda begreppet “lärande” och 

“att lära ut”, eller “teach and learn” istället för undervisning. De skapar spontan undervisning 

kontinuerligt utifrån sin erfarenhet och fingertoppskänslan. Pedagogerna nämner också 

förmågan att kunna se och fånga upp hela barngruppen samt varje barns behov och nivå. 

Även kompetensen att jobba i en grupp med projekt utifrån olika områden lyfts av båda 

pedagogerna. Sjukfrånvaron nämns av pedagog 1 och 2 som en negativt påverkande faktor, 



inte bara när det gäller planeringen utan att pedagogerna på grund av detta har svårt att se och 

bekräfta varje barn och också hinna att göra det viktigaste i verksamheten. 

8.2.2 Resultat av tema 2 “ Hur organiserar pedagoger för undervisning”  på förskola B 

 

Alla pedagoger ansvarar för undervisningen i verksamheten som pågår under hela dagen. 

Själva undervisningen är beroende av olika situationer som sker i verksamheten med koppling 

till olika lärandetillfällen och aktiviteter. Begreppet undervisning menar pedagogerna är en 

lärandeprocess som pågår hela dagen, exempelvis på och avklädning i hallen, fria aktiviteter, 

planerade aktiviteter och samlingar. Begreppet undervisning tolkas på olika sätt av 

pedagogerna, uttryckte att “utveckla pedagogiken” var en tolkning av pedagog 5.  

 

“Vi måste tänka hur vi ska strukturerar och organisera för att finnas det bästa möjliga 

undervisningstillfällen i verksamheten”(pedagog 5). 

“Det är svårt att alla barn ska koncentrera sig vid varje undervisningstillfälle på ett traditionellt sätt, dvs. när vi 

samlas runt mattan. Jag hittar ett sätt att barnen ska få tid för sig för att uppfatta och förstå uppgiften dem får från 

mig”(pedagog 4). 

 

8.2.3 Resultat av tema 2 “ “Hur organiserar pedagoger för undervisning” på förskolan 

C 
Undervisningen sker enligt pedagogerna dels spontant och dels planerat i olika aktiviteter på 

förskolan. Projektet planeras av hela arbetslaget på den gemensamma reflektionen. I projektet 

har både barnen och pedagoger fasta grupper för att på så vis skapa de bästa förutsättningarna 

för undervisning. Hur undervisningen läggs upp andra delar av dagen beror på vilken sorts 

aktivitet den berör. Pedagog 9 lyfter att undervisning kan ske genom hela dagen, i alla 

situationer med en medveten pedagog. Genom att synliggöra det barnen gör kan tillfällen skapas 

där undervisning blir möjlig. När en pedagog ska ha en aktivitet är det viktigt att förbereda 

barnen lyfter pedagog 9. Då vet barnen vad som förväntas av dem och vad dem kan förvänta 

sig av pedagogen. Med dagens barngruppsstorlekar är det avgörande att jobba med barnen i 

mindre grupper för att kunna möta alla barn. Alla pedagoger (7,8,9) upplever att det är 

avgörande för att kunna möta alla barns skilda behov: 
“Vi jobbar i mindre grupper så att det aldrig är fler än sju barn i samma grupp” 

(pedagog 9). 

      



Pedagog 7 och 9 upplever inte att de hinner se och bekräfta varje barn varje dag, men upplever 

dock att varje barn blir bekräftad av någon pedagog varje dag. Pedagog 8 känner däremot att 

hen hinner se och bekräfta varje barn nästan varje dag. 

8.3 Resultat av tema 3 ”Kompetenser hos en pedagog” 

 

I detta avsnitt kommer de kompetenser respondenterna lyft som viktiga i den pedagogiska 

verksamheten att redovisas.  

8.3.1 Resultat av tema 3” Kompetenser hos en pedagog” på förskola A 

 

Pedagog 1 och 2 nämner båda social kompetens som centralt för att kommunicera, att sätta 

ord på det som görs, att kunna planera och att diskutera aspekter i organisering av 

verksamheten. Pedagog 1 och 2 lyfter att det i reflektionsmöten krävs en samverkan och 

samarbetsförmåga med andra grupper där förmågan att diskutera, reflektera samt analysera 

lyfts som viktiga komponenter. 

Pedagog 1 nämner att det är viktigt att vara stresstålig och att kunna klara av utmaningar; kunna 

hantera “många bollar i luften” och samtidigt vara medveten om förskolans uppdrag gällande 

lärande samt utveckling. Utmaningar kan vara både att hantera alla kringuppgifter och att 

samtidigt skapa hög kvalité för alla barn på förskolan; 

“Att vara stresstålig, att du ska kunna se lärande, att du ska skapa lärande och undervisningstillfälle  när 

du är i lekrummet eller på gården, både vad du ser vad barnen håller på med och där ska du gå in och visa 

[…]Det finns tendens att allt ska vara bra, då blir det väldigt höga krav, jag menar som förskolan idag så är det 

tufft jobb, det är stora barngrupper, många barn med särskilda behov, inte tillräcklig pedagoger. Jag säger att 

läroplanen skriven som vi är tre förskollärare på avdelningen. Om du ska göra allting som det står i Läroplanen 

då bli man svettig” 

(pedagog 1). 

Pedagog 1 och 2 är eniga om att en professionell pedagog är en som kan organisera 

verksamheten i arbetslaget med en utgångspunkt att varje barns behov ska bli tillgodosedda. 

Förmågan att skapa lärande och undervisningssituationer som möjliggör för förskolans 

uppdrag, man jobbar med olika arbetssätt för att nå varje barn säger pedagogerna. Förmågan att 

skapa lärande för barn i behov av särskilt stöd lyfts särskilt. Att jobba med olika arbetssätt som 

projekt eller tvärdisciplinärt med olika ämnen som vävs in i varandra bidrar till ett mångsidigt 

lärande menar pedagogerna. 

Pedagog 1 talar positivt om ledarskapsförmågan och att en pedagog förväntas att kunna leda 

en barngrupp i aktiviteter, vara tydlig, öppen, flexibel och kunna leda arbetslaget mot en 



gemensam vision.  Det handlar inte bara om att kunna ta beslut och bestämma utan att lyfta 

upp och använda varandras kompetenser som en tillgång. 

 

8.3.2 Resultat av tema 3 “ Kompetenser hos en pedagog” på förskola B 

 

Det krävs olika kompetenser för att arbeta inom förskolan och detta är en process som pågår 

kontinuerligt i verksamheten. Pedagogerna i intervjuerna upplever alla att kompetenser som 

flexibilitet, öppenhet, kommunikation och social förmåga är de som framträder i förskolans 

verksamhet; 

 

“Förmågan att kunna ändra i det som planerats när förutsättningarna ändrats är även det en viktig kompetens hos 

en pedagog” 

(pedagog 4). 

 

Miljön används som en resurs i verksamheten och kan påverka både pedagogernas kompetenser 

och pedagogernas utveckling. Pedagoger behöver vara stresståliga och ska kunna följa sin 

arbetsbeskrivning samt kunna” hålla många bollar i luften”. En kompetent pedagog ska se först 

det övergripande, det vill säga att pedagogen ska använda sig av pedagogiken med “sunt 

förnuft” där “pedagogiken “är det övergripande. En pedagog ska vara närvarande i stunden för 

att lösa konflikter på ett smidigt sätt utifrån olika situationer. Med andra ord tolkar pedagogerna 

kompetens som kopplat till kunskap för att planera, hantera och styra verksamheten. Det behövs 

kunskap för att genomföra rätt uppgift i rätt stund vid behov. 

 

Genom att arbeta lösningsinriktat arbetar pedagogerna med kompetenser och förmågor.  En 

kompetent pedagog ska försöka nå barnen och uppfylla barnens behov som kommer i första 

hand. Att kunna veta varje barns behov bidrar till att skapa trygghet för varje individ och i 

verksamheten. Genom reflektioner utvecklar pedagogerna ett samverkansperspektiv där de 

systematiskt höjer kvaliteten i förskolan. Även vid olika “krockar” eller konflikter är det 

väsentligt att se olikheter som tillgång menar pedagogerna. Utifrån deltagarnas svar målas 

bilden upp av en professionell pedagog som inte bara ska vara motiverad och brinna för att 

jobba med barn utan bli redo för nya utmaningar i förskoleverksamheten. 

 



 

8.3.3 Resultat av tema 3 “ Kompetenser hos en pedagog” på förskola C 

 

Samtliga pedagoger 7,8 och 9 lyfter reflektion som en viktig kompetens hos alla pedagoger som 

är verksamma i förskolan. Att reflektera innebär att man bidrar till att öppna upp, sätta ord på 

och synliggöra ens agerande. Med detta öppnas möjligheten att ifrågasätta varför pedagogen 

gör på ett visst sätt. Pedagog 9 är tydlig med att reflektion berör ”allt från värdegrund till 

undervisning”.  

 

”Ja, exakt, att man reflekterar över allting som man gör, så, och, eh försöker vända och vrida på det åt alla håll, 

allt ifrån hur man bemöter barnen till hur man planerar och varför, att man har ett syfte med allt man göra” 

(pedagog 9). 

 

Att kunna dela barnen i grupper där varje barn kommer till sin rätt är även det en viktig 

kompetens då barnen stora delar av dagen är indelade i mindre grupper. Det är således i dessa 

grupper som barnen får den största delen av den dagliga sociala interaktionen. Genom att förstå 

hur personkemi påverkar en gruppsammansättning och en medvetenhet kring hur barn påverkar 

varandra gör att dessa indelningar blir utifrån varje barns behov. Grupperna görs om flera 

gånger per termin då sammansättningen och gruppens behov samt förutsättningar förändras 

över tid. Förmågan att skapa ordning och struktur lyfts också som viktig där pedagog 7 och 8 

har koppling till stora barngrupper i verksamheten. Pedagogen måste exempelvis kunna dela 

upp barnen med goda resultat. Vidare lyfts vikten av att kunna ha många bollar i luften, att 

kunna se verksamheten här och nu och samtidigt planera för det som komma skall. Till sist 

lyfter pedagogerna 1 och 2 vikten av en bra kommunikation genom flera led, kommunikationen 

är alltså viktig utifrån flera aspekter. Den är viktig här och nu i arbetslaget mellan pedagogerna 

för en högkvalitativ verksamhet. Den är avgörande mellan pedagoger och barn för att skapa ett 

socialt samspel. Till sist lyfts kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare och för 

att förmedla vad vi gör, på vilket sätt det relateras till styrdokument samt mellan pedagoger och 

ledning för att visa att vi når upp till de målen som finns i olika styrdokument. 

8.3.4 Sammanfattande analys av intervjuer på förskolor A, B, C 

 

Analysprocessen genomfördes i flera steg. Alla intervjuer lästes flera gånger för att tolka 

pedagogernas utsagor. Detta innebär att intresset riktades mot pedagogernas verbala uttryck och 

reflektioner gällande förutsättningar för att organisera den pedagogiska verksamheten. Vi 



kommer att använda tematisk innehållsanalys  som verktyg på varje tema i intervjuer som 

bygger på systematisk gruppering av text (Nyberg & Tidström 2012, s.135). 

 

Sammanfattningsvis ses pedagogisk verksamhet som en gemensam utgångspunkt på samtliga 

förskolor. Organisering av pedagogisk verksamhet sker genom planering av varje pedagog samt 

genom gemensam planering på reflektionsmöten på förskola A och C. På förskolan B sker 

planering för organisering och undervisning på grovplaneringen i samverkan med arbetsledaren 

och samordnaren.  Ett tydligt begrepp för planering och organisering saknas i verksamheten 

och istället används begreppet “reflektion” som verktyg för att kombinera många moment som 

diskussioner, gemensam planering, information av chefen och gemensamma reflektioner. På 

samtliga förskolor ges från ledningen en viss tid till planering per vecka och detta utgör det 

objektiva handlingsutrymmet att genomföra arbetsuppgifter som individuell planering eller 

andra kringuppgifter som till exempel dokumentation. 

 

Pedagoger inom förskolan ska dels förhålla sig till det objektiva handlingsutrymmet och dels 

till det subjektiva handlingsutrymmet. I det objektiva handlingsutrymmet hittar vi 

bestämmelserna pedagogerna inte kan påverka. Det kan röra sig om antal pedagoger i ett 

arbetslag, barngruppens storlek, lokaler, planeringstid och policy. Dessa saker regleras av dels 

kommunen och dels förskolechef.  Enligt skollagen styr kommunerna genom att 

kommunfullmäktige beslutar om de ekonomiska ramarna, utbyggnad och verksamhetens 

organisation (Engdahl & Ärlemalm- Hagser 2015, s.50 - 51). I det subjektiva 

handlingsutrymmet hittar vi det som pedagogerna kan påverka i en större utsträckning. Det kan 

röra sig om hur verksamheten läggs upp, planeras, och genomförs. 

 

En pedagog på förskola A sticker ut och kan ha hela dagar avsatta för planering. Detta kan bero 

på ledarskapet hos denna pedagog samt denna pedagogs särskilda ansvar som pedagogisk 

ledare, där hen avgör beslut gällande avdelningen eller är den som gör överenskommelse med 

ledningen. Det råder ovisshet samt osäkerhet mellan pedagogerna på förskola C angående 

planeringstid och hur mycket tid pedagoger har.  

 

Av tradition har förskolan inte alltid systematiserad planering av undervisning som en del av 

sitt uppdrag (Doverborg m. fl. 2013, ref. i Pihlgren 2017, 135). Utifrån data ser vi att 

planeringen används som ett tillfälle för att göra kringuppgifter som mailutskick, 

dokumentation och liknande. Enligt Pihlgren (2017. s.136-137) bör förskolans pedagogiska 



planering ge utrymme för utforskande, spontanitet för barnens idéer. Pihlgren beskriver 

Reggios Emilias planeringsmodell som en förebild, den är utarbetad med hjälp av forskning för 

att kunna stödja lärande (Wiggins & McTighe 2011, ref. i Pihlgren 2017, s.137 - 139). 

Baklängesplanering eller backward design är Reggio Emilias planeringsmodell vilket sker i en 

viss ordning och genomförs i huvudsteg (ibid.). Den börjar med att målområdet definieras i 

form av ett syfte och långsiktiga mål, därefter definieras hur resultatet kan utvärderas. 

Pedagoger börjar alltså baklänges genom att fundera över slutresultatet innan aktiviteterna 

planeras (ibid.). Det är inte alltid självklart på de förskolor som medverkat att definiera tydliga 

kunskapsmål i förväg utan det sker ofta spontant i vardagen på deltagande förskolor enligt 

pedagog 1 och 2. 

 

I de tre verksamheterna använder pedagogerna olika ramar men likadana strategier gällande 

organisering av undervisning i stora barngrupper som fördelning av barngruppen till mindre 

grupper. På samtliga förskolor förekom strategin att skicka barn till andra avdelningar eller 

rotera personal vid behov vid bland annat sjukfrånvaro i personalen. Pedagogernas 

problematisering i av vad som förväntas att läras ut förändrar deras uppfattning på 

gruppstorlekens vikt relaterat till olika läroplansmål. Exempelvis vilka möjligheter som finns 

för pedagogerna att kunna utveckla balansgången mellan de olika grupperna i verksamheten 

(Engdahl & Ärlemalm- Hagsèn 2014, s. 81). Pedagogerna uttrycker att begreppet organisering 

för undervisning är nytt och är i behov av ytterligare tolkning och implementering i 

verksamheten.  

 

Utifrån en sociokulturell teori synliggörs det att sociala praktiker ingår i organiseringen av den 

pedagogiska verksamheten. Det blir synligt genom pedagogernas samarbete, kommunikation 

mellan barn och pedagoger, interaktion mellan miljön och människor (Säljö 2000). Människans 

mentala aktiviteter anses som praktiska verktyg där individen kan lära sig hantera vissa 

kollektiva handlingar som exempelvis organisation, strukturer och mönster (Kroksmark 2011, 

s. 450 - 451). Detta tolkas som en utgångspunkt i olika samspelssituationer ovan mellan 

pedagogerna där de hittar ett nytt sätt att behärska och omforma sina redskap för att efterhand 

kunna strukturera verksamheten (ibid.) Det  är varje pedagogs ansvar att hålla förskolans 

uppdrag med barnens utveckling och lärande levande samt bygga upp verksamheten så att det 

sker en kvalitetsutveckling på förskolan. 

 



Lärande och utveckling sker med hjälp av behärskningen av olika redskap där undervisning och 

reflektion är centrala inslag i en sociokulturell inblick på undersökningen (Säljö 2000, 

s.97).  Organisationens förutsättningar skapas alltså pedagogerna emellan. Det är genom 

kommunikationen som information delges, beslut tas och förändringar sker. Det är med språket 

pedagoger motiverar de val som görs gentemot varandra och det är här som de subjektiva 

ramarna skapas. Genom en god kommunikation flyter dagen på och när det blir brist i 

kommunikationen är då organisationen misslyckas. 

 

Enligt ramfaktorteori ses tid för planering och läroplanens krav som ramar eller externa 

faktorer ( Gustafsson 1994, s.7-8). Tid för planeringen skiljer sig mellan pedagogerna vilket 

bidrar till olika förutsättningar av lärande och undervisningsprocesser. Utifrån data ses det att 

planeringen används för att göra kringuppgifter istället för att ge utrymme för barns lärande, 

undervisning och utforskande. Det råder till och med ovisshet och osäkerhet angående 

definitionen av planeringstid på förskolan C. Barngruppens storlek, barngruppens 

sammansättning och lokaler är ytterligare ramfaktorer som pedagoger måste anpassa sig efter. 

Pedagoger utnyttjar sitt subjektiva handlingsutrymme på bästa sätt för att skapa en 

verksamhet som svarar de krav utifrån läroplanen.  

 

Vilka kompetenser som lyfts av pedagogerna har stora likheter. Först lyfts sociala färdigheter i 

form av kommunikation, dialog, konflikthantering, reflektion, problemlösning där kunskaper 

synliggörs och tydliggörs i praktiken. Förskola A kopplar ihop social kompetens med 

kommunikation. Förskola B beskriver kommunikation som en kompetens alla pedagoger skulle 

välja att lyfta om de blev tillfrågade. Förskola C kopplar kommunikation dels till pedagogerna 

och kommunikationen mellan dem, mellan pedagoger och barn, mot vårdnadshavare och till 

sist ledningen. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet hittar samtliga pedagoger en gemensam kultur som 

uppstår genom kommunikation och delaktighet. Den kulturen kan sägas vara socialt konstruerad 

bland individerna, genom interaktionen med varandra (Kroksmark 2011, s.446 - 447). Alla 

förskolor använder sig av frasen “ att ha många bollar i luften”. Förskola A och B kopplar det 

till att vara stresstålig och kunna se och prioritera det övergripande i verksamheten. Förskola C 

kopplar det till förmågan att kunna “vara här och nu” och samtidigt kunna planera för det som 

sker senare. Samtliga förskolor A, B och C lyfter kompetensen att kunna organisera 

verksamheten så att den kan möta alla barns behov. På förskola C uttrycker pedagogerna 



förmågan att kunna dela in barnen i grupper där dem kommer till sin rätt är viktigt, vilket kräver 

en bra personkännedom. Sist lyfts också reflektionen av förskolorna B, C som en viktig 

kompetens. 

 

Att arbeta i förskolan idag som pedagog kräver att du bemästrar en rad olika kompetenser som 

används kontinuerligt under dagen. Du måste i olika aktiviteter ha ämneskunskaper om det som 

undervisningen ska beröra för att på så sätt göra det begripligt för barnen. Du ska ha förmågan 

att ha många bollar i luften, att kunna vara i nuet med barnen och samtidigt planera framåt. 

Förmågan att kunna ändra i det som planerats när förutsättningarna ändrats är även det en viktig 

kompetens hos en pedagog. Genom att arbeta lösningsinriktat påverkas barnen så låg 

utsträckning som möjligt menar pedagogerna. Att kunna läsa av och veta varje barns behov är 

centralt för att skapa grupper där varje barns behov kommer att tillgodoses. Vidare ska 

pedagogen hela tiden reflektera kring vad som görs för att på så vis utvecklas, detta 

problematiseras i och med att tiden inte alltid finns  för detta. 

9.Likheter och skillnader mellan de medverkande förskolorna 
 

I det här avsnittet kommer vi presentera likheter och skillnader mellan förskolorna. 

9.1 Likheter och skillnader angående planeringstid 

 

Vikten att ha planering för organisering genomlyser resultatet i den här undersökningen. Det 

finns likheter mellan förskola A och C som dels har gemensam planeringstid på 

reflektionsmöten, skillnaden är att förskola A har reflektion i samverkan med chefer vilket inte 

förskola C har. Förskola B har istället en så kallad “grovplanering” som sker på avdelningen, i 

likhet med förskola A sker detta i samverkan med både arbetsplatsledare och chefer. Att 

planeringstiden, både gemensam och enskild är schemalagd och styrd av ledningen är en likhet 

mellan samtliga förskolor. Skillnader i avsatt tid för individuell planering är stor mellan 

förskolorna. Pedagogerna har mellan 45 minuter till en hel dag avsatt för enskild planering i 

veckan. Ytterligare en likhet mellan förskolorna är att arbetsplatsträffar (APT) och andra möten 

styrs av ledningen, dock finns det skillnader i hur mycket tid som avsätts för detta. 

 

Det fanns likheter i vad pedagogerna använde sin enskilda planering till, utöver planering för 

verksamheten används denna tid också för att göra andra kringuppgifter som brev, pedagogisk 

dokumentation och barnbloggar. En likhet är också att pedagogerna upplever att tiden avsatt 

för planering inte räcker till, pedagogerna använder då olika strategier för att utföra uppgifterna 



utan att belasta verksamheten. Hur mycket tid pedagoger använder till olika kringuppgifter 

skiljer sig åt mellan förskolorna. Men samtliga pedagoger anser att kringuppgifter utgör en stor 

del av tiden och en viss belastning i vardagen. Kringuppgifter delas upp i två delar av 

pedagogerna. Administrativa kringuppgifter som pedagogisk dokumentation, brev och bloggar, 

nätverk, närvarohantering, ringa in vikarier, beställning av varor samt övriga kringuppgifter 

som städning, disk, sortering av material, hämtning av varor, återvinning och mathämtning. 

9.3 Likheter och skillnader angående undervisning 

 

En likhet mellan förskolorna är att pedagogerna lyfte att undervisning kan ske genom hela 

dagen i form av planerade och spontana lärandetillfällen på samlingen, inomhus- och 

utomhusaktiviteter och lek. En skillnad är att förskola B och C använder sig av begreppet 

undervisning medan förskola A använder begreppet “teach and learn” för att identifiera 

undervisning. Fördelningen av barngruppen till mindre grupper sker systematiskt på varje 

förskola och används som en strategi för förutsättningar att skapa social interaktion  med 

barnen. 

9.4 Likheter och skillnader angående kompetenser 

 

Likheter bland pedagogerna var många när det gällde vilka kompetenser som upplevs vara 

essentiella i förskolan. Social kompetens och kommunikation lyfts av samtliga förskolor. 

Vidare anser pedagogerna att stresstålighet är betydelsefullt för att klara utmaningar och att 

kunna “hålla många bollar i luften”. Även kompetenser och kunskaper som ämnesdidaktiska, 

fakta och praktiskt kunnande är en likhet som går att finna mellan förskolorna, dock togs detta 

inte upp av samtliga förskolor.  

10. Diskussion och slutsatser 
 

Syften med studien var att få kunskap om hur pedagoger planerar och  organiserar den 

pedagogiska verksamheten.  Vidare undersöktes det vilka kompetenser pedagoger lyfter som 

viktiga i yrket. Utifrån enkäten, observationer och intervjuer har vi försökt att hitta verktyg som 

pedagoger använder sig av för att organisera verksamheten.  

 

Pedagoger inom förskolan förhåller sig dels till det objektiva handlingsutrymmet och dels till 

det subjektiva handlingsutrymmet. I det objektiva handlingsutrymmet hittar vi de 

bestämmelserna pedagogerna inte kan påverka: antal pedagoger i ett arbetslag, barngruppens 



storlek, lokaler och planeringstid. Dessa saker regleras av dels kommunen och dels 

förskolechefen. I det subjektiva handlingsutrymmet hittar vi det som pedagogerna kan påverka 

i en större utsträckning: hur verksamheten läggs upp, planeras och genomförs. Vi kommer att 

diskutera  slutsatserna utifrån våra teman för att sedan koppla ihop dessa i slutet av avsnittet. 

10.1 Hur organiserar pedagoger verksamheten och utifrån vilka förutsättningar 

 

Förskolornas verksamhet skilde sig åt, dock fanns det likheter i hur pedagogerna organiserade 

verksamheten. Alla förskolor har givits direktiv från ledningshåll och har på så vis ett ramverk 

att utgå ifrån. Det skapas scheman av pedagogerna som verksamheten bygger på, detta för att 

så stor del av tiden som finns under verksamhetens öppettider ska gå till undervisning och tid 

med barnen. Alla förskolor hade också ett samarbete med resterande avdelningar på förskolan. 

Detta blev särskilt märkbart de tidpunkterna då personalgrupper inte var fullt bemannade, vilket 

på dessa förskolor var innan 09.00 och efter 15.00 samt vid raster. Samarbetet mellan 

avdelningarna blev även tydligt när arbetslag har gemensamma möten, så kallade 

reflektionsmöten på dagtid då barnen på den berörda avdelningen ses efter av övriga pedagoger 

i verksamheten. När problem uppstod i organisationen var det de närmsta kollegorna som blev 

“bollplank” för att hitta lösningar. Det blev tydligt att arbetsgruppens, både den på avdelningen 

men också på förskolan, förmåga att samarbeta och ta hjälp av varandra blev avgörande för att 

verksamhetens organisation ska fungera. I observationerna framkommer det att även 

kommunikation är grunden för att organiseringen ska fungera. Kommunikationen pedagogerna 

emellan skapar förståelsen för dagen olika delmoment. 

 

Studien visar att pedagoger använder sitt subjektiva handlingsutrymme för att skapa en 

verksamhet som i största möjliga mån kan svara upp till de krav som ges. Behöver någonting 

ändras under dagen på grund av exempelvis sjukdom försöker pedagoger göra dessa ändringar 

så barnen påverkas i minsta möjliga mån. Istället väljer pedagogerna att själva ta ytterligare 

ansvar. Det framkommer i intervjuerna att när det behöver prioriteras i verksamheten och 

pedagogerna har möjligheten att välja tid med barnen är det detta som kommer först.  

 

Samtliga pedagoger anser att kringuppgifter utgör en stor del av tiden och en viss belastning i 

vardagen. Kringuppgifter delas upp i två delar av pedagogerna. Administrativa kringuppgifter 

som pedagogisk dokumentation, brev och bloggar, nätverk, närvarohantering och övriga 

kringuppgifter där exempelvis beställning av varor, städning, disk, sortering av material, 

hämtning av varor, återvinning och mathämtning lyftes. 



10.2 Hur pedagoger organiserar för undervisning 

 

I enkätundersökningen framkommer det att majoriteten av de tillfrågade inte har någon tid 

avsatt för att organisera för undervisning. En möjlig orsak till detta kan vara att begreppet är 

svårt tydande, en annan kan vara att det ryms inom ramen för planeringstid. 

Den slutsats som vi har kunnat dra är att organisering av förskolans verksamhet är en 

komplex och flerdimensionell balansgång för pedagoger. Den pedagogiska delen i 

verksamheten är baserad på planerade och spontana lärande och undervisningstillfällen. 

Faktorer som kan påverka undervisningen negativt och gör det sårbart är sjukfrånvaro, 

kringuppgifter och en upplevd brist på tid. En av konsekvenserna av detta kan bli att det 

är  utmanande och svårt att uppnå hög kvalité där inte kompetens kan kompensera för 

orimliga villkor. I analysen av enkäter och intervjuer blir det tydligt att pedagoger upplever att 

den tid som finns till förfogande för att planera verksamheten inte räcker till. I enkäterna 

framkommer det att det är en stor del av pedagogerna som planerar verksamheten hemifrån 

utanför arbetstid. Detta är problematiskt då pedagoger känner att det är nödvändigt för att 

kunna fullfölja uppdraget. I och med att en reviderad läroplan börjar gälla år 2019 där kraven 

på utbildning och undervisning blir större skulle pedagogerna med dagens förutsättningar 

behöva planera mer undervisning hemifrån. Kravet på undervisning och utbildning kan 

påverka genom att det då sker en ökning av det som ska rymmas inom det subjektiva 

handlingsutrymmet vilket kan leda till att pedagoger begränsas och att trenden kring 

pedagogers stigande sjukfrånvaro kopplat till utbrändhet fortsätter att öka. Vi ser således en 

koppling mellan de svaren som gavs i enkäter och intervjuer till den höga sjukskrivningen 

bland pedagoger som tas upp i bakgrund i denna studie. För att verksamheten skall kunna vara 

en högkvalitativ sådan behöver förutsättningarna för planeringstiden förbättras. Även 

skillnaden i planeringstid mellan de olika pedagogerna är anmärkningsvärd. När kraven och 

målen som finns är desamma för alla förskolor, ska således också förutsättningarna att nå dit 

vara det.  

 

Vi är medvetna om risken som här kan uppstå när vi ser till den kinesiska forskningen om 

högkvalitativ undervisning som uteblir, speciellt för de barnen från socioekonomiskt utsatta 

familjer. I forskningen lyfts de positiva långsiktiga effekter av en högkvalitativ undervisning 

och vilken inverkan det har på barnens senare akademiska utbildning och livets framgångar (Bi 

Ying Hu, Liang Chen m.m 2018). Detta är inget vi kan undersöka då studiens tid är begränsad 

men här lyfts vikten av undervisning. Ges pedagoger förutsättningar för att kunna organisera 



för undervisning, dels i verksamheten och dels på planeringstid kan den högkvalitativa 

undervisningen skapas mer kontinuerligt i förskolan. 

Sett till den forskning som lyfts upp om organisering av barngruppen och fördelningen i mindre 

grupper som avgörande för att skapa en verksamhet där den sociala interaktionen mellan 

pedagoger och barn kan ske (Bronfenbrenner 1979, ref. i Sheridan, m.m. 2014). Vidare lyfts 

också att de villkor som skapas i mindre grupper är mer gynnsamma för inlärningen (Sommer 

m.m 2010, ref. i Sheridan m.m. 2014). Detta stämmer väl överens med det som synliggörs i 

denna studie. Stora delar av dagen är uppbyggda på att barnen är indelade i mindre grupper 

vilket ses i observationerna. I intervjuerna gav pedagogerna uttryck för att det är i dessa mindre 

grupper dem har möjlighet att möta barnen och det är i dessa grupper som undervisning kan 

ske. 

10.3 Kompetenser som lyfts av pedagoger 

 

En pedagog använder sig av ett otal kompetenser i verksamheten varje dag. Vi kunde se likheter 

då flera kompetenser lyftes av samtliga förskolor i studien men också olikheter då varje förskola 

nämnde en kompetens som de resterande inte lyfte. Det kan bero på att varje förskola är unik, 

då alla människor som rör sig i den är unika. Detta kan leda till att vilka kompetenser, förutom 

de som nämndes av samtliga, som utvecklas och används skiljer sig åt. 

Likt studien av Sheridan (m.m. 2011) upplever pedagogerna i våra intervjuer också frågan om 

kompetenser komplext. Flera menade att det är så många kompetenser som används att det är 

svårt att sätta ord på dem. De kompetenser som är framträdande i samtliga förskolor var social 

kommunikation, att ha “många bollar i luften” och att vara stresstålig. Även reflektion lyfts som 

en viktig kompetens.  Alla dessa kompetenser har ett rikt innehåll och hur pedagogerna väljer 

att förklara begreppen skiljer sig åt. Kommunikation kan dels handla om den verbala 

kommunikationen mellan pedagoger, med vårdnadshavare och ledningen. Kommunikation 

innefattar också den sociala interaktionen med barnen, där möjligheten för lärande skapas. Likt 

studien ovan visar vår studie att det är en mångfacetterad fråga med ett komplext svar. 

Pedagogerna i vår studie lyfter också vikten av att strukturera dagen för att få en bra fungerande 

verksamhet. Varje pedagog lyfte kompetenser andra pedagoger inte lyfte, detta kunde 

exempelvis bero på vilka barn som ingick i barngruppen. På samma sätt finns det kompetenser 

som samtliga förskolor använder sig av. 

 

Alla deltagare är överens om att privilegiera och prioritera barn och förskolans uppdrag med 

utveckling samt lärande i alla situationer. Detta stämmer med forskning av Hedefalk (2014). Vi 



kunde inse att de flesta pedagoger brinner för sitt yrke och genom individuella ambitioner och 

positiva inställningar återskapar och driver verksamheten framåt. Studien kunde synliggöra 

pedagogers förmåga att organisera en verksamhet utifrån de förutsättningarna som fanns. 

Pedagogerna visade även förmåga att kunna organisera om dagen när behovet fanns. I studien 

blev det även tydligt att pedagogernas kollegor är avgörande för  verksamhetens organisation. 

Det var samarbetet avdelningarna emellan som möjliggjorde för verksamhetens framgång. 

 

11. Slutsats 
 

Är då förskolan en verksamhet med ett ouppnåeligt ideal sett till det som beskrivs i 

styrdokumentet och finns förutsättningarna för att bedriva den verksamhet som beskrivs där? 

Nej, det är inte ett ouppnåeligt ideal, men förutsättningarna för att kunna bedriva en 

högkvalitativ verksamhet skiljer sig åt mellan de olika förskolorna.  

 

Alla förskolor i denna studie ligger i Stockholms län, ändå syns det stora skillnader gällande 

planeringstid och kringuppgifter. Det finns inget regelverk gällande hur mycket planeringstid 

en pedagog har rätt till utan detta regleras dels av kommunen och dels ledningen på förskolan. 

Resultatet av detta synliggörs i studien då det fanns stora skillnader i hur mycket tid varje 

pedagog har till förfogande för att planera verksamheten. Detta är problematiskt då det riskerar 

att skapa förskolor med ojämn kvalitet vilket i sin tur skulle kunna resultera i att barnen får 

skilda förutsättningar när de senare kommer till skolan. 

 

Organiseringen av verksamheten sker genom planeringen där pedagoger förhåller sig till de 

olika ramarna med liknande strategier som indelningen av barnen i mindre grupper. 

Undervisning ses som lärandeprocesser som är möjliga under hela dagen i förskolan om 

pedagogen möjliggör för detta. Reflektion används som ett verktyg för att kombinera många 

moment; hit räknas diskussioner, gemensam planering, information från chef och 

gemensamma reflektioner i arbetslaget. Begreppet används alltså på flera sätt.  Kringuppgifter 

kan ta upp en stor del av dagen och kan bidra till en högre belastning. Pedagogerna kan 

anpassa sig och utnyttja sitt subjektiva handlingsutrymme på bästa sätt för att skapa en 

fungerande pedagogisk verksamhet. Genom sociala praktiker och kommunikation sker 

samverkan mellan alla aktörer.  

 



Kraven på pedagoger verksamma i förskolan ökar med den nya läroplanen, detta 

problematiserar denna skillnad i planeringstid i ännu större utsträckning. Pedagoger är idag en 

yrkesgrupp med en hög andel sjukskrivna och antalet ökar 

(https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-

4727716.aspx[2018-12-09]). Med ökande krav utan bättre förutsättningar finns det en risk att 

denna trend fortsätter. En följd av detta kan vara att utbildad personal i förskolan sjunker och 

det kan leda till att en högkvalitativ undervisning inte längre är en möjlighet. Inte heller 

verksamheten kan utvecklas utan en levande reflektion på förskolan. För att en sådan ska vara 

möjlig måste förutsättningarna finnas, alltså tid för reflektion och planering. Bristen på tid sett 

till studiens resultat kopplas inte till en bristande förmåga av pedagogerna. Tvärtom kunde 

studien synliggöra pedagogers förmåga att organisera en verksamhet utifrån de 

förutsättningarna som fanns.  

12.Metoddiskussion 
 

Vi har använt oss av tre olika metoder, dessa har vi sett som komplement till varandra. Med 

hjälp av kvalitativa intervjuer synliggjordes pedagogernas uppfattningar om 

handlingsutrymmet, organisering av pedagogisk verksamhet och kompetenser. Vi planerade 

intervjuerna så att det inte skulle kännas som en utfrågning av pedagogerna utan istället kännas 

som ett samtal. Därför valde vi tre också att göra intervjuerna enskilt med respondenten. 

Intervjuerna genomfördes på en avsedd plats för att undvika störande moment som exempelvis 

förbipasserande. Om vi i efterhand hade fått göra om intervjuerna hade frågorna i ännu större 

utsträckning kunnat bygga på att pedagogerna fick utgå från situationer där exempelvis 

organisationsförmågan visats. Även frågor som “Hur hanterar du ifall…” hade bidragit till 

denna typ av situationsbeskrivningar. 

 

Enkäten syftade till att kunna få ett bredare underlag gällande undersökningen, att fler 

pedagoger svarar bidrar till ett bredare underlag och chansen att kunna tolka eventuella mönster 

utifrån svaren. Efter utvärderingen kan vi se att enkäten skulle kunna delats ut till fler förskolor 

både inom och utanför Stockholms län för att få ett större underlag. I efterhand skulle även 

enkätfrågorna varit mer specifika i vissa avseenden och sett till svaren vi fått har kunde också 

flera följdfrågor varit lämpliga för att kunna tolka svaren som givits ytterligare. Vidare har vi 

diskuterat att en uppdelning av barnskötare och förskollärare hade varit framgångsrikt för 

enkätundersökningen. På så sätt hade eventuella likheter och olikheter kopplat till yrkeskategori 

kunnat synliggöras. Några av pedagogerna fick 2 - 4 dagar på sig att fylla i enkäten, för att vi 

https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-4727716.aspx
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/var-tionde-forskolepersonal-sjukskriven-4727716.aspx


ville ge dem tid att fylla i för att på så vis få många svar. Detta kan problematiseras då vi inte 

haft uppsikt av enkäten under denna tid. Det finns en risk att pedagogerna inspireras av andra 

när de fyllt i enkäten då de förvarats på öppen plats. Om vi hade gjort om denna process, hade 

vi gett pedagogerna tid att fylla i enkäten med oss närvarande för att på så vis fortfarande 

säkerhetsställa anonymiteten.  

Med observationer ville vi som tidigare tagits upp observera verksamheten och pedagogerna i 

den utifrån våra forskningsfrågor. Vi valde att göra observationerna med hjälp av  observations 

block och möjligheten att anteckna ytterligare i en anteckningsbok. Denna del fungerade bra 

och vi skulle använt oss av samma verktyg om vi gjorde om undersökningen. En nackdel med 

observationerna var att inte hela dagen observerades. Observationerna var tvungna att avbrytas 

för att intervjuerna skulle hinnas med. Vi planerade intervjuerna för att missa så lite som möjligt 

och lade dessa under bland annat vila och utevistelse. Dock var det fortfarande tid som inte 

observerades och således finns det stunder som missats.  

 

13.Vidare forskning 
 

Eftersom denna studie endast undersökt forskningsfrågorna på äldre barns avdelningar där 

åldern varierar mellan 3 till 6 år kan det vara fruktbart att göra om undersökningen på yngre 

barns avdelningar där åldern istället varierar mellan 1 och 3 år för att sedan jämföra resultaten. 

Även en liknande undersökning på förskolor med olika pedagogiska inriktningar samt privata 

förskolor skulle vara relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 

Fördelningen av arbetet har skett under hela forskningsprocessen men det har också innehållit 

en stor del grupparbete och gemensamma diskussioner. Var och en har bidragit utifrån sina 

förutsättningar och alla har hjälpts åt kontinuerligt vid behov. Gällande tidigare forskning lästes 

den av alla parter och sedan bestämdes det i diskussioner vilken forskning vi tyckte var aktuell 

till vår undersökning. I undersökningen ansvarade var och en för en observation, intervjuer samt 

enkäter. Varje person bearbetande sin data och sedan skickades datan till övriga som läste 

igenom och hittade likheter och skillnader som sen bidrog till uppsatsens utveckling. Under 

hela processens gång har vi försökt stötta, stimulera, och ge feedback till varandra för att på så 

vis få en djupare förståelse under arbetet med uppsatsen. Vi delade upp områden mellan 

varandra när vi skrev de avslutande delarna, sedan gick samtliga igenom uppsatsen alla delar 

och kompletterade på bästa möjliga sätt. Alla tre har alltså varit med och bidragit till samtliga 

delar i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Anonym enkät 

 

Fråga 1. Hur mycket tid har du avsatt för planering per vecka? 

a)1 timme b. 2 timmar c. 3 timmar d. 4 timmar. e. 5 timmar f. mer än 5 timmar, g. ingen tid 

 

Fråga 2. Har alla pedagoger i ditt arbetslag en planeringstid? 

a)Ja både barnskötare och förskollärare b. Alla förskollärare men inte barnskötare c. Bara jag. 

Fråga 3. Hinner du att göra den planering som krävs för verksamheten under denna tid?   

a. Ja b. Nej, om nej, varför: skriv: 

 

Fråga 4.  Hur mycket tid har du för att organisera för undervisning per dag? 

a. ingen b. 30 minuter c. 1 timmer d. 2 timmar e.3 timmar. f. 4 timmar.  d. mer än 4 timmar. 

 

Fråga 5. Hur mycket tid ägnar du i genomsnitt åt kringuppgifter (möten, ringa till vikarier, brev, 

administrativa uppgifter) per dag? 

a. 30 minuter. b. 1 timmer c.2 timmar d. 3 timmar. e. mer än tre timmar. 

 

Fråga 6. Hur mycket tid har du ägnat sig åt kringuppgifter (möten, ringa till vikarier, brev, 

administrativa uppgifter) per vecka? 

a. 1 timmer b. 2 timmar c. 3 timmar d.4 timmar e. mer än 5 timmar f. mer än 5 timmar. 

 

Fråga 7.Gör du kringuppgifter (att läsa email, dokumentation, andra administrativa uppgifter) 

på sin rast? 

a. Ja b.   Nej 

 

Fråga 8. Planerar du undervisning och gör andra arbetsuppgifter hemifrån om du inte hinner 

genomföra dem på din planeringstid? 

a. Ja b. Nej, jag gör det på jobbet 

 

Fråga 9. Om ja, hur ofta sker det? 

a. Varje dag b. 2 - 3 gånger i veckan c. En gång i veckan d. En gång varannan vecka. E. En 

gång i månaden. F. mer sällan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Syften med vår studie är att undersöka hur pedagoger planerar och 

organiserar  pedagogisk verksamhet utifrån förutsättningar och vilka kompetenser pedagogerna 

använder sig av.  Vilka kring- och arbetsuppgifter som ingår i pedagogernas uppdrag. 

Intervjufrågorna baseras på undersökningens syfte samt de tre teman vi skapat utifrån syften. 

 

TEMA 1 Hur organiserar pedagogerna verksamheten. 

●      Namn, ålder, erfarenhet 

●       Berätta om en typisk arbetsdag för dig. Denna tänker vi kommer att leda till flera följdfrågor. 

●       Hur många kollegor består ditt arbetslag av? Utbildning på dessa? 

●       Hur mycket planeringstid har du? Dina kollegor? 

●      Hur mycket av din arbetstid läggs på kringuppgifter (ungefär per månad, administrativa 

uppgifter, brev, annat)? 

●      möten (APT, pedagogmöte, arbetslagsreflektion) 

●       nätverk, utvecklingssamtal. 

 Vilka kringuppgifter måste du hantera kontinuerligt i din yrkesroll? Vilka kan dessa 

vara, hur ofta (till exempel per vecka) måste du hantera dem? 

●      Hur mycket av din arbetstid läggs på kringuppgifter (ungefär per månad, administrativa 

uppgifter, brev, annat)? 

 

●        Hur ofta är hela ditt arbetslag komplett? (Hur ofta måste en kollega lämna verksamheten på 

grund av möten eller nätverk) 

●        På vilket sätt ändras verksamheten när en kollega inte är närvarande? (Tas vikarie in och 

verksamheten kan fortskrida utan problem eller inte osv) 

 

TEMA 2 Hur organiserar pedagoger för undervisning. 

●        Hur många barn finns det i din barngrupp, ålder på dessa? 

 

●        Hinner du se och bekräfta varje barn i din barngrupp varje dag? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför? 

●        Hur lägger du upp och planerar undervisningen? 

●        När faller planeringen av verksamheten? Vad gör ni när det inte fungerar i praktiken? 

 

TEMA 3 Vilka kompetenser som lyfts av pedagoger. 

 

●      Vilka kompetenser tror du att en pedagog behöver ha i dagens förskola? 

●      Vilka föreställningar har du på normen av en professionell kompetent pedagog? Vad är en 

professionell/kompetent pedagog enligt dig i relation till organisering av pedagogisk 

verksamhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4.Observationsschema 

 

 

 

Vad tar upp förskollärarnas tid? 

Hur ser en dag ut? 

Hur mycket tid läggs åt undervisning, organisering kontra andra kringuppgifter? 

 

Förslag på observationsschema. 

 

 

Tid 

Vilken tid 

inträffar detta 

Situation 

Undervisning 

organisering 

andra 

kringuppgifter 

Vad sägs/ görs 

Mellan 

pedagogerna 

Övrigt 

    

    

    

    

    

    

    

Olika situationer kan vara: Planering av undervisningstillfälle, undervisning med barngrupp, 

Duka, plocka undan/fram, ringa vikarie, nätverk, möten, samtal osv. 
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Information om observations-studie. 

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer undersöka om storleken på barngrupper idag ställer högre krav 

på förskollärares kompetens. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet. Vi skulle då 

vilja observera pedagoger i verksamheten under en dag och kommer att använda oss av 

ljudupptagning i vissa fall samt anteckna. Eftersom att detta innebär att även barnen kommer 

att befinna sig i verksamheten vill vi informera er vårdnadshavare om detta. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I 

sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

XXXXX 

 

 

Handledare: Tomas Backlund 

Södertörns högskola 

thomas.backlund@sh.se  

 
 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 



 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till verksamhetsansvarig. Om du/ni inte samtycker till att medverka i 

studien så bortse från detta brev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Stockholm XX 

 

Information om intervju samt observations-studie.  

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer undersöka om storleken på barngrupper idag ställer högre krav 

på förskollärares kompetens. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet den XXX. Jag 

skulle då vilja intervjua tre pedagoger från ett arbetslag och därefter observera dessa 

pedagoger i barngrupp under en dag. Vi kommer att använda ljudinspelning vid både 

intervjun och i vissa fall även under observationen. Anteckningar kommer att vara 

huvudredskapet under observationen.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar,  

XXXXXX 

 

 

Handledare: Tomas Backlund 

Södertörns högskola 

thomas.backlund@sh.se  

 

  



 
 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till mitt deltagande i studien. 

 

 

 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift: ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till verksamhetsansvarig. Om du/ni inte samtycker till att medverka i 

studien så bortse från detta brev.  

 

 


