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The running of a Swedish pre-school is not just about taking care of children but involves 

incorporating educational activities that follow curriculum guidelines. In addition, time must 

be allocated for planning, discussion, evaluation and reflection. Many pre-school teachers feel 

that there is insufficient planning time which is needed to follow the established curriculum 

guidelines for kindergarten. Due to the rising numbers of children per class, and the obligation 

to document and evaluate everything, pressure and lack of time has become a significant 

issue.  

The purpose of this study is to investigate four pre-school teachers´ views on pedagogical 

planning and reflection time. Questions to be answered include: 

1. How does a pre-school team incorporate planning, documentation, evaluation and 

reflection into their program? 2. What are the opinions of pre-school teacher’s in terms of 

planning, documentation, evaluation and reflection? 3. In their opinion, how does the 

planning, documentation, evaluation and reflection affect their program. 4. What is the time 

allocated for planning used for and how do they prioritize it?       

     To answer my questions, I interviewed four preschool teachers from two different 

preschools. The theoretical concepts of this study are based on reflection, reflection in action, 

reflection over action, as well as child perspective. The investigation findings conclude that 

preschool teachers feel that the time allocated for planning and reflection is insufficient. 

However, there is also agreement that additional planning time should not be taken from time 

spent with the children. Reflection and making decisions based on child perspective were 

found to be significant aspects and the starting points for these four preschool teachers and the 

running of their respective preschools.  

 

Keywords: planning, documentation, reflection and child perspective  

Nyckelord: planering, dokumentation, reflektion och barnperspektiv,   
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Inledning  
Den erfarenhet av förskolan och om organisationen och dess verksamhet som jag har fått, 

både innan och under min utbildning genom min VFU är att många pedagoger inom förskolan 

känner att tid och resurser inte räcker till för att tillgodose barnens behov. För att man i 

arbetslaget och som pedagog ska kunna stå för att verksamheten håller en hög kvalité så 

menar de flesta jag stött på att mer tid utanför barngruppen behövs på schemat.  

     Det är svårt att avsätta tid för planering och reflektion till sin verksamhet och ibland kan 

det också skapas moraliska debatter och synpunkter på hur ofta och hur mycket tid som ska 

eller kan tas från barnen, eller eleverna om det handlar om skolan (Rönnerman 1998 s.110). 

     Gotvassli (2001) skriver att en kompetent förskolepedagog måste vara flexibel inför hur 

förskolan idag hela tiden är i förändring och ovanpå det också öka sin effektivitet som ett led i 

minskade resurser (Gotvassli 2001s.7 och 10).  Det är också något som Johansson (2005) tar 

upp att hennes undersökning visade på att omorganisationer i förskolan har gjort att fler 

administrativa uppgifter och uppgifter som inte rör barngruppen har lagts på pedagogerna som 

gör att pedagogernas tid med barnen har minskat (Johansson 2005 s.33).  Detta har medfört att 

pedagogerna känner tidsbrist inför planering och reflektion som rör verksamheten med barnen 

(Johansson 2005 s. 38). 

Planering, uppföljning, reflektion och utvärdering behövs i verksamheten för att synliggöra 

och lyfta fram innehåll och vad som förmedlas för att senare kunna förändra och utveckla det 

(Wehner-Godée 2010 s. 109). Det är något som jag tycker inte har lyfts fram under min 

utbildning men att det är något som jag anser behöver uppmärksammas i diskussioner under 

utbildningens gång för att få en förståelse bland studenterna inför de krav som kommer att 

ställas på dem. Krav som inte bara handlar om planering och genomförande av lektioner eller 

aktiviteter i skola eller förskola utan om den komplexa situation som det innebär att få ihop en 

verksamhet som innehåller alla delar när det kommer till reflektion och utvärdering. Det är ett 

arbetssätt som ska genomlysa och fortskrida genom varje moment i förskolan eller skolan 

enligt läroplanerna för skola och förskola (Skolverket 2011, Skolverket 2010 ).     

Jag vill med uppsatsen lyfta fram hur det ser ut i förskolorna idag när det kommer till tid för 

planering, utvärdering och reflektion. Jag har begränsat mig till att titta på förskollärares syn 

på situationen så som den ser ut idag. Studien ska rikta sig mot människor som vill ha en 

förståelse för förskolans pedagogiska arbete och hur det går till och vad det innebär. 

Föräldrar, studenter utan tidigare erfarenhet och politiker vill jag ska kunna vända sig till 

uppsatsen för att få en inblick i den komplexa tillvaron som är på en förskola. Av egen 
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erfarenhet vet jag att förskolans verksamhet inte bara innehåller tid med barnen utan 

planering, uppföljning och reflektion.  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur fyra förskollärare ser på den pedagogiska 

planeringen och reflektionen som är i praktiken.     

Frågeställningar 

  
 Hur arbetar arbetslaget med planering, dokumentation, uppföljning och reflektion? 

 Hur ser förskollärarna på planering, uppföljning, utvärdering och reflektion samt på 

den tid som ges för att genomföra det? 

 Vad anser förskollärarna att den pedagogiska planeringen och reflektionen har för 

betydelse för verksamheten? 

 Hur används tiden för planering? Vad prioriteras och vad hinns inte med?  

Bakgrund 
Att förskolans verksamhet skulle organiseras och planeras efter en medveten pedagogisk 

planering är inte något som kom i och med att förskolan fick sin egen läroplan 1998, utan 

planeringen i förskolan skulle vara en del av verksamheten redan när förskolan skulle följa de 

riktlinjer som komponerades av socialstyrelsen 1987.  

     I Pedagogiskt program för förskola – sammanfattning (1988) står det att riksdagen 

beslutade i december 1985 att förskolan skulle få ett pedagogiskt program att följa och det 

skulle bidra till en mer jämlik verksamhet över hela landet och det skulle också garantera en 

likvärdigt god kvalitet. Riktlinjerna som senare publicerades 1987 innehöll bland annat 

punkter om att i förskolan ska en pedagogisk verksamhet drivas med mål att få trygga, 

självständiga och nyfikna barn och att stötta dem i sin personliga utveckling.  

     För att garantera god kvalitet i verksamheten säger det pedagogiska programmet från 

socialstyrelsen att personalen i förskolan ska vara utbildad inom pedagogik och arbeta i 

arbetslag. Tillsammans ansvarar förskolans personal att efter en pedagogisk medvetenhet 

planera och genomföra de pedagogiska intentionerna i verksamheten, också i samråd med 

föräldrarna. Det står också att föreståndaren på förskolan ansvarar för att planeringen blir 

gjord samt ska stödja personalen i deras arbete med planeringen. För att upprätthålla god 
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kvalitet och utveckling av verksamheten ska personalen kontinuerligt utvärdera och reflektera 

över den. Det krävs att tid avsätts för personalen att utanför barngruppen tillsammans 

diskutera och reflektera för att tillsammans sträva framåt för förskolans verksamhet, här ska 

också föräldrarnas åsikter inkluderas (Socialstyrelsen 1988 s.1ff).   

Idag har förskolan en egen läroplan, Lpfö98 reviderad 2010. I den står det precis som i 

pedagogiskt program för förskolan - sammanfattning (1988) från socialstyrelsen att 

förskolans verksamhet ska innehålla omvårdnad om barnet och stimulera dess utveckling 

genom den pedagogiska verksamhet som drivs. I läroplanen står det inte bara att föräldrarna 

ska ha inflytande över verksamheten utan att barnens åsikter och inflytande ska tas tillvara 

och vara en del i verksamheten.  

     I läroplanen finns också ett helt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Där tar 

man upp att det som planeras och genomförs och verksamhetens helhet ska följas upp, 

utvärderas och reflekteras kring för att verksamheten ska hålla en god kvalitet. Detta också för 

att se till det enskilda barnets utveckling, kunnande och delaktighet. Förskolläraren ansvarar 

för att verksamheten kontinuerligt dokumenteras för att visa på förskolans arbetsprocesser och 

utveckling. Varje barns enskilda behov och utveckling ska dokumenteras för att individens 

utvecklingsprocess ska uppmärksammas (Skolverket 2010 s.14ff).   

     Dokumentationen man arbetar med ska vara till hjälp att arbeta med uppföljning och 

utvärdering. Utvärderingen ska leda till att förskolans kvalité upprätthålls och håller en hög 

nivå och att barnen får sina behov tillfredställda. All uppföljning och utvärdering ska rikta sig 

mot och utgå ifrån att barnen lär, känner sig trygga och har kul och det ska utgå ifrån ett 

barnperspektiv (Skolverket 2010 s.14ff).   

Vad menas med planering och dokumentation?  

I följande avsnitt tar jag upp litteratur som redogör för hur man arbetar med verksamheten i 

förskolan eller hur innehållet och aktiviteter för lärande tas till vara genom dokumentation och 

planering. Detta för att du som läsare snabbt ska få en bakgrund och förståelse för det 

pedagogiska innehållet, krav och arbetssätt som kan vara på en förskola. Det har skett en 

förändring i arbetet med dokumentation och syftet med dokumentationen.  

Mia Maria Rosenqvist skriver i sin bok Planeringsteori för förskolan (1993) om den 

pedagogiska planeringen, att det som planeras och sedan genomförs i barngrupp är avsett för 

att barnen ska lära sig något (1993 s.40). Pedagogisk planering fungerar också som ett verktyg 

för personalen på förskolan för att kunna utvärdera och omforma verksamheten, men det 
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krävs då att planeringen blir dokumenterad. Därför ska planeringen och genomförandet av 

planeringen dokumenteras skriftligt för att detta ska bli möjligt, det är viktigt att så sker för att 

använda dokumentationen för verksamhetens vidareutveckling. Planeringen och 

dokumentationen ska inte bara vara till grund för utvärdering utan också synliggöra barnens 

behov som senare ska forma vidareplanering för verksamheten som ska erbjudas 

barngruppen.  

     Den pedagogiska planeringen har två huvudsyften för arbetslaget och de är att 1. 

Arbetslaget arbetar fram en gemensam grundsyn på verksamheten och barnet och 2. Att få 

verksamheten att passa till barnens behov. 

     I planeringsteorin kan planeringens syfte delas in i två olika funktioner. Ett är 

Primärfunktioner där vardagliga rutiner som mat, vila, möten och föräldrakontakt ingår. Och 

det andra är Sekundärfunktioner där den övriga verksamheten planeras så som till exempel 

projekt, leken, utflykter och högtidsfirande (1993 s.24).  

Lindgren och Sparrman (2003) tar upp i en artikel om dokumentation i förskolan ur ett 

barnperspektiv begreppet dokumentation. Begreppet dokumentation så som det används idag 

har blivit inkluderat med det gamla begreppet observation som användes i förskolan förr som 

en metod för att forska och titta på barn. Författarna fortsätter med att dokumentation idag är 

mer som en observationsteknik för att få fram material som ska användas vid utvärdering av 

verksamheten. Dokumentation som observationsteknik har lett pedagogiken i förskolan från 

ett ”pedagoger lär barnen” till ett ”barn och pedagoger lär tillsammans genom utforskning” 

förhållningssätt (Lindgren och Sparrman 2003 s.60). 

     Förr, från 1930-talet, observerades barn för att på bästa möjliga sätt uppfatta om de 

utvecklades så som då ansågs vara normalt för deras ålder. Barn observerades för att delas in i 

grupper efter deras utveckling så att verksamhet kunde hållas på rätta nivåer (Skolverket 2012 

s. 15).   

     Dokumentationen idag ska vara ett verktyg för att lyfta upp både barnens och 

pedagogernas positioner i förskolan (Lindgren och Sparrman s.59). Med dokumentationen 

kan man inte bara lyfta barnens utveckling och kunskapande utan med hjälp utav 

dokumentationen kan man också synliggöra sig själv som pedagog. Vilka normer förverkligar 

vi? Hur agerar vi i vissa situationer? Vilka normer skapar vi och i samhället och istället titta 

mer utifrån ett barns perspektiv och se barnens värld? Hur ser de på sin tillvaro på förskolan? 

(Wehner-Godée 2010 s.19) 
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I förordet till boken Att fånga lärandet (2010) som är skriven av Christina Wehner-Godeé 

skriver författaren till förordet Gunilla Dahlberg om hur dokumentation av en pedagogisk 

verksamhet i sig inte är intressant förrän man har satt dokumentationen i ett sammanhang, 

dokumentationen får ett syfte. Användbar och intressant blir dokumentationen när man ställer 

relevanta frågor och man reflekterar över dess innehåll och vad det förmedlar. 

     Vidare tar Wehner-Godeé själv upp den pedagogiska dokumentationens syfte i att med 

hjälp av observationer och dokumentation synliggöra barn eller elevers lärande och 

kunskapsprocessande. Med hjälp av dokumentationen man samlar på sig under tidens gång 

kan man följa den utveckling och läroprocess som barn eller elever gör (2010 s.12ff). 

När man som pedagog eller ett arbetslag på en förskola arbetar med pedagogisk 

dokumentation är det viktigt att man själv vill utvecklas. Att experimentera med olika tankar 

och förhållningssätt för att med hjälp av den pedagogiska dokumentationen utmana sitt eget 

tänkande.  En pedagog behöver också våga testa tillsammans med barnen olika metoder och 

arbetssätt i barngruppen (2010 s.28, 55).  

     Att arbeta med pedagogisk dokumentation kräver tid till att diskutera och planera för att se 

vad som kan förändras och utvecklas, och det är något som ska göras kontinuerligt då 

verksamheten är i ständig förändring (Wehner-Godée 2010 s.109). 

     Dokumentationen blir pedagogisk när den speglar barnens pågående verklighet och 

verksamhet. Det är när materialet, dokumentationen man har samlat in blir reflekterat över i 

nuet och görs bland barnen, tillsammans med barnen eller med barnen i fokus. Frågorna man 

ställer till dokumentationen ska ge svar som är av betydelse för barnens fortsatta lärande och 

intressen (Skolverket 2012 s.16ff).   

Centrala teoretiska begrepp 
I kommande del i uppsatsen tar jag upp de teoretiska begrepp jag har valt till uppsatsen och 

som jag kommer att använda mig utav och utgå ifrån i min analys av mitt material. Begreppen 

som jag kommer att presentera här nedan är reflektion, reflektion i handling, reflektion 

över handling och barnperspektiv/barns perspektiv. Begreppen menar jag är användbara i 

min analys för att jag fann de framstående i den tidigare forskning och litteratur jag har läst. 

De var också något som kom fram i mitt empiriska material.  

Reflektion 
John Dewey var filosof och gjorde bland mycket annat studier om pedagogik och filosofi. 

Han var bland annat under en period ansvarig professor för pedagogik, filosofi och psykologi 
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på universitetet i Chicago (1997 s.11). I hans kända verk Demokrati och utbildning 

(Democracy and Education) från 1916 definierar han begreppet reflektion följande:  

Reflektion är en eller flera tankar om vad vi gör, vill göra eller har gjort och vad det får för 

konsekvenser. Vi samlar hela tiden på oss erfarenheter och prövar oss fram tills vi har uppnått 

vårt mål. Vi kommer aldrig framåt om vi inte utvärderar våra handlingar och dess resultat. 

Om vi inte är nöjda med resultatet prövar vi nya vägar till dess att vi har nått vårt mål. 

Erfarenheterna vi får på vägen är kunskap om vad som fungerar eller inte fungerar i olika 

situationer eller händelser. Alltså, vi måste pröva oss fram och samla kunskap på vägen, då 

behövs reflektionen för att se vad vi försöker uppnå och hur vi ska uppnå det (Dewey svensk 

översättning 1997 s.189). 

     Jan Bengtsson (2007) tar upp i sin artikel om reflektion att individen kan själv reflektera 

inåt mot sig själv. Självreflektion innebär att man som aktivt subjekt tittar på sig själv och 

reflekterar över sin egen position som till exempel sin yrkesroll och sin verksamhet. Det för 

att förstå sig själv i den position man befinner sig i jämförande mot andra och sammanhanget 

(Bengtsson 2007 s. 87).      

Reflektion i handling och reflektion över handling 

I sin rapport om ett reflekterat lärande använder sig Karin Rönnerman av Donald Schöns 

begrepp, reflektion i handling och reflektion över handling som vill beskriva lärares reflektion 

under pågående aktivitet och reflektion innan och efter aktivitet, detta för att driva 

verksamheten och diskussionerna om den framåt (1996 s.41ff).  Schön själv talar om 

reflektion i handling för praktiker, att de under pågående aktivitet reflekterar över det som 

känns rätt eller inte och det är med kunskap som ligger implicit, undermedvetet. Att då som 

praktiker kunna improvisera och vara flexibel i sitt yrke efter det som känns rätt (Schön 2007 

s.29, 34).  

     Thomassen (2007) som också refererar till Schön tar upp vikten av att man som verksam 

praktiker under sin praktiska verksamhet reflekterar över vad som händer, vad man gör och 

vad man egentligen vill ska ske.  

     Reflektion över handlandet menar Schön innebär ett kompetent handlande i praktiken som 

alltid är förbundet med en reflektionsprocess. Det är så man lär sig av sina erfarenheter, vi 

agerar och handlar för att sedan ha reflektion över det man gjort efteråt.  

     Reflektion i handlandet menar Schön betyder att en praktiker hela tiden måste reflektera 

under sin praktik för att man hela tiden måste ta ställning till saker som uppstår oförutsett och 

oförberett. För att tackla problem som uppstår spontant måste en praktiker vara flexibel och 
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improvisatorisk. Det är genom reflektion i handlandet som vi lär oss medan vi gör det, vi lär 

oss i erfarenheten vad som blir bäst (Thomassen 2007 s.37ff). 

Barnperspektiv/barns perspektiv 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren är två forskare som fokuserar på barns delaktighet, samspel 

och inflytande i förskolan (Arnér 2006) (Tellgren 2004). Tillsammans har de gjort studier 

med barn för att komma nära barns perspektiv (Arnér och Tellgren 2006).  

     I deras studie utgår de från George Meads teori om människans intersubjektivitet, att barn i 

interaktion med andra, barn eller vuxna, skapar sin identitet och en förståelse för jaget. Då 

upptäcker de och tolkar sin egen person med åsikter, värderingar och medvetande (Arnér och 

Tellgren 2006 s.24).  Arnér och Tellgren menar att begreppet barnperspektiv har två 

innebörder. Det ena är att vuxna, som till exempel pedagoger på en förskola, ser 

verksamheten med barns bästa i åtanke och planerar och utvecklar den med tanke på barnen 

och då ur ett vuxenperspektiv där barn blir underordnade de vuxna (Arnér och Tellgren 2006 

s.34 och s.48). Den andra innebörden är att ta del av och komma nära barnens egna tankar och 

åsikter om saker och ting, att barnet blir lyssnat på. Det är också att man som vuxen ser barnet 

som en självständig och värdig individ som har egna åsikter och kan ta egna beslut (Arnér och 

Tellgren 2006 s.29ff). Detta sistnämnda sätt att se på begreppet barnperspektiv kan också 

benämnas ”barns perspektiv” där man ser utifrån barns synvinkel och tar del av deras åsikter 

och föreställningar om verkligheten runt omkring dem (Arnér och Tellgren 2006 s.40).       

Tidigare forskning  

I texten som följer nedan kommer jag att presentera tidigare forskning som finns om planering 

i förskolan men också en studie om reflektionens betydelse i yrket som lärare. Jag börjar med 

att ta upp en rapport skriven av Mia Maria Rosenqvist (1995) där hon tar upp innebörden av 

en pedagogisk planering i anknytning till det pedagogiska program som Socialstyrelsen gav ut 

1987. Den följs av en avhandling som är skriven av Gretel Kummel (2001) om den planering 

hon tittade på i den svensk-finska delen av Finland. Sedan följs den presentationen av två 

kvalitativa studier, en av Eva Johansson (2005) som berör förskolans arbete för lärande samt 

en av Eva Gannerud och Karin Rönnerman (2006) som tar upp pedagogers arbetsinnehåll. Det 

jag lyfter fram från rapporterna är författarnas resultat av pedagogernas planeringserfarenheter 

och situationer som rör planeringstiden i förskolan. Tidigare forskningsdelen avslutas med en 

rapport skriven av Karin Rönnerman (1996) där hon undersöker lärares behov och nytta av 

reflektionstid i sitt arbete. 
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Pedagogisk planering 
I början på nittio- talet skriver Mia Maria Rosenqvist (1995) en rapport om pedagogisk 

planering förankrad i pedagogiskt program för förskolan från Socialstyrelsen (1987). I sin 

rapport tar hon upp att aktivitetsplaneringar där man planerar olika aktiviteter helt isolerade 

från resten av verksamheten där syfte eller hur man genomför aktiviteten inte har resonerats 

och reflekteras kring inte är av pedagogisk karaktär (Rosenqvist 1995 s.4ff).  

     Rosenqvist tar också upp att planeringar inte ska planeras för planerandets skull och sedan 

tvinga barnen att genomföra något som inte ligger i deras intresse. Sådana planeringar måste 

strykas och pedagogerna måste börja titta på och fråga sig själva frågor som: vad är barnen 

intresserade av? Eller Blir barnen påtvingade ett intresse som ligger hos de vuxna? 

(Rosenqvist 1995 s.6) En pedagogisk planering innebär att pedagogerna kartlägger och 

anpassar verksamheten efter barnens generella kunskaper och intressen för att tillfredställa 

och utmana barnens behov och lärande. Personalens kunskaper och barngruppens behov blir 

ingången för planeringen (Rosenqvist 1995 s.18).  

     För att få ut så mycket som möjligt utav sin pedagogiska planering behövs reflektionstid 

tillsammans i hela arbetslaget för att upptäcka och bryta invanda mönster i sin planering och i 

sin verksamhet (Rosenqvist 1995 s.12). Alla i arbetslaget måste vara delaktiga i 

planeringsprocessen för att utvecklingen ska gå framåt, planeringsprocessen innebär: planera, 

genomföra, dokumentera och utvärdera. Att planera är att reflektera (Rosenqvist 1995 s.25 

och s.77)  

Planering av pedagogisk verksamhet 
I Gretel Kummels avhandling om pedagogiska planeringar i förskolor (barnträdgårdar) i den 

svensk-finska delen av Finland tittar hon närmare på hur de pedagogiska planeringarna 

används för att utveckla verksamheten (2001). När hon sammanställde sitt material ifrån 

undersökningen kunde hon sortera ut tre olika kategorier av planering, olika typer av 

planeringar som genomfördes ute i verksamheterna. Kummel kategoriserade dem A B och C. 

Här nedan kommer en beskrivning av dem. 

Kategori A: Helhetsplaneringar med övergripande mål och barnet i 

fokus 

Den här kategorin av planering har en ämnesöverskridande struktur som inkluderar alla mål 

som rör verksamheten för hela året. Sedan har planeringen också en detaljplanering för varje 

delmoment. Detaljplaneringarna utgår mer ifrån barngruppens intressen i nuet och diskuteras 
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och utvärderas under arbetets gång. I pedagogernas planering diskuteras också målen 

verksamheten har och planeringens förutsättning att nå dit, man diskuterar värdet av att i 

verksamhetens planerade moment utgå från att skapa en trygg miljö för barnen för att skapa 

de bästa förutsättningarna för lärande med barnperspektivet i fokus. Man vill vara en del av 

barnens värld och uppmuntrar barnen till att vara aktiva i utforskandet och kunskapssökande. 

     Den didaktiska och pedagogiska reflektionen är i en sådan här planering viktigare än att få 

planeringens struktur och tillvägagångssätt konkret på papper. Därför läggs ingen tid på att 

planera in aktiviteter långt fram i tiden, utan man är aktiv i nuet. Pedagogerna vill lägga 

vikten på att synliggöra utveckling och lärande hos barnen och utvecklingen i verksamheten.  

(2001 s.86ff).   

Kategori B: Temaplaneringar med delmål och läraren i fokus 

I den här kategorin av planering arbetar man efter ett färdigbestämt tema/teman som 

verksamheten ska innehålla och barngruppen arbeta med under en period. Temat har också 

under arbetets gång delmål. Temat är tidsbestämt och sträcker sig oftast över en vecka eller en 

månad. Planeringarna och de teman pedagogerna arbetar efter lämnar liten eller ingen plats 

alls för barnen att vara med och påverka dess innehåll. 

     I planeringarna förekommer sällan eller inga diskussioner eller motiveringar eller syften 

till val av teman, tillvägagångssättet eller förhållningssätt. Inga didaktiska och pedagogiska 

frågor diskuteras så som barns sätt att lära. Planeringarnas innehåll och vad det förmedlas 

bestäms av pedagogerna och det är innehåll som förmedlar traditionella faktakunskaper. 

Informella syften och avsikter med de planerade temana är oftast att barnen ska lära sig att 

förstå och anpassa sig i samhället, värna om varandra och andra medmänniskor samt social 

kompetens.  Det man fokuserar på är att barn ska erbjudas färdiga koncept, olika situationer 

som ger tillfälle att lära och ta in kunskap och det är utifrån ett vuxenperspektiv (2007 s.93ff).  

Kategori C: Aktivitetsplaneringar utan mål och almanackan i fokus 
I den här kategorin utgår alla planeringar utifrån kalenderns struktur, så som dag, vecka, 

månader, årstider och år eller termin. Man arbetar mycket med att markera högtider och andra 

speciella dagar i kalendern och runt aktuell tidpunkt skapar man ett litet mini-tema med 

aktiviteter. Det blir till rutin att arbeta kring årliga händelser och tidpunkter på det sättet att 

man skapar sysselsättning till barnen i verksamheten som passa till den speciella dagen men 

inga uttalade mål eller ambitioner har man. Pedagogernas syften är vaga och inte 

reflekterande kring barns lärande och utveckling. Den här sortens planering har ingen annan 

funktion än att för pedagogerna fungera som ett struktur- och komihågverktyg då planeringen 
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inte innehåller någon diskussion om syfte och mål samt reflektion över barnens utveckling 

och lärande (2001 s.98ff).   

Planeringssituationen 

I en kvalitativ intervju- och enkätstudie gjord av Eva Johansson (2005) där hon har forskat om 

och tittat på den pedagogiska verksamheten på förskolor börjar hon med att problematisera 

hur omorganisationer i förskolan har bidragit till att pedagogerna har tilldelats fler 

administrativa uppgifter som en följd av minskade resurser. Samtidigt som pedagogerna har 

fått fler uppgifter som inte rör arbetet med barnen har barngrupperna blivit större. Det har 

bidragit till att mindre tid kan läggas på planering och reflektion. Det uppstår tidsbrist till att 

planera, reflektera och ha pedagogiska diskussioner.   

     Man har fått lära sig att vara flexibel och anpassa sig till situationen för att inte planeringen 

och strukturen i verksamheten ska falla. Johansson redovisade också att tidsbristen och det 

pressade schemat är en situation som cheferna är medvetna om och att den pressade tillvaron 

gör så att planering och reflektion uteblir (2005 s.33ff).  

I Johanssons undersökning visade det sig att många av pedagogerna som deltog känner att de 

har ett behov av att få diskutera och reflektera över relevanta pedagogiska frågor för att 

utveckla både sig själva och verksamheten. Tiden behövs och det är deras egen flexibilitet och 

smarta lösningar som möjliggör detta att ske, samtidigt som stora barngrupper och andra 

ansvarsområden bidrar till tidsbristen (2005 s.42) 

     Undersökningen fick också fram att läroplanen för förskolan har fått arbetslag och 

förskolor att tvingas reflektera över sin verksamhet och sitt gemensamma förhållningssätt då 

det är vad som krävs för att följa det styrdokumenten säger (2005 s.45).  Johansson tar också 

upp att verksamhetens kvalité inte bara handlar om reflektion för reflekterandets skull utan att 

det är att rätt människor är på rätt plats, det är det som gör nytta. Det handlar om 

förhållningssätt, kunskap, barnsyn och attityder till lärande och barns upplevelser (2005 

s.224).   

 

Gannerud och Rönnerman (2006) har i sin kvalitativa studie redovisat att pedagogerna i en 

förskola ofta planerar och samarbetar informellt, alltså samtidigt och parallellt när man 

fortfarande är i barngruppen, ute på gården, över lunchen eller vid påklädning av barn i hallen 

etc. (2006 s.134). 

     I Gannerud och Rönnermans studie påpekade pedagogerna att arbeta i förskolan är ett 
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uppdrag som tar tid att förbereda och planera. Det är ett arbete som kräver mycket tankearbete 

och reflektion för det är alltid nya ställningstaganden och problem som ska lösas och 

diskuteras och det är tid som man måste ta ifrån sina egna individuella planeringstimmar för 

att få verksamheten att gå ihop (2006 s.76). 

     De visade också på att pedagogernas arbetsinnehåll kräver att arbetslagen träffas på 

kvällstid flera gånger i månaden för att det är endast vid sådana tillfällen som arbetslaget kan 

träffas i hel grupp för att diskutera, planera och arbeta mot verksamhetens gemensamma mål. 

Då arbetar de efter ett gemensamt tema och har en grovplanering som följs och diskuteras 

(2006 s.72ff). 

Ett reflekterat lärande 
I sin rapport om möjligheterna för reflekterat lärande där Rönnerman diskuterar möjligheter 

och behov av reflektion tar hon upp att pedagoger vid gruppträffar och gruppdiskussioner 

upptäckte att diskussionerna ledde till att man som pedagog inte bara såg verksamheten på 

nytt utifrån utan att man också såg sig själv på nya sätt och nya sidor. Det bidrog till att man 

lättare kunde lösa problem som uppstått, eller i alla fall se och lyfta problem med hjälp av 

resten av gruppen och diskutera olika lösningar (1996 s.25).  

     Pedagogerna som var med i Rönnermans projekt uttryckte att det hade känts viktigt och 

betydelsefullt att få ha träffats i grupper för att diskutera pedagogiska frågor och att det hade 

prioriterats och att det hade getts tid till det. Man var överens om att sådana här tillfällen är 

något som man ville skulle planeras in i verksamheten i framtiden (1996 s.25). 

Grunden till gruppdiskussionerna som pedagogerna hade var hämtade från deras individuella 

dagböcker som pedagogerna skulle skriva varje dag (1996 s.26). Där synliggjordes deras eget 

arbete och individuellt skulle de ställa frågor och problematisera deras verksamhet för att 

sedan i grupp lyfta fram delar som diskuterades och reflekterades över. Sedan planerade man 

vidare sin verksamhet utifrån det som hade tagits upp under diskussionerna för att komma 

vidare i sin egen och verksamhetens utveckling, verksamheten och genomförandet av den 

observerades och dokumenterades för att ligga som grund till vidare diskussion, reflektion och 

utvärdering (1996 s.36).   

Metodologisk utgångspunkt och metod 

För att studiens syfte ska kunna besvaras har jag intervjuat fyra förskollärare. Det har jag gjort 

utifrån ett hermeneutiskt perspektiv då jag i intervjuerna tolkar och förstår det som förmedlas 

med hjälp av de tidigare erfarenheter jag har om förskolan, planering och arbetssätt. 
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Thomassen skriver om hermeneutiken som en tradition som menar på att när människan 

förstår måste hon ta in och tolka och förstå sin omvärld och det hon tolkar och förstår gör hon 

med hjälp av de erfarenheter hon har fått genom det sociala och kulturella sammanhang hon 

lever i (Thomassen 2007 s.185ff). Att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att titta på 

och förstå den verklighet som människan har skapat (Thomassen 2007 s.46). 

     Det är enligt det hermeneutiska perspektivet som jag tar in och tolkar det som 

informanterna berättar för mig i intervjuerna samtidigt som det de förmedlar i sin tur är tolkat 

och bearbetat efter deras verklighet och förståelse av verksamheten de är verksamma i. 

     Jag har använt mig utav kvalitativa intervjuer där hermeneutiken ligger till grund för 

tolkningen och förståelsen av det insamlade materialet (Dalen 2007 s.14). En kvalitativ 

intervju är den metod som är bra att använda när målet är att få reda på informantens egna 

erfarenheter och tankar om det som undersöks. Med en kvalitativ intervju läggs fokus på 

fenomen som rör informantens egen verklighet (Dalen 2007 s.9ff). Kvalitativa intervjuer har 

jag valt att genomföra för att kunna svara på mina frågeställningar om planeringstid och hur 

tiden för planeringstid används samt uppsatsens syfte som är att belysa förskollärarnas syn på 

situationen planerings- och reflektionstid i förskolan. 

Urval 

För att få tag på förskollärare som har velat ställa upp har jag använt mig av kontakter. 

Personer i min närhet som tidigare skrivit uppsatser på högre nivåer, universitets- och 

högskolenivå, har rekommenderat mig att använda kontakter, detta för att inte komma för 

långt efter i planeringen av mitt arbete på grund utav bristen på respons från 

förskollärare/lärare jag kontaktar för att få till intervjuer. Med kontakter menar jag personer 

som har kunnat länka mig vidare till informanter som jag inte direkt har haft kontakt med 

tidigare, det har inte varit tidigare kollegor, handledare/VFU-platser eller släkt.  

     Genom att jag har använt mig av kontakter har jag haft möjlighet att få ett brett 

åldersspann mellan mina informanter där den yngsta är 24 år och den äldsta är 61 år. De fyra 

förskollärarna är från två olika förskolor som ligger i två olika kommuner och två olika socialt 

och mångkulturellt konstruerade områden. Det är det som Larsen (2009) kallar för 

”godtyckligt urval” där jag har haft möjlighet att välja informanter efter ett mer varierat urval, 

som till exempel geografiskt område och ålder. Målet är heller inte att generalisera utan att få 

så bred kunskap på området planering som möjligt, inte att mina fyra informanter ska stå för 

alla förskollärares situation och åsikter (Larsen 2009 s.77).  
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Genomförande 

Jag har träffat mina informanter för att hålla en intervju ansikte mot ansikte för att få chansen 

att få en djupare förståelse och insikt i informantens situation. En intervju är en typ av samtal 

där frågor är riktade till ett specifikt tema för att få kunskap och svar om ett specifikt ämne 

där svaren senare ska sammanställas och förmedlas vidare till sitt ändamål (Fägerborg 2011) 

som i det här fallet är ett examensarbete. Genom att träffa informanterna för intervju så har 

jag kunnat ställa följdfrågor och sett till att jag har på bästa möjliga vis förstått det 

informanten velat förmedla (Larsen 2009 s.29).  

     De informanter jag har till min studie anser jag är högst relevanta då jag har intervjuat 

förskollärare och syftet med studien är att få en djupare insikt om deras åsikter och syn på 

planeringstid i förskolan. Genom att jag gjort kvalitativa intervjuer har de med egna ord och 

formuleringar fått berätta om deras syn på ämnet, det stärker validiteten på studien (Dalen 

2007 s.80ff).    

     Resultatet kan inte generalisera alla förskollärares åsikter om ämnet då jag bara har använt 

mig av fyra informanter och gjort en kvalitativ studie med tolkning. Intervjusituationen 

påverkas också av den mänskliga faktorn så som humör, inställning, sinnestillstånd och den 

person som intervjuar. Så om andra väljer att undersöka förskollärares syn på planeringstid i 

förskolan kan det mycket troligt visa på andra tolkningar, resultat och slutsatser (Dalen 2007 

s.81).  

     Under mina intervjuer har jag använt mig av ljudupptagning och papper och penna. Med 

ljudupptagning kunde jag lättare koncentrera mig på det informanten sa och kunde då komma 

med relevanta följdfrågor, en annan positiv sak med ljudupptagning är att jag i mitt material 

får med informantens egna ord och beskrivningar på fenomenet, det är något som Monica 

Dalen (2007) rekommenderar. Jag antecknade emellanåt för att få med kroppshållning och 

ansiktsuttryck men också för att ge informanten betänketid på frågorna för att inte känna 

stress.  Jag hade förberett en intervjuguide som Dalen (2007) tar upp och då hade jag skapat 

lättare allmänna frågor runt området för att sedan gå in på mer personliga frågor om 

undersökningsområdet för att få informantens personliga åsikter och perspektiv (Dalen 2007 

s.31).     

Bearbetning och analys  
Vid min bearbetning av mitt insamlade material sammanfattade jag ljudupptagningen med det 

informanterna sagt om varje fråga och diskussionen som de förde om den. Eftersom att det är 

innehållet i deras åsikter och tankar jag vill åt så transkriberade jag inte intervjuerna ordagrant 
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utan höll mig till att få med sakinnehållet i intervjuerna. Det är det Eva Fägerborg tar upp om 

hur man transkriberar och att hur man väljer att göra det beror på syftet med intervjun och 

analysen (Fägerborg 2009 s.107).   

     Vid analysen av mitt nedskrivna material, intervjuerna, gjorde jag en innehållsanalys för 

att samla ihop och dela in i teman vad informanterna sa. Larsen (2009) tar upp om att 

innehållsanalysens syfte är att hitta mönster och samband i materialet samt likheter och 

olikheter (Larsen 2009 s.101ff). Det jag valde att göra istället var att jag utformade frågor som 

teman som jag ställde till texten för att hitta svaren i den information jag hade fått från 

informanterna. Frågorna utformade jag efter mina frågeställningar jag har tagit upp i början på 

uppsatsen, detta för att kunna koppla informanternas svar till uppsatsen och studiens syfte. 

Etik 

Inför och under mina kontakter med mina informanter till studien har jag tagit hänsyn till de 

etiska principer som behöver diskuteras inför en vetenskaplig studie. Det som jag har tagit 

hänsyn till och förhållit mig till är; 

Informationskravet som är att informanten ska informeras om studiens syfte och användning 

samt att vara deltagare i studien är frivilligt. 

Samtyckekravet som är att de deltagande informanterna har rätt att avsluta deltagandet och 

har också rätt att bestämma i vilken grad deltagandet innebär. Om informanten väljer att 

avsluta sin medverkan får det inte innebära några negativa följder eller påtryckningar från den 

verksamma forskaren.  

Konfidentialitetskravet som är att de deltagande informanterna anonymiseras och avkodas 

så att de inte går att identifiera för utomstående och att allt insamlat material inte hamnar i fel 

händer. Forskaren ska också vara tydlig med att hon/han har tystnadsplikt om vad den 

specifika informanten säger. Om informanten vill ska den kunna ta del av resultatet eller en 

sammanfattning av det.  

Nyttjandekravet som är att den information och det material som lämnas av informanterna 

inte utnyttjas till andra ändamål än det som man har kommit överens om eller används i 

kommersiellt bruk.   

     (Stukat 2011 s.138ff) 

Eftersom att jag har samlat in mitt material med intervjuer var jag tvungen att fråga om lov 

och bestämma när och var. Hade det varit så att jag skulle gjort observationer så är det än mer 
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viktigt att jag som observatör är tydlig med informanternas rätt att säga nej eller avbryta. När 

jag tog kontakt med mina informanter ville jag vara tydlig med syftet med min studie, om 

mina frågeställningar och att det är ett examensarbete. Jag ville också klargöra syftet med 

deras medverkan, att deras tankar och åsikter är av betydelse. De är inte medverkande i 

studien som några experter. Jag var tydlig med att jag anpassade mig efter deras tider och 

platser som passade bäst för dem. Det var också viktigt att informanterna visste att de blir 

anonymiserade så att det känner att de kan prata fritt och personligt om deras tankar och 

åsikter utan att kunna bli identifierade, detta för att mitt material ska bli se genuint som 

möjligt.  

Resultat och Analys 
I detta avsnitt tar jag upp resultatet från mina fyra intervjuer. Jag kommer att presentera ett 

tema i taget och kommer att redogöra för vad en person i taget pratar om, om det aktuella 

temat. Jag har valt att lägga upp strukturen så för att på ett lätt och tydligt sätt visa på varje 

persons åsikter, tankar och förhållningssätt till varje tema. Jag vill ge bra med utrymme till 

varje persons uppfattningar och åsikter och har därför valt att presentera en person i taget. 

Efter att ha presenterat alla personer på temat kopplar och förankrar jag till den tidigare 

forskningen och mina teoretiska begrepp.  

     Teman som jag utgår ifrån är frågor jag ställt till min sammanställning utav intervjuerna 

för att lättare fokusera på vad informanterna pratar om. Frågorna som jag har som teman är 

inga frågor som jag ställde under intervjuerna utan är frågor jag konstruerat efter mina 

frågeställningar . Temana är ”Vad innehåller planeringstiden?” ”Hur arbetar de med att 

utveckla verksamheten?” och ”Vad vill de prioritera?”  

Personerna har jag av etiska skäl gett nya namn. De är Frida, Helena, Maria och Ann-Sofie. 

Frida och Helena arbetar på samma förskola men inte i samma arbetslag. Förskolan ligger 

inom Stockholms förorter. Maria och Ann-Sofie arbetar också på samma förskola men i två 

olika arbetslag och deras förskola ligger i en kranskommun utanför Stockholm. Förskolan de 

arbetar på ligger också i ett socialt tyngre och ett mer mångkulturellt område än Frida och 

Helenas förskola.   

Informanterna  
Frida 

Person ett kallar jag för Frida, hon är 24 år och har varit förskollärare i två år. Hon arbetar på 

en förskola som ligger inom Stockholms område och på förskolan arbetar pedagogerna i 
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pedagogpar med ansvar för cirka nio barn tillsammans. På en avdelning arbetar man parallellt 

med ett annat pedagogpar som också har ansvar över cirka nio barn. Fridas roll som 

förskollärare är att ansvara över den pedagogiska verksamheten med de barn som är i hennes 

grupp som är de yngsta på förskolan ett till två år. 

Helena 

Person två kallar jag för Helena och hon arbetar precis som Frida i pedagogiskt par med en 

kollega men med ett annat pedagogpar på samma avdelning. Helenas barngrupp består av 

barn som är tre år. Helena är 25 år och nyexaminerad lärare och har arbetat som förskollärare 

sedan nio månader tillbaka och hon känner att hon fortfarande är inne i en inskolningsfas där 

allt är nytt för henne och att varje moment tar lite längre tid i början innan hon kommit in i sin 

yrkesroll. 

Maria 

Person tre kallar jag för Maria hon arbetar i ett arbetslag med två andra pedagoger plus en 

resursperson för ett barn i behov av extra stöd. Maria är 55 år och har arbetat som 

förskollärare i 20 år och på samma förskola under de 20 åren. Förskolan som Maria arbetar på 

ligger i en kranskommun till Stockholm i ett mångkulturellt och socialt tyngre område.  

Ann-Sofie 

Person fyra kallar jag för Ann-Sofie. Hon arbetar på samma förskola som Maria men i ett 

annat arbetslag. I Ann-Sofies arbetslag är de också två förskollärare, en barnskötare och en 

resursperson för ett barn i behov av extra stöd. Ann-Sofie är 61 år och har varit förskollärare i 

40 år.  

Vad innehåller planeringstiden?  

Frida: 

Frida tar upp att det är jättesvårt att ta ut sin planeringstid om man inte är flexibel och 

samarbetar över hela förskolan, för det är inte ofta som hon kan gå på sin planeringstid som 

hon ska på grund utav att det ofta är personal är frånvarande av olika anledningar. Själv är 

hon inte i barngrupp på fredagar då hon håller i en datorutbildning för personalen. De gånger 

som Frida tar ut sin planeringstid försöker hon hinna med att följa upp och skriva rent och 

skriva ut dokumentationer och fixa med bilder, ibland måste hon ta itu med akuta saker som 

uppstår och som kanske kräver föräldrakontakt eller uppgifter som kommer från chefen.    

     Att planera vad man ska göra framöver i barngruppen planeras aldrig på pedagogernas 
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planeringstid, det finns inte tid till det, utan det sker spontant under verksamhetens gång. Det 

är administrativa saker som att skriva ut bilder och skriva rent dokumentationer som tar upp 

planeringstiden. Frida berättar att de diskuterar och planerar saker som de vill göra med 

barnen medan de är i barngruppen och det de sedan gör med barnen är väldigt spontant och 

riktat till det barnen vill göra för stunden. Frida tycker inte att man ska ha färdiga planeringar 

att följa för då utgår man inte från barnens intressen som man ska.    

Helena: 

Helena har en och en halv timme planeringstid i veckan på sitt schema och hon säger att de 

lyckas oftast med att låta henne ta ut sin planering. Hon försöker hinna med att fixa med 

dokumentationerna och följa upp dem, planera vidare utifrån dokumentationerna och sätta in 

det i barnens egna pärmar och skriva dagbok och reflektera. Helena talar om att det är mycket 

som ska hinnas med och skrivas och antecknas i verksamheten att hon inte hinner göra allt. 

Mycket som inte rör barnen kommer ibland emellan, som att svara på mejl eller saker hon fått 

av chefen som måste göras. Hon menar på att hon inte kan vara frånvarande så mycket från 

barngruppen som skulle behövas för att hinna skriva och reflektera så som man borde, hennes 

kollega blir då ofta själv och det är inte rätt mot barnen. För att kunna planera något 

överhuvudtaget menar Helena att hon måste sammanställa de dokumentationer som har gjorts.  

     Likt Frida planerar inte Helena i detalj vad man ska göra med barnen i verksamheten på sin 

planeringstid. Det sker hela tiden i nuet, menar Helena. Hon säger att hon tänker och 

reflekterar hela tiden, vad blir nästa steg här ifrån? Och vad tycker barnen är kul, vad håller de 

på med just nu? Hur kan de använda sig av det? Så menar Helena att tankarna går hela tiden. 

Helena fortsätter med att prata om att skulle hon sätta sig och planera verksamheten ett halvår 

framåt så skulle hon inte följa läroplanen. De ska utgå från vad barnen är intresserade av och 

det vet man inte så långt i förväg utan det blir som det kommer.   

     Reflektionstid är något som ska vara en del av den sammanlagda planeringstiden säger 

Helena. Reflektionstid är tid som de ska ha tillsammans i arbetslaget. För att de ska kunna 

göra bra och genomtänkta saker i barngruppen behöver hon ha tid med sin kollega. De 

vill/behöver utveckla, diskutera och reflektera tillsammans, berättar Helena. Men hon 

fortsätter att berätta att den reflektionstid som de ska ha en och en halvtimme varje vecka har 

uteblivit den här hösten för att det har varit många i personalen sjuka eller frånvarande på 

möten eller utbildning och Helena säger som Frida att för att sådan tid ska kunna tas ut behövs 

det att alla på hela förskolan samarbetar och är flexibla så att man låter varandra sitta 

tillsammans och reflektera.  
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Maria:  

Planeringstiden som är tänkt att vara varannan vecka kommer lätt i kläm om någon i 

personalen är frånvarande. För att arbetslaget ska kunna ha sin gemensamma planeringstid 

krävs det att det finns övrig personal på förskolan som kan ta hand om arbetslagets barn under 

tiden. Är det då så att personal på förskolan är frånvarande blir det inte hållbart för arbetslaget 

att gå ifrån barngruppen, det är inte rätt mot barnen. Det som Maria berättar att de får göra 

ibland är att de vid spontana tillfällen när det är färre barn på avdelningen eller förskolan, är 

att någon då går undan och ”stjäl” tid till att ordna med dokumentation och annat som behöver 

göras. 

     På den gemensamma planeringstiden tittar de tillsammans på verksamheten, på vad de har 

gjort den senaste tiden. De tittar på vad som har fungerat och utvärderar verksamheten så som 

miljön, möblering och aktiviteter. Maria berättar att de tillsammans också reflekterar över hur 

de ska gå vidare med aktiviteter. Vad fungerade och vad fungerade inte är frågor de ställer för 

att komma framåt. Tillsammans diskuterar och reflekterar de över barns individuella 

utveckling och hur de ligger till och behöver ha stöd i. Att använda sig utav dokumentation 

och reflektion är något som Maria egentligen vill göra mer på sin och arbetslagets 

planeringstid. Men den tiden finns inte.  

     Det praktiska som det behövs planeringstid till är sortering och organisering av bilder och 

att få upp de på väggarna och det är något Maria berättar att de får göra spontant när tillfälle 

ges under dagarna. Annat som också görs spontant och under verksamhetens pågående är 

reflektionen, det finns oftast ingen tid till reflektion under planeringstiden. Att reflektera och 

diskutera är något som pedagogerna gör i barngruppen eller bara för sig själva. 

     Men att reflektera är ändå något Maria berättar att de måste och behöver göra mer under 

sin planeringstid. Det är det viktigaste tycker Maria. Maria säger att för att kunna se alla barn 

och för att förstå dem gagnar det barnen att vi tillsammans pratar, diskuterar och reflekterar 

om dem för att lyfta fram alla deras egenskaper och utvecklingsområden. Maria uttrycker att 

det är viktigt att aldrig sluta förundra sig över barnen eller att sluta vara nyfiken. Barnen är 

kompetenta, vad förmedlar de? Pedagogernas uppgift är att se och vara med barnen, se deras 

intressen och möta och utmana dem där de befinner sig, det är viktigt att komma ihåg enligt 

Maria.  

Ann-Sofie: 

Ann-Sofies roll som förskollärare på avdelningen är att tillsammans med den andra 

förskolläraren ansvara för den pedagogiska verksamheten, vara pedagogiska ledare för 
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avdelningen och se till att verksamheten fungerar och går framåt. Till sitt förfogande ges Ann-

Sofie och den andra förskolläraren två timmar varannan vecka i planeringstid plus en timme i 

månaden egen individuell planering. Varannan vecka under planeringstiden träffas hela 

arbetslaget, då för att diskutera olika barns olika behov och hjälps åt att förstå barns olika 

situationer, synvinklar och beteenden. Ann-Sofie berättar att de just nu har en väldigt strulig 

barngrupp så mycket utav arbetsgruppens gemensamma planeringstid går till att diskutera 

lösningar på problem som uppstår i barngruppen och se till att de i arbetslaget är överrens om 

förhållningssätt och agerande och så vidare. Det blir mycket praktiska saker som måste lösas 

på planeringstiden istället för att arbeta med den reflekterande och dokumenterande 

verksamheten som de också ska arbetar med. Ibland när det finns tid tar de fram observationer 

och dokumentationer som har genomförts i verksamheten och diskuterar och reflekterar kring 

dem.  

     Ann-Sofie berättar att det är mycket svårt att få allt gjort som man ska göra på sin 

planeringstid, speciellt när deras situation är att de bara kan sätta sig ner varannan vecka och 

ha planeringstid. Det leder till att de får skapa sig planeringstid spontant under verksamhetens 

gång för att få det att fungera. Hon menar på att det är alldeles för lång tid mellan tillfällena 

där de kan diskutera och reflektera ihop. Det som händer i barngruppen en vecka innan tiden 

för planering och reflektion är alldeles för långt ifrån för att det ska vara aktuellt att ta upp. 

Det är inte aktuellt att diskutera det som hände i förra veckan, man tar i stället det senaste. Det 

blir att det reflekteras och diskuteras för lite på grund av så glesa tillfällen menar Ann-Sofie. 

Konsekvenserna av den situationen som är i nuläget är att det inte ges någon tid för den 

pedagogiska reflektionen och diskussionen utan det är andra akuta praktiska saker som måste 

prioriteras. Den reflektion och diskussion som sker mellan Ann-Sofie och hennes kollega är 

på fritiden. Ann-Sofie och hennes förskollärarkollega träffas mycket privat och deras arbete är 

ofta i fokus och det diskuteras och reflekteras mycket privat. Det hinns inte med på arbetstid, 

berättar Ann-Sofie.  

Analys och koppling: Informanternas situation då de inte kan eller vill gå ifrån barngruppen 

är samma situation som Johansson (2005) fick fram i sin studie är vanligt då förskolans 

pedagoger fått fler administrativa uppdrag som gör att de blir frånvarande från barngruppen. 

För att verksamheten ska kunna gå ihop måste pedagogerna vara flexibla i tanke och handling 

i verksamheten. Detta leder i de flesta fall till att pedagogerna planerar och diskuterar medan 

de är i barngruppen som Gannerud och Rönnermans (2006) studie visade på. Att de känner att 

tiden inte räcker till är precis som Johanssons (2005) studie visade på att tidsbristen är ett 



23 
Sabina Engström 

problem och en stressfaktor. Johanssons studie visade också på ett behov och en önskan om 

mer tid tillsammans i arbetslaget för diskussion och reflektion. Precis som för Helena så 

känner hon att för att göra betydelsefulla saker med barngruppen behövs det tid tillsammans 

med sin kollega för reflektion och planering. Rosenqvists (1995) rapport visar att det i 

planeringen behövs reflektionstid i arbetslaget och att alla i arbetslaget behöver vara delaktiga 

i planeringen för att utvecklingen ska gå framåt, men det är något som i Helenas och de 

andras fall är svårt att få till organisatoriskt, men att de försöker. 

Informanterna menar att man inte ska planera färdiga planeringar utan att inkludera barnens 

intressen. Så planeringen blir här ofta spontant och reflekterat över efter vad barnen vill och 

visar sitt intresse för och det är det Rosenqvist (1995) tar upp i sin rapport. Att det som 

planeras och genomförs ska ligga i barnens intresse och behov. Samtidigt kan Fridas och 

Helenas spontana planeringar också kopplas till Kummels (2001) Kategori A där pedagogerna 

prioriterar att vara aktiva i nuet och utgå från barnens intressen istället för att planera in 

aktiviteter i förväg utan koppling till barnens intressen.  

Att alla informanterna reflekterar på egen hand för att få betydelsefull verksamhet för barnen 

kan kopplas och tolkas till reflektion i handling där en praktiker enligt Schön (2007) hela 

tiden reflekterar i nuet och lär och utvecklas i handlingen. Informantrena är också medveten 

över reflektionens betydelse och att den också behöver göras i grupp och det är det 

Rönnermans (1996) studie visar på att de pedagogiska frågorna behöver få utrymme och tid i 

gruppreflektioner och diskussioner. När det inte avsätts någon egentlig tid för reflektion i 

grupp blir deras egen reflektion av stor betydelse då reflektion spontant i sitt handlande är av 

stor vikt, enligt Schön. Att de reflekterar ensamma under verksamhetens gång gör så att de 

aktivt som praktiker resonerar och utvärderar under pågående aktivitet (Schön 2007). Att 

Ann-Sofie och hennes kollega diskuterar och reflekterar på sin fritid kan tolkas med hjälp av 

Deweys (1997) reflektionsbegrepp och det han säger att vi aldrig kommer framåt om vi inte 

reflekterar och utvärderar våra handlingar. Behovet är stort hos pedagogerna att få reflektion 

tillsammans dels för att kunna se vad och hur de ska uppnå målen i deras verksamhet men 

också för att utvecklas själva i enlighet med Dewey (1997).  

Att det inte finns tid till gemensam reflektion i arbetslaget kan hindra dem i utvecklingen på 

samma sätt som förklaras i Gannerud och Rönnermans (2006) studie där verksamheten i 

dagens förkola kräver att arbetslaget reflekterar över ställningstagande och pedagogiska 

frågor för att få verksamheten att gå ihop.  
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Att hela tiden utgå från barns intresse och att vilja vara närvarande med barnen kan tolkas och 

kopplas till Arnér och Tellgren (2006) där vuxna försöker komma nära barns perspektiv. Frida 

och Helena vill inte planera verksamheten för barnen oreflekterat om vad barnen vill och är 

intresserade utav, utan de menar på att deras uppdrag är att utgå från barnens intressen. Att 

planeringstiden uteblir är på grund utav att verksamheten måste fungera och tryggheten hos 

barnen kommer i första hand. Att gå ifrån barngruppen drabbar bara barnen menar Maria. 

Detta kan ses både utifrån barnperspektivet och barns perspektiv. Det kan kopplas till och 

tolkas genom definitionen av barnperspektivet enligt Arnér och Tellgren (2006) då de vuxna 

utgår från vad de anser är barns bästa och sätter de i första hand. Sen att det är när man är 

närvarande i barngruppen som de kan se till barnens bästa och uppmärksamma deras behov 

och intressen.  Det kan tolkas utifrån barns perspektiv, för att kunna se och uppmärksamma 

barns verklighet och åsikter behöver pedagogerna vara närvarande i handling och lyssna på 

barnen (Arnér och Tellgren 2006).  

Hur arbetar de med att utveckla verksamheten?  

Frida: 

För att hela tiden utveckla verksamheten använder de sig utav barnens intressen och det krävs 

tid till att observera och dokumentera. Det gör de genom att ta kort med kameran och att 

anteckna det barnen gör och säger. Men så som det ser ut nu tycker Frida att tiden för dem att 

göra sitt jobb försvinner till olika möten som de måste gå på. Det som de observerar och 

dokumenterar vill de också ha tid till att tillsammans titta på och reflektera kring. Frida 

berättar att de ibland avsäger sig att gå på möten för att kunna prioritera att vara med barnen. 

Frida anser att för att kunna utgå från barnen är det viktigt att vara närvarande i barngruppen 

så mycket som möjligt. För att kunna bygga verksamheten på barnens intressen arbetar de i 

projekt. I början på terminen tittar de efter vad som intresserar barngruppen och utgår 

verksamheten där ifrån. Frida anser att dokumentationen behövs för att arbetslaget ska kunna 

gå tillbaka och titta på lärandet och vad barnen gjorde och för att utvärdera och reflektera.    

     Arbetslaget ska ha en och en halv timme i veckan där de tillsammans ska följa upp 

dokumentationer och diskutera och reflektera runt dem. Men det har under terminens gång 

varit mycket svårt, för att kunna diskutera och reflektera kring dokumentation gäller det att 

man har hunnit göra några och det menar Frida på inte alltid gått då många i personalen har 

varit sjuka eller frånvarande på grund av möten eller utbildningar. På det senaste 

föräldramötet ville pedagogerna inkludera föräldrarna i verksamheten. Frida berättade att de 

diskuterade om hur dokumentationen är till för att lyfta barns lärande och skall visa på 
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verksamhetens innehåll och utveckling. Frida menar på att det är viktigt att föräldrarna förstår 

hur de som pedagoger ser på begreppet dokumentation och vad de använder det till. Hon 

menar också att pedagogernas syn på barnen i verksamheten och deras kompetens inte är den 

samma som föräldrarnas alltid och att det är viktigt att de som pedagoger visar på att de ser på 

barnet som kompetent och delaktigt. 

     Det Frida anser att man ska lägga största vikten på i sin verksamhet är barnens intressen. 

Hon menar på att om man ska följa läroplanen så ska barnens intressen och behov komma 

först. Frida tycker att det är synd att dokumentationen ändå tar så mycket tid, energi och fokus 

från barnen. Konsekvenserna som hon ser med allt som är kring dokumentation, att de ska 

lära sig använda det, är att det blir svårt att se och lägga fokus på barnen.    

Helena: 

Helena berättar att man arbetar på två plan med att utveckla verksamheten. På det ena planet 

utvärderar och reflekterar man över verksamheten på organisationsnivån genom 

arbetsplatsträffar och avdelningsmöten. Där går de igenom olika utvärderingsverktyg som ska 

underlätta att se på verksamhetens innehåll och utveckling samt den personliga utvecklingen 

och åtagandena i sin yrkesroll. Helena menar på att de här olika verktygen tar en väldig energi 

och tid att lära sig använda i verksamheten så att det sedan går att utvärdera och reflektera 

kring resultaten. Det ges inte eller det finns inte tillräckligt med tid för att det ska bli 

tillfredställande.  

     På det andra planet berättar Helena att de hela tiden arbetar med dokumentation för att 

lyfta fram barns lärande och utveckling. Barnen måste vara en del av utvecklingsarbetet 

menar Helena, för att det är dem som pedagogerna ska utgå verksamheten ifrån, deras 

intressen och förslag. Deras roll är att lära och vara nyfikna. Dokumentationen är ett 

jätteviktigt verktyg att använda säger Helena och fortsätter med att berätta att hon tycker att 

det tar också mycket tid från barngruppen för henne att sammanställa och använda 

dokumentationen. Det är en jätteviktig avvägning för pedagogerna att göra. Hur mycket tid 

ifrån barnen får det ta? 

     Det som är viktigast för utvecklingen av verksamheten är att de i arbetslaget ska kunna ta 

ut reflektionstid tillsammans för att komma framåt. De behöver reflektera över den 

dokumentation man faktiskt har gjort och att tillsammans ställa frågor som, Hur går vi vidare? 

Vad är barnen intresserade av? Vad gör barnen? Så att de hittar det som barnen tycker är 

värdefullt och kul.  

     Tiden menar Helena finns inte idag till att kunna arbeta på det sätt som krävs av läroplanen 
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och ledningen och det är inte så mycket som de kan påverka. Att tiden för reflektion uteblir 

tycker Helena påverkar verksamheten negativ. Hon menar på att verksamheten stannar upp 

och att de inte kommer framåt. De gör roliga och bra saker med barnen men på längre sikt blir 

det svårt att stå för kvalitén när de inte får tid till att leta nya utmaningar, reflektera och 

diskutera lärandet hos barnen och barnens behov.  

     När tillfällen ges kan Helena ta fram dokumentation och titta på den tillsammans med 

barnen för att diskutera och reflektera över vad de gjort och vad de lärde sig. Så menar Helena 

att man ändå kan få med barnens tankar och åsikter och med barnen spåna vidare och utveckla 

verksamheten. Kommer dokumentationen upp på väggarna som den ska kan barnen sitta och 

titta och reflektera med varandra och då finns möjligheten för en pedagog att snappa upp det 

de pratar om. Det är viktigt att vara närvarande i barngruppen tycker Helena därför ser hon att 

det skulle vara svårt att lägga mer tid utanför barngruppen än vad de redan planerat. 

Maria: 

I nuläget träffas alla förskollärare från enhetens alla tre förskolor en gång var tredje vecka i 

tvärgrupper för att tillsammans diskutera och träna sig på pedagogisk dokumentation och 

reflektion. Till träffarna ska alla ha förberett observationer och dokumentation för att ta med 

sig material till gruppen som ska diskuteras och reflekteras kring. Under träffarna delar man 

med sig av erfarenheter och frågeställningar samt diskuterar problem och problemlösningar. 

Med på samtalen har gruppen en handledare som är pedagogisk handledare på enheten som 

arbetslaget även kan boka in tid med till sin egen planeringstid för stöd i sitt arbete med 

dokumentation och vidare utveckling i verksamheten.   

     Maria berättar att dokumentation och reflektion är ett helt nytt arbetssätt för henne och för 

andra som är äldre och har arbetat inom barnomsorgen i många år. Det har förändrat hennes 

sätt att se på barnen och på verksamheten. Förr skapade man ett färdigt koncept för att ge till 

barnen oberoende om det intresserade dem eller inte. Idag har de gjort en helomvändning och 

tittar på vad barnen gör och vad som intresserar dem för att sedan planera och anpassa miljön 

och verksamheten så att det ska passa barngruppen man har i nuet. Maria tycker att det är en 

positiv förändring och att det fungerar och känns helt rätt att se till barnens behov och följa 

deras intressen. Det är en stor utveckling och en process som fortfarande är igång och tar 

mycket tid och energi. Att titta på barnen och se vad som motiverar barnen i deras lärande i 

verksamheten tar mer tid än det förhållningssätt man hade tidigare.  

     Samtidigt som Maria tycker att det nya sättet att arbeta med observation och 

dokumentation är bra och positivt för verksamheten så menar hon på att det är ytterligare ett 
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stressmoment som pedagogerna inte får mer tid till och resurser avsatta för att de ska kunna 

gå ifrån barngruppen. Som det ser ut nu så är hon också tveksam till hur fokuset egentligen 

har flyttats från barnen till att få tid till att gå ifrån barngruppen och i stället sitta mycket 

framför datorn och med mycket pappersarbete som det blir med allt dokumenterande. Det 

behövs mer tid till att kunna göra dokumentation och använda sig utav den.  Nu finns ingen 

tid till att göra klart saker och att få känna att man gör saker ordentligt och på djupet, säger 

Maria. Hon menar på att allt blir stressigt, snabbt och hafsigt. Genom att de håller på att lära 

sig att använda pedagogisk dokumentation i verksamheten samtidigt som tiden inte räcker till 

blir det mycket som känns ofärdigt.  

Ann-Sofie: 

Ann-Sofie berättar att i enheten där det ingår flera förskolor träffas alla förskollärare i 

tvärgrupper, var tredje vecka, för att diskutera pedagogisk dokumentation. Det är samma 

utvecklingsgrupp som Maria nämnde i stycket innan. Ann-Sofie säger att det är väldigt 

lärorika träffar där de får höra hur andra arbetar och tänker kring reflektion och 

dokumentering. I gruppen kan de också lyfta fram sådant som inte fungerar i verksamheten 

och får hjälp i sina funderingar och får höra andras synpunkter, idéer och reflektion.  

     Barnen är en stor del i deras utvecklingsarbete, Ann-Sofie menar som informanterna 

tidigare, att om de inte utgår från barnen när de utvecklar verksamheten så följer de inte 

läroplanen. Ann-Sofie berättar också precis som Maria om att utgå från barnens intressen och 

bygga verksamheten utifrån det är ett nytt tänkesätt för henne som har arbetat så länge inom 

förskolan. Förut så planerades aktiviteter som man genomförde oavsett om barnen var 

intresserade utav det eller inte eller om det gjorde nytta. Så är det inte längre det har skett en 

stor förändring, fortsätter Ann-Sofie. De har perioder där de spanar på och observerar vad 

barnen gör och är intresserade utav och det innebär att de som vuxna måste vara flexibla och 

ändra miljön efter barnens behov och intressen. 

     Ann-Sofie tycker att dokumentationen är ett jätteviktigt verktyg för pedagogerna att se vad 

som händer och utveckla det som barnen visar intresse för. Dokumentationen är också till 

grund för reflektion och arbetet med att utveckla verksamheten. Ann-Sofie uttrycker att det är 

viktigt att inte glömma bort syftet med dokumentationen, den är inte till för föräldrarna. Utan 

att de hela tiden frågar sig själva, vem dokumenterar jag för? 

     Samtidigt ställer Ann-Sofie precis som Maria och de andra sig frågande inför all 

dokumentation och att den tar mycket tid, fokus och energi från barnen. Sedan har de inte tid 

till att reflektera och diskutera över den. Dokumentationen samlas på hög och kan inte 
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användas på grund utav tidsbristen som råder på deras förskola. Hon menar att bilder och 

nedskrivna observationer inte används för att det inte finns tid för reflektion. Det är 

arbetslaget som tillsammans behöver sitta och reflektera över det som dokumentationen visar. 

Med bilderna kan man också inkludera barnen för en reflektion och ställa frågor med barnen 

som, vad hände? Vad gjorde vi? Vad lärde vi oss?  

     Det Ann-Sofie känner ger mest i den situation de befinner sig i där de inte kan få till tid för 

reflektion är att man själv som pedagog sitter och observerar och reflekterar för stunden utan 

att skriva ner det. Det är väldigt spontant och användbart i verksamheten.  

Analys och koppling: Det alla informanterna talar om när det kommer till att de väljer att 

utgå från barnens intressen när de utvecklar sin verksamhet kan tolkas efter Arnér och 

Tellgrens (2006) barns perspektiv. Med hjälp att dokumentationen försöker de se det barnen 

säger och gör. Frida tar också upp om att försöka förklara pedagogernas syn på det 

kompetenta barnet för föräldrarna för att lyfta det självständiga barnet med åsikter och som 

kan ta beslut. Dokumentationen kan genom ett barnperspektiv ses som ett verktyg för vuxna 

att komma närmare barns verkliga intressen och vardag (Arnér och Tellgren 2006). Att 

Helena och de andra är skeptiska till att mycket tid tas från barnen kan kopplas till att hon 

hela tiden utvärderar och reflekterar om vad som är bäst för barnen, samtidigt som hon menar 

på att verksamheten blir drabbad om reflektionstiden uteblir och att arbetslaget inte kan ha 

gruppdiskussioner.  

Alla informanternas diskussioner om hur verksamheten ska utgå från barnen som ovan 

kopplades till barnperspektivet kan man också koppla till Kummels (2001) Kategori A där 

pedagogerna prioriterar och planerar utifrån vad som är bäst för barnen utifrån ett 

barnperspektiv. Där pedagogerna vill lägga vikt på de pedagogiska och reflektoriska frågorna 

och synliggöra barnens lärande. Kategori A arbetar precis som Frida berättar 

ämnesöverskridande i projekt där varje delmoment lättare kan planeras efter barnens intressen 

för stunden (Kummel 2001).      

Dokumentationen i deras arbete blir ett verktyg för reflektion som man kan koppla till 

reflektion över handling av Schön i Thomassen (2007) där de berättar att dokumentationerna 

av verksamheten och vad barnen gör ska följas upp med reflektion som ska leda till 

utveckling i verksamheten. Vid reflektionsprocessen reflekterar man över och utvärderar vad 

som gick bra och dåligt, precis så som de vill att det ska finnas tid till och menar på att det 

behövs för att komma framåt. Helena pratar, precis som de andra mycket om reflektionens 
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betydelse för att komma vidare och utvecklas i verksamheten. Helena pratar om att de har fått 

tillgång till olika verktyg för att kunna utvärdera barns lärande och delaktighet samt att de 

med hjälp av dokumentationen ska reflektera och ställa frågor för att visa på barns lärande och 

för att kunna komma nära barns intressen och behov.  

     Dewey (1997) menar att utan reflektion och utvärdering över våra handlingar och resultat 

så kommer man aldrig framåt. Det kan kopplas till det att de reflekterar i handlandet och i 

nuet som Ann-Sofie talar om och att det bidrar med att de hela tiden utvecklas i verksamheten 

och i erfarenheten (Dewey 1997). I Marias reflektion och brottande med vad som är bäst 

vacklar hon över vad de vill att förhållningssättet ska leda till, alltså vad de vill ska ske och 

hur de gör för att det ska hända, precis som man kan tolka efter reflektion i handling. Det 

visar enligt Schön på ett kompetent handlande som praktiker (Schön 2007).  

Det både Maria Ann-Sofie tar upp om hur deras verksamhet förr såg ut visar på en likhet på 

en typ av verksamhet Kummel (2001) visade på i sin avhandling. Där i Kummels Kategori B 

beskiver de en verksamhet där innehållet är färdigbestämt av pedagogerna och barnen erbjuds 

färdiga koncept där allt är anpassat och planerat utifrån ett vuxenperspektiv. Verksamheten 

lämnar liten eller ingen plats alls för barnen att vara med och påverka verksamheten och dess 

innehåll (Kummel 2001).  

Att diskutera och reflektera i större grupper så som de träffas och gör på Marias och Ann-

Sofies förskola och enhet kan kopplas till Rönnemans (1996) studie om hur lärares utveckling 

och behov av diskussioner tillgodoses och underlättas genom att träffas för reflekterande 

diskussioner. Reflektionerna ska utgå från dokumentationen som ska ligga till grund för 

utvecklingen, i Ann-Sofies och Marias fall är det dokumentation av verksamheten och barnen 

men i Rönnemans studie var det lärarnas dagboksanteckningar (Rönneman 1996).  

Vad vill de prioritera?  

Frida: 

Frida berättar att de har valt att prioritera att få barnen att känna sig trygga. Det viktigaste är 

att barnen vågar vara med, vågar säga vad det tycker och vågar vara med och påverka och 

uttrycka sig. Om barnen inte känner sig trygga har de som pedagoger ändå inget att jobba 

med. Frida skulle vilja prioritera att vara mer med barnen men att hon inte kan det. Andra 

saker som hon ansvarar för, som att sammanställa dokumentation och fixa med praktiska 

saker runt verksamheten och gå på möten gör att det inte går. Frida menar på att det inte finns 

så mycket att ta bort utan allt måste göras för att uppdraget från läroplanen ska följas. Hon 
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behöver egentligen mer tid från barngruppen för att kunna sköta allt, men det skulle inte 

fungera.   

Helena: 

Helena vill prioritera att vara närvarande i barngruppen, hon menar att om hon ska sitta och 

observera och dokumentera så är hon inte det. Hon som också är ny i sitt yrke vill prioritera 

att finnas till för barnen och behålla lugnet. Att stressa upp sig och ta med sig arbete hem för 

att tiden inte är tillräcklig gynnar ingen menar hon. Det som ska prioriteras enligt Helena är 

att man är uppdaterad och regelbundet läser läroplanen och problematiserar det som står och 

får med det i verksamheten.  

     Dokumentationen och alla verktyg som ska användas i verksamheten tar i nuläget för 

mycket tid från barnen och Helena ställer sig frågande till den slags prioritering som nu är att 

förskollärarna är så frånvarande. Men det som Helena vill prioritera är att reflektionstiden blir 

av så att verksamheten går framåt. Sen är det viktigt att barnen är glada och lär sig saker.  

Maria: 

Det som Maria ändå väljer att prioritera är att hela tiden påminna sig själv och andra i 

arbetslaget om varför man överhuvudtaget är där, i förskolan. För vem är det de gör alltihop, 

jo det är ju för barnen så det är viktigt för Maria att de prioriterar barnen. Tillsammans i hela 

arbetsgruppen vill Maria att de lägger tid på att diskutera värdegrund, barnsyn och 

förhållningssätt så att de är överens och tydliga inför barnen.  

     Det viktigaste och största som utvecklingsarbetet har bidragit med är att Maria känner att 

hennes sätt att se på barnets kompetens och roll i verksamheten har ändrats och att det är 

viktigt att fortsätta diskutera, reflektera så att tiden de lägger på dokumentation och möten inte 

blir förgäves. Det bidrar till att både pedagogerna själva utvecklas samt att verksamheten hela 

tiden strävar framåt och är i ständig förändring.    

Ann-Sofie: 

Det som nu prioriteras när Ann-Sofies arbetslag träffas på sin planeringstid är att diskutera 

hur barngruppen fungerar och vad som är bra samt vad som behöver förbättras. De diskuterar 

enskilda barns behov och vilka behov barngruppen har. Det är viktigt att ta upp och prata 

mycket om barnen så att alla barn blir sedda av alla pedagogerna och deras syn och åsikter 

lyfts fram så att nya vinklar på verksamheten uppmärksammas.  

     Det som Ann-Sofie också skulle vilja prioritera men som i nuläget inte går på grund utav 

stora barngrupper och tidsbrist är att arbeta mer individuellt med barnen. Pedagogerna arbetar 
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med att försöka lyfta alla barn och komma dem nära för att se och arbeta på deras särskilda 

behov men hon vet att det inte är tillräckligt och att barn kommer i skymundan även om de 

försöker tillfredställa alla barnens behov.  

Analys och koppling: Fridas och Helenas prioriteringar visar sig i det förhållningssätt de 

förhåller sig till sin barngrupp, de reflekterar över sin egen och andras betydelse för barnen i 

barngruppen. I enlighet med Bengtssons (2007) självreflektionsbegrepp funderar Frida och 

Helena över sin betydande roll i barngruppen och att barnens trygghet måste komma i första 

hand. Deras positioner som förskollärare är också att ansvara för att läroplanen följs och att 

det då innebär att de blir mer frånvarande från barngruppen. Helena vill vara en trygg 

pedagog och att stressa upp sig inför alla uppgifter som ligger på henne gynnar inte 

verksamheten.  

     Helena reflekterar i verksamheten hela tiden över det hon gör, vad som händer och vad hon 

vill ska hända och det kan man dra en parallell till Schöns begrepp i Thomassen (2007) om 

reflektion över handlandet och hon ställer sig frågande till meningen med att hon som 

förskollärare ska vara så mycket frånvarande från gruppen. Att Ann-Sofie prioriterar 

diskussion och reflektion på planeringstiden kan visa på ett behov från pedagogerna av att 

träffas och delge varandra åsikter, synvinklar och problem. Rönnermans (1996) rapport visade 

på att lärare har ett behov av att diskutera problem och problemlösningar i grupp (Rönnerman 

1996). 

Det Frida menar på är att barnen ändå måste komma först för att de annars inte har något att 

utveckla och arbeta med om barnen inte är trygga, kan tolkas efter Arnér och Tellgrens (2006) 

forskning om att arbeta med ett barnperspektiv som innebär att verksamheten planeras efter 

barns bästa i åtanke. Marias tankar och prioriteringar om att prioritera vad som är bäst för 

barnen kan igen kopplas och tolkas genom begreppet barnperspektiv enligt Arnér och 

Tellgren (2006). Att Maria förklarar att det är viktigt att inte glömma bort att de är där för 

barnen, barnperspektiv. Maria menar på att det är att hela tiden ha barnen i första rummet. 

Samtidigt är dilemmat att hon vill prioritera att reflektionen och diskussionen fortsätter och 

det tar tid från barnen. Att Ann-Sofie sedan lägger fokuset på att diskutera barnen för att 

komma dem nära samt att hon känner att hon inte räcker till för barnen som hon vill kan 

tolkas genom ett barns perspektiv. 

I rapporten av Rosenqvist (1995) lyfter hon fram pedagogernas viktiga frågor till sig själva 

om vad som är bäst för barnen och vad de tycker är intressant och viktigt och att det ska vara 
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ingången till verksamheten på förskolan (Rosenqvist 1995) Marias tankar om att prioritera 

barnen och reflektionsprocessen går att koppla till Rosenqvists (1995) planeringsprocess hon 

nämner i sin rapport är av stor betydelse att den följs för att planeringen och verksamheten ska 

gå framåt, alltså planera, genomföra, dokumentera och utvärdera. Planeringen som Rosenqvist 

menar är reflektion, menar hon också utgår från barnen (Rosenqvist 1995).  

Att andra praktiska saker bidrar till att de känner att de inte kan vara i barngruppen så mycket 

som de önskar visar sig också i Johanssons (2005) studie där pedagogerna då har förlorat 

reflektions- och planeringstid för att sköta andra administrativa uppgifter och att pedagogerna 

tvingats ta ställning till och prioritera styrdokumenten. Johanssons (2005) studie tog också 

upp att pedagogerna känner ett behov av att lyfta pedagogiska frågor för att gynna barnen och 

verksamheten men att stora barngrupper leder till tidsbrist och stress som vidare gör det svårt 

att genomföra reflektion och diskussion (Johansson 2005).   

Sammanfattning och slutdiskussion  
Här nedan kommer jag att sammanfatta mitt resultat på min undersökning genom att svara på 

mina frågeställningar jag hade i början av uppsatsen. Sammanfattningen av svaret på varje 

frågeställning kommer att diskuteras i relation till den tidigare forskningen. Jag avslutar med 

att landa resultatet i mitt syfte som är att ta reda på hur fyra förskollärare ser på den 

pedagogiska planeringen och reflektionen som är i praktiken.  

”Hur arbetar arbetslaget med planering, dokumentation, uppföljning och reflektion?” 

Resultatet på sammanfattningen av svaret frågeställningen är att arbetet med planering, 

dokumentation, uppföljning och reflektion hänger ihop. Informanterna pratade mycket om att 

reflektion och uppföljning är en del av planeringstiden samtidigt som dokumentationen är det 

verktyg som de använder sig av i verksamheten och i planeringen. Reflektionen arbetar 

pedagogerna med både enskilt och i grupp samt att det inte bara reflekteras över 

verksamheten och utvecklingen utan även över barnen och pedagogernas roller och betydelse 

för verksamheten. Reflektionen är också till för att utvärdera det som barnen gör och har gjort 

för att sedan användas i den fortsatta planeringen av verksamheten. När den schemalagda 

planeringen inte blir av planeras och diskuteras det i barngruppen istället och några av 

informanterna talar om att planeringen och reflektionen ofta sker mycket spontant i nuet. 

Planeringen ska enligt alla informanterna utgå från barnen och deras intressen och behov. 
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Det informanterna tar upp om sitt arbete med planering och med det dokumentation, 

reflektion och utvärdering kan jämföras med det Rosenqvist (1995) tar upp i sin rapport om 

vad en pedagogisk planering innebär. Att utgå från barnens intressen dokumentera det som 

görs och att arbetslaget gemensamt ska vara delaktiga i planeringsprocessen som innehåller 

reflektion över verksamheten (Rosenqvist 1995). Deras arbetssätt kan kopplas och jämföras 

med Kategori A från Kummels (2001) avhandling där hon i sin Kategori A placerade 

verksamheter som utgår från barnens intressen och där reflektion och utvärdering är en del i 

verksamheten. De två äldre informanterna har också gjort en omvändning i sitt 

förhållningssätt till barnens delaktighet och i planeringens syfte där de gjort en utveckling 

som kan jämföras från Kummels Kategori B till Kategori A.  

”Hur ser förskollärarna på planering, uppföljning, utvärdering och reflektion samt på 

den tid som ges för att genomföra det?” Resultatet av sammanfattningen av svaren på 

frågeställningen är att informanterna pratar om att det går åt mycket tid till att arbeta med 

planering och med det uppföljning, utvärdering och reflektion. Tiden som ges räcker inte till 

samtidigt som de också menar på att det är viktigt att vara närvarande i barngruppen och att 

det inte är hållbart att vara frånvarande mer tid från barngruppen än vad de redan är. Tre av de 

fyra informanterna påpekar också att de anser att fokuset har flyttats från barnen till förmån 

får planeringen och vad det innebär med uppföljning, utvärdering och reflektion. För att 

verksamheten ska fungera med planeringen så måste alla i personalen vara närvarande och det 

innebär att det blir väldigt sårbart om någon är borta, tiden för att den enskilda pedagogen 

eller arbetslaget ska kunna ta ut tid för planering och reflektion kommer lätt i kläm, och det 

krävs att pedagogerna är flexibla och underlättar för varandra. Den dokumentation som 

informanterna talar om att de arbetar med samlas på hög eller hinner inte sammanställas då 

tiden för planering uteblir. De två äldre informanterna talar om att deras nya förhållningssätt 

kräver idag mer tid än hur de gjorde förr, då man planerade utan tanke på och inkludering av 

barnen. 

Resultaten kan kopplas till både Johanssons (2005) studie och Gannerud och Rönnermans 

(2006) studie. Där båda studierna visade på att planering med reflektion är svårt att få till då 

pedagogerna beskrev tidsbrist och för lite resurser som ett problem. I Gannerud och 

Rönnermans (2006) studie pekade pedagogerna också på att arbeta på en förskola kräver 

mycket planering och reflektion. Det kräver mycket tid som måste komma någonstans ifrån 

och att man måste vara flexibel och villig att samarbeta. De äldre informanternas berättelser 

visade på att det nya arbets- och förhållningssättet kräver mer tid och att det har blivit 
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ytterligare en stressfaktor och Gannerud och Rönnermans studie visade på likheter då att 

pedagogerna menar på att reflektion och diskussion är ett arbetsätt som tar mycket tid och 

energi (2006).     

”Vad anser förskollärarna att den pedagogiska planeringen och reflektionen har för 

betydelse för verksamheten?” Resultaten av sammanfattningen av svaren på 

frågeställningen är att informanterna tycker den pedagogiska planeringen och reflektionen är 

ett viktigt moment i förskolans verksamhet dels för att följa läroplanen men också för att med 

planeringen, i och med den reflektionen, bygger de vidare och utvecklar verksamheten. Det 

som också momentet leder till är stress och tidsbrist i barngruppen då det är mycket som ska 

göras med dokumentation och reflektion. Alla informanterna anser att planeringen och 

reflektionen ska utgå från barnen och det är inte bara för att följa läroplanen utan också för att 

deras verksamhet ska utgå från barnens bästa och deras intressen. Det informanterna berättar 

är att mycket annat administrativt och iordningsställande av just dokumentationer som 

förskollärarna ansvarar för gör att de tycker att den tid de får till sitt förfogande för att hinna 

göra allt är för lite. För några av informanterna uteblir tiden för schemalagd reflektion helt. En 

av informanterna påpekar att det är så mycket som ska hinna göras med dokumentation, 

planering och reflektion att det som tillslut blir av känns halvfärdigt och hafsigt medan en 

annan menar att risken blir att inget alls blir gjort för att det är så mycket och stressen blir för 

stor. Alla informanter berättar att de arbetar eller ska arbeta med dokumentation i 

barngruppen och dokumentera verksamheten och att de är i en utvecklingsfas. Maria och 

Ann-Sofie har arbetat länge inom förskolan och är inne i en utvecklingsprocess med det nya 

förhållningssättet med dokumentation och att utgå från barnen genom ett barnperspektiv.  

Att informanterna menar på att reflektion och planering är en stor del av verksamhetens 

utveckling betonas både av Kummels (2001) Kategori A och Rosenqvist (1995) samtidigt 

som senare studier av Johansson (2005) och Gannerud och Rönnerman (2006) visar på att 

tiden för planering, reflektion och diskussion är knapp och stora barngrupper och tidsbrist 

leder till att planering och reflektion kommer i andra hand. Det kan leda till att arbetslagen 

inte är överens om förhållningssätt och barnsyn (Johansson 2005).  

     Rönnermans (1996) rapport om reflektionens betydelse visade på att pedagoger i 

gruppreflektioner bidrog till utveckling av både pedagogerna och verksamheten genom att 

lyfta upp områden att utveckla och gå vidare med samtidigt som problem löstes i 

diskussionerna. Dokumentationen som enligt informanterna tar mycket tid men är viktig 

menar Rosenqvist (1995) också på är viktig för att få till en reflektionsprocess.     
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 ”Hur används tiden för planering? Vad prioriteras och vad hinns inte med?” 

Sammanfattningen på frågeställningen är att tiden för planeringen fylls med mycket 

administrativt arbete och akuta ärenden som måste lösas direkt. Tiden som de får till planering 

för att sköta sitt uppdrag är inte tillräcklig, menar informanterna. Lösningen har blivit att 

informanterna förhåller sig till att ha både planering och reflektion medan de är i barngruppen 

och under den tid de lyckas ta ut utanför barngruppen, de har också fått lära sig att vara 

flexibla och hitta spontana tillfällen till att planera och reflektera. Det som informanterna är 

överrens om är att prioritera fokuset på barnen. Det är barnen de är där för och deras uppdrag 

är att prioritera barnens bästa och intressen. Från ena sidan menar informanterna att de har för 

lite tid till planering och reflektion men från den andra sida så menar de på att fler timmar från 

barngruppen strider mot deras syn på vad som egentligen är bäst för barnen. Samtidigt är 

informanterna medvetna om reflektionen och utvärderingens betydelse för deras, barnens och 

verksamhetens utveckling och de behöver gemensam planeringstid där de diskuterar, 

reflekterar och utvärderar allt som rör och uppstår i verksamheten. 

Informanternas situation där administrativt arbete tar mycket utav deras tid visar sig också i 

Johanssons (2005) studie, och informanterna precis som pedagogerna i studien har tvingats 

lära sig vara flexibla och anpassa sin verksamhet efter den situationen. Studien visade också 

på det informanterna talar om när det kommer till att planeringen får andra prioritet mot 

barnen som får första prioritet. I Gannerud och Rönnermans (2006) studie planeras och 

reflekteras det i barngruppen spontant precis som informanternas situation ser ut. 

     Kummels (2001) avhandling beskriver en verksamhet, Kategori A. Där agerar 

pedagogerna, för att utgå från ett barnperspektiv, i nuet för att aktivt planera i verksamheten 

och vill lägga vikten på utvecklingen. Fokuset ligger på barnet, precis så som informanterna 

beskriver att de vill prioritera. 

Syftet med uppsatsen har varit att se hur förskollärare ser på den pedagogiska planeringen i 

praktiken och efter en sammanställning av mitt material från mina intervjuer visade det sig att 

förskollärarna känner att de inte har den tid som de anser behövs för att hinna med att få hög 

kvalitet på planering och reflektion samt att finnas till för barnen. Alla informanterna var 

överens om att tiden inte räcker till och att den mänskliga faktorn, så som frånvarande 

personal, bidrar till att schemalagd planeringstid inte blir av. Det går inte att motivera till att 

ha färre personal i barngruppen för att få till barnfri planeringstid.  

     Syftet med den pedagogiska planeringen och reflektionen är att utveckla verksamheten och 

verktyget som alla de fyra förskollärarna tar upp att de använder, i varierande omfång, är den 
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pedagogiska dokumentationen. Det är den pedagogiska dokumentationen tillsammans med 

reflektionen som de vill ska var den största delen av deras planeringstid men att mycket av 

tiden ändå går åt till akuta, oplanerade, ärenden såsom samtal med föräldrar, information till 

föräldrar, göra något chefen vill ha gjort eller ha svar på, samt svara på mejl eller ordna 

praktiska saker på förskolan. 

Förskolans läroplan, Lpfö98 rev. 2010 säger att för att förskolan ska kunna garantera god 

kvalité ska förskolans verksamhet dokumenteras och reflekteras kring och 

utvecklingsprocessen ska utvärderas. Detta ska göras för att verksamheten ska följas upp men 

också för att visa på varje enskilt barns individuella utveckling och lärande. Det är viktigt att 

varje barn blir sett och att deras behov blir tillgodosedda och tillfredsställda (Skolverket 

2010). Den här undersökningen visar på att de fyra förskollärare jag träffat brottas med 

tankarna om vad som är bäst för barnen och vad som gynnar dem i verksamheten samtidigt 

som de måste reflektera kring vad som blir bäst för verksamheten och utvecklingen i den. Att 

försöka kombinera de två åtagandena och känna att man räcker till som pedagog i vardagen 

samtidigt som läroplanens punkter ska följas visar sig vara ett pussel som måste lösas varje 

dag. 

Vidare forskning 
Det vore intressant om det i framtiden kommer någon och tittar närmare på och undersöker 

förskolerektorernas ansvar, åtaganden och resurser när det kommer till pedagogernas 

planeringstid i förskolan. Hur bidrar de med att underlätta och stödja pedagogerna i deras 

planerings- och utvecklingsarbete?  

     Det skulle också vara intressant att se över hur situationen är i större skala och större 

geografisk utsträckning.   
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Intervju 2 2012-10-17 Frida 24 år 

Intervju 3 2012-10-17 Helena 25 år 

Intervju 4 2012-10-18 Ann-Sofie 61 år 

Bilagor 

Intervjuguide 

Inleder med lätta frågor 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vad är det bästa med yrket? Vad är mindre bra? 

Organisation 

Hur många pedagoger är ni i ditt arbetslag? Vad har du för roll? 

Hur arbetar ni i er verksamhet?  

Vilken roll anser du att barnen har i utvecklingsarbetet? 

Vad anser du om dokumentation, uppföljning och utvärdering? Och dess betydelse för 

förskolan? 

Planeringstid 

Hur många timmar i veckan är du inte i barngrupp? Vad gör du då?  

Hur många timmar i veckan har ni tillsammans i arbetslaget barnfri tid? Vad gör ni då? 

Hur mycket av tiden läggs på planering av verksamheten?  

Hur avsätter ni tid för uppföljning och reflektion?  

Vad är det viktigaste tycker du att ni gör tillsammans under er barnfria tid? Är tiden 

tillräcklig? 

 Vad skulle du vilja att ni gjorde som ni inte hinner med? 

Verktyg 

Hur har ni valt att dokumentera er verksamhet? Hur tar ni tillvara dokumentationen?  

Vilka möjligheter ges till er för att ni ska kunna följa läroplanens punkter om kontinuerlig 

dokumentation och reflektion för att stärka barns lärande? Hur påverkar det verksamheten? 

Vad kan bli bättre? 

Avslutning 

Vad kan bli bättre? 

Är det något du vill tillägga? 


