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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och barnskötare resonerar kring 

pedagogisk planering i förskolans kontext. Vilket besvarades genom forskningsfrågan: vilka 

diskurser framträder genom samtal med förskollärare och barnskötare gällande den 

pedagogiska planeringen i förskolan. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt var 

socialkonstruktionism med diskurspsykologi som analysmetod. Analysverktygen som 

används i studien var tolkningsrepertoar, retorik samt funktion och effekt. Det producerade 

materialet har skett med en kvalitativ ansats genom tre semistrukturerade gruppintervjuer med 

nio deltagande respondenter. Studiens resultat redovisas i tre teman: den svårtolkade 

läroplanen, det betungande arbetet i förskolan och vem planerar vi för samt diskurserna 

läroplanens tvetydighet och den osäkra förskolläraren. Det framkom i resultatet att 

förskollärarna visar en osäkerhet kring planeringsarbetet i relation till förskolans läroplan 

samt att kvalitetsarbetet ses som ett betungande och tidskrävande arbete.  

 
Nyckelord: förskola, förskollärare, planering, kvalitetsarbete, förskolans läroplan 
socialkonstruktionism, diskurspsykologi 
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra fantastiska handledare Monica Frick och 

Jeanette Sjöberg som har hjälpt oss under hela vår skrivprocess. Vi vill även tacka alla 

förskollärare och barnskötare som ställde upp i våra intervjuer, utan er hade det här arbetet 

aldrig blivit av. Vi vill även rikta ett stort tack till varandra. Genom arbetets gång har vi stöttat 

varandra, gråtit och skrattat i perioder. Vidare vill vi tacka kaffekokaren som har gett oss ork 

när allt har varit jobbigt och känts hopplöst. Vi vill även rikta ett varmt tack till katten Tengil 

som har gett oss kramar och styrka genom hela långa skrivprocessen, du är guld värld. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra när och kära för allt stöd! 

Tack!  

Emma Svahn och Sara Makkonen 
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1. Inledning 

År 2010 sattes förskolans verksamhet i förändring: den reviderade läroplanen blev startskottet 

för en verksamhet som skulle fokusera på barns lärande genom planering och utvärdering 

(Nilsson, 2016). Förändringen kom att fortsätta och läroplanen har återigen reviderats, nu med 

undervisning som centralt begrepp (Skolverket, 2016). Enligt Skolverkets (2017) allmänna 

råd beskrivs det att läroplanen ska användas som ett stöd till planering av verksamheten. Såväl 

barn som vuxna ska vara delaktiga i utformningen av verksamhetens innehåll (ibid). Med 

tanke på att läroplanen ska vara ett stöd i planeringsarbetet beskriver Nilsson (2016) hur 

förskollärare talar om läroplanen som en begränsning när de planerar sin verksamhet. 

Tillsammans konstruerar förskollärare en skriftlig verksamhet på papper och en annan 

verksamhet som existerar i praktiken (ibid). I en internationell studie framgår det däremot att 

förskollärarna finner vägledning och stöd från läroplanen, när de planerar en pedagogisk 

verksamhet (Sofou och Tsafos, 2010). Även Boström, Sandberg, Johansson, Margetts, 

Nyland, Frøkjær och Vrinioti (2015) beskriver att den planerade verksamheten ses som ett 

verktyg som underlättar pedagogers arbete med barns lärande. Vidare beskriver Nilsson 

(2016) att läroplanen är öppen och går att tolkas på olika sätt, vilket leder till att förskollärare 

inte är enade i hur de ska planera verksamheten i relation till läroplanen. 

  
När skolinspektionen (2016) granskade den pedagogiska kvaliteten i förskolan framkom det 

att det finns en osäkerhet gällande förskollärarens ansvar i relation till läroplanens riktlinjer. 

De nämner att ökad planeringstid ska bidra till att synliggöra och skapa förståelse för 

förskollärarens ansvar. Skolinspektionen (2016) fortsätter att beskriva att syftet och innehållet 

med planeringstiden i förskolans verksamhet inte skrivs ut, vilket har resulterat i en osäkerhet 

hos förskollärare gällande syftet med planeringsarbetet och hur det ska genomföras. Mligo 

(2016) betonar att förskollärare sällan planerar aktiviteter då de upplever en osäkerhet 

gällande planeringens utformning, samt att de inte kan följa sina planeringar. En liknande 

osäkerhet beskriver Slot, Leseman, Verhagen och Mulder (2015) där förskollärares brist på 

kunskap ligger till grund för hur planeringen genomförs. Ovanstående visar en problematik 

och tvetydighet gällande förskollärarens uppdrag i relation till deras osäkerhet gällande 

planeringen av förskolans verksamhet utifrån läroplanens riktlinjer. 
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1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare och barnskötare resonerar 

kring pedagogisk planering i förskolans kontext.  

1.3 Frågeställning 
Vilka diskurser framträder genom samtal med förskollärare och barnskötare gällande den 

pedagogiska planeringen i förskolan? 

2. Forskningsläge   
Nedan presenteras ett forskningsläge som anses vara relevant för studien och dess syfte. 

Forskningen är indelad i tre olika delar där vi i första avsnittet redogör för planering av 

förskolans verksamhet i relation till läroplanen. Därefter följer ett avsnitt som behandlar hur 

en planerad verksamhet möjliggör ett kvalitetsarbete. I det tredje avsnittet berörs barns 

lärande i relation till en planerad verksamhet. Efter varje avsnitt presenteras en kort 

sammanfattning av forskningsläget. 

2.1 Planering av förskoleverksamhet i relation till läroplanen 
I en studie genomförd av Sofou och Tsafos (2010) undersöktes vilka diskurser och agendor 

som har uppkommit i och med den nya läroplanen i Grekland. Från intervjuer med 

förskollärare visade resultatet att läroplanen är en vägledare och stödjer planeringen av den 

pedagogiska verksamheten. Författarna beskrev även att läroplanen både är och ska vara 

flexibel så att den kan anpassas till förskolan och barnens behov samt intresse. I Nya Zeeland 

visade även Dallis (2011) studie att “Te Whäriki” (läroplanen i Nya Zeeland) är en öppen och 

flexibel läroplan. Det här genom att barns intresse kan tas hänsyn till när förskollärarna 

planerar sin verksamhet med läroplanen som ett verktyg. Studien grundade sig i en fallstudie 

där författaren skuggade en förskollärares arbete med planering och läroplan under en hel dag. 

  

Mligos (2016) studie i Tanzania visade en liknande problematik med den nya läroplanens 

införande som Sofou och Tsafos (2010). Genom intervjuer med förskollärare fick Mligo 

(2016) fram att förskollärarna sällan planerar aktiviteter i verksamheten, då de upplever att de 

inte kan följa sina planeringar. En bidragande faktor till det här kan vara att förskollärarna i 
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studien hade en avsaknad av kunskap kring en barncentrerad pedagogik, som den nya 

läroplanen bygger på (ibid). Likaså har Nilsson (2016) i sin avhandling genomförd i Sverige 

undersökt förskollärares planering gentemot läroplanen.  Studien utgick ifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och genom videoinspelade planeringssamtal visade 

resultatet att läroplanen anses som en begränsning av den planerade verksamheten. Den 

begränsning som förskollärarna talade om var att det spontana i verksamheten försvinner när 

allt behöver dokumenteras och analyseras. Förskollärarna talade om att skrivarbetet upplevs 

som ett måste och det här resulterar i att glädjen med det pedagogiska arbetet försvinner. I 

planeringssamtalen konstruerade förskollärarna även två olika verksamheter: den levda 

verksamheten tillsammans med barnen och en verksamhet i skrift på papper. 

  

I en nationell avhandling har Jonsson (2013) studerat de yngre barnens lärande i förhållande 

till läroplanen.  Syftet med studien var att med hjälp av ett läroplansbegrepp undersöka hur 

läroplanen för de yngsta barnen uppfattas och beskrivs av förskollärare. Metoden hade en 

fenomenografisk ansats där författaren genomförde semistrukturerade samtalsintervjuer med 

förskollärare. Det resultat som framkom var att arbetet med yngre barns lärande och 

utveckling sker övervägande här och nu, och i mindre utsträckning utifrån en planerad 

verksamhet, vilket utmynnar i begreppet nuets didaktik. Utifrån samtalsintervjuer med 

förskollärarna framkom det en konkretisering av läroplanens intentioner genom de didaktiska 

frågorna, vad, när, varför, hur. De gemensamma dragen som förskollärarna beskrev var en 

konkretisering av läroplanen i relation till tidsaspekten samt ett förhållande till 

barnperspektivet i förskolans verksamhet (ibid). 

  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att läroplanen är en del av den planerade 

verksamheten i förskolan. Förskollärare i både nationella samt internationella studier 

synliggör en tvetydighet om hur de planerar sin verksamhet och aktiviteter tillsammans med 

läroplanen. Några av studierna visar att läroplanen ses som en begränsning i förskollärarnas 

arbete, medan andra studier påvisar att läroplanen ses som ett hjälpande verktyg. Därmed är 

den relevanta forskningen som berör läroplanen och den planerade verksamhetens tvetydiga 

resultat av vikt för den föreliggande studiens syfte, och bör därför forskas vidare på.  

2.2 Kvalitet i förskoleverksamhet 
Sheridan, Williams och Sandberg (2012) har i sin studie undersökt hur svenska förskollärare 

arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Det här för att finna utvecklingsmöjligheter och 
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utvecklingsområden i förskoleverksamheter. De har använt sig av en ekologisk systemteori 

och har fokuserat på hur kvalitetsarbetet kan leda till utveckling. I deras resultat framkommer 

det att kvalitetsarbetet kräver tid och planering. För att kunna utföra ett systematiskt 

kvalitetsarbete krävs det att förskolan har en planerad verksamhet då det är genom planering, 

dokumentation och uppföljning som förskolan drivs framåt och utvecklas (ibid). 

  

Genom intervjuer med svenska förskolechefer har Brodin och Renblad (2014) undersökt hur 

cheferna uppfattar arbetet med kvaliteten i förskolan sedan den reviderade läroplanen infördes 

år 2010. Det framkommer i resultatet att en välplanerad verksamhet med engagerade 

förskollärare väger högt då ett kvalitetsarbete ska säkras. Ett annat resultat av studien visade 

att förskollärare har svårt att planera hur dagarna på förskolan ska se ut då barngruppen ofta 

ändras samt att barngrupperna ofta är för stora (ibid). Håkansson (2016) har i sin studie 

konstaterat att det systematiska kvalitetsarbetet bör utvecklas i takt med det svenska 

samhällets utveckling, men att det finns problem gällande arbetet med kvaliteten i förskolan. 

Resultatet av studien visar att personalstyrkan ofta är låg på förskolorna och att personalen har 

en okunskap gällande kvalitetsarbetet och hur personalen på förskolan ska skriva fram det, 

något som kräver planering (ibid). 

  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen som behandlar kvaliteten i förskolans 

verksamhet att ett systematiskt kvalitetsarbete kräver planering och struktur. Bidragande 

faktorer till förskolans kvalitet kan vara låg personalstyrka, okunskap hos personalen samt för 

stor barngrupp. De här faktorerna kan ha en inverkan på hur förskolan arbetar med kvalitet 

och planeringsarbete. Den tidigare forskning som berör systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan nämner vikten av en planerad verksamhet, vilket studien undersöker. Därav är 

forskningen relevant för studiens forskningsfråga. 

  

2.3 En planerad verksamhet och barns lärande 
Boström, Sandberg, Johansson, Margetts, Nyland, Frøkjær och Vrinioti (2015) har undersökt 

hur förskollärare från Australien, Danmark, Estland, Tyskland, Grekland och Sverige ser på 

situationer som kan leda till lärande hos barnen. De har utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv och har observerat hur barn genom lek utvecklas tillsammans, och vilka 

möjligheter de tillsammans skapar som sedan kan leda till ett lärande hos barnen. Resultatet 

av studien visar att barn lär sig tillsammans genom olika konstellationer i den fria leken samt i 
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styrda och planerade aktiviteter. De menar att den planerade verksamheten utmanar barnen 

och ger dem verktyg till lärande och utveckling (ibid). 

  

Boström, Johansson, Sandberg och Frøkjær (2014) har fått ett liknande resultat från sin studie 

som gjorts i Sverige utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med undersökningen var att 

finna svar på hur förskollärare ser på barns lärande samt hur förskollärare upplever hur barnen 

lär sig. Det framkommer att förskollärarna upplever att barn lär av varandra genom 

interaktion. En väl planerad och strukturerad verksamhet lägger grunden för hur barn 

tillsammans med förskollärare skapar ett samlärande, där de får lära av varandra och 

tillsammans utvecklas (ibid). I Nederländerna har Slot, Leseman, Verhagen och Mulder 

(2015) undersökt om en planerad verksamhet har betydelse för vad och hur barn lär sig. Det 

resultat som framkom visade att en planerad verksamhet har betydelse för barns utveckling 

och lärande. Dock framkom det att förskollärarna har svårt att planera efter läroplanens 

strävansmål när de planerar aktiviteter. Vilket resulterar i att barnen erbjuds för lite planerade 

aktiviteter i verksamheten (ibid). Ett sätt att planera och arbeta på förskolan för att främja 

barns lärande menar Alvestad och Sheridan (2015) är att planera efter teman. Författarna 

utgick ifrån en ekologisk systemteori samt kritisk teori när de intervjuade norska 

förskollärare. I resultatet framkom det att temaarbete leder till att förskollärarna blir säkrare 

på vad de ska planera samt hur de kan sätta upp olika läroplansmål kopplat till temat, som 

sedan ska arbetas efter. 

  

Granbloms (2011) studie som vilar på ett dialogiskt perspektiv tar upp frågan om stora 

barngrupper. Författaren använde sig av fokusgruppsintervjuer med svenska förskollärare och 

fick ett resultat som visade att stora barngrupper kan vara problematiskt, men att det finns 

arbetssätt som underlättar både för barn och förskollärare. Ett sätt som underlättar arbetet är 

att dela in barngruppen i mindre konstellationer, vilket kräver att förskolan har en tydlig 

struktur och planering. I resultatet framkom det även att det krävs en god inställning och 

samarbete i arbetslaget för att skapa en väl planerad och strukturerad verksamhet (ibid). Även 

Westlund (2011) nämner storleken på barngruppen och talar för att dela in barnen i mindre 

grupper för att alla barn skulle få sin röst hörd. Författaren har i sin avhandling som 

genomförts i Sverige, använt ett kritiskt relationellt perspektiv där barns inflytande studerats.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna planerade aktiviteter efter barns intressen för att 

främja barns lärande och göra det lustfyllt. Det framkommer även att förskollärarna bör ta 

hänsyn till barnens behov när de planerar aktiviteter efter läroplanens strävansmål. Ett annat 
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resultat visade på att förskollärarnas förhållningssätt och inställning hade betydelse för hur 

stort inflytande barnen fick i planerandet av verksamheten som helhet. 

 

Wang, Elicker, McMullen och Mao (2008) har gjort en tvärstudie mellan Kina och USA som 

berör förskollärares inställning till en planerad verksamhet. Det framkommer i resultatet att de 

båda länderna har liknande uppfattning gällande planerad verksamhet där förskollärare 

planerar verksamheten och leder aktiviteter efter läroplanens strävansmål. Det här för att 

främja barns lärande. Resultatet visade även en skillnad mellan länderna där de amerikanska 

förskollärarna inriktade sig på att initiera barnen i verksamheten och förskollärarna i Kina 

fokuserade mer på att förskollärarna skulle skapa struktur i verksamheten (ibid). 

  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskning som behandlar den planerade verksamheten i 

relation till barns lärande att barn är i behov av en balans mellan styrda aktiviteter planerade 

efter läroplanens strävansmål, samt den fria leken för att främja sitt lärande. Forskningen visar 

även att barn lär både tillsammans och av varandra i leken. En planerad verksamhet med 

struktur kan främja ett samlärande mellan barn och förskollärare. Dock visar ett resultat att 

barn erbjuds för lite planerade aktiviteter i förskolan, det här på grund av att förskollärarna har 

svårigheter med att planera efter läroplanens strävansmål. Arbetssätt som gynnar planeringen 

av verksamheten kan enligt forskning vara att arbeta efter ett tema och att dela in barngruppen 

i mindre konstellationer.  Den forskning som berör barns lärande i relation till den planerade 

verksamheten är av relevans till den föreliggande studien. Det här då barns lärande har en 

central plats i förskolans läroplan.    

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
3.1 Socialkonstruktionism 
Föreliggande studie har sin vetenskapsteoretiska utgångspunkt i socialkonstruktionismen. 

Socialkonstruktionismens ontologiska utgångspunkt vilar på att världen är föränderlig, där 

inget kan tas för givet (Burr, 1995; Burr, 2003).  Människan konstruerar sin verklighet genom 

social interaktion, som grundar sig i kulturella och historiska aspekter. Den tolkning som 

människan konstruerar kan inte ses som sanning då alla människor har sin egen tolkning om 

omvärlden (ibid). Kunskap konstrueras genom interaktion mellan människor, där språket är en 

väsentlig del. Därmed konstrueras världen genom människors interaktion och sociala 

handlingar i olika sammanhang (ibid). Studien undersöker hur förskollärare och barnskötare 
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resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext. Därmed lämpar sig valet av 

socialkonstruktionismen som vetenskapsteoretisk utgångspunkt då studien undersöker vilka 

diskurser som framträder när förskollärare samtalar kring pedagogisk planering i förskolans 

kontext.  

3.2 Diskursanalys 
Ur socialkonstruktionismen beskrivs begreppet diskurs som ett visst sätt att tala om och förstå 

en del av världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppet används inom olika 

områden och får därefter olika betydelser och innebörder beroende på vilket sammanhang 

begreppet förekommer i (Burr, 1995; Burr, 2003). Enligt Burr (1995) och Burr (2003) består 

en diskurs av representationer som gemensamt skapar en specifik verklighet av det som 

framträder genom de språkliga och skriftliga handlingarna. Därmed är människor bundna av 

sammanhanget som de befinner sig i, samt i den diskurs som språkligt konstrueras (Burr, 

2003). 

  

Diskursanalysen grundar sig i språket, både i det formella och informella (Potter & Wetherell, 

1987). En diskursanalytiker inriktar sig på att analysera diskursens konstruktion och dess 

mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det som analyseras i diskursen är en del av en 

verklighet, det här för att få en förståelse för olika företeelser, genom att identifiera diskursens 

ramar och konstruktioner (Burr, 2003). I diskursanalys förekommer det olika nivåer gällande 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En diskurs på makronivå behandlar den 

sociala praktiken så som samhället. Diskurser på mikronivå innefattar konkreta och sociala 

interaktioner mellan individer där språket är centralt (ibid). I studien undersöks det hur 

förskollärare och barnskötare resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext, 

vilket innebär en studie på mikronivå. Detta för att förskolan och samtalet mellan 

respondenterna är en konkret social interaktion mellan människor.   

4. Metod 
Nedan presenteras studiens kvalitativa undersökningsmetod som semistrukturerad intervju, 

urval samt tillvägagångssätt. Därefter redogörs studiens dataproduktion, diskurspsykologi, 

analysverktyg, transkribering samt studiens analysprocess. Slutligen redovisas studiens 

tillförlitlighet, etiska ställningstagande som tagits i beaktning samt metoddiskussion.    
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4.1 Intervju 
En kvalitativ ansats med intervju som undersökningsmetod har används. Intervju som metod 

är även något som lämpar sig till socialkonstruktionismen, som riktar in sig på människors 

språk och hur de konstruerar sin verklighet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den 

verklighet som människan konstruerar genom sitt språk är situationsbunden i den kontext som 

den utspelar sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därmed är intervju som kvalitativ 

metod relevant för studiens syfte, då samtalet mellan förskollärare och barnskötare undersöks 

i förskolans kontext.  

4.1.1 Semistrukturerad gruppintervju med förskollärare och barnskötare 

I studien har en semistrukturerad intervjuguide använts för att konstruera intervjufrågor 

relaterat till studiens syfte och forskningsfråga. Intervjuer som baseras på en semistrukturerad 

metod innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide med specifika samtalsteman 

(Bryman, 2011). Utformningen av intervjun är flexibel då intervjuguidens frågor inte behöver 

ställas i en specifik ordning (Bryman, 2011; Lindlof & Taylor, 2002).  Respondenterna i 

intervjun har då en frihet att forma sina svar efter egen uppfattning beroende på hur samtalet 

utvecklas (Bjørndal, 2005; Lindlof & Taylor, 2002).  När det gäller antalet respondenter i 

intervjuns utformning valde vi att genomföra en gruppintervju. I en gruppintervju ges 

respondenterna möjlighet till diskussion genom att respondenter kan hitta stöd i varandras 

uttalande samt diskutera dem (Bryman, 2011). Därmed lämpade sig en semistrukturerad 

gruppintervju där respondenterna gavs möjlighet att samtala om den valda frågeställningen. 

Detta för att respondenterna ska ges möjlighet att samtala om den pedagogiska planerade 

verksamheten.   

4.2 Urval 
Respondenterna till intervjuerna valdes ut genom ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Det målinriktade valet användes för att respondenterna lämpade sig till forskningens 

syfte och problemområde (ibid). Därmed blev urvalet på verksamma förskollärare och 

barnskötare, då de bär på kunskap och erfarenheter kring studiens valda forskningsområde 

(Lindlof & Taylor, 2002). Förskollärarna och barnskötarna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi tog kontakt med förskollärare och barnskötare som 

vi tidigare varit i kontakt med och som fanns tillgängliga för oss (Bryman, 2011). Av nio 
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tillfrågade gav samtliga samtycke till att delta i intervjuundersökningen. De respondenter som 

deltog var sju förskollärare och två barnskötare. Respondenterna som deltog i de tre 

gruppintervjuerna bestod av åtta kvinnor och en man. Respondenterna var i åldrarna mellan 

29 till 50 år.  Respondenterna hade varit verksamma inom förskoleverksamhet mellan tre 

månader till 30 år.   

4.3 Tillvägagångssätt   
I december 2017 genomfördes tre semistrukturerade gruppintervjuer på tre olika förskolor i 

Sverige. En första kontakt med de tre förskolorna skedde genom tre telefonsamtal. I samtalen 

framförde vi en förfrågan om det fanns intresse att delta i studien med inriktning på en 

planerad verksamhet.  Under samtalet med förskollärarna och barnskötarna gavs ett muntligt 

samtycke till att delta i en intervju. Därefter bestämdes datum, tid och plats för genomförandet 

av intervjuerna.  En samtyckesblankett (se bilaga 1) med Vetenskapsrådets (2002) etiska 

forskningsprinciper samt information om studien skickades till respektive förskolor genom e-

post. Under studiens gång gavs respondenterna möjlighet att kontakta oss vid eventuella 

frågor eller förhinder. 

  

De tre semistrukturerade gruppintervjuerna ägde rum på tre olika förskolor. Den första 

intervjun genomfördes i förskolans ateljé och den andra intervjun genomfördes i förskolans 

samlingsrum.  Den tredje intervjun ägde rum i förskolans personalrum. Samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive förskola, det här för att respondenterna skulle känna sig bekanta 

och bekväma vid val av plats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I den första 

gruppintervjun deltog två förskollärare samt två intervjuare. I den andra gruppintervjun deltog 

tre förskollärare, två barnskötare samt två intervjuare. I den tredje gruppintervjun deltog två 

förskollärare samt två intervjuare. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna 

återigen om den föreliggande studiens syfte. De två som höll i intervjuerna presenterade sig 

själva och intervjuns upplägg. Därefter gav respondenterna i intervjun sitt verbala samtycke 

genom ett medgivande till studien. De gav även ett skriftligt samtycke genom att signera 

samtyckesblanketten och där tog intervjuerna sin början. 

 

Under de tre semistrukturerade gruppintervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 

2).  Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick presentera sig själva och hur länge de 

hade varit verksamma inom förskolans verksamhet Därefter ställdes en öppen fråga som 

berörde ämnet planerad verksamhet, sedan ställdes frågor utifrån intervjuguiden. Frågorna 
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ställdes inte i kronologisk ordning, utan de ställdes utifrån hur intervjuerna utvecklades. Vid 

behov ställdes även följdfrågor beroende på hur intervjun utvecklades. Avslutningsvis fick 

respondenterna frågan ifall de ville tillägga någonting. Under de semistrukturerade 

gruppintervjuerna användes ljudupptagning i form av röstmemo på två mobiltelefoner för att 

säkerställa att allt material spelades in. Den första gruppintervjun med två förskollärare och 

två intervjuare pågick i 55 minuter. Den andra gruppintervjun med tre förskollärare, två 

barnskötare samt två intervjuare pågick i 60 minuter. Den tredje gruppintervjun med två 

förskollärare och två intervjuare pågick i 40 minuter. Totaltid för materialet: 155 minuter. 

4.4 Dataproduktion 
I studien undersöktes det hur förskollärare och barnskötare resonerade under ett samtal om 

pedagogisk planering i förskolans kontext. Därmed ansågs ljudupptagning som ett relevant 

verktyg för studiens syfte. Det här för att ljudupptagning som verktyg möjliggjorde att 

gruppintervjun kunde spelas in.  Att använda sig av ljudupptagning i relation till intervju 

skapade en möjlighet att säkerställa att allt material bevarades (Bjørndal, 2005). 

Ljudupptagning som verktyg möjliggjorde så att de som intervjuade kunde vara närvarande i 

samtalet (Bjørndal, 2005; Brinkmann & Kvale, 2015). Med ljudupptagningen möjliggjordes 

ett transkriberingsarbete som bidrog till en större helhet av intervjun och vad som 

diskuterades (Bjørndal, 2005). Vilket kan bli en fördel för studien då transkriberingarna blir 

underlag för analyser. 

 

Enligt Bjørndal (2005) är ljudupptagning ett sätt att fånga en situation som annars skulle gå 

förlorad då vårt minne är begränsat. Med ljudupptagning ges det möjlighet för de som 

intervjuar att fånga helheten av respondenternas uttalande, tonfall samt pauser (Brinkmann & 

Kvale, 2014). Ljudupptagning som verktyg ger även de som intervjuar möjlighet att lyssna på 

upptagningen ett flertal gånger, vilket kan medföra nya ingångar och detaljer i det inspelade 

materialet (Bjørndal, 2005; Brinkman & Kvale, 2014; Lindlof & Taylor, 2002). 

4.5 Diskurspsykologi 
Diskurspsykologi är en analysmetod inom diskursanalysen som behandlar mindre studier 

såsom på mikronivå mellan människor i konkreta situationer (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Inom diskurspsykologin ses människors texter och tal som sociala konstruktioner om 

världen (ibid). Analysen fokuserar på hur människor använder sitt språk i sociala interaktioner 
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och sammanhang, samt hur de konstruerar sin verklighet genom de sociala handlingarna 

(Burr, 2003; Sjöberg, 2013). Människors egna tolkningar och förklaringar är det som 

studerats. Det här på hur människan uttrycker sig och använder sig av olika diskurser på ett 

fördelaktigt sätt, för att exempelvis övertyga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskurspsykologi är relevant som ett analysverktyg för studien då förskolans kontext 

undersöks, vilket innefattar en mindre studie på mikronivå. Det som analyseras är vilka 

diskurser som framträder under samtalen med respondenterna.  

4.6 Analysverktyg 
I den föreliggande studien har analysverktygen tolkningsrepertoar, retorik samt funktion och 

effekt används. Det här för att möjliggöra en analys av det producerade materialet. Nedan 

redogörs vad analysverktygen innebär samt hur de har använts i studien.  

4.6.1 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoarer bidrar till att analysera språkets konstruktioner som skapas genom 

sociala sammanhang och på så sätt kunna skildra, karaktärisera samt utvärdera situationer 

(Potter & Wetherell, 1987; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett sammanhang kan inneha 

ett flertal olika tolkningsrepertoarer. En människa kan därmed använda sig av olika 

tolkningsrepertoarer då personen skildrar sin verklighet (Boréus, 2015). En människa är inte 

nödvändigtvis konsekvent då talet varierar eftersom att det grundar sig i olika sammanhang 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I studien kommer tolkningsrepertoar användas för att 

synliggöra vilka diskurser som framträder genom samtal med förskollärare och barnskötare 

gällande den pedagogiska planeringen i förskolan. Det här genom hur förskollärarna och 

barnskötarna resonerar kring pedagogisk planering i samtalet. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) beskriver att ordet diskurs och tolkningsrepertoar kan ha samma innebörd. Därmed 

kommer vi att använda oss av begreppet diskurs i den föreliggande studien. Diskurserna 

kommer att behandlas och synliggöras i resultatsammanfattningen.  

4.6.2 Retorik 

Holmberg (2010) beskriver hur retorik kan användas för att analysera olika språkliga 

konstruktioner. Det väsentliga är att analysera den retoriska organiseringen av text och tal 

som på så sätt framställs som fakta (Holmberg, 2010; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Retoriken kan användas på olika sätt för att övertyga, argumentera eller ursäkta beroende på 
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kontext och konstellation (Burr, 2003; Holmberg, 2010). I sociala språkliga sammanhang kan 

retoriken möjliggöra att ett ord eller en mening kan få olika betydelser beroende på kontexten 

och hur personen framställer sig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Potter (1996) redogör 

för ett sätt att synliggöra retoriken i en text, det här genom att ställa frågan till materialet om 

vad som står på spel. Det väsentliga när retoriken analyseras är hur människor framställer sig 

övertygande genom sina språkliga konstruktioner av verkligheten (Wetherell & Potter, 

1992).  I den föreliggande studien används retoriken för att synliggöra hur förskollärarnas och 

barnskötarnas uttalanden i samtalen görs övertygande genom sin språkanvändning. 

4.6.3 Funktion och effekt 

Människors språkanvändning berör språkets funktion. Funktionen innebär att en människa 

avsiktligt använder sig av språket för att nå ett specifikt ändamål. Det kan även innebära att 

människan inte uttrycker sig på ett likvärdigt sätt, utan använder språket som ett medel för att 

anklaga, begära eller övertala människor i en viss kontext (Potter & Wetherell, 1987). Vidare 

menar Potter och Wetherell (1987) att människan använder sitt språkbruk för att framställa sig 

själv eller andra på ett mer eller mindre fördelaktigt sätt. Effekten av en människas uttalande 

syftar till att synliggöra vilka konsekvenser resonemanget kan leda till (Ericsson, 2006). 

Holmberg (2010) beskriver att begreppen funktion och effekt kan användas till att ställa 

hypoteser till sitt material gällande vilken funktion samt vilken effekt ett visst uttalande kan 

få. I studien används analysbegreppen funktion och effekt för att synliggöra vilka funktioner 

förskollärarnas och barnskötarnas uttalande kan leda till, beroende på hur människan 

framställt sig själv, verksamheten samt andra. Effekten synliggör vad för effekt ett uttalande 

kan få, därmed till vilka konsekvenser uttalandet kan leda till. 

4.7 Transkribering 
Det ljudinspelade materialet från de semistrukturerade gruppintervjuerna med förskollärarna 

och barnskötarna transkriberades tätt inpå de genomförda intervjuerna. Transkriberingsarbetet 

tog sin början med att intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger. Därefter valdes de 

relevanta delarna ut för transkription. I det producerade materialet förekom det resonemang 

som inte var relevanta för studiens syfte och frågeställning, därmed transkriberades enbart de 

relevanta delarna av intervjuerna. Det som inte var relevant för studien var kartläggning av 

scheman, interna uttalanden samt utformning av tidigare utbildning. De fördelar som 

transkriberingsarbetet medförde var att olika aspekter och detaljer framkom (Bjørndal, 2005), 
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vilket bidrog till en djupare förståelse av intervjuerna. I utdragen har punkt och kommatecken 

använts för att tydliggöra meningar och Å har transkriberats till och för att tydliggöra för 

läsaren. Meningar som inte avslutades eller avbröts av en annan respondent har skrivits ut 

med (...). I utdragen används … för att tydliggöra för läsaren vem som pratar och att det är 

samtal. Materialet som transkriberades i ett word-dokument blev 18 sidor.  I de utvalda 

utdragen som förekommer i studien är det enbart förskollärares resonemang som var av 

relevans för studiens syfte och frågeställning. Det här på grund av att barnskötarna inte deltog 

aktivt i resonemangen under intervjun, samt att deras uttalande enbart berörde 

schemautformningar och interna uttalanden inom arbetslaget. Därmed kommer endast 

begreppet förskollärare användas i resultat och analys-avsnittet samt i diskussionen.  I de 

utvalda utdragen förekommer det därmed endast sju namn samt två intervjuare. 

4.8 Analysprocess 

De delar av det ljudinspelade materialet som var relevant transkriberades till text och lästes 

sedan igenom med studiens syfte och forskningsfråga i åtanke. Inom diskurspsykologin ses en 

transkription av en intervju som en social interaktion. Därmed ska både frågor och svar 

transkriberas och analyseras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi valde att koda det 

producerade materialet, vilket inom diskurspsykologin innebär att urskilja teman som är 

relevanta genom att gå igenom transkriptionerna ett flertal gånger (ibid).  De utdrag som 

plockades ut kom sedermera till att bli studiens olika teman som var relevanta för studiens 

forskningsfråga och syfte (Rennstam & Wästerfors, 2015). Utifrån de valda analysverktygen 

från diskurspsykologin menar Holmberg (2010) att det är av relevans att granska sitt material 

och ställa frågor till utdragen kring vad som står på spel, i det som sägs och hur 

respondenterna uttalar sig om den planerade verksamheten. Därmed ställde vi frågor till det 

producerade materialet för att synliggöra vad som står på spel. Därefter analyserades deras 

uttalanden genom hur förskollärarna retoriskt framför sig samt vilken funktion och effekt 

uttalandet fick. Avslutningsvis framkom olika diskurser genom resultatanalysen, vilket 

skrivits fram i resultatsammanfattningen. 

4.9 Studiens tillförlitlighet 
Studiens transparens är något som behandlar studiens trovärdighet. Det vill säga studiens 

genomskinlighet. Ett sätt att tydliggöra det här är att redogöra för forskningsprocessen 

(Svensson & Ahrne, 2015). Med en tydlig redogörelse av forskningsprocessen finns det ett 
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underlag för diskussion och kritik (ibid). Vi har därmed redogjort för samtliga val i den 

föreliggande studien.  De intervjufrågor som ställts i de semistrukturerade gruppintervjuerna 

grundar sig i forskningsfrågan och studiens syfte (se bilaga 2). Det här leder till att materialet 

som producerats vilar på det ämne som avsiktligt undersökts (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

att öka studiens trovärdighet menar Bryman (2011) att respondenterna i studien kan ges 

möjlighet att ta del av de resultat som skrivits fram, något som respondenterna fått göra. Det 

här genom att respondenterna har fått ta del av studiens resultat. 

 

Studiens trovärdighet kopplas även ihop med generaliseringen av studien (Svensson & Ahrne, 

2015). Generaliseringsanspråket av kvalitativa studier kan visas genom att resultatet kan 

överföras på andra miljöer, situationer och människor (ibid).  Studien är genomförd på en 

mikronivå med sju förskollärare samt två barnskötare, därmed är generaliseringsanspråket 

lågt. 

4.10 Etiska ställningstagande 
I den föreliggande studien har vi beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att alla respondenter informeras om 

studiens syfte. Respondenterna har även informerats om att deras deltagande är frivilligt, samt 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst (ibid).  Samtyckeskravet innebär att forskarna 

ska informera respondenterna i studien och inhämta deras samtycke till deltagandet 

(ibid).  Respondenterna i studien kontaktades genom telefon där de gav sitt muntliga 

samtycke att delta i studien.  Därefter skickades en information- och samtyckesblankett ut för 

att få ett skriftligt samtycke. Blanketten behandlade studiens ämne och syfte, samt 

respondenternas villkor (se bilaga 1). Konfidentialitetskravet innebär att vi forskare behandlar 

respondenternas uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Det här innebär att alla 

uppgifter bevaras och behandlas så att ingen utomstående kan identifiera materialet (ibid). 

Med nyttjandekravet innebär det att allt producerat material endast och enbart får användas 

för studiens syfte (ibid). De två sistnämnda kraven beaktas genom att vi fingerat 

respondenternas namn. Det producerade materialet har bevarats på ett sätt så att enbart 

forskarna haft tillgång till det. 

 

 



	
	

19	

 

4.11 Metoddiskussion 
I studien har vi undersökt vilka diskurser som framträder genom samtal med förskollärare och 

barnskötare gällande den pedagogiska planeringen i förskolan. Studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt har varit socialkonstruktionism. Den valda utgångspunkten har varit av relevans 

då vi har inriktat oss på människors språkliga konstruktioner och hur de genom språket 

konstruerar en verklighet. Vi är medvetna om att studiens resultat hade blivit annorlunda om 

vi hade valt en annan utgångspunkt. 

  

I den föreliggande studien genomfördes tre semistrukturerade gruppintervjuer, det här då vi 

ville undersöka vilka diskurser som framkom genom förskollärare samt barnskötares samtal 

om den planerade pedagogiska verksamheten.  Om vi hade valt att genomföra studien med en 

annan undersökningsmetod hade resultatet möjligtvis blivit ett annat. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, (2015) beskriver att en svaghet med intervju som metod kan vara att respondenterna i 

intervjun inte handlar och agerar i praktiken som de uttrycker sig för att göra. Om vi istället 

hade valt att utföra individuella intervjuer med förskollärare och barnskötare hade vi 

eventuellt fått fram deras enskilda erfarenheter och tankar kring frågeställningarna från 

intervjuguiden. Att använda sig av gruppintervjuer har varit bärande för studiens resultat då vi 

var intresserade av att undersöka vilka diskurser som framkom genom respondenternas 

resonemang. Respondenterna som deltog i studien var för oss redan kända vilket kan ha haft 

en inverkan på respondenternas svar. Å ena sidan kan det ha bidragit med att respondenterna 

vågat öppna sig mer och ge ärliga svar. Å andra sidan kan det ha hämmat dem i sina svar och 

resonemang. I de tre semistrukturerade gruppintervjuerna användes ljudupptagning som 

verktyg för att spela in samtalet och säkerställa att allt material spelades in. En nackdel med 

ljudupptagning som verktyg kan vara att respondenterna i intervjun hämmades av att deras 

röster spelades in, vilket kan ha påverkat intervjusituationen samt resultatet (Bjørndal, 2005; 

Lindlof & Taylor, 2002). 

  

I intervjuundersökningen deltog nio respondenter. Hade fler deltagit i intervjuundersökningen 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut. I den föreliggande studien genomfördes 

gruppintervjuerna på tre förskolor. Hade fler eller endast en förskola deltagit i 

intervjuundersökningen finns möjligheten att resultatet blivit annorlunda. Vi är även 

medvetna om att respondenternas ålder, utbildning samt yrkeserfarenheter kan haft inverkan 
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på hur respondenterna svarade i intervjuundersökningen, samt hur deras resonemang yttrade 

sig. Respondenternas yrkeserfarenhet som var mellan 3 månader till 30 år, har rimligen 

inverkat på hur respondenterna resonerade. Även respondenternas olika utbildningar som 

förskollärare och barnskötare har haft en inverkan på hur respondenterna framställde sina svar 

samt hur aktiva de har varit under gruppintervjuerna. I de tre semistrukturerade 

gruppintervjuerna användes en intervjuguide med förberedda frågor som stöd för att intervjun 

inte skulle ta en vändning och för att samtalet skulle fokuseras på ämnet. Å ena sidan kan 

frågorna i intervjuguiden till viss del varit ledande för respondenterna. Å andra sidan var det 

ett medvetet val då studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och barnskötare 

resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext. Därmed valde vi att ändå använda 

oss av till viss del ledande frågor.  

  

Vi har även beaktat reflexiviteten vilket innebär att vi själva har reflekterat över vår egen roll 

som medproducenter av materialet (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att vår roll som 

intervjuare kan ha haft en inverkan på respondenternas resonemang. Det här genom att det 

finns en outtalad maktrelation mellan respondenterna och intervjuarna i en intervjusituation 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi som intervjuare är en del av den dataproduktion 

som produceras (ibid), samtidigt som vi skriver fram vår tolkning av resultatet. 

 
I avsnittet etiska ställningstagande har vi skrivit fram att vi beaktar Vetenskapsrådets (2002) 

etiska forskningsprinciper. Vi är medvetna om att Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper 

inte finns tillgängliga. Däremot är de invägda i Vetenskapsrådets (2017) dokument God 

forskningssed.  

5. Resultat och analys 

I resultat- och analysavsnittet redovisas och analyseras de semistrukturerade 

gruppintervjuerna och dess resultat.  Nedan lyfts tre teman fram som framkom under 

analysprocessen. De tre olika teman presenteras med utvalda utdrag från de semistrukturerade 

gruppintervjuerna. I det första temat den svårtolkade läroplanen resonerar förskollärarna om 

den pedagogiska planeringen i relation till förskolans läroplan. I det andra temat det 

betungande arbetet i förskolan berörs förskollärarnas resonemang kring dokumentations-och 

kvalitetsarbetet i förskolan. I det tredje och sista temat vem planerar vi för? Berörs frågan för 

vem planeringsarbetet utförs. 
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5.1 Den svårtolkade läroplanen 

I nedanstående avsnitt presenteras tre utdrag från en semistrukturerad gruppintervju med tre 

förskollärare, två barnskötare samt två intervjuare. I de valda utdragen är det endast de tre 

förskollärarnas resonemang som har lyfts fram då det var av relevans för den föreliggande 

studien. Utdragen som presenteras i temat har valts genom att de representerar läroplanens 

tolkningsbarhet. I de olika utdragen resonerar förskollärarna om förskolans läroplan i relation 

till planeringen av verksamhetens innehåll. 

 
Utdrag 1 
I det nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om förskolans läroplan och dess 

flexibilitet.  

 
Intervjuare 1: Men tycker ni att den är väldigt tolkningsbar eller är den fri 
eller flexibel?... Charlotte: Mm… Lena: Ja... Charlotte: Ja det tycker 
jag...Karin: Den är ganska fri faktiskt... Charlotte: ... Den är flexibel. 
  

Utifrån frågan som ställs, konstruerar intervjuare 1 en ledande fråga där ordet väldigt 

betonas.  Intervjuare 1 använder sig av orden tolkningsbar, fri samt flexibel. Frågan framställs 

som att intervjuare 1 förväntar ett visst svar av respondenterna. Förskollärarna resonerar kring 

att läroplanen är ganska fri faktiskt och flexibel. Förskollärarna framställer sig som att de är 

medvetna om läroplanens flexibilitet och tolkningsbarhet, det här genom att de uttrycker sig 

med samma ord som intervjuare 1. I frågan som intervjuare 1 ställer, efterfrågas det om 

arbetslagets resonemang kring läroplanen genom att betona med ordet ni. Förskolläraren Lena 

uttrycker endast ett ja under samtalets gång, där hon bekräftar intervjuare 1 och uttalar sig inte 

mer i frågan. Förskolläraren Karin resonerar att läroplanen är ganska fri faktiskt. Utifrån 

Karins resonemang framställs läroplanen som otydlig och svår att greppa, det här då Karin 

uttrycker orden ganska och faktiskt. Förskolläraren Charlotte bekräftar frågan och framställer 

sig som säker på sitt egna resonemang gällande förskolan läroplan då hon uttrycker att hon 

tycker att läroplanen är flexibel. Förskolläraren Charlotte använder här en retorik där hon 

försöker övertyga de andra förskollärarna i arbetslaget. Det här genom att hon betonar med 

ordet är i sitt resonemang. Funktionen av förskollärarnas resonemang konstruerar en 

tvetydighet och osäkerhet i arbetslaget gällande läroplanens innehåll. Det här genom att 

respondenterna visar en samstämmighet i sina resonemang, då de instämmer i varandras 

uttalande.  
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Utdrag 2 

I det nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om det är en fördel eller svårighet att 

läroplanen är tolkningsbar i relation till planeringsarbetet i förskolans kontext. Intervjuare 2 

inleder samtalet med att ställa en fråga.  

  
Intervjuare 2: Blir det en fördel att den är tolkningsbar eller kan det också bli 
svårt att den…Intervjuare 1:  …Att den är så öppen? Karin: Jag tror nog att 
det är lättare att den är öppen för annars hade det varit svårt att kanske få in 
alla målen…Lena: Mm…Karin: Eller på dem saker man gör...Charlotte: Alltså 
är den inte lättarbetad, ehh, då är det ju svårt att hitta situationer man kanske 
också eftersom att det är en tolkningsfråga...Lena: Mm...Karin: Mm... 

 
Utifrån frågan som ställs ges respondenterna möjlighet att konstruera sina egna resonemang. 

Förskolläraren Karin för ett resonemang där hon beskriver jag tror nog. Funktionen av Karins 

resonemang blir att hon talar för sig själv och inte arbetslagets gemensamma förståelse av 

läroplanen. Lena uttrycker ingen egen förståelse utan håller med Karins resonemang. 

Förskolläraren Charlotte beskriver att om arbetet med läroplanen inte hade varit enkelt så 

hade de inte arbetat efter förskolans läroplan. Vidare beskriver Charlotte att det är en 

tolkningsfråga gällande hur läroplanen ska arbetas med, vilket Lena och Karin instämmer i. 

Effekten av det som framställs är att arbetslaget talar i det generella arbetet och inte hänvisar 

till hur det faktiskt arbetar i sin verksamhet med läroplanen.  

 

Utdrag 3 
I det nedanstående utdraget resonerar förskollärarna om läroplanens strävansmål. 

 
Charlotte: Jag tycker den är väldigt tydlig, det går inte att ta fel på vad det 
står faktiskt…Lena: Nej...Charlotte: Sen är det ju väldigt brett, strävan, det är 
ju väldigt stort, det ingår väldigt mycket i ett mål... Karin: Hade den varit för 
svår, hade man nog inte använd den lika mycket heller...Lena: Nej...Karin: Då 
hade dem inte fått oss till det, att göra, att använda den så mycket som man 
ändå har. 

 
I det ovanstående utdraget beskriver förskolläraren Charlotte att läroplanen är lättbegriplig då 

det står exakt vad som ska strävas mot och därmed går det inte tolka förskolans läroplan fel. 

Förskolläraren Charlotte använder sig av retorik där hon framställer sig själv som säker på sitt 

uppdrag som förskollärare då hon uttrycker jag tycker den är väldigt tydlig.  Förskollärare 

Lena däremot, ger ett gensvar på Charlottes resonemang med att svara nej. Å ena sidan kan 

Lenas nej rimligen förstås som att hon inte är enig med Charlottes resonemang. Å andra sidan 
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kan Lenas gensvar visa på en osäkerhet kring om förskolans läroplan verkligen är så tydlig 

som Charlotte konstruera.  Förskolläraren Charlotte resonerar fortsättningsvis kring att 

läroplanens strävansmål är komplexa och att de inte konkret är framskrivet hur målen ska 

arbetas med. Charlotte beskriver även strävansmålen i sin helhet utan att se möjligheten i att 

dela upp målen för en tydligare förståelse. Funktion av en sådan framställning konstruerar 

förskolans läroplan som ett enhetligt dokument att sträva mot. Förskolläraren Karin resonerar 

kring att läroplanens strävansmål inte hade arbetats med i den utsträckning som förskollärarna 

uttrycker att de gör, om läroplanen inte varit lättarbetad. Karin resonerar fortsättningsvis att 

det är upp till dem själva som arbetslag och förskola att avgöra hur de arbetar med läroplanen 

och i hur stor utsträckning. Det här genom att Karin uttrycker ett vi och dem i sitt resonemang. 

Effekten av den framställningen är att förskollärarna endast talar runt och om förskolans 

läroplan och inte i relation till deras verksamhet.  

 

Utdrag 4 

Nedan presenteras två utdrag ur den semistrukturerade gruppintervjun med två förskollärare 

och två intervjuare. I nedanstående utdrag samtalar förskollärarna om den planerade 

verksamheten och aktiviteter i relation till förskolans läroplan.  

  
Intervjuare 2: Hur ser ni på en planerad verksamhet och aktiviteter i relation 
till läroplanen?... Tilda: Läroplanen är ju alltid en del, men det är ju även i de 
spontana... Intervjuare 2: Mm...Tilda: Men eeh, för att det... man kan ju tolka 
den här läroplanen hur man vill egentligen...Intervjuare 1: Mm...Tilda: Eh, så 
egentligen kan man få med den i det mesta, eller typ allt… 

 
Utifrån frågan som intervjuaren 2 ställer är det rimligt att förstå det som att det ska finnas en 

koppling mellan den planerade verksamheten exempelvis aktiviteter och förskolans läroplan. 

Förskolläraren Tilda beskriver att läroplanen är med i deras verksamhet oavsett vad som görs. 

Tilda använder sig här av en retorik där hon konstruerar en verksamhet där förskolans 

läroplan genomsyras i allt som genomförs. Fortsättningsvis uttrycker hon att läroplanen är 

tolkningsbar, vilket resulterar i att arbetet med läroplanen varierar. Funktionen av Tildas 

framställning är att hon inte konstruerar sin egen verksamhet utan talar om förskolan 

generellt. Avslutningsvis återgår Tilda till läroplanens plats i verksamheten där hon yttrar att 

läroplanen kan genomsyra nästan hela verksamheten. Här konstruera Tilda två olika 

verksamheter där hon först talar om att läroplanen är med i allt som förekommer i 

verksamheten, men resonera sedan kring att läroplanen är en del av typ allt. Effekten av 
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förskolläraren Tildas framställning kan vara att läroplanen inte har den plats i verksamheten 

som Tilda uttrycker att den har.  

 
Utdrag 5 
I det nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om läroplanens möjligheter och 

begränsningar.  

 
Intervjuare 1: Vad har den (läroplanen) för möjligheter? Eller har den såhär 
begränsningar? (...) Julia: Alltså jag tycker att den, eftersom att det bara är 
förväntansmål i läroplanen så är det ju bara mål som vi ska sträva mot, eh 
men vi tittar ju på årskurs 3 målen också, eeh, för att kolla var är det barnen 
ska nånstans. Så man ändå har lite hum så att ett tips är väl att alltid kolla lite 
längre… Intervjuare 2: Mm...Julia: Eh, och sen försöka, alltså man kan ju nå 
dem på olika sätt, eller sträva på olika sätt, eftersom dem är så lite luddigt 
vagt skrivna, för man kan ju tolka dem lite annorlunda, beroende på hur man 
tänker som människa och är som människa…Intervjuare 2: Mm. 

 
I det ovanstående utdraget ställs en fråga som leder in respondenterna på om läroplanen har 

möjligheter eller begränsningar. Framställningen av frågan kan förstås som att det finns två 

sidor av läroplanen. Antingen att den begränsar arbetet eller möjliggör arbetet i 

förskolan.  Förskolläraren Julia framställer till en början hur hon själv ser på läroplanen. Men 

sedan konstruerar hon läroplanen som att det enbart är mål att sträva mot. Julia använder sig 

av en retorik där hon framställer sig själv på ett fördelaktigt sätt genom att resonera att de har 

årskurs 3 mål i tanke då de planerar sin verksamhet. Funktionen av det som Julia beskriver är 

att förskolans läroplan som styrdokument inte har samma vikt i sig, som läroplanen för 

grundskolan. Förskolläraren Julia framställer sig och sin verksamhet på ett fördelaktigt sätt 

genom att ge ett tips till andra förskollärare att ta del av grundskolans 

läroplan.  Förskolläraren Julia resonerar sedan kring att olika förskolor arbetar olika med 

läroplanen. Det här genom att det är en tolkningsfråga på hur läroplanen ska arbetas med och 

att läroplanens strävansmål tolkas på olika sätt, beroende på individ.  

5.2 Det betungande arbetet i förskolan 
I det andra temat berörs förskolans kvalitetsarbete utifrån respondenternas uttalande. I avsnitt 

nedan presenteras två utdrag från en semistrukturerad gruppintervju med två förskollärare och 

två intervjuare. Utdragen som presenteras i temat har valts ut genom att förskollärarna 

resonerar kring skriv-och pappersarbetet i förskolan.  

 

Utdrag 1 
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I det nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om hur de arbetar med kvalitetsarbetet i 

förskolan.  

 
Intervjuare 1: Alltså kvalitetsarbete, hur ser det ut här? Eller hur…Tilda: Ååh, 
det där kvalitetsarbetet... (suck)...Tilda: Jo, eh, vi diskuterar ju väldigt mycket 
och skriver ner väldigt mycket. Alltså det är ju väldig mycket som ska vara med 
i detta kvalitetsarbetet, eeh mycket dokumentation och mycket rutiner och 
mycket, ah där är ju så mycket som ska med så egentligen känns det ibland 
som det mesta man gör är pappersarbete i och med att allting ska vara på 
papper… 
 

I det ovanstående utdraget framställer förskolläraren Tilda kvalitetsarbetet som något negativt 

och betungande, då hon genom en suck betonar det där kvalitetsarbetet.  Tilda fortsätter att 

resonera kring att kvalitetsarbetet är ett omfattande arbete där allt som görs ska skrivas ner på 

papper. Tilda uttrycker att kvalitetsarbete innefattar väldigt mycket. Hon beskriver här att 

kvalitetsarbetet kräver tid och planering för att genomföras. Det är inte bara att planera och 

genomföra aktiviteter med barnen. Funktionen av det som framställs kan vara att 

pappersarbetet tar för mycket tid och plats i verksamheten då allt ska dokumenteras.  Effekten 

av det här blir att glädjen i den praktiska verksamheten med barnen försvinner.  

 

Utdrag 2 
I de nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om kvalitetsarbetet och 

dokumentationsarbetet i förskolans kontext.  

 

Julia: Allting ska vara dokumenterat och för mig kan det vara till en viss gräns 
eller till en viss del överdrivet. Fast sen så tycker jag att det är väldigt viktigt 
dels får man ju syn på vad det är för kvalitet vi egentligen har här och vad det 
är vi måste jobba på. 

 
I det ovanstående utdraget resonerar förskolläraren Julia kring dokumentationsarbetet och att 

det har blivit till en överdrift. Med sin framställning konstruerar hon en verksamhet där allt 

som genomförs ska dokumenteras.  Julias resonemang kan rimligen förstås som att glädjen i 

det spontana försvinner när allt ska dokumenteras. Samtidigt tyder Julias resonemang på att 

hon trots överdriften med dokumentationsarbetet konstruerar en verksamhet där 

kvalitetsarbetet är av vikt för förskoleverksamhetens utveckling. Funktionen av Julias 

resonemang visar en osäkerhet på vad som ska dokumenteras och vilket syfte 

dokumentationen har i verksamheten. Effekten av Julias resonemang blir att 

dokumentationsarbetet ses som en börda mer än ett verktyg för utveckling.  
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I avsnittet nedan presenteras ett utdrag från en semistrukturerad gruppintervju med två 

förskollärare samt två intervjuare.  

 
Utdrag 3 
I de nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om kvalitetsarbetets genomförande i 

förskolans verksamhet. 

 
Intervjuare 1: Men hur ser ni på kvalitetsarbetet i … förskolan?...Caroline: 
Eeh, jo det ju något som, det måste göras... Elin: Jo men kvalitetsarbete gör vi 
ju... Caroline: Alltså det är ju en hel del som ska skrivas ner...Elin: De är ju 
vår verksamhetsberättelse genom ett år... 

 
I det ovanstående utdraget ställs frågan om hur respondenterna ser på kvalitetsarbetet i 

förskolan. Som frågan ställs förutsätter intervjuare 1 att kvalitetsarbetet existerar på 

förskolan.  Förskolläraren Caroline använder här en retorik där hon framställer 

kvalitetsarbetet som ett måste och att det är ett omfattande arbete. Det är rimligt att förstå det 

som att måstet är ett krav från förskolechefen och inget val de har gjort själva.  Förskolläraren 

Elin uttrycker att kvalitetsarbetet genomförs i verksamheten och använder en retorik där hon 

framställer sig själv och hennes arbetslag på ett fördelaktigt sätt. Det här genom att betona 

med orden vi och ju. Funktionen av en sådan framställning kan vara att kvalitetsarbetet ses 

som en självklarhet i förskolans verksamhet. Fortsättningsvis beskriver förskolläraren 

Caroline att ett kvalitetsarbete kräver att verksamheten ska dokumenteras skriftligt. Det är 

rimligt att förstå det som att det är dokumentationsarbetet som är betungande. Förskolläraren 

Elin uttrycker att kvalitetsarbetet inte är ett tillfälligt görande utan istället pågår under ett helt 

år.  

5.3 Vem planerar vi för? 
I det tredje och sista temat resoneras det kring för vem förskollärarna planerar för i förskolans 

verksamhet. I avsnittet nedan presenteras två utdrag från en semistrukturerad gruppintervju 

med två förskollärare och två intervjuare. Utdragen som presenteras i temat har valts ut 

genom att förskollärarna resonerar kring för vem planeringsarbetet genomförs i förskolans 

kontext. 

 
Utdrag 1 
I det nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om vem de anser att de planerar för i 

verksamhet.  
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Intervjuare 1: För vem anser ni att ni planerar?...Julia: Alltså, vi planerar ju 
för barnen, för att dem ska utvecklas, och få ett kunnande om någonting eller 
ett lärande om någonting, det är lite meningslöst att göra det för oss liksom. 
Hahaha...Intervjuare 1: Mm...Julia: Sen vill vi göra det på ett lustfyllt sätt, 
göra det för att locka dem och att dem ska tycka det är roligt...Intervjuare 2: 
Mm…Julia: Tycker dem inte det är roligt, så lär dem sig inte… 

 

I det ovanstående utdraget ställer intervjuare 1 frågan om vem respondenterna anser att de 

planerar för. Julia uttrycker att det endast är för barnen som de planerar och att det är barnen 

som ska utvecklas och lära sig. Funktionen av en sådan framställning är att det inte är för 

förskollärarnas skull som planeringsarbetet ska utföras. Det här genom att betona att det är lite 

meningslöst att planera för sin egen skull och att hon skrattar i slutet av sitt resonemang. 

Vidare resonerar Julia om att planeringsarbetet utförs för att skapa ett lustfyllt lärande för 

barnen. Hon konstruera en verksamhet där barn inte lär sig om de inte blir lockade till 

aktiviteten eller om aktiviteten inte genomförs på ett lustfyllt sätt. Effekten av Julia 

resonemang blir att barn inte lär sig om de inte erbjuds ett lustfyllt lärande.  

 

 Utdrag 2 
I det nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om vem de anser att de planerar för i 

verksamheten.  

 
Intervjuare 2: För vem anser ni att ni planerar för?...Elin: Det är ju 
för…Caroline: Vi planerar för att barnen ska lära sig...Intervjuare 1: 
Mm...Caroline: De är ju för barnen vi är här...Elin: Men dels för oss också 
kan jag tycka... Caroline: Mm...Elin: Om jag har planerat en aktiviteter eller 
så.. så vet jag ju vad vi ska göra...Caroline: Ja våra LPP (Lokal pedagogisk 
planering) ... 

 

I det ovanstående utdraget beskriver Caroline att planeringsarbetet är till för barnen och deras 

lärande, då hon resonerar kring att planeringsarbetet utförs för barns lärande. Förskolläraren 

Elin beskriver en verksamhet där planeringsarbetet konstrueras dels för barnen men även för 

förskollärarna. Elin använder en retorik där hon framställer att det är för dem själva som 

förskollärare de planerar och avslutar med kan jag tycka. Elins resonemang kan rimligen 

förstå som att hon inte delar samma resonemang som Caroline då Elin inte enbart planerar för 

barnen. Vidare resonerar Elin kring att när hon planerar för en aktivitet är hon medveten om 

vad som ska genomföras och vad barnen lär sig. Caroline bemöter Elins resonemang genom 

att resonera kring att de använder lokal pedagogisk planering då de planerar förskolans 
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verksamhet och aktiviteter. Det är rimligt att förstå hennes resonemang som att den lokala 

pedagogiska planeringen underlättar deras planeringsarbete. Funktionen av förskolläraren 

Carolines framställning är att hon försöker övertyga de andra i samtalet att hon är kunnig 

inom området och är medveten om varför LPP bör användas i planeringsarbetet. Funktionen 

av förskolläraren Carolines framställning är att hon styrker sina resonemang med att hänvisa 

till deras LPP. Hon framställer sig här som medveten om sitt uppdrag som förskollärare i 

relation till planeringsarbetet. Effekten av det här blir att planeringsarbetet möjliggör ett 

lärande för barnen.  

 
Nedan presenteras ett utdrag från en semistrukturerad gruppintervju med tre förskollärare, två 

barnskötare samt två intervjuare. I det valda utdraget är det endast de tre förskollärarnas 

resonemang som har lyfts fram då det var av relevans för den föreliggande studien.  

 
Utdrag 3 
I den nedanstående utdraget samtalar förskollärarna om att den pedagogiska medvetenheten. 

 
Lena: För det är en sak att göra en aktivitet, men det är en sak att förstå varför 
du gör det...Karin: Mm...Charlotte: Mm ...Charlotte: Det är mycket som vi har 
pratat om här...Karin: Mm...Charlotte: Alltså logistiken på dagarna, byta 
blöja, situationer, klä på sig i hallen, matsituationerna. Vi har pratat mycket 
om att det finns en pedagogisk medvetenhet kring allt vi gör...Lena: Man kan 
ha det… 

 
I det ovanstående utdraget resonerar förskolläraren Lena om den pedagogiska medvetenheten 

kring att genomföra en aktivitet och vetskapen om varför den genomförs. Förskolläraren Lena 

använder en retorik där hon är medveten om att det är skillnad på att enbart genomföra 

aktiviteter och varför de genomförs. Charlotte för vidare Lenas resonemang genom att 

uttrycka att de pratat om varför en planerad aktivitet genomförs. Det är rimligt att förstå att 

Charlotte konstruerar en verksamhet där arbetslaget är medvetna om varför de planerar. 

Funktionen av en sådan framställning är att förskollärarna konstruerar en verksamhet i deras 

tal och en annan i deras praktik. Vidare uttrycker förskolläraren Charlotte att det ska finnas en 

pedagogisk medvetenhet i hela verksamheten under dagen. Det är inte enbart i de planerade 

aktiviteterna med barnen. Förskolläraren Lena besvarar Charlottes resonemang med att man 

kan ha det.  Effekten av Lenas framställning är att verksamheten inte har den pedagogiska 

medvetenheten i allt som Charlotte uttrycker.  
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 6.0 Resultatsammanfattning 

I de ovanstående analyserna synliggörs två framträdande diskurser i relation till hur 

förskollärare resonerar kring pedagogisk planering av förskolans kontext. De diskurser som är 

framträdande har vi valt att namnge: läroplanens tvetydighet och den osäkra förskolläraren. 

Slutligen kommer barnskötarnas tystnad att beröras.  

6.1 Läroplanens tvetydighet 
En diskurs som synliggörs återkommande är läroplanens öppenhet och flexibilitet i relation 

till förskolans planeringsarbete. Diskursen framkommer bland annat genom förskollärarnas 

resonemang då de uttrycker att det är en tolkningsfråga om hur läroplanen uppfattas samt 

arbetas med. Läroplanens tvetydighet visas genom dess öppenhet och flexibilitet. Det 

synliggörs mönster som visas genom att ett flertal resonemang från respondenterna pekar mot 

en konsensus. Förskollärarna framställer läroplanen som ganska fri faktiskt, flexibel och att 

målen är luddigt vagt skrivna. Orden ganska och kanske är även något som förekommer ett 

flertal gånger i gruppintervjuerna. Detta pekar på en diskurs där det framkommer att 

förskollärarna är osäkra på läroplanens upplägg och betydelse, i relation till planeringsarbetet 

i förskolans kontext. Diskursen synliggörs även genom förskollärarnas resonemang om att det 

är en tolkningsfråga om hur läroplanen uppfattas. Förskollärarna resonerar även om 

strävansmålen i läroplanen, att nå dem på olika sätt och att man kan ju tolka den här 

läroplanen hur man vill egentligen.  Det här kan förstås som att förskollärarna konstruerar en 

verksamhet där läroplanens öppenhet och flexibilitet försvårar deras arbete med läroplanen, 

då det inte finns något rätt eller fel kring arbetet med läroplanen. Effekten av det här kan bli 

att läroplanen inte ses som ett verktyg i det pedagogiska planeringsarbetet. 

6.2 Den osäkra förskolläraren  

En diskurs som synliggörs återkommande är den osäkra förskolläraren. Diskursen synliggörs 

genomgående i studiens resultat. Bland annat visas den i förskollärarnas resonemang gällande 

läroplanens roll i relation till det pedagogiska planeringsarbetet. Förskollärarna resonerar om 

att det är en tolkningsfråga kring hur läroplanen uppfattas i relation till pedagogisk planering i 

förskolans kontext. Vilket visar på en osäkerhet hos förskollärarna gällande planeringsarbetet 
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i relation till förskolans läroplan. Den osäkra förskolläraren synliggörs även i hur 

förskollärarna resonerar kring kvalitetsarbetet i förskolan. I förskollärarnas resonemang 

förekommer det ord som nje, fast och tror inte, vilket tyder på en osäkerhet hos 

förskollärarna. Det här för att förskollärarna resonerar kring att kvalitetsarbetet är betungande 

och tidkrävande. Det här förstås som att det finns en osäkerhet kring hur förskollärarna ska 

planera och utföra ett kvalitetsarbete i förskolans kontext. Effekten av diskursen den osäkra 

förskolläraren kan vara att planeringsarbetet samt kvalitetsarbetet inte utförts efter läroplanens 

strävansmål då förskollärarna visar en osäkerhet kring hur de uppfattar läroplanen och hur de 

ska arbeta efter den. 

7.0 Barnskötarnas tystnad 

I studien undersöks det hur förskollärare och barnskötare resonerar kring pedagogisk 

planering i förskolan kontext.  I en av gruppintervjuerna deltog tre förskollärare och två 

barnskötare. Under samtalet var det endast förskollärarnas resonemang som var av vikt för 

studien syfte och forskningsfråga. Det här för att barnskötarna inte deltog aktivt med sina 

resonemang under samtalets gång. Barnskötarnas uttalande berörde endast 

schemautformningar och interna uttalanden inom arbetslaget. Därmed ingår barnskötarna inte 

i de rådande diskurserna.  

8.0 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och barnskötare resonerar kring 

pedagogisk planering i förskolans kontext. Forskningsfrågan som den föreliggande studien 

utgår ifrån är: vilka diskurser framträder genom samtal med förskollärare och barnskötare 

gällande den pedagogiska planeringen i förskolan. En sammanfattande diskussion presenteras 

där tidigare forskning i relation till studiens resultat diskuteras utifrån studiens syfte och 

forskningsfråga. Det här för att tydliggöra resultatet. Resultatet visar att förskollärarna 

resonerar kring att det är en tolkningsfråga om hur läroplanen ska arbetas med. Förskollärarna 

resonerar kring att förskolans läroplan är flexibel och öppen. Det här betonar även Sofou och 

Tsafos (2010) samt Dalli (2011) i deras studier där läroplanen är och ska vara flexibel så att 

den kan anpassas till verksamheten.  Resultatet visade även att förskollärarna är osäkra på 

läroplanens upplägg vilket får en betydelse för det pedagogiska planeringsarbetet. Å ena sidan 

kan läroplanens öppenhet beskrivas som en vägledare som stödjer planeringsarbetet i 

förskolan (Sofou & Tsafos, 2010). Å andra sidan beskriver Nilsson (2016) att läroplanen kan 
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begränsa planeringen av förskolans verksamhet. Begräsningen beskrivs som att allt som 

genomförs ska dokumenteras skriftligt och analyseras. Det här skrivarbetet upplevs som ett 

måste, vilket resulterar i att glädjen och det spontana i det pedagogiska arbetet försvinner. Vi 

kan se likheter med Nilssons (2016) resultat gällande skrivarbetet med den föreliggande 

studien. Det här för att förskollärarna i den föreliggande studien resonerade kring att 

pappersarbetet såsom kvalitetsarbetet är betungande och tillsviss del överdrivet. En faktor till 

att det kan kännas betungande kan vara bristen på kunskap kring kvalitetsarbetes 

genomförande (Håkansson, 2016). Dock visar Sheridan, Williams och Sandberg (2012) samt 

Brodin och Renblad (2014) att en planerad verksamhet krävs för att utföra kvalitetsarbete i 

förskolans kontext. 

 
Pappersarbete kan även vara skriftliga planeringar för aktiviteter i förskolans verksamhet. I 

studiens resultat visas det att de är skillnad på att genomföra aktiviteter i barngruppen och 

vetskapen om varför dem faktiskt genomförs. Förskollärarna resonerar om den pedagogiska 

medvetenheten i det vardagliga arbetet. Mligos (2016) resultat visar att förskollärare inte kan 

följa sin planering och därmed sällan planerar aktiviteter i verksamheten.  Det här kan kopplas 

till den föreliggande studiens resultat där förskollärarna resonerar kring vikten av den 

pedagogiska medvetenheten. Enligt Slot, Leseman, Verhagen och Mulder (2015) kan en 

konsekvens vara att barn erbjuds för lite planerade aktiviteter då förskollärarna har svårigheter 

med att planera aktiviteter efter läroplanens strävansmål. Jonsson (2013) beskriver även att en 

konkretisering av läroplanens intentioner kan vara genom att planera efter de didaktiska 

frågorna, vad, när, varför och hur. Jonsson (2013)  å ena sidan betonar att arbetet med de 

yngre barnen sker i övergående här och nu, och i mindre utsträckning utifrån en planerad 

verksamhet. Å andra sidan visar Boströms et.al (2015) resultat att en balans mellan den fria 

leken och styrda och planerade aktiviteter utmanar barnen, samt ger dem verktyg till lärande 

och utveckling. Wang, Elicker, McMullen och Mao (2008) beskriver i sin studie att 

förskollärare i USA och Kina planerar och leder aktiviteter efter läroplanens strävansmål för 

att främja barns lärande.  

 
Boströms et.al (2014) resultat visar att en väl planerad verksamhet är grundläggande för ett 

samlärande mellan barn och förskollärare för att lära och utvecklas tillsammans. Granblom 

(2011) beskriver ett underlättande arbetssätt genom att dela in barngruppen i mindre 

konstellationer, dock krävs det att förskolan har en strukturerad och planerad verksamhet. I 

den föreliggande studiens resultat framgår det att förskollärarna resonerar kring att det är för 
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barnens skull som de planerar aktiviteter i verksamheten. Det här för att barnen ska lära sig 

och att lärandet ska vara lustfyllt. I Westlunds (2011) studie visar resultatet att förskollärarna 

planerar aktiviteterna efter barnens intressen för att främja deras lärande på ett lustfyllt sätt. 

Det här visar även vårt resultat i studien. Dock visar även Westlunds (2011) resultat att det är 

pedagogernas inställning till barns inflytande som är av betydelse i planeringen.  

 

I studiens resultat framkommer det att barnskötarna inte aktivt deltar i resonemangen som 

förskollärarna förde under intervjuerna. Bidragande faktorer kan vara förskollärarnas och 

barnskötarnas olika utbildningar och kompetenser. Det kan även bero på de olika 

respondenternas yrkeserfarenheter. Den föreliggande studiens resultat visar därmed en 

skillnad gällande förskollärarnas och barnskötarnas förmåga att resonera om sitt uppdrag och 

sin verksamhet. Därav är förskollärarnas uppdrag bärande för verksamheten.  

8.1 Diskussionssammanfattning 

I den föreliggande studien kan rimligen en slutsats dras att förskollärares osäkerhet kring 

läroplanen försvårar det pedagogiska planeringsarbetet. Det här genom att läroplanen är 

tvetydlig och tolkningsbar i utformningen av strävansmålen. Det är även rimligt att dra 

slutsatsen att planeringsarbetet och kvalitetsarbetet är betungande och tidskrävande. Det här 

genom att förskollärarna resonerar kring att det är ett måste och ett omfattande arbete. 

Ytterligare en slutsats är att de är av vikt att ha en pedagogisk medvetenhet i genomförandet 

av aktiviteter samt i verksamheten. Att som förskollärare ha en pedagogisk medvetenhet kan 

innebära att ha en vetenskap kring varför aktiviteter genomförs med barnen.   

8.2 Didaktiska implikationer 

Ett bidrag till det förskolepedagogiska fältet är att vi förhoppningsvis synliggör vikten av den 

pedagogiska planeringen av förskolans verksamhet.  Genom att synliggöra de diskurser som 

förskollärarna resonerar kring gällande den pedagogiska planeringen i förskolans kontext, 

önskar vi att bidra till en ökad medvetenhet av betydelsen att planera efter läroplanens 

strävansmål. Även att genomföra förskolans kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten. Vi 

önskar även att läroplanens tvetydighet öppnar upp för diskussioner inom det 

förskolepedagogiska fältet. Det här för att underlätta och möjliggöra planeringsarbetet med 

förskolans läroplan.  

8.3 Vidare forskning 
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Den här studien har belyst planeringsarbetet i förskolans kontext, ett område som är tidigare 

beforskat på både internationell och nationell nivå. Men den internationella forskningen visar 

läroplanens intentioner mer än själva planeringsarbetet med läroplanen som verktyg. Den 

nationella forskningen som berör ämnet är Nilssons (2016) avhandling, där resultatet visade 

att det finns en problematik med planeringsarbetet i förskolans kontext. Därmed är det av vikt 

att forska vidare på den planerade pedagogiska verksamhetens betydelse i relation till barns 

lärande och förskolans läroplan.  
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Bilaga 1 

Etikblankett 

Hej! 
Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i 
Halmstad och har påbörjat vårt examensarbete med inriktning på en planerad verksamhet i 
förskolan. En planerad verksamhet har struktur, planerade aktiviteter kopplat till läroplanen 
samt rutiner. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur förskollärare talar om den planerade 
verksamheten, eftersom det skulle kunna ge ett kunskapsbidrag till fältet att få ta del av hur 
andra förskollärare planerar sin verksamhet i förskolan. Med vårt arbete vill vi få en djupare 
förståelse kring den planerade verksamheten i förskolan. Vi beaktar Vetenskapsrådet etiska 
principer genom att informera deltagare om att det är frivilligt att delta och att deras 
medverkan kan avbrytas när som helst under arbetets gång. Intervjun kommer att 
dokumenteras genom ljudupptagning och materialet kommer endast att användas i 
examensarbetet. Alla namn och detaljer som kan identifiera er kommer att fingeras. Det vore 
mycket värdefullt för oss om Du skulle kunna tänka dig att delta i vår studie. 
  
Tack för hjälpen på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
Emma Svahn & Sara Makkonen 
 
Vid frågor så hör av er till någon av oss. 
Emma Svahn: emmsva14@student.hh.se 
Sara Makkonen: sarmak12@student.hh.se 
  

�–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	– 

□   JA,	 jag	 vill	 delta	 i	 intervju	 som	dokumenteras	 och	 används	 som	underlag	 för	
examensarbete	ht	17. 

□   NEJ,	jag	vill	inte	delta	i	intervju	som	dokumenteras. 

  
  
.................................................................................................................................................. 
Underskrift																																																															 

................................................................................................................................................. 
Namnförtydligande																																																																							Datum 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

Frågor till intervju: 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
Vad är en planerad verksamhet i förskolan för dig/ni? 

-          Kan du utveckla/berätta mer om en planerad verksamhet? 
-          Rutiner? 
-          Vardagliga situationer som mat och utgång… 

Hur ser ni på en planerad verksamhet/aktiviteter i relation till läroplanen för förskolan? 
-          Använder ni den som ett verktyg? Hur då? Varför? Berätta mer. 
-          Vilka möjligheter och begräsningar ser ni med läroplanen? 

Hur arbetar ni för att få en planerad (med rutiner och aktiviteter) verksamhet? 
-          Enskilt eller i arbetslaget? 
-          Timmar i veckan? Hur ser era planerings tillfällen ut? Berätta mer! 
-          Verbal planering? 
-          Skriftlig planering? I så fall, hur? Varför? För vem? Vad? Hur? Varför? 

Upplever ni att ni har tid att planera under utsatta timmar? Förklara! 
-          När är era planeringstider? 
-          Känner ni att ni får ro av att planera på er avsatta tid? Varför? 
-          Något önskemål ni hade velat ha angående planeringstid och allmänt? 
-          Hur ser ni på planerade verksamheten (ifall de har det) i relation till den praktiska 

verksamheten med barnen? 
-          Upplever ni att de är svårt att planera er verksamhets innehåll (från teori till praktik)? 
-          Hur ser ni på kvalitetsarbete i förskolan? Hur kvalitetssäkrar ni er förskola? 

Hur ser barnens delaktighet ut i planeringen av verksamheten innehåll? 
-          Hur då? Varför? 
-          Föräldrar? Samverkan med hemmet? 
-          Bemöta alla barns behov och intressen? 

Anser du/ni att förskolan ska ha en planerad verksamhet? 
-          I så fall varför? 
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