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ABSTRAKT 

Förskolan har gått från Barnstugor med ledarinnor till en statlig förskoleverksamhet med 

utbildade förskollärare. Sedan läroplanen för förskolan kom 1998 har förskolan haft en 

målstyrd verksamhet. Även om läroplanen innehöll mål gavs inga tydliga arbetssätt för hur 

förskolverksamheten skulle uppnå dessa mål. Efter att läroplanen reviderades 2011 utsågs 

förskollärare som ansvarsbärare till att planeringsarbetet skulle ske ut efter läroplanens mål. 

För en fungerande verksamhet krävs kompetenta förskollärare som utvecklas tillsammans 

med barnen. Barnen i sig ska även ses som kompetenta och verksamheten ska grundas på 

deras intressen och erfarenheter. 

Studien syftar till att ge en forskningsöversikt och kartläggning över forskningsläget gällande 

planeringsarbetet i förskolan. Metoden som användes i studien var en litteraturstudie som 

genomfördes med hjälp av insamlade artiklar från databaser. Studien har sin utgångspunkt i 

tre huvudfrågor som berör planeringsarbetet, läroplanen för förskolan samt synen på barns 

inlärningsprocess. Nio artiklar bearbetades i studien och ett resultat kunde fastställas. Studien 

belyste främst hur planeringsarbetet skulle utgå från läroplanen men att det skulle formas 

utifrån barnens intressen och vara relevant för barnens egen vardag. Vidare visade även 

resultatet att planeringen bör utgå från ett barnperspektiv samt en förståelse för barns 

inlärning. Leken och att barnen hade roligt verkade vara den största aspekten till barns 

inlärning.  Resultatet visar även förskolläraryrkets komplexitet då planeringsarbetet både kan 

påverkas av barnens föräldrar samt förskollärarens kollegor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NYCKELORD 

förskola, förskollärare, lärande, läroplan, planering 

 

 

 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ..................................................................................................................................... 1 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .................................................................................................. 2 

2.1. SYFTET .................................................................................................................................... 2 

2.2. FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................. 2 

3. BAKGRUND ..................................................................................................................................... 3 

3.1. LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN GENOM HISTORIEN .............................................................. 3 

3.2. BARNSYN OCH FÖRSKOLANS PLANERING GENOM HISTORIEN ......................................... 4 

3.3. FÖRSKOLLÄRARE SOM YRKE ................................................................................................ 5 

3.4. BEGREPP ................................................................................................................................. 6 

4. METOD ........................................................................................................................................... 8 

4.1. VAL AV METOD ....................................................................................................................... 8 

4.2. URVAL AV UNDERSÖKNINGSMATERIAL ............................................................................... 8 

4.3. AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................... 9 

4.4. PRESENTERANDE AV DE 9 ARTIKLARNA .............................................................................. 9 

4.5. UTFÖRANDE ......................................................................................................................... 11 

5. RESULTAT OCH ANALYS .............................................................................................................. 13 

5.1. PÅ VILKET SÄTT PLANERAS FÖRSKOLEVERKSAMHETEN? ................................................ 13 

5.1.1. PLANERA UTIFRÅN BARNENS INTRESSEN. ................................................................. 13 

5.1.2. PLANERINGSSTRATEGIER ............................................................................................ 14 

5.1.3. PLANERING OCH REFLEKTION ................................................................................... 16 

5.1.4. PLANERING I ARBETSLAG ............................................................................................ 16 

5.1.5. PLANERING MED FÖRÄLDRAINFLYTANDE ................................................................. 17 

5.2. HUR ANVÄNDS LÄROPLANEN? ........................................................................................... 18 

5.2.1. PLANERA UTIFRÅN LÄROPLANEN ............................................................................... 18 

5.2.2. LÄROPLANEN SOM RIKTLINJE-”MÅL ATT STRÄVA MOT…” ....................................... 19 

5.2.3. LÄROPLANEN SKA VARA EN NATURLIG DEL AV VARDAGEN ..................................... 19 

5.2.4. SE BARNEN SOM OLIKA INDIVIDER ............................................................................ 19 

5.2.5. ARBETE MED LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLA I ANDRA LÄNDER .................................... 20 

5.3. HUR ÄR SYNEN PÅ BARNS LÄRANDE? ................................................................................. 22 

5.3.1. LÄRANDEBEGREPPET KOPPLAT TILL GRUNDSKOLAN .............................................. 22 

5.3.2. SYNEN PÅ BARNS LÄRANDE- VIKTIGT FÖR PLANERINGEN ....................................... 22 

5.3.3. LÄRANDEBEGREPPET ................................................................................................... 23 



 

 

5.3.4. LÄRANDE SOM INDIVIDUELL PROCESS ...................................................................... 23 

5.3.5. LÄRANDE SOM INTERAKTIONSPROCESS .................................................................... 23 

5.3.6. LEK OCH LÄRANDE ...................................................................................................... 24 

5.4. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS ................................................................ 24 

6. DISKUSSION ................................................................................................................................. 25 

6.1. RESULTAT OCH ANALYS DISKUSSION ................................................................................ 25 

6.1.1. FÖRSKOLEVERKSAMHETENS PLANERING .................................................................. 25 

6.1.2. ANVÄNDNING AV LÄROPLANEN .................................................................................. 26 

6.1.3. SYNEN PÅ BARNS LÄRANDE ......................................................................................... 27 

6.2. METODDISKUSSION ............................................................................................................ 28 

6.3. SLUTSATS .............................................................................................................................. 29 

7. FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................................................... 30 

8. LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................................................................ 31 

 



 

~ 1 ~ 
 

1. INLEDNING 

Läroplanen för förskolan kom 1998 och sedan dess har förskoleverksamheten varit målstyrd.  

Men läroplanen saknar anvisningar för hur verksamheten ska uppnå dessa mål. Den 

pedagogiska planeringen är på så sätt fri från direktiv och öppen för arbetslagets egen 

tolkning.
1
 

Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet.
2
 

Citatet ovan ger en bild av det pedagogiska uppdraget och vidare förskollärares yrkesroll. 

Förskollärarens arbetsuppgifter har preciserats ytterligare då den reviderade läroplanen trädde 

i kraft den 1 juli 2011.  Med den nya revideringen av läroplanen har förskolläraren särskilt 

ansvar för att arbetet sker efter läroplanen samt att förskolläraren nu har egna ansvarspunkter i 

målen och riktlinjerna, tidigare har ansvarspunkterna enbart legat hos hela arbetslaget. Som 

förskollärare krävs en kompetens och vilja att barnen ska lära sig något och även sig själv. 

Tillsammans med barnen utvecklas läraren, vilket gör att verksamheten ska grundas på 

barnens nyfikenhet och intressen. 
3
 Detta står även i läroplanen:  

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. 

Flödet av barnens tankar och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
4
 

Barnet ska ses som kompetent och därför är det viktigt att förskoleverksamhetens 

planeringsarbete bygger på barnens egna erfarenheter och intressen. Eftersom direktiven för 

verksamhetens arbetsätt är så fria krävs tolkning av läroplanens mål.
5
 Denna studie kommer 

därför ge en övergripande bild över hur förskoleversamhetens planeringsarbete går till och 

vilka faktorer som påverkar ett sådant arbete.  

                                                      
1 (Skolverket, 2004) 
2 (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4) 
3 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
4 (Utbildningsdepartementet, 2006, ss. 8-9) 
5 (Skolverket, 2004) 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1. SYFTET 

Syftet med denna studie är att ge en forskningsöversikt och kartlägga hur 

planeringsarbetet i förskolan kan se ut.  

2.2. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Litteraturstudiens övergripande fokus kommer att behandla dessa frågor: 

 På vilket sätt planeras förskoleverksamheten?  

 Hur används läroplanen? 

 Hur är synen på barns lärande? 
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3. BAKGRUND 

 

3.1. LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN GENOM HISTORIEN 

Det vi idag kallar förskola har sin härkomst från barnträdgårdarna under 1900-talets 

början.
6

 I början av seklet fanns det inte läroplaner som vi har i dagens 

förskoleverksamhet utan då utformades verksamheten från handböcker och skrifter ur 

tidningen Barnträdgården.
7
 Friedrichs Fröbel som var grundaren till barnaträdgårdarna, 

förespråkade en hemlik pedagogik. Hans pedagogik byggde på att skapa fria människor, 

genom lek och sysselsättning anpassad efter barnens ålder. Detta skedde under ordnade 

förhållanden som ett komplement för hemmet. Tankarna var att barnet växte i sig själva 

genom sin nyfikenhet och med hjälp av ordnad miljö fick dem hjälpmedlen som kunde 

behövas för en sådan utveckling.
8
 Hjälpmedlen som verksamheten byggde på var så 

kallade fröbelska lekgåvor som var totalt 20 stycken. Dessa utgjordes av boll, klot, tärning 

och vals, byggning med klossar, figurläggning med skivor, räkning med trästickor 

modellering, teckning, pappersvikning, utsyende osv. Leken med gåvorna byggde på att 

dela en helhet i mindre delar och sedan återskapa den. Konceptet var att ett 

sysselsättningsområde skulle bestämmas i början av året och sedan fortsätta året ut.
9
 På 

1930-talet ansågs det dock att detta koncept var för vuxenstyrt och att enbart det vuxna 

styrde barnens skapande. Barnträdgården omarbetades så att barnens egna intressen skulle 

träda fram.
10

  

När den statliga Barnstugeutredningen kom 1968 (med slutbetänkande 1975) fastställdes 

det att alla barn från 6 års ålder skulle ha rätt till allmän förskola (det var först i detta 

sammanhang termen ”förskola” formades). I samband med denna utredning formulerades 

även pedagogiska principer, så som arbetslag, åldersblandade grupper etc. samtidigt som 

en ”Arbetsplan för förskolan” gavs ut av en expertgrupp från socialstyrelsen, denna 

arbetsplan skulle vägleda förskolepersonalen i ett förändrat arbetsätt. Barnet skulle nu ses 

som en hel och odelbar varelse och denna syn skulle styra verksamhetens arbetssätt och 

innehåll.
11

 

Pedagogiska programmet för förskolan kom ut 1987 och kan ses som en vidareutveckling 

av Barnstugeutredningen.  Detta program byggde på två utvecklingsskeenden. Den första 

belyste vikten av barnets identitetsutveckling som en central del i verksamheten. Barnet 

ska känna sig trygg och utveckla sin identitet i förhållande till andra människor. Det andra 

                                                      
6 (Alvestad, 2001)  
7 (Vallberg Roth, 2001)  
8 (Pramling Samulesson & Sheridan, 2006) 
9 (Rubinstein Reich, 1996) 
10 (Vallberg Roth, 2001) 
11 (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992) 

I BAKGRUNDSDELEN BEHANDLAS FÖRSKOLLÄRARYRKET OCH DESS PLANERING UTIFRÅN ETT HISTORISKT 

PERSPEKTIV. HÄR TAS ÄVEN BEGREPP UPP SOM ÄR VÄSENTLIGA FÖR DENNA UPPSATS, SÅ SOM PLANERING, 

LÄROPLAN OCH FÖRSKOLELÄRARE. 
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utvecklingsskeendet belyser man barnets kompetensutveckling som innebär att ge barnet 

möjlighet att utnyttja sina kunskaper och färdigheter i meningsfulla sammanhang. 

Programmet belyser även hur identitet och kompetens utvecklas tillsammans och är 

beroende av varandra.
12

 

Under 1990 tog utbildningsdepartementet och skolverket ansvaret förskolan och gav den 

en målstyrd läroplan med mål att sträva mot. Arbetsformen sker på kommunal och lokal 

nivå där barnen ska ses som individer och vara i största fokus i lek, tema och projekt i 

förskoleverksamheten. Vår svenska förskola fick dessutom sin första läroplan 1998 med 

föreskrifter av regeringen.
13

 

3.2. BARNSYN OCH FÖRSKOLANS PLANERING GENOM HISTORIEN 

Även om det genom historien inte har funnits någon läroplan för förskolan har det alltid 

funnits planering av verksamheten på ett eller annat sätt, där pedagoger (de som ansvarar 

för barnen på förskolan enligt Rockström & Jonasson) planerade verksamheten utifrån det 

de ansåg viktigt. Eftersom planeringen och aktiviteterna skilde sig för olika förskolor sågs 

inte förskolan som en helhet då verksamheterna skedde oberoende av varandra.
14

 På 1980-

talet forskades det om förskole-och barnpedagogik vilket gjorde att synen på barnet 

förändrades. Barnet sågs kompetent redan vid födsel och var inte som tidigare teorier en 

passiv skör individ. Pedagogiken skulle nu ta hänsyn till varje barns individualitet och att 

barnen befann sig i olika stadier i sin utveckling.
15

 

I och med det pedagogiska programmet för förskolan 1987 fick förskolans personal 

uppgifter och mål att genomföra i den pedagogiska verksamheten, där  barnets 

identitetsutveckling samt kompetensutveckling lyfts fram. Programmet belyste således att 

planeringsarbetet i förskolan skulle ta hänsyn till barnet och ge det möjligheter att 

utveckla nya kunskaper. Utgångspunkter för planeringen skulle därför ligga i barnets 

tidigare upplevelser och kunskaper. Personalen i sig skulle nu vara förskolepedagogiskt 

utbildade, inte nödvändigtvis till förskollärare. Arbetet i förskolan skulle nu även ske i 

arbetslag och arbetet skulle vara fördelat efter personalens kompetens.
16

 

Genom förskolans historia har det funnits flera olika strategier för verksamhetens innehåll 

och hur detta ska planeras. På grund av att förskolan har starka traditioner har förändringar 

tagit lång tid att genomföra. Det finns forskning som visar att det har tagit 10 år efter att 

förskolan fick sin läroplan 1998 innan man insett vad läroplanen kan tillföra 

verksamheten.
17

 

Enligt den nuvarande läroplanen för förskolan skall nu verksamheten planeras utefter de 

uppsatta målen som finns. Förskollärare ska idag ha avsatt så kallad ”barnfri tid” där de 

ska arbeta med planering, terminsvis sker en grovplanering och en finplanering görs 

                                                      
12 (Kihlström, 1998) 
13 (Vallberg Roth, 2001) 
14 (Rockström & Jonasson, 1986) 
15 (Kummel, 2002) 
16 (Kihlström, 1998) 
17 (Lager, 2008 i Sheridan, Pramling Samulesson, & Johansson, 2009) 
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veckovis.
18

 Finns det sedan en tydlig planering utifrån målen ges barnen möjlighet till en 

varierande verksamhet av hög kvalitet.
19

 Dock är det viktigt att personalen inte planerar 

samma saker av gammal vana utan varierar utifrån barnen för att ge dem bästa möjliga 

förutsättningarna till lärande och utveckling.
20

 

3.3. FÖRSKOLLÄRARE SOM YRKE 

Själva yrket som förskollärare har förändrats mycket genom det senaste seklet i takt med 

att nya stadgar tagit form i verksamheten. I seklets början i barnträdgårdarna var 

yrkestiteln ”ledarinna”. Dessa skulle se yrket som sitt kall och i utbildningen talades det 

om ”barnet, saken, kallet”.
21

 ”Barnen skall ledas, ej skolas, och deras fostran ska inte vara 

skolmässig utan moderlig”
22

 – detta var den pedagogiska grundtanken.
23

 Hösten 1902 

startade den första ledarutbildningen i Norrköping. Åren mellan 1946-76 utbildades 

förskollärarna i så kallade förskoleseminarium. Denna utbildning var dyr och många 

elever hoppade därför av utbildningen. 
24

 

I mitten av 1950-talet skedde en stor förändring i yrkestitlarna. År 1955 antogs titeln 

”förskollärare”, tidigare hade yrket bara benämnts i feminina former så som ”ledarinna” 

och ”föreståndarinna”. Manliga praktikanter i verksamheten sågs nu som en sensation. 

Yrket hade nu även fått en högre status i samhället. Tidigare hade det varit önskvärt med 

en moder som stannade hemma med sina barn men nu var det istället så att förskolan 

skulle finnas som ett stöd för modern när hon förvärvsarbetade utanför hemmet. 
25

 1968 

förstatligades förskollärarutbildningen och barnomsorgen ökade kraftigt och även 

utbildningen.
26

 

I samband med Barnstugeutredningen ändrades yrket ytterligare då termer som 

”arbetslag” och ”årsblandade grupper” infördes. Förskolläraren skulle nu se barnet som en 

hel varelse och låta barnet vara central i verksamheten.
27

 Så är det ännu idag, en 

förskollärare arbetar i ett arbetslag där ansvaret för verksamheten delas med den övriga 

personalen i verksamheten, exempelvis barnskötare.
28

 

Viktigt att nämna är även att förskollärarutbildningen blev en högskoleutbildning i 

samband med högskolereformen 1977. Denna reform innebar att all eftergymnasial 

utbildning skulle bedrivas i form av högskoleutbildning, så även förskollärarutbildningen. 

Utbildningen fortsatte att vara en enskild högskoleutbildning fram tills 2001 då den istället 

blev en särskild inriktning i lärarprogrammet.
29

 

Det är tydligt att förskoleverksamheten har ändrats genom seklet, och så även yrket. Yrket 

är fortfarande i förändring, den senaste förändringen som har skett i yrket är läroplanens 

intåg och även den nya lärarutbildningen som bildats. När förutsättningarna ser 
                                                      
18 (Skolverket, 2004) 
19 (Kärrby, 1992) 
20 (Skolverket, 2004) 
21 (Kihlström, 1998) 
22 (Vallberg Roth, 2001, s. 251) 
23 (Ibid) 
24 (Hartman, 2012) 
25 (Vallberg Roth, 2001) 
26 (Hartman, 2012) 
27 (Vallberg Roth, 2001) 
28 (Skolverket, 2004) 
29 (Hartman, 2012) 
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annorlunda ut för yrket måste verksamheten och det pedagogiska arbetet ändras i takt med 

det. För att vara en bra förskollärare krävs en viss lärarkompetens. Dagens 

förskollärarkompetens består av värderingar, kunskaper och ideologier på olika nivåer, så 

som individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.
30

  

Det finns även fyra olika kompetenser en bra lärare bör utvecklas i. Den första handlar om 

den personliga kompetensen där det handlar om kommunikation med barnen, och ett 

engagemang i barnens liv, samt att vara positiv och generös. Den pedagogiska 

kompetensen är den andra, där det mer handlar om hur barn lär och utvecklas. Kunskap 

ses som den tredje kompetensen där läraren besitter kunskap om vad barnen vill lära sig. 

Didaktiska kompetensen blir skäligen den sista och innebär att läraren har en förmåga att 

skapa förutsättningar för barnens lärande.
31

 Lärarkompetensen är otroligt viktig för hela 

förskoleverksamhetens kvalitet och den har en central roll för barnens lärande, utveckling 

och välbefinnande. Som lärare är det därför otroligt viktigt att denne förstår sitt 

läraruppdrag och blir medveten om den viktiga rollen de har i verksamheten. 
32

 

3.4. BEGREPP 

 PLANERING 

Staffan Stukát skriver att planering är: 

… en genomtänkt plan för att uppnå ett visst mål. Planeringen kan ha karaktären 

av ett idéutkast men kan även ha en mer bindande status. Man försöker se in i 

framtiden och bilda sig en föreställning av vad som kan ske genom olika 

handlingsalternativ.
33

 

Detta citat definierar hur planeringsbegreppet kommer användas i denna studie. 

 LÄROPLAN 

Jag väljer i denna avhandling att använda mig av nationalencyklopedins definition av 

läroplanen. De beskriver läroplanen som ett statligt styrdokument med mål och 

riktlinjer samt gemensam värdegrund för verksamheten inom det offentliga 

skolväsendet.
34

 

 LÄRANDE 

I denna studie syftar ett lärande på hur människan tar till sig kunskap från det att de 

föds till det dör.  

 FÖRSKOLLÄRARE 

Förskollärare kommer vara i fokus i denna studie, eftersom det i regel är deras ansvar i 

förskolan att stå för planeringen. Att påpeka är dock att arbetslaget delar ansvaret för 

                                                      
30 (Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011) 
31 (Marton, 1980 i Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011) 
32 (Sheridan, Pramling Samulesson, & Johansson, 2009) 
33 (Stukát, 1998, s. 15) 
34 (Nationalencyklopedin, 2012) 



 

~ 7 ~ 
 

planeringen, emellertid brukar förskolläraren ta på sig detta ansvar då de har den 

högsta utbildningen i arbetslaget.
35

  

                                                      
35 (Skolverket, 2004) 
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4. METOD 

 

4.1. VAL AV METOD 

Då syftet med denna studie är att ge en forskningsöversikt och kartlägga hur 

planeringsarbetet i förskolan kan se ut valdes en litteraturstudie som metod. Genom att 

göra en litteraturstudie ges hjälp på flera punkter, exempelvis vid problemformulering, 

metodval eller analysteknik med mera. Det kan ge en bild av forskningsläget gällande 

planeringsarbetet i förskolan. Det finns flera punkter om varför det finns behov av att göra 

en forskningsöversikt i ett visst ämne. Bland annat är det att: forskaren saknar överblick 

över området, det finns motstridig kunskap, forskaren har en ny aspekt på en översikt eller 

att översiktens syfte är att ge stöd för någon praktik.
36

 Mitt intresse ligger i att få en 

överblick av fältet inom planeringen i förskolan och samtidigt vill jag få kunskap i min 

senare praktiserande roll som förskolepedagog, därför valde jag just denna metod. 

4.2. URVAL AV UNDERSÖKNINGSMATERIAL 

Sökningen av artiklar skedde främst via databasen ERIC. Sökorden som användes i ERIC 

var: planning in preschool, planning in kindergarten, preschool teachers planning, 

preschool teachers, preparation for preschool teachers, curriculum in preschool och 

preschool teachers work. Med hjälp av dessa ord fick jag totalt 27200 antal träffar, och jag 

valde att begränsa sökningen ytterligare. Sökningen bestod av samma ord men avgränsat 

till att dessa ord skulle tillhöra ord i titeln på skrifterna. Detta resulterade i 796 skrifter. 

Arbeten kunde lätt uteslutas med hjälp av deras titlar och nyckelord. Vissa arbeten fick 

tyvärr uteslutas på grund av att det inte var tillgängliga. De arbeten som var kvar blev 

granskade i abstrakten och ytterligare arbeten uteslöts då det inte behandlade de jag var 

ute efter. 

Då ERICs databaser ger övergripande träffar på engelska artiklar ville jag även ha svensk 

forskning som känns lite mer relevant för mig. Jag utökade därför min sökning till 

samsökningstjänsten Discovery, där jag fick möjlighet att söka över alla databaser på 

Högskolan i Gävle. Möjligheten till att få både engelska och svenska artiklar underlättade. 

Även på denna sida använde jag de ovannämnda sökorden, men även svenska sökord som 

planering i förskola, förskollärare, förskolans läroplan, förskollärarens yrke och förskola. 

Genom att använda mig av svenska ord fick jag då fram totalt 804 vetenskapliga artiklar 

skrivna av skandinaviska forskare, och sedan med sökorden begränsade till titlar återstod 

138 st. Men även här var det flera artiklar som uteslöts efter genomläsandet av abstrakten.  

                                                      
36 (Backman, 2008) 

I DETTA AVSNITT PRESENTERAS VARFÖR EN LITTERATURSTUDIE VALT SOM METOD, HUR URVALET AV DATA GÅTT 

TILL OCH HUR UNDERSÖKNINGENS RESULTAT BEARBETAS OCH AVGRÄNSAS. 
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4.3. AVGRÄNSNINGAR 

Efter att ha totalt 934 stycken artiklar (796 stycken från ERIC och 138 stycken från 

Discovery) uteslöts många på grund av att abstrakten inte stämde in med arbetet. Många 

handlade om specifika planeringar så som matematisk planering, dessa uteslöts då 

studiens fokus ligger på den övergripande planeringen i förskolan. Dock upptäckte jag 

efter dessa avgränsningar att det endast kvarstod tre stycken artiklar beskrivande en sådan 

planering. För att studien skulle vara genomförbar utökades därför fokus till förskolans 

läroplan också, eftersom den ska ligga till grund för verksamhetens planering.  

Slutsligen valdes 9 stycken artiklar som alla behandlar ämnet planering på ett eller annat 

plan.  Vissa av artiklarna belyser inte alla frågeställningar men tillsammans ska artiklarna 

ge en helhet av forskningsläget. 

4.4. PRESENTERANDE AV DE 9 ARTIKLARNA 

 Alvestad, M. (2004). Preschool teachers' understandings of some aspects of educational planning 

and practice related to the national curricula in Norway. International Journal of Early Years 

Education, 12(2), 83-97. 

 Alvestad, M., & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis 

relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk Barnehageforskning, 2(2), 57-68. 

 Berntsson, P. (1999). Förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 4(2), 198-211. 

 Hedges, H., Cullen, J., & Jordan, B. (2011). Early years curriculum: funds of knowledge as a 

conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43(2), 185-205. 

 Korkeamäki, R.-L., & Dreher, M. J. (2012). Implementing curricula that depend on teacher 

professionalism: Finnish preschool and early childhood core curricula and literacy-related 

practices. European Early Childhood Education Research Journal , 20(2), 217-232. 

 Lee, J. S. (2006). Preschool Teachers’ Shared Beliefs About Appropriate Pedagogy for 4 -Year-

Olds. Early Childhood Education Journal, 33(6), 433-441. 

 Lieber, J., Butera, G., Hanson, M., Palmer, S., Horn, E., & Czaja, C. (2010). Sustainability of a 

Preschool Curriculum: What Encourages Continued Use Among. NHSA Dialog: A Research-to-

Practice Journal for the Early Childhood Field, 13(4), 225-242. 

 Nell, M. (2009). Using the Integrative Research Project Approach to Facilitate. Journal of Early 

Childhood Teacher Education, 30:1, 79-88. 

 Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool  teaching in Sweden – 

a profession in change. Educational Research, 54(4), 415-437. 
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Tabell 1 Artiklarnas innehåll som syfte, metod, urval samt vilket i land studien utfördes. 

ARTIKEL SYFTE METOD URVAL LAND 
(Alvestad, 

2004) 

Undersöka vad norska förskollärare 

förståelse av lärande I utbildande 

arbete med barn och hur det är 

relaterat till läroplanen. 

Djupintervjuer 8st förskollärare Norge 

(Alvestad & 

Berge, 2009) 

Lyfta fram, analysera och diskutera 

svenska förskollärares av den 

pedagogiska planeringen och 

praktiken. 

Djupintervjuer 8 st förskollärare Sverige 

(Berntsson, 

1999) 

Diskutera läroplanens relation, ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv, till 

förskolläraryrkets professionella 

status. 

Analys av förskolans 

läroplan 

Läroplanen för 

förskolan 

Sverige 

(Hedges, 

Cullen, & 

Jordan, 2011) 

Ge en bild av hur arbetet med en 

intressebaserad läroplan för 

förskolan kan se ut i Nya Zeeland 

Kvalitativ studie med 

deltagandeobservationer 

och enskilda intervjuer med 

deltagarna 

Två förskolor 

med 10 lärare och 

35 barn, samt 

föräldrar till 11 

barn intervjuades 

Nya 

Zeeland 

(Korkeamäki 

& Dreher, 

2012) 

Undersöka lärarnas praktik I 

förskolan I förhållande till de sju 

teman som identifieras läroplanen 

relaterat till lärande situationer, 

språk- och kommunikations-

områden 

Observationer av 

förskollärare samt analys av 

läroplanen 

10st erfarna 

lärare i en 

förskola 

Finland 

(Lee, 2006) Skapa en dialog mellan förskollärare 

om lämpliga metoder och mål i 

arbetet med 4åringar 

Utvärderande lärarintervjuer 

efter att visa dem filmer av 

2 olika lärarandsituationer 

(lärar-riktad och barn-

riktad) 

18st förskollärare USA 

(Lieber, o.a., 

2010) 

Införa en CSS-läroplan (Children’s 

School Success) i förskolan och 

sedan efter ett år undersöka 

hållbarheten eller fortsatta 

genomförandet av en integrerad 

läroplan. 

Lärarintervjuer om deras 

besluta att fortsätta använda 

den integrerade läroplanen. 

43st förskollärare USA 

(Nell, 2009) Presentera ett sätt för läraren att få 

träning i att utveckla en långsiktig 

och sammanhängande strategi för att 

bemöta barnens frågor inom ett 

specifikt ämne. Detta sker med hjälp 

av IRP (Integrative Research 

Project), som vidare hjälper läraren i 

den långsiktiga planeringen och ger 

barnen en enhetlig och effektiv 

undervisning.  

Lärarreflektion ett år efter 

påbörjat arbete med IRP. 

Information 

saknas .37 

USA 

(Sheridan, 

Williams, 

Sandberg, & 

Vuorinen, 

2011) 

Undersöka innebörden av ordet 

förskollärarkompetens hos svenska 

förskollärare. 

Lärarintervjuer, enskilda 

och semi-strukturerade . 

15 förskolor i 

Göteborg och 

Stockholm samt 

15 i övriga 

landet. Från varje 

förskola deltog en 

förskollärare med 

sin barngrupp. 

Sverige 

  

                                                      
37 Artikeln anger inte hur många som deltog, men att studien baseras på ”No child left behind”-studien där 

251st lärare deltog 
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4.5. UTFÖRANDE  

När de 9 artiklarna var valda lästes dessa igenom noggrant och artiklarna kategoriserades 

enkelt beroende på vilka frågor dessa sågs svara för med hjälp av en enkel tabell (se 

nedan). Vissa texter, som tidigare nämnts, hamnade i flera av kategorierna. Efter denna 

kategorisering lästes artiklarna återigen noggrant och det relevanta i artiklarna markerades 

med olika färger beroende på vilken av frågeställningarna den svarade till. Proceduren 

upprepades flera gånger för att säkerställa att just den markerade texten var av relevans 

och att ingen av den övriga texten missades. 
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Tabell 2 Kategorisering av artiklarna 

På vilket sätt 

planeras 

förskolverksamhe

ten? 

Hur används 

läroplanen? 

 

Behövs 

planeringen i 

förskolan? Vad är 

syftet? 

Hur skapas tid för 

planering? 

Hur är synen på 

barns lärande? 

(Alvestad, 

2004) 

(Alvestad & 

Berge, 2009) 

(Berntsson, 

1999) 

(Hedges, 

Cullen, & 

Jordan, 2011) 

(Korkeamäki 

& Dreher, 

2012) 

(Lee, 2006) 

(Lieber, o.a., 

2010) 

(Nell, 2009) 

(Sheridan, 

Williams, 

Sandberg, & 

Vuorinen, 

2011) 

(Alvestad, 

2004) 

(Alvestad & 

Berge, 2009) 

(Berntsson, 

1999) 

(Hedges, 

Cullen, & 

Jordan, 2011) 

(Korkeamäki 

& Dreher, 

2012) 

(Lee, 2006) 

(Lieber, o.a., 

2010) 

(Sheridan, 

Williams, 

Sandberg, & 

Vuorinen, 

2011) 

(Hedges, 

Cullen, & 

Jordan, 2011) 

(Nell, 2009) 

 

(Sheridan, 

Williams, 

Sandberg, & 

Vuorinen, 

2011) 

 

(Alvestad, 

2004) 

(Alvestad & 

Berge, 2009) 

(Hedges, 

Cullen, & 

Jordan, 2011) 

(Korkeamäki 

& Dreher, 

2012) 

(Lee, 2006) 

(Nell, 2009) 

(Sheridan, 

Williams, 

Sandberg, & 

Vuorinen, 

2011) 

 

 

Som tabellen utvisar blev det tydligt att två frågor inte gick att behandla genomgående då det 

inte togs upp i artiklarna. Frågorna om planeringens syfte och tidsskapandet valdes därför bort 

som egna kategorier och behandlades lättare under den övergripande frågan om hur 

förskoleverksamheten planeras. 

Vidare i kategoriseringen stod det även klart att flera av artiklarna även belyste synen på 

lärande som en viktig aspekt av planeringen samt förskoleverksamheten, därmed uppkom en 

sista kolumn i tabellen (se ovan) samt en till frågeställning. Kategorierna/frågeställningarna 

för resultatet samt analysen blev där med: 

 På vilket sätt planeras förskoleverksamheten? 

 Hur används läroplanen? 

 Hur är synen på barns lärande? 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

5.1. PÅ VILKET SÄTT PLANERAS FÖRSKOLEVERKSAMHETEN? 

 Alvestad, M. (2004). Preschool teachers' understandings of some aspects of educational planning 

and practice related to the national curricula in Norway. International Journal of Early Years 

Education, 12(2), 83-97. 

 Alvestad, M., & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis 

relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk Barnehageforskning, 2(2), 57-68. 

 Berntsson, P. (1999). Förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 4(2), 198-211. 

 Hedges, H., Cullen, J., & Jordan, B. (2011). Early years curriculum: funds of knowledge as a 

conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43(2), 185-205. 

 Korkeamäki, R.-L., & Dreher, M. J. (2012). Implementing curricula that depend on teacher 

professionalism: Finnish preschool and early childhood core curricula and literacy-related 

practices. European Early Childhood Education Research Journal, 20(2), 217-232. 

 Lee, J. S. (2006). Preschool Teachers’ Shared Beliefs About Appropriate Pedagogy for 4-Year-

Olds. Early Childhood Education Journal, 33(6), 433-441. 

 Lieber, J., Butera, G., Hanson, M., Palmer, S., Horn, E., & Czaja, C. (2010). Sustainability of a 

Preschool Curriculum: What Encourages Continued Use Among. NHSA Dialog: A Research-to-

Practice Journal for the Early Childhood Field, 13(4), 225-242. 

 Nell, M. (2009). Using the Integrative Research Project Approach to Facilitate. Journal of Early 

Childhood Teacher Education, 30:1, 79-88. 

 Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool teaching in Sweden – 

a profession in change. Educational Research, 54(4), 415-437. 

5.1.1. PLANERA UTIFRÅN BARNENS INTRESSEN. 

För att kunna genomföra en planerad aktivitet är det viktigt att idén om aktiviteten är 

inspirerad av barnen. Alvestad & Berge skriver om hur förskollärare använder sig av 

barnobservationer för att komma till insikt i vart barnens intresse ligger. Den 

informationen använder de sig sedan av när det planerar aktiviteterna.
38

  

Enligt Hedges, Cullen, & Jordan, är det viktigt att samtala med barnen om deras 

intressen. Att känna till barnens intressen hjälper till i planeringsarbetet men samtalet 

hjälper även barnen. Genom att förskolläraren för en dialog med barnet och genuint 

visar sitt intresse för det hjälper läraren barnet i sin tankeprocess och även i sin 

                                                      
38 (Alvestad & Berge, 2009) 

I DENNA FRAMSTÄLLNING AV RESULTAT, SOM DETTA AVSNITT BEHANDLAR KOMMER SVARA PÅ DE TRE 

FRÅGESTÄLLNINGARNA SOM FRAMSTÄLLTS.  FÖRSTA FRÅGAN KOMMER HANDLA OM SÄTTET 

FÖRSKOLEVERKSAMHETEN PLANERAS, DÄREFTER PRESENTERAS LÄROPLANENS ANVÄNDNING OCH SLUTLIGEN 

REDOVISAS FÖRSKOLLÄRARES SYN PÅ BARNS LÄRANDE. UNDER VARJE RUBRIK/FRÅGESTÄLLNING PRESENTERAS 

VILKA ARTIKLAR SOM BEHANDLAR DENNA FRÅGA DÄREFTER REDOVISAS ARTIKLARNAS SVAR TILL FRÅGAN. 
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kunskapsutveckling. Dialogen hjälper även barnet att utveckla sin språkliga färdighet. 

Via dialogen får även förskolläraren insikt i vilka gemensamma intressen de har med 

barnet och så även vilka områden läraren kan lära ut utifrån lärarens egna intressen. På 

så sätt vet läraren vilka aktiviteter både barnet och läraren kan göra tillsammans.
39

 

Korkeamäki & Dreher menar att genom att lyssna på barnets egna intressen blir även 

verksamheten barncentrerad och barnen ses som individer och inte som ett kollektiv. 

Trots att verksamhetsplaneringen bör ha sin grund i läroplanen ges inte direktiv om 

hur förskolläraren ska arbeta för att uppnå det som står i läroplanen. Detta gör att 

verksamheten enkelt kan bygga på barnens intressen och förskolan kan på sådant sätt 

bli barninvolverad.
40

 

Lee skriver i sin artikel om att förskollärarna om och om igen påpekar hur viktigt det 

är att barnen har roligt i förskolan.
41

 Förskollärarna poängterar att det inte är viktigt för 

små barn att lära sig det akademiskt så som skriva och läsa etc. En av förskollärarna i 

studien säger så här: ‘‘cognitive skills, I don’t think it ever takes precedence over the 

social skills’’
42

 Planeringsarbetet i förskolan ska därför fokusera på att barn har roligt 

och utvecklar sin sociala kompetens tillsammans med andra. 
43

 

När det gäller temaarbete, som är en mer övergripande planering över en längre tid än 

enstaka aktivitetsplaneringar, är det även här bra att utgå från barnen. Förskollärarna i 

Alvestad & Berges undersökning beskriver deras förarbete till tema som en pendling 

mellan observationer och samtal med barnen.
44

 De mappar upp barnens intresse och 

diskuterar dem tillsammans i arbetslaget vartefter de senare väljer ett tema som 

intresserar barnen för stunden. Arbetslaget sitter sedan och reflekterar över barnens 

kunskap om det specifika temat, vad barnen vill lära sig, hur och varför det vill lära sig 

något om det temat. 
45

 

5.1.2. PLANERINGSSTRATEGIER 

Enligt Nell kan planering vara väldigt stressande för en lärare och det krävs strategier 

för hur upplägget av planeringen ska se ut.
 46

 I regel måste det bestämmas vad 

aktiviteten ska ha för ett mål, hur aktiviteten ska utföras, om aktiviteten behöver några 

redskap och sist behövs det en metod som visar om aktivitetens mål blev uppfyllda. I 

USA finns det ett projekt som heter Integrative Research Project (IRP) som ska hjälpa 

förskollärarna att planera på långsikt och även hjälpa dem att svara på frågor som 

barnen eventuellt har. Tanken med IRP är att förskolläraren ska börja med en 

”forskningsfråga” som förskolläraren tillsammans med barnen ska ta reda på. Som 

tidigare nämnts är även barnens intresse en stor drivkraft och hjälpmedel i att få 

                                                      
39 (Hedges, Cullen, & Jordan, 2011) 
40 (Lieber, o.a., 2010; Korkeamäki & Dreher, 2012) 
41 (Lee, 2006) 
42 (Ibid, s. 438) 
43 (Ibid) 
44 (Alvestad & Berge, 2009) 
45 (Ibid) 
46 (Nell, 2009) 
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barnen engagerade. Utifrån denna forskningsfråga planerar sedan förskolläraren med 

utgångspunkt i barnens intresse.  Planeringen sker i 7 steg enligt IRP-modellen (se bild 

nedan). Denna modell kommer hjälpa med att ge läraren en långsiktig planering och 

enhetlig undervisning för barnen. 
47

 

 

Figur 1 Modell av IRP-planering
48 

För att få dagarna att gå smidigt är det även viktigt att vara organiserad som 

förskollärare. Det är viktigt att hitta en bra balans på dagen mellan rutiner, planerade 

aktiviteter och fri lek. En bra organiserad dag ger barnen chans till kunskapsutveckling 

men även tid att tänka, slappna av och leka utan att bli avbruten. Tanken är att ha bra 

organisering som gör att förskolläraren känner att det finns tid till barnen och att de 

inte sitter fast i planering och dokumentation hela tiden.
49

   

  

                                                      
47 (Ibid) 
48 (Ibid, s. 84 Figur 1 ) 
49 (Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011) 
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5.1.3. PLANERING OCH REFLEKTION 

När en planerad aktivitet är utförd är det även viktigt att stanna upp och reflektera över 

aktiviteteten innan nästa aktivitet planeras. 
50

 Reflektion är för förskolläraren ett 

kognitivt verktyg, som hjälper till att ge en bild av förskollärarens arbetssätt men det 

lämnar även hjälp på en djupare nivå. Den djupare nivån ger kunskap om situationer, 

innehåll, barns lärande och utveckling. Observation av aktiviteter kan hjälpa 

förskolläraren att se hur det egna arbetssättet ser ut och hur barnen agerar under 

aktiviteten. Vidare visar det även om det var en aktivitet som barnen var engagerade i 

och utvecklades i. Reflektionen ger förskolläraren en chans att ändra sig och förbättra 

sig i sin profession och i planeringsarbetet med barn. Uppnådes syftet med aktiviteten? 

Vad gick bra och vad gick mindre bra? Det är sådana frågor reflektionen bör innehålla 

för att ge planeringen och även aktiviteterna en högre kvalitet. Det är viktigt att belysa 

att planeringsarbete inte enbart är ett förberedande arbete utan även en del 

efterarbete.
51 

5.1.4. PLANERING I ARBETSLAG 

Det är viktigt att poängtera att förskolläraren inte är själv i sin planering utan den 

generella planeringen sker i arbetslaget. 
52

 Ett arbetslag kan bestå av både förskollärare 

och barnskötare. Enligt skolverket ska hela arbetslaget ansvara för den pedagogiska 

verksamheten. Det är förskolläraren som besitter de förskolepedagogiska kunskaper 

som läroplanen kräver för att uppnå målbeskrivningarna men trots detta ska 

arbetslaget planera verksamheten. 
53

 I Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen 

påpekas det hur viktigt det är att ha en som leder arbetslaget och ser till att planerna 

följs. En av förskollärarna säger i deras studie: 

The teachers make the point that a leader is someone who is listened to, 

someone who has others with them, and, importantly, someone who ensures that 

intentions are followed and plans are carried out as if they were the participants’ 

own.
54

 

Även om det kan vara konflikter i ett arbetslag är det viktigt att det finns en ledare som 

tar tag i situationen och ser till att arbetslaget följer de givna uppgifterna.
55

 Men 

arbetslaget har mer uppgifter än att komma överens och ha en ledare. Arbetslaget ska 

reflektera tillsammans med varandra och ha en öppen diskussion om synen på kunskap 

och barns lärande.
 56

 Det är viktigt att hela arbetslaget har en enhetlig syn på 

pedagogiken som praktiseras i verksamheten och samt att arbetslaget är överens om 

                                                      
50 (Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011) 
51 (Nell, 2009; Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011)  
52 (Berntsson, 1999) 
53 (Ibid) 
54 (Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011, s. 426) 
55 (Ibid) 
56 Läs mer om synen på barns lärande på s. 24 
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regler och rutiner på förskolan. Är de inte överens blir det oroligt i barngruppen då 

barnen inte vet vad som gäller.
57

 

5.1.5. PLANERING MED FÖRÄLDRAINFLYTANDE 

Berntsson diskuterar läroplanens innehåll och dess uppgift att ge föräldrarna 

inflytande i förskolverksamheten. I läroplanen står det att: 

Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med 

och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål 

och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter 

till inflytande.
58 

Vidare skriver Berntsson att förskolläraren kan känna föräldrainflytande som en 

deprofessionaliserand när föräldrarna kan påverka verksamheten. Men som 

förskollärare ska professionen komma i första hand. Att ta föräldrarnas åsikter i 

räkning är en del av yrket och med hjälp av läroplanens mål får förskolläraren stöd i 

mötet med en förälder. Men föräldrainflytandet är viktigt främst för föräldrarna och de 

ska känna sig trygga att lämna sina barn i förskolan. En sak som stärker föräldrarnas 

tillit är arbetslagets enhetliga värderingar. Är arbetslaget överens om hur 

verksamheten ska skötas känner sig även föräldrarna trygga i verksamheten.
59 

  

                                                      
57 (Berntsson, 1999) 
58 (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 11)  
59 (Berntsson, 1999) 
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5.2. HUR ANVÄNDS LÄROPLANEN? 

 Alvestad, M. (2004). Preschool teachers' understandings of some aspects of educational planning 

and practice related to the national curricula in Norway. International Journal of Early Years 

Education, 12(2), 83-97. 

 Alvestad, M., & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis 

relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk Barnehageforskning, 2(2), 57-68. 

 Berntsson, P. (1999). Förskolans läroplan och förskolläraryrkets professionalisering. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 4(2), 198-211. 

 Hedges, H., Cullen, J., & Jordan, B. (2011). Early years curriculum: funds of knowledge as a 

conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43(2), 185-205. 

 Korkeamäki, R.-L., & Dreher, M. J. (2012). Implementing curricula that depend on teacher 

professionalism: Finnish preschool and early childhood core curricula and literacy-related 

practices. European Early Childhood Education Research Journal, 20(2), 217-232. 

 Lee, J. S. (2006). Preschool Teachers’ Shared Beliefs About Appropriate Pedagogy for 4-Year-

Olds. Early Childhood Education Journal, 33(6), 433-441. 

 Lieber, J., Butera, G., Hanson, M., Palmer, S., Horn, E., & Czaja, C. (2010). Sustainability of a 

Preschool Curriculum: What Encourages Continued Use Among. NHSA Dialog: A Research-to-

Practice Journal for the Early Childhood Field, 13(4), 225-242. 

 Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool teaching in Sweden – 

a profession in change. Educational Research, 54(4), 415-437. 

5.2.1. PLANERA UTIFRÅN LÄROPLANEN 

Sedan 1998 har förskolan haft en läroplan att följa, denna läroplan fokuserar på det 

pedagogiska uppdraget och hur viktigt det är.
 

Läroplanen belyser även att 

verksamheten ska planeras, genomföras och utvärderas mot de uppställda målen i 

läroplanen. 
60

 Lieber, o.a. skriver om hur det är lärarens ansvar att se till att läroplanen 

används. Men beroende på hur bra lärarutbildning och yrkesförberedende utbildning 

förskolläraren har haft följs läroplanen olika mycket i verksamheterna, detta på grund 

av förskollärarnas personliga attityder mot läroplanen.
61

 Alvestad påvisar hur 

nyexaminerade förskollärare oftast är betydligt duktigare att följa läroplanen.
62

 

Förskollärarnas egen sakkunskap och engagemang blir därför viktigt för att 

upprätthålla läroplanen. De kunniga lärarna behövs för att kunna lära barnen det de 

ska lära sig och utveckla i förskolan. Men det är även viktigt att lärarna ser till sig 

själva och reflekterar över sin egen yrkesutövning. 
63

 

Under 2010 reviderades förskolans läroplan med förtydligande och kompletteringar i 

vissa mål och riktlinjer, samt ansvarsområden. Dessa ändringar började gälla ute i 

förskoleverksamheten den 1 juli 2011. Tillsammans med den nya lärarutbildningen har 

verksamhetens fokus tydliggjort på vissa områden så som språk, matematik, teknik 
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och naturvetenskap samt även dokumentation och utvärdering. Det övergripande syftet 

med den ändringen är att göra förskolan mer pedagogisk och lärande inriktad och på 

så sätt få högre kvalitet.
64

 

5.2.2. LÄROPLANEN SOM RIKTLINJE-”MÅL ATT STRÄVA MOT…” 

Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen skriver om att förskolan sedan 1996 varit 

första steget i det svenska utbildningssystemet och att läroplanen påpekar det 

pedagogiska syften i verksamheten för att gynna förskolebarnens lärande och 

utveckling.
65

 Läroplanen består av ett antal mål som barnen, arbetslaget och hela 

verksamheten ska sträva mot. Även om det finns mål berör inte läroplanen hur 

verksamheten bör planeras och organiseras för att uppnå dessa mål. Det blir istället 

upp till förskollärarna själva att tolka målen och bestämma hur det vill gå tillväga för 

att uppnå dessa.
66

 Hedges, Cullen, & Jordan visar på att planeringen med läroplanen 

ändå inte ska ses som en impulsiv process utan en medveten som bygger på förståelse 

om barn, läroplanen, pedagogik och innehåll.
67

 

5.2.3. LÄROPLANEN SKA VARA EN NATURLIG DEL AV VARDAGEN 

I Lees artikel framgår det att de flesta förskollärarna i studien (83 %) var överens om 

att läroplanen ska vara kopplad till barnens vardag och vidare deras intressen.
 68

 Med 

hjälp av läroplanen ska förskolläraren planera aktiviteter som har sitt stöd i läroplanen 

men så också i barnens intresse. I läroplanen för förskolan belyses även leken som 

central del i verksamheten. Den är viktig för barns utveckling och lärande.
69

 Berntsson 

skriver även om att läroplanen förskriver vissa arbetsmetoder då det i läroplanen 

framgår att personalen ska använda leken medvetet för att främja barnens utveckling 

och lärande.
70

  

Det är inte viktigt att barn i förskolan lär sig akademiska saker utan istället ska 

verksamheten ha aktiviteter där barnen lär sig saker relevanta till deras vardag.
71

 Dock 

belyser Korkeamäki & Dreher en studie av Karikoskis som visar på att barn som fått 

skolrelaterad verksamhet i förskolan har det lättare när det kommer till grundskolan. 

Därför kan det vara bra för barnen att ändå komma i kontakt med läsning etc. utan att 

ge strikta mål om det i läroplanen.
72

 Samtidigt som en mer målinriktad läroplan kan 

bidra till ökade krav på det akademiska och vidare högre kvalitet på den pedagogiska 

kompetensen hos personalen.
73

 

5.2.4. SE BARNEN SOM OLIKA INDIVIDER 

Läroplanen påpekar hur viktigt det är att ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer. 

Därmed ska planeringen utformas för varje barns olika förutsättningar och behov.
74

 

                                                      
64 (Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011) 
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66 (Lieber, o.a., 2010; Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011; Korkeamäki & Dreher, 2012) 
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Detta har nämnts tidigare i denna studie (s 5.1.1) men här är det viktigt att belysa 

läroplanens inverkan i planeringen som ska utgå från barnen. 

Genom att använda läroplanen utifrån barnens intresse ger läroplanen förskolläraren 

ett sätt att leda barnen till lärande utifrån barnen och på så sätt ge dem chans att 

utvecklas som individer. Genom att belysa barnens intresse visar även förskolläraren 

hur viktigt barnens egna liv är för verksamheten. Förskolläraren måste även förstå 

barnens erfarenheter och upplevelser, deras olika familjeförhållanden och 

kulturbakgrunder samt hur dessa påverkar deras intressen och deras kunskaper. 
75

 

5.2.5. ARBETE MED LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLA I ANDRA LÄNDER 

Läroplansarbetet och läroplanen ser olika ut i olika länder. Alvesta beskriver hur de i 

Norge arbetar med en ”Rammeplan for barnehagen” (översatt: Läroplan för förskolan) 

som består av 159 sidor (jämför med svenska läroplanen för förskolan på 12 sidor) 

innehållande mål, arbetssätt etc. Den ska ge en bra plan över verksamheten där 

personalen kan göra egna val. Den norska läroplanen är uppdelad i tre delar. Den 

första delen beskriver verksamhetens allmänna mål och principer som ligger i grund 

för arbetet. Andra delen innehåller text inom erfarenhet och lärande och den sista 

delen påvisar planering, genomförande och utvärdering som viktiga delar i 

verksamheten.
76

 En viktig del att belysa här är att den norska läroplanen har ett helt 

avsnitt beskrivande arbetssättet i förskollverksamheten vilket inte finns i den 

svenska.
77

 

I Hedges, Cullen, & Jordans avhandling beskrivs arbetet med läroplanen Te Whāiki i 

Nya Zeeland. Te Whāiki är en läroplan som är designad för 5år gamla barn som ser 

barnet som kompetent och poängterar en lekbaserad lärandemiljö som bäst för barnet. 

Vidare är barnens intresse största inspirationskällan till läroplanen. Te Whāiki 

beskriver inte arbetssättet för förskolläraren utan lämnar det öppet för egen tolkning. 

Vidare beskriver dock Hedges, Cullen, & Jordan i sin studie hur svårt det var för 

förskollärarna i Nya Zeeland att vara rättvisa när det gällde att basera verksamheten på 

barnens intressen. Vissa barn tenderade att ta mer plats än andra barn och på så sätt 

fick det oftare mer uppmärksamhet och lättare sin vilja igenom. Det hände även att 

barns intressen valdes ut på grund av lärarnas egna intressen.
78

 

I Finland har förskolan sedan hösten 2003 två läroplaner, en som baserar på 

undervisningen i förskolan och en som handlar om omsorgen i förskolan. Den ena av 

läroplanerna riktar sig främst till de sexåriga barnen i förskolan medan den senare har 

barnen under sju år som målgrupp.  De båda läroplanerna beskriver övergripande 

principer och aktiviteter men lämnar planeringen till förskolläraren.
79

 

I Lieber, o.a. studie skriver de om hur de försökt införa en CSS-läroplan (Children’s 

School Success) i förskolor i USA. CSS var ett femårigt projekt som hade målet att 

förbättra undervisningsresultatet för barn som misslyckades i skolan, samtidigt som 

det ska minska de pedagogiska skillnaderna för barn utsatta för fattigdom, 
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funktionshinder och språkliga skillnader. Läroplanen ska vara en integrerad läroplan 

som ska hjälpa barnen i övergången mellan förskola och skola.
80
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5.3. HUR ÄR SYNEN PÅ BARNS LÄRANDE? 
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planning and practice related to the national curricula in Norway. International Journal of Early 

Years Education, 12(2), 83-97. 

 Alvestad, M., & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis 

relatert til den nasjonale læreplanen. Nordisk Barnehageforskning, 2(2), 57-68. 

 Hedges, H., Cullen, J., & Jordan, B. (2011). Early years curriculum: funds of knowledge as a 

conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43(2), 185-205. 

 Korkeamäki, R.-L., & Dreher, M. J. (2012). Implementing curricula that depend on teacher 

professionalism: Finnish preschool and early childhood core curricula and literacy-related 

practices. European Early Childhood Education Research Journal, 20(2), 217-232. 

 Lee, J. S. (2006). Preschool Teachers’ Shared Beliefs About Appropriate Pedagogy for 4-Year-

Olds. Early Childhood Education Journal, 33(6), 433-441. 

 Nell, M. (2009). Using the Integrative Research Project Approach to Facilitate. Journal of Early 

Childhood Teacher Education, 30:1, 79-88. 

 Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool teaching in Sweden – 

a profession in change. Educational Research, 54(4), 415-437. 

5.3.1. LÄRANDEBEGREPPET KOPPLAT TILL GRUNDSKOLAN 

Lärandebegreppet har länge varit kopplat till skolan tillsammans med ämnen 

matematik, läsning och skrift och vidare kopplad till undervisningssammanhang i 

skolform. Förskolan har enbart sett varit förankrad i psykologi, där det handlar om 

barns mognad etc.
 81

 En förskollärare i Alvestad & Berges studie beskriver 

förskolebarns lärande på detta sätt: 

Det viktigaste de ska lära är på något vis att lära att fungera socialt på ett bra 

sätt. Få kamrater, kunna ta ansvar för sig själva, sina saker, sin miljö, och 

framför allt sina kamrater. (3)
82

 

De menar på att förskolans inlärningsbegrepp är främst fokuserat på barnens sociala 

färdigheter och deras egen självständighet.
83

 

5.3.2. SYNEN PÅ BARNS LÄRANDE- VIKTIGT FÖR PLANERINGEN 

Det är viktigt att tänka på barns lärande när det gäller planeringen. Korkeamäki & 

Dreher skriver att verksamheten ska ses utifrån barnets perspektiv och sätt att lära sig. 

Med hjälp av detta perspektivet ska man organisera lärandesituationer för barnet 

istället för att ha bestämda  mål och innehåll i förväg.
84

 

Viktigt är det även att påpeka att lärandet inte bara sker i lärarens planerade 

lärandesituatuioner utan även i barnens vardag på förskolan. Barnen lär sig ständigt i 

kommunikationen med förskolläraren och de andra barnen. Exempel på 
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vardagstillfällen i förskolan är när barnen klär av och på sig sina kläder. I den 

situatuionen finns det flera saker barnen kan öva på, så som namn på klädesplaggen, 

kroppsdelar, färger och även deras motoriska färdigheter genom att kunna stå på ett 

ben när de tar på skorna etc.
85

 

I Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen text utvecklar de synen på inlärning i 

vardagsituationer och belyser hur viktigt det är för förskolläraren att ha 

simultankapasitet. De menar att det är viktigt for barnen att lärarna är i nuet samtidigt 

som de måste vara förberedda på vad som komma skall. De måste vara 

uppmärksamma på vad som händer runt om dem samtidigt som de ska vara 

närvarande med barnen. Genom det kan förskolläraren fånga stunden då barnet visar 

sitt intresse för något och vidare hjälpa barnet i utforskningsprocessen och så även 

inlärningen.
86

 

5.3.3. LÄRANDEBEGREPPET 

Alvestad & Berge skriver om att det mänskliga lärandet alltid sker i ett socialt 

sammanhang och är en process där barnet växer in i det intellektuella livet. Vidare 

menar de på att lärandet sker i förhållande till det omgivande samhället, kulturen och 

språket.
87

 Barnet har en medfödd vilja och nyfikenhet att förstå sin värld det är det 

som driver barnet till nya upptäckter och kunskaper med andra ord en 

inlärningsprocess.
88

 I Alvestad & Berge påpekar de även att lärande kan både ses som 

en individuell process samtidigt som det kan ske i samspel med andra.
89

 

5.3.4. LÄRANDE SOM INDIVIDUELL PROCESS 

Förskollärarna i Alvestad & Berges studie beskriver den individuella processen som 

något som kommer från barnets inre och en a-ha-upplevelse hos barnet. En omedelbar 

process som sker inuti barnet och drivs av miljön omkring.
90

 

5.3.5. LÄRANDE SOM INTERAKTIONSPROCESS 

Lärandet kan vara en individuell process, men också en samspelsprocess. En process 

som sker i barnens olika aktiviteter och upplevelser. Viktigt att belysa är att inlärning 

är ett förlopp som både vuxna och barn delar. De vuxnas roll är att utöka barnens egna 

perspektiv och samtidigt få dem koppla ihop delarna till en helhet. Förskollärarna i 

Alvestad & Berges studie påpekar att inlärningen bygger på barnens tidigare 

erfarenheter, vilka upplevelser som läggs till och påverkar barnen i omgivningen samt 

hur mycket de vuxna är närvarande med barnen.
91

 I Hedges, Cullen, & Jordan skriver 

de om en studie av Tudge & Doucet som påvisar att barns lärande sker i familjen och 

samhället, då det studerat barnet i familjeförhållanden under en veckas tid.
92

 Lärare 

som inte uppmärksammar att barn redan har lärdommar och erfarenheter går miste om 

en stor del av barnens lärandeprocess och barnet ges inte en chans att relatera till sin 
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egen vardag. Människor lär sig genom att observera och lyssna på andra i 

gemensamma aktiviteter.
93

 När ett barn stöter på ett ”problem” som det inte känner till 

använder det sig av frågor som ett verktyg till förståelsen. När det sedan har fått svar 

på sina frågor kan det sedan lösa problemet. Barnets frågor hjälper på så sätt dem i 

inlärningsprocessen.
94

 

5.3.6. LEK OCH LÄRANDE 

78 % av förskollärarna i Lee’s undersökning påpekade tydligt att barn skulle lära sig 

genom leken. De ser barnen som spontana och angav att barn gör det de är 

intresserade av på så sätt lär sig barnen istället för att tvingas att göra något det inte 

vill eller är redo för. Vidare menade de att istället för att tvinga barnen till något blir 

förskollärarens roll att stödja barnen i deras upptäckter samtidigt som de ska ge barnen 

en stimulerande inlärningsmiljö. Det viktigaste inslaget till barns inlärning är att de har 

kul.
95

 

5.4. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

En viktig del av förskollärarens arbetsuppgifter är planeringen. Tillsammans i arbetslaget 

planeras och utformas verksamheten. Vidare är även arbetslagsarbetet en viktig del i 

verksamheten och det är viktigt att det finns en enhetlig syn. Finns det känner sig både 

barnen och föräldrarna trygga med verksamheten då de vet vad som gäller.
96

 Den 

planerade verksamheten bygger på läroplanen samtidigt som den ska vara inspirerad av 

barnens egna intressen. När förskollärarna ser barnens perspektiv i verksamheten görs 

verksamheten barncentrerad och barnen känner sig delaktiga.
97

 Reflektion hör även till 

planeringsarbetet, då förskolläraren funderar över sin egen roll, som senare leder till att 

kvaliteten i förskolan förbättras. 
98

 

Artiklarna påpekar även att det ses ointressant för små barn att lära sig akademiska 

färdigheter i förskolan utan verksamheten ska vara fokuserad på de sociala färdigheterna. 
99

 Verksamhetens aktiviteter ska kännas relevant för barnens egen vardag.
100

 För att 

planeringen ska fungera bra i verksamheten är det även viktigt för förskollärarna att veta 

hur deras syn på barns lärande är och även att arbetslaget delar denna syn.  Lika viktigt 

som att planera utifrån barnens intresse lika viktigt är det att förstå hur barnen lär sig. Små 

barn lär sig via lek och tillsammans med andra. Eftersom barn är spontana är det därför 

viktigt att fånga barnens intresse i leken istället för att tvinga de att göra något det inte vill 

eller är redo för. 
101

 

Förskoleverksamheten ska vara baserad på läroplanen men då läroplanen inte ger några 

direktiv i hur arbetet med den ska gå till har arbetslaget fria händer att tolka den och arbeta 

med den hur de själva vill.
102
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6. DISKUSSION 

 

6.1. RESULTAT OCH ANALYS DISKUSSION 

6.1.1. FÖRSKOLEVERKSAMHETENS PLANERING 

De flesta artiklar poängterar att planering ska utgå från barnens egna intressen. I 

artiklarna visas att det är genom att samtala med barnen och även observera dem ska 

förskolläraren få förståelse för det enskilda barnets intressen.
103

 Sedan ska dessa 

observationer tas till beräkning i arbetslagets planering. Att ta barnens intresse i akt 

vid planeringen låter som en fin vision men det har även sina nackdelar. Vidare i 

resultatet tas det även upp svårigheter med att anpassa verksamheten utifrån barnens 

intresse då det finns vissa barn som tar större plats än andra och på så sätt ges mer 

uppmärksamhet och får lättare sin vilja igenom. Verksamheten blir, istället för att vara 

individanpassad, en verksamhet där en hierarki sker och den som låter högst får som 

den vill. Vilket inte är bra för förskolan som ska bygga på en demokratisk grund. 
104

 

Frågan blir dock hur förskolläraren kan göra det annorlunda? Det kommer krävas 

genomgående barnobservationer med kartläggande av varje barns intressen och 

erfarenheter. Förskolläraren måste på så sätt vara medveten om vilka som tar störst 

plats och sedan se till de andra barnen, men ändå inte negligera de första barnen.  

Studien av artiklar har även visat förskollärarens olika yrkesroller. I barngruppen är 

förskollärare någon barnen ser upp till och lyssnar på. I arbetslaget kan det behövas att 

förskolläraren tar kommandot och ser till att verksamheten planeras utifrån läroplanen 

och i föräldramötet bör förskolläraren vara öppen för vad föräldrarna har att säga och 

vidare väga in deras åsikter i planeringsarbetet. 
105

 

Både arbetet i arbetslaget och föräldrarnas inflytande i verksamheten kan ses som en 

deprofessionalisering och förskollärarens yrkesroll då de som inte har lika hög 

utbildning som förskolläraren ändå får sina åsikter att påverka planeringsarbetet.
106

 

Men det finns ett val att istället se det som en utmaning för yrket professionalisering 

istället. Förskolläraren måste då vara professionell och kompetent för att bemöta de 

andras åsikter och väga in dem i planeringen. Att ha en gemensam verksamhetsvision i 

verksamheten är viktigt för att den ska fungera. Föräldrarna lämnar trots allt det 

värdefullaste de har i förskolan, och då är det viktigt att det känner sig trygga med 

verksamheten. Tryggheten stärks ifall de känner att arbetslaget bemöter dem bra och 

tar hänsyn till deras åsikter. 
107

 Därför ser jag det som en professionalisering och inte 

en deprofessionalisering att bemöta och lyssna på kollegor och föräldrar. 
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Viktigt att påpeka är även reflekteringsarbetets funktion i planeringen. Förskolläraren 

måste planera och reflektera sitt arbete. 
108

 Det är viktigt att få en observation över sig 

själv i aktiviteterna så att förskolläraren kan se sina tillgångar och brister.
109

 Men hur 

denna observation ska gå till framgår inte i artiklarna som har bearbetats. Att vara 

objektiv mot sig själv kan vara svårt och det kan vara till fördel att be någon annan i 

arbetslaget att observera aktiviteten och sedan överlämna kritiken till förskolläraren i 

fråga.  

En fråga att ställa sig angående förskolans planeringsarbete är dock tidsplanen. Inga av 

artiklarna nämner hur förskollärarna ska gå till väga att skapa tid för planering. 

Artiklarna påpekar tydligt hur viktigt det är med planeringsarbetet i förskolan men 

inga av de visar på hur förskolläraren ska få tid till planeringen. Att observera barnen 

och kartlägga deras intressen tar tid.
 110

 Ska det sedan reflekteras över tidigare 

aktiviteter tar även detta en tid
111

. Flera av artiklarna påvisar hur viktigt det är att 

verksamheten är rolig för barnen
112

. Ska tiden då tas från barnen och läggas på en 

utredande planering? Kanske barnen kan vara involverade i någon del av 

planeringsarbetet? Det är trots allt för dem det planeras. 

6.1.2. ANVÄNDNING AV LÄROPLANEN 

Resultatet visar tydligt att läroplanen är en stor del av planeringsarbetet. Det är med 

hjälp av den hela verksamheten ska formas. Men både Lieber, o.a. samt Alvestad visar 

på att lärarna förlorar intresset för att arbeta med läroplanen under loppet av sin 

yrkeskarriär samt på grund av sin egen utbildningskvalitet. Eftersom läroplanen kräver 

tolkning för arbetssättet kan verksamheten bli lidande om förskolläraren har negativ 

attityd mot läroplanen.
 113

 Att sedan läroplanen enbart har mål att sträva efter gör att 

förskoleverksamhetens kvalitet och vidare förskollärararens kompetens inte går att 

mäta, då barn inte har mål att uppnå
114

. 

Artiklarna tog även upp om barnen skulle få chans till att lära sig akademiska 

färdigheter i förskolan. Största delen av författarna ville påpeka att de sociala 

färdigheterna skulle få mer uppmärksamhet och vara i fokus för barnens lärande i 

förskolan och att barnen ska lära sig det som är relevant för dem i deras egen vardag. 

Trots att Korkeamäki & Dreher höll med om denna teori ville de ändå påpeka vad det 

kan innebära när barnen inte får akademisk ”undervisning” i förskolan. De menade på 

att det skulle försvåra övergången mellan förskolan och skolan. 
115

 

Som tidigare nämns ska verksamheten vara inspirerad av barnens intressen, då tycker 

jag inte att diskussionen om skolämnen ska finnas utan är barnen intresserade av 

exempelvis siffror, låt dem lära sig siffrorna då. Men tvinga de inte till något de inte 

vill för då lär de sig det inte ändå. De kommer ändå gå 10 år i grundskolan senare och 

har tid att lära sig det då. 

                                                      
108 (Korkeamäki & Dreher, 2012) 
109 (Hedges, Cullen, & Jordan, 2011) 
110 (Alvestad & Berge, 2009) 
111 (Nell, 2009; Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011)  
112 (Alvestad & Berge, 2009) (Hedges, Cullen, & Jordan, 2011) (Korkeamäki & Dreher, 2012) 
113 (Alvestad, 2004; Lieber, o.a., 2010) 
114 (Lieber, o.a., 2010; Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen, 2011; Korkeamäki & Dreher, 2012) 
115 (Alvestad & Berge, 2009; Lee, 2006) 
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Intressant från artiklarna var även inblicken i andra länders läroplansarbeten. Nya 

Zeelands läroplan Te Whāiki ser ut att vara likande den svenska läroplanen då den 

baserar på lekande lärandemiljöer och har en barncentrarad verksamhet. Samtidigt 

som den lämnar arbetssättet till förskollärarens egen tolkning.
116

 Likadant är det med 

Finlands läroplaner, dock har det två stycken som är uppdelade i undervisning och 

omsorg. Den största skillnaden mellan den svenska och utländska, som nämns i denna 

studie, är mellan svenska och den norska.
117

 I den norska Rammeplan for barnehagen 

finns 159 sidor uppdelat i 3 delar varav ett avsnitt beskriver förskolans arbetssätt. 

Dock framgår det inte i denna studie om det finns en fördel med 159 sidor istället för 

den svenska på 12 sidor.
118

 Det skulle varit intressant att jämföra de tre andra 

läroplanerna i förhållande till den svenska. Men en sak kan sägas tydligt att genom de 

beskrivningarna som har angetts i artiklarna verkar den nya zeeländska, de finska och 

den svenska läroplanen vara förhållandevis lika. 

6.1.3. SYNEN PÅ BARNS LÄRANDE 

I studien framgår det tydligt att barns lärande är en viktig aspekt i planeringsarbetet.  

Förskolläraren behöver ha insikt i barnens intressen men även hur de lär sig, de måste 

se verksamheten ur ett barnperspektiv. Via detta perspektiv ska sedan förskolläraren 

organisera lärandesituationer för barnet. Men som förskollärare bör man även ta till 

hänsyn att barnens lärande inte enbart sker i de organiserade lärandesituationerna, utan 

lärarprocessen är något som sker ständigt. 
119

 

Barns lärande kan ses som en individuell process eller som en interaktionsprocess. 

Alvestad & Berge skriver att den individuella processen kommer från barnets inre men 

är påverkad av miljön omkring. Som interaktionsprocess sker lärande med hjälp av 

omgivningen samt olika aktiviteter och upplevelser. I interaktionsprocessen blir 

således förskolläraren en viktig del i barnens inlärande då de hjälper barnen att få 

erfarenheter och upplevelser, tillsammans med de andra barnen.
120

 Leken har även en 

stor betydelse i barns lärande, via leken lär sig barnen samtidigt som de bearbetar sina 

tidigare upplevelser. Barnen lär sig i leken tillsammans med andra barn. Därmed är 

även en rolig förskoleupplevelse en stor del av barnens inlärning. Vidare är det 

angeläget att påpeka att barnens lärande ska finns som grund i planeringsarbetet men 

lärandet går inte att planera. 
121

 

  

                                                      
116 (Hedges, Cullen, & Jordan, 2011) 
117 (Korkeamäki & Dreher, 2012) 
118 (Alvestad, 2004) 
119 (Alvestad & Berge, 2009; Hedges, Cullen, & Jordan, 2011) 
120 (Ibid) 
121 (Lee, 2006) 
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6.2. METODDISKUSSION 

En litteraturstudie är ett bra val om man vill att studien ska ge en bra 

forskningsöversikt
122

. Då frågeställningarna är av en mer teoretisk aspekt än praktisk var 

det inte aktuellt att göra en observation eller liknande i en förskoleverksamhet. Med hjälp 

av denna metod har jag vidare uppnått mitt syfte med denna studie som var att få en 

forskningsöverblick av fältet inom planering i förskolan. Litteraturstudien har varit svår 

att genomföra då jag upptäckt att det inte finns mycket forskning inom området. Jag har 

fått ändrat frågeställningarna och mitt egna perspektiv under arbetets gång. Då tanken var 

att jag skulle studera artiklar angående generellt planeringsarbete i förskolan har arbetet 

fått byta fokus en aning och mer beskriva faktorerna i planeringen. Detta skedde för att jag 

inte hade möjlighet att hitta mer övergripande artiklar än de jag slutligen valde. Flera av 

dessa artiklar behandlar inte heller planeringen som huvudämne i deras studie utan jag har 

varit tvungen att plocka ut det lilla jag kunnat hitta i de artiklarna.   

De nio artiklarna som valts till denna studie valdes efter noggrann undersökning i 

databaser, det har varit många träffar på nyckelorden jag använde mig av men abstrakten 

visade ofta att de inte innehöll det jag sökte. De artiklarna jag slutligen valde bearbetade 

planering på ett eller annat sätt. Jag hade önskat att jag kunnat få fram mer artiklar 

beskrivande den svenska förskoleverksamheten men eftersom forskningen var bristande 

blev det en övergripande bild av planeringen från flera delar av världen.  

Då artiklarna är av olika innehåll tyckte jag att det var lättast att presentera resultatet i 

”flytande” form där alla artiklarna presenterades med sin synpunkt på området. På så sätt 

ges en övergripande sammanfattning av vad de nio artiklarna skriver tillsammans.  

Att diskutera är även hur bra resultatet stämmer med verkligheten. Resultatet ger en tydlig 

bild av vad forskningen skriver, men skriver forskningen hur det verkligen är i 

verksamheten? Artiklarna med lärarintervjuer exempelvis beskriver vad lärarna säger, 

men man kan inte säkert veta om förskollärarna beskriver den verkliga verksamheten eller 

som det ”borde” vara. Det svaret kan forskare endast få om man är deltagare i den 

verkliga planeringen. 

Hade jag vetat i studiens början att det fanns så pass lite forskning inom planeringen i 

förskolan hade jag kunnat utföra denna studie annorlunda. Jag hade exempelvis kunnat 

välja en intervjustudie som metod och istället fokuserat på vad förskollärarna själva tycker 

och tänker om planeringsarbetet. Då skulle studien fått ett helt annat fokus och den 

bristande forskningen skulle inte vara ett problem. Men de flesta artiklarna jag valde att 

studera i denna studie hade gjort förskollärarintervjuer så jag tror inte resultatet skulle 

varit så annorlunda mot det jag nu fick.  

En fördel som är värt att påpeka med att göra en litteraturstudie gentemot någon annan 

metod är tidsaspekten
123

.
 
Genom att enbart ha artiklar att bearbeta och läsa igenom hänger 

allt på mig och min tid. Skulle jag istället exempelvis gjort en eller flera intervjuer krävs 

medgivanden från den/de intervjuade samtidigt som det behövs bestämmas tid för en 

intervju och sedan krävs en bearbetning av intervjumaterialet. För mig var det ”bara” att 

skriva ned vad som stod i artiklarna. Emellertid har min bearbetning även den tagit tid då 

jag om och om igen läst igenom artiklarna, kategoriserat dem, färgkodat innehållet etc. 

                                                      
122 (Backman, 2008) 
123 (Ibid, 2008) 
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6.3. SLUTSATS 

Resultatet visar hur tydligt läroplanen och lärandebegreppet hänger samman med 

planeringsarbetet. Som förskollärare måste man tänka på alla dessa under planeringen, 

samtidigt som förskolläraren ska ta hänsyn till både kollegor och föräldrars åsikter. 

Barnens intresse ska vara i fokus i planeringsarbetet och barnen ska ses som olika 

individer. Även om det finns olika planeringstrategier för planeringsarbetet är det ändå 

väldigt mycket som väger in i förskollärarrollen och forskningen visar på att det är lätt att 

förskolläraren faller in i gamla mönster och inte använder läroplanen så flitigt som teorin 

säger. 

En fråga som då kan ställas är varför planeringen i förskolan finns överhuvudtaget då 

barnen ändå lär sig genom leken. Planeringsarbetet blir vidare ett sätt för förskolläraren att 

ha kontroll på verksamheten och styra den samtidigt som den kan ge verksamheten ett 

någorlunda varierat innehåll, som i sin tur kan leda till ett bredare utbud av 

inlärningsmöjligheter för barnen. Jag ser planeringsarbetet som en utmaning i mitt 

framtida yrke och jag ser fram emot att ta reda på hur det verkligen ligger till.  
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7. FRAMTIDA FORSKNING 

Som redan nämnts i diskussionen finns det lite forskning om planeringsarbetet i förskolan och 

det vill jag gärna se förbättras. Jag anser att frågeställningar angående hur tiden ska skapas till 

planering samt hur man strategiskt lägger upp planeringen borde forskas mer genomgående. 

Det är lätt att säga att det ska planeras och sedan utesluta hur det ska göras. Vidare är det 

viktigt att forska om vad planeringen fyller för funktion i verksamheten. I samband med att 

läroplanen blivit reviderad sedan ett år tillbaka borde det även forskas mer i utvärderings och 

reflekteringsplanet av planeringen då den läroplanen fokuserar mer på detta. Genom denna 

studie har jag även insett hur mycket arbete planeringen verkligen är vilket leder mig till 

nyfikenhet om pressen förskolläraren utsättsför i ett planeringsarbete.  
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