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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare reflekterar över sin praktik och 
läroplanens mål. Vi vill med denna studie få en djupare insikt i vad som ligger till grund för 
att förskollärare förändrar och utvecklar verksamheten samt hur förskollärare förhåller sig till 
läroplanens mål, då vi sannolikt kommer att möta detta i vår kommande profession. I arbetets 
bakgrund ges en historisk tillbakablick avseende vilka riktlinjer och mål som kan ha påverkat 
innehållet i den dåtida verksamhet där små barn vistats, i vad som idag kallas förskola. 
Därefter presenteras läroplanens införande i förskolans verksamhet, dess mål och 
målformulering för förskoleverksamhet samt kort de förtydliganden och kompletteringar av 
förskolans läroplan som är under utarbetning. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av 
kvalitetsarbete i förskola samt lärares reflektion över sin praktik. Denna kvalitativa studie är 
baserad på intervjuer ställda till fyra förskollärare. Resultatet visar på förskollärares varierade 
tillvägagångssätt och förhållningssätt för att möjliggöra förändring och utveckling av 
verksamheten samt även komplexiteten vad gäller hur förskollärare förhåller sig till 
läroplanens målformuleringar.  
 
Sökord: Förskola, reflektion, läroplan, målformulering, kvalitetsredovisning.  
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Förord 
Inledningsvis vill vi tacka de förskollärare som så generöst delade med sig av sin tid, 
kunskaper och tankar under en hektisk decembermånad. Utan deras medverkande hade vi ej 
kunnat genomföra denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Ingmarie Munkhammar vid 
institutionen för pedagogik och lärande vid Luleå Tekniska Universitet för konstruktiv och 
framåtsyftande handledning som har varit mycket värdefull för oss. Hon har delat med sig av 
sin kunskap och profession och med glimten i ögat lett oss framåt i såväl medgång som 
motgång. Vi vill också tacka vår handledningsgrupp för tankar och tips kring vårt arbete. 
Tack också till Maivor Murbeck Andersson för välvillig hjälp och teknisk support. Vi vill 
även rikta ett tack till våra respektive familjer för förståelse och uppmuntran under vår 
studietid samt under slutförandet av vårt examensarbete. Tack för att ni trott på vårt arbete 
och gjort det möjligt för oss att ta vår lärarexamen. Sist men inte minst vill tacka varandra för 
ett fantastiskt samarbete, där vi båda lagt ner stort engagemang och tid. Motgångar har vi 
tillsammans tagit oss igenom och vi har hela tiden stöttat och uppmuntrat varandra. Vi känner 
att såväl våra gemensamma som olika kompetenser kompletterat varandra och bidragit till 
arbetets utveckling och fortskridande.  
 
Älvsbyn/Råneå Mars 2010 
 
Gunnel Lundström och Kristina Vesterberg 
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Inledning 
Genomgående under utbildningen till lärare i förskola har vi studenter lärt oss hur viktigt det 
är att formulera mål och syften med allt det vi gör i förskolans verksamhet. Mål i 
verksamheten skall vara väl grundade i gällande styrdokument, lärare skall medvetet 
reflektera över vilket innehåll barns förståelse skall riktas mot. Frågeställningar såsom vad, 
hur och varför skall genomsyra verksamhetens upplägg. Utbildningen har redan i ett tidigt 
skede kretsat kring reflektionens betydelse för en professionell yrkesutövning. Egen och 
gemensam reflektion har nämnts som grunden för lärande och utveckling. Vår erfarenhet från 
utbildningen är att om vi ställer oss olika frågor kring vår praktik främjas ett pedagogiskt 
förhållningssätt och möjliggör utveckling av verksamheten samt oss själva. Frågor såsom; 
Vilka konsekvenser blir det om jag gör så här? Vad leder det till för lärande? För vem gör jag 
det här och till vad gör jag det här? Vad var det som hände? Hur reagerade du/jag? Kunde 
du/jag gjort på ett annat sätt? Finns det något vi kan tänka på/ändra inför framtida situationer?  
 
Vi har under utbildningens gång och särskilt under vår verksamhetsförlagda utbildning i 
förskolan, uppmärksammat att lärare i förskolor i många fall upprättar någon form av lokal 
utvecklingsplan för verksamheten. I dessa utvecklingsplaner formulerar arbetslag prioriterade 
mål för verksamhetens upplägg, dokument som dessutom fungerar likt ett stöd för den 
kvalitetsredovisning vilken förskolorna enligt Svensk författningssamling (2005:609) är 
ålagda att upprätta. Vi har också sett skillnader i hur förskolor lägger upp sina 
målformuleringar och hur dessa dokument benämns. Vissa förskolor kallar dessa dokument 
arbetsplan, mål, utvecklingsplan eller verksamhetsplan. Utbildningens avslutande kurs har 
gett oss vidare kunskaper i vikten av att kvalitetssäkra och utvärdera verksamheten och att 
dessa utvärderingar återkopplas till den fortsatta verksamheten. Under vår senaste 
verksamhetsförlagda utbildning har vi mer och mer intresserat oss för vad som styr vilka mål 
som prioriteras i förskolans verksamhet samt hur förskollärare reflekterar kring sitt uppdrag.  
 
Vi har gemensamt ansvar för samtliga delar i detta examensarbete.  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare reflekterar över sin praktik och 
läroplanens mål. 

Frågeställningar: 

• Vad ligger till grund för att förskollärare förändrar och utvecklar verksamheten? 
• Hur förhåller sig förskollärare till läroplanens mål? 

Bakgrund 
Följande bakgrund inleds med en historisk tillbakablick avseende vilka riktlinjer och mål som 
kan ha påverkat innehållet i den dåtida verksamhet där små barn vistats, i vad vi idag kallar 
förskola. Därefter presenteras läroplanens införande i förskolans verksamhet, dess mål och 
målformulering för förskoleverksamhet. Helt kort berörs även de förtydliganden och 
kompletteringar av förskolans läroplan som är under utarbetning. Bakgrunden fortsätter med 
en beskrivning av kvalitetsarbete i förskola samt lärares reflektion över sin praktik.  
 
Äldre handböcker och anvisningar innehåller kanske inte bara inaktuella uppgifter utan också 
tankemönster från en annan tid. Då vi inte äger fullständig kunskap över den tid och de 
tankemönster som följande genomgångna handböcker och riktlinjer är skrivna under, kan vi 
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inte med säkerhet mena att vi tolkat dess innebörd och mening till fullo. Under historiens 
gång har den pedagogiska verksamhet som syftat att fostra, karaktärsdana, vårda, ge tillsyn, 
avlasta mödrar, lära och utveckla små barn haft olika benämning exempelvis barnkrubbor, 
barnträdgårdar, daghem, barnstugor, förskolor. I den historiska redogörelse som följer lyfts de 
riktlinjer och mål vi kunnat observera. Vi har valt att benämna dessa olika verksamheter 
genom tiderna som barnverksamhet alternativt verksamhet. 

Riktlinjer, anvisningar och mål med tidigare barnverksamhet 

Tidigare riktlinjer för förskolans verksamhet och tidigare utbildningar samexisterar med de 
aktuella menar Henckel (1990) och visar på förskollärares tänkande om sin praktik i 
förskolan, att äldre och nyare idéer samexisterar parallellt och inte avlöser varandra. Även 
Månsson (2000) menar att tidigare styrdokument har haft inflytande på senare styrdokument 
och att förskollärare kan antas vara påverkade av både tidigare styrdokument och aktuella, att 
olika ideologier och tankemönster inte ersätter varandra. Detta har betydelse för hur 
läroplanen idag används och tolkas. ”Olika mönster av arv från tidigare läroplansperioder 
blandat med nya inslag på olika nivåer kan utläsas i dagens läroplaner. De kan på så sätt sägas 
bära spår från hela den historiska samhällsomvandlingen” (Vallberg Roth, 2001, s.261).  
 
Liedman (1997) beskriver skolan som institution och hur den har reformerats, och menar att 
skolan i sin förändringsprocess inte sällan också förmedlar det mycket gamla. Skolan som 
institution är tämligen motståndskraftigt mot nya reformer, nya reformer förändrar men 
kanske inte enligt den avsedda meningen. Reformer implementeras oundvikligen i tidigare 
tankemönster där även oskrivna traditioner från förr dominerar.  

Riktlinjer och anvisningar från nittonhundratalets mitt 

Ur socialdepartementets betänkande (SOU 1938:20) framkommer att den pedagogiska 
inspektionens uppgift var att inspektera huruvida institutionen lyckats genomföra ett 
godtagbart fostringsarbete med barnen och huruvida kraven på hygien uppfyllts. Grundtanken 
med den gemensamma barnverksamheten var att den bör vara ”vägledande och skänka 
föräldrarna tillförsikten, att de kunna och böra noga följa institutionernas arbete” (SOU 
1938:20, s. 68). Det var viktigt att den gemensamma vården och fostran av barnen skulle ta 
hänsyn till barns individuella behov och ”varje barn måste behandlas såsom den individ det är 
och den personlighet det är i färd att utvecklas till” (SOU 1938:20, s.66). Renlighet och 
ordning hölls högt och motion ute i det fria betonades för ökad motståndskraft. Den fria leken 
och den skapande verksamheten var viktig, även i denna verksamhet skulle barnens egna 
intressen tas tillvara. Kollektiv undervisning var inte önskvärd och barnens aktiviteter skulle 
vara hemlika och inte skollika. I demokratisk anda skulle barnen lära sig lyda samt anpassa 
sig till vad som krävdes i olika situationer och i samhället. Vidare framkommer att fostran 
skulle riktas för att utveckla barnen till ett starkare och psykiskt sundare släkte än det förra. 
 
Sandels och Moberg (1945) beskriver ingående arbetet i barnträdgårdens verksamhet och 
vände sig med sin handbok till personal såväl som föräldrar samt myndigheter för 
barnverksamhet. Ett samarbete med hemmen eftersträvades där syftet var att nå ett 
samförstånd mellan barnträdgården och hemmet. Barnträdgårdens primära mål var 
karaktärsdaning vilken genomsyrade all aktivitet och det var viktigt att fostran skedde i tidig 
ålder. Barns fysiska-, intellektuella-, emotionella- och sociala utveckling skulle grundläggas, 
stärkas, stimuleras eller rättas till i en hemlik miljö. Fria aktiviteter såväl som planerade 
aktiviteter blandades och den dagliga samlingen syftade till att lära barnen både att lyssna och 
berätta samt öva stillhet och koncentration. De planerade aktiviteterna kunde vara exempelvis 
skapande verksamhet, trädgårdsskötsel, husliga sysselsättningar, småbarnsgymnastik, slöjd, 
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sång och musik. Genom dessa varierade aktiviteter fostrades barnen till att lyssna och lyda 
fröken och ”hjälpas framåt till sunda, riktiga människor” (Sandels & Moberg, 1945, s. 159). I 
leken och tillsammans med sina kamrater skulle barnen fostras till samarbete med andra likt 
goda samhällsmedborgare samt utveckla kroppskrafter, intelligens, känslor och viljor. 
 
Socialdepartementet (SOU 1951:15) utgav ett omfattande betänkande angående 
barnverksamhetens sätt att fungera och dess fortsatta utbyggnad. Sedan 1940-talet hade en 
snabb utbyggnad av barnverksamheten skett och betänkandet belyser diskussioner vilka 
speglade kvinnans ställning i samhället. Förskolans huvuduppgift var att komplettera hemmen 
vad gäller barns fostran och barn skulle ”inom förskolans ram i samarbete med hemmen lära 
sig den svåra konst, som heter anpassning till samhället, skolan och livet” (SOU 1951:15, s. 
159), gärna redan från tre års ålder då förskoleåldern menades vara den tid då människan 
formas och får sin personlighet. Barnen skulle få erfarenhet av ordnad lek och samvaro med 
kamrater, därtill förberedas inför den kommande skolgången. Verksamheten gav också 
möjligheter för hemarbetande husmödrar till några timmars behövlig avkoppling samt löste 
barntillsynen för yrkesarbetande kvinnor. Med en modern uppfostringspedagogik 
eftersträvades en harmonisk och allsidig utveckling hos barnen men även betonades barnens 
individuella utveckling. Enligt betänkandet skulle verksamheten vara inriktad på lek och 
vårdbehov och barn skulle ges ”ett rikhaltigt och omväxlande lekmaterial, goda och 
ändamålsenliga leksaker, som de flesta hem på grund av bristande insikter, ekonomi och 
utrymmen inte kunna anskaffa” (SOU 1951:15, s. 68). 

Riktlinjer och anvisningar från slutet av sextiotalet och framåt 

Statens offentliga utredningar (SOU 1972:26) framlägger synpunkter kring förskolan och dess 
fortsatta uppdrag. I betänkandet framställs förskolans övergripande mål vilka bör var inriktade 
på att främja alla barns möjligheter till utveckling. Vidare understryks vikten av att barns vård 
och fostran i såväl hem som förskola skulle främja den växande människans möjligheter att 
utvecklas i förhållande till ett samhälle i förändring. Betänkandet framställer övergripande 
mål för förskolans verksamhet i punktform där det anges att förskolan bör sträva efter att i 
samråd med föräldrar erbjuda varje barn ”bästa möjliga betingelser att rikt och mångsidigt 
utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar” (s. 63) och därigenom grundlägga barnets 
utveckling till en hänsynsfull och öppen människa samt utveckla inlevelseförmåga, förmåga 
att samverka med andra och förmåga att tänka och handla självständigt. Verksamheten bör 
lägga grund till en vilja hos barnet att själv söka och bruka kunskap i syfte att förbättra egna 
och andras levnadsvillkor.  
 
För att de övergripande målen skulle vara möjliga att uppnå var verksamheten inriktad på att 
ge och skapa förutsättningar för barns utvecklande av tre stora kompetensområden såsom 
barns uppfattning om sig själv som individ, barns begreppsbildning samt barns utveckling av 
sin kommunikationsförmåga i samspel med andra. Dessa tre kompetenser sågs integrerade 
med och utvecklades i samspel med varandra. Arbetet med dessa delmål skulle genomsyra 
leken och de planerade aktiviteter som erbjöds. Material sågs som ett hjälpmedel att 
förverkliga de uppställda delmålen. Exempel på aktiviteter i förskolan kunde vara 
bildframställning, musik, sand- och vattenlek, naturorientering, rörelselekar, samhälls- 
orientering samt köksaktiviteter. Barns intresse var vägledande för verksamhetens planering 
vilken enligt betänkandet skulle vara omsorgsfull, genomtänkt, genomarbetad, rik och 
noggrann. Verksamheten planerades utifrån barns ålder, den aktuella barngruppen, de lokala 
förhållandena och verksamhetens geografiska läge.   
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För förskolans personal, föräldrar, föreståndare, förvaltningspersonal och ledningsansvariga i 
kommuner utgav Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1987:3) ett pedagogiskt program för att få 
till stånd en likvärdig samt god kvalitet i förskolans verksamhet men också för att synliggöra 
de ekonomiska resursernas fördelning. Det pedagogiska programmet utformades för att 
underlätta för kommuner och förskolor i arbetet att planera, utvärdera och utveckla 
verksamheten. De allmänna råden i det pedagogiska programmet angav tydligt att ansvaret för 
de övergripande målen låg hos kommunen men att den konkreta planeringen och 
utformningen av verksamheten skulle ske av personalen i förskolan. Kunskap om 
verksamhetens mål och inriktning, den aktuella barngruppen samt förälders uppfattningar var 
vägledande för personalens planering, utformning och utvärdering av den pedagogiska 
verksamheten i förskolan. Förskolan omfattades av socialtjänstlagen där dess första paragraf 
anger vilken övergripande människo- och samhällssyn som skulle råda i verksamheten. 
Socialtjänstlagen fastslår att verksamheten skulle vila på en solidarisk och demokratisk grund 
och bygga på respekt för människans integritet och självbestämmanderätt. Lagens tolfte 
paragraf angav att omsorgen om barn och ungdomar skulle verka för "att barn och ungdom 
växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen främja en 
allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och 
ungdom" (Socialstyrelsen, 1987:3, s. 15). Förskolans mål baserades dels på de grundläggande 
värderingar som fastslogs i socialtjänstlagen och dels på förskolans pedagogiska tradition. De 
allmänna råden formulerade de övergripande målen i punktform likalydande med de 
föregående målen ur statens offentliga utredning (SOU 1972:26). 

Läroplanens inträde i förskolans verksamhet, dess mål och målformuleringar 

I följande redogörelse presenteras förskolans styrdokument i vilken alltsedan 1998 kan utläsas 
vilka riktlinjer och mål som skall styra verksamheten. Här lyfts även andra för verksamheten 
möjliga betydande förändringar och förhållanden då dessa kan ha påverkat implementeringen 
av förskolans läroplan och förståelsen av dess innebörd. Ansvar om uttydandet av läroplanens 
riktlinjer och mål samt utvärdering av verksamheten åläggs mer och mer personalen i 
förskolan. Avslutningsvis nämns det förslag om förtydliganden och kompletteringar som lagts 
för förskolans läroplan.  

Förskolan får en läroplan  

Förskoleverksamheten överfördes 1996 från socialdepartementet till utbildnings- 
departementet, och ingår därmed i samt "utgör det första steget i det samlade 
utbildningssystemet för barn och ungdom" (Skolverket, 2004, s. 8). Vidare framgår att i 
januari 1998, fördes myndighetsansvaret för den samlade barnomsorgen över till Skolverket 
och därigenom blev skollagen gällande istället för som tidigare socialtjänstlagen. Denna 
förändring var ett led ur en politisk tanke att behandla hela den pedagogiska verksamheten för 
barn och unga som en helhet. Intentionen var också att förskolans och skolans två olika 
traditioner skulle tillföra varandra erfarenheter och kunskaper. Det innebar bland annat att om 
integration skulle möjliggöras var skapandet av ett måldokument för förskolan likt skolans 
läroplan nödvändigt (SOU 1997:157). Den första läroplanen för förskolan, Lpfö 98, trädde i 
kraft i augusti 1998 och kom att leda till en tydlig och mer riktad mål- och resultatstyrning.  
Förskolans läroplan är av typen förordning och innehåller förpliktande bestämmelser vilket 
skall borga för en likvärdig verksamhet. Läroplanen "uttrycker vilka krav staten ställer på 
verksamheten, men också vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på 
förskolan" (Skolverket, 2004, s.10).  Den värdegrund och det uppdrag läroplanen fastlägger 
uttrycker tydligt att ett viktigt uppdrag är att grundlägga och förankra de demokratiska värden 
som vårt samhälle är grundat på. Värdegrundens innehåll såsom människors obestridliga 
likavärde, jämställdhet, rättvisa, respekt och hänsyn för livet samt den pedagogiska 
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verksamheten där omsorg, fostran och lärande bidrar tillsammans till att utveckla 
ansvarskännande samhällsmedborgare som har såväl förståelse som respekt för egna och 
andras rättigheter och skyldigheter (Lpfö 98). I Regeringens förord till läroplanen, framgår att 
utvärdering av i vilken mån verksamheten når de uppställda målen skall göras, vilket också 
skall främja utveckling av det pedagogiska arbetet. Ett viktigt underlag till detta arbete nämns 
pedagogisk dokumentation.  
 
Såväl Skolverket (2004) som Johansson (2003) visar på att införandet av förskolans läroplan, 
med de förändrade krav det medförde på verksamheten, sker under en period där även 
förändringar i förskolans verksamhet genomförs såsom nedskärningar, större barngrupper, 
omorganisationer samt minskad personaltäthet. Enligt Johansson (2003) ledde dessa 
omorganisationer till att rektorer och personal i förskola upplevde å ena sidan nya utmaningar, 
större delaktighet samt ökade kunskaper medan de å andra sidan brottades med ökade krav, 
tidsbrist, brist på planerings- och reflektionstid samt minskade möjligheter för pedagogiska 
diskussioner, dokumentation och utvärdering av verksamheten. På grund av dessa 
omorganisationer där rektorers ”ansvar och arbetsuppgifter har utökats har utrymmet att ägna 
sig åt pedagogisk ledning blivit begränsad. En konsekvens är att det pedagogiska ansvaret 
oftare delegeras till personalen” (Skolverket, 2008, s. 96). Även annan studie pekar på de 
svårigheter besparningarna medförde men poängterar att dessa inte självklart ledde till sämre 
kvalitet i förskolan utan att rationaliseringarnas positiva effekt låg i ett mer genomtänkt och 
målinriktat arbete (SOU 1997:157).  
 
Nationell utvärdering (Skolverket 2008) visar på att läroplanen fick ett tämligen stort 
genomslag i förskolans verksamhet, delvis beroende på att läroplanen mottogs positivt av 
både verksamhetsansvariga samt personal i verksamheten. Läroplanen sades sätta ord på och 
bekräfta det pågående arbetet i verksamheten. Den ansågs även vara statushöjande och stödja 
det pedagogiska arbetet. 
 
Staten formulerar för verksamheten övergripande mål och riktlinjer, kommunens ansvar är att 
ge förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt de nationella målen (Skolverket, 2004). 
Förskolerektorer och personal har som ansvar att tolka och tillämpa de i läroplanen utformade 
målen att sträva mot. I regeringens förord om förskolans läroplan framkommer att målen i 
förskolans läroplan är "utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan skall 
sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande" (s. 4).  Förordet anger 
dock att läroplanen inte fastställer hur de uppsatta målen att sträva mot skall uppnås utan detta 
blir en fråga för förskolans personal. Skolverket (2005) definierar mål att sträva mot likt mål 
vilka anger riktningen för det pedagogiska arbetet och visar på en tänkt kvalitetsutveckling för 
förskolans verksamhet. Förskolans läroplan anger att förskolans verksamhet skall utgöra 
grunden till lärande i såväl ett långsiktigt som ett livslångt perspektiv. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) beskriver mål att sträva mot likt långsiktiga, framåtsträvande, 
utvecklingsriktade mål och menar att kunskapsskapandet pågår under hela livet. "De 
långsiktiga målen i läroplanen pekar därmed ut riktningen för barns lärande och utveckling 
inom olika målområden" (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 77).   

Målformuleringar i förskolans verksamhet 

Målstyrning gör decentralisering möjlig, ökar individuell frihet samt möjlighet till egen 
profilering (Haug 2003). Om måluppfyllelse nås kan enskilda institutioner känna sig fri att 
bestämma verksamhetens utformning förutsatt att verksamheten följer styrdokumentens 
ramar. 
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Enligt Skolverket (2008) behandlar många kommuner förskola och grundskola gemensamt i 
de kommunala skolplaner som upprättas vilket kan få till följd att de förordningar som gäller 
grundskolan också kan komma att gälla förskolan. Det framkommer i utvärderingen att lokala 
arbetsplaner och individuella arbetsplaner upprättas i förskolor trots att det inte finns något 
krav om det. Det framkommer i studien att det ”finns tendenser till att förskolan genom de 
individuella utvecklingsplanerna skapar individuella uppnåendemål för varje barn och att man 
i vissa fall tenderar att bedöma enskilda barns resultat på ett sätt som inte ligger i linje med 
läroplanens intentioner” (s. 73). Skolverket (2005) efterfrågar att kommuner förtydligar vad 
mål att sträva mot i förskolan innebär och hur utvärdering av måluppfyllelsen kan ske. 
 
Mål att sträva mot i läroplanen är abstrakt formulerade (Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2009) vilket kan leda till att "det tar tid att skapa mening av och förståelse för målens 
innebörd" (s. 35). Vidare belyses problematiken kring saknaden av enhetliga tolkningar 
angående mål att sträva mot i förskolans läroplan. Styrdokumenten för förskolans verksamhet 
fastslår att det är verksamheten som skall utvärderas och bedömas emedan läroplanens mål att 
sträva mot anger önskad utveckling hos barnen. Under Skolverkets Samråd med praktiker går 
läsa att praktiker inom förskolans verksamhet belyser en gemensam önskad omformulering av 
målen vilka bör bli tydligare inriktade mot verksamheten istället för att som nuvarande 
läroplan där fokus ligger på barns utveckling.  
 
För den nationella utvärderingen av förskolor (2008) har rektorers och personals bedömning 
av deras arbete efterfrågats. Frågor har riktats mot hur personal arbetar för att nå mål och 
inom vilka målområden personalen bedömer att de kommit långt eller mindre långt. Trots att 
begreppet ”komma långt” sannolikt tolkats olika framkom dock ”en grov bild av hur 
verksamheten utvecklas inom vissa områden i jämförelse med andra, vad förskolor själva 
lägger störst vikt vid och hur väl de själva anser att de lyckas i sin strävan att arbeta i riktning 
mot läroplanens mål” (s. 57). Det framkommer även att de olika målområdena går in i 
varandra och förutsätter varandra. Enligt utvärderingen visar det sig att förskolor kommit 
längst i utveckling kring målområdena ”utveckling och lärande” samt ”barns inflytande”. Fler 
och fler förskolor lägger vikt vid barns möjligheter till inflytande och delaktighet i 
verksamhetens aktiviteter. Sammanfattningsvis pekar utvärderingen på att främst prioriteras 
värdegrundsarbetet, därefter barns lärande, inflytande och samverkan med föräldrar. Det är 
således läroplanens fyra först nämnda målområden som personal i förskola lägger störst vikt 
vid.  
 
I den nationella utvärderingen (Skolverket, 2008) visas att jämfört med den nationella 
utvärderingen av förskolan 2004 tycks nu ”medvetenheten ha blivit större om att det är 
verksamheten och inte det enskilda barnets prestationer som ska utvärderas och bedömas” 
(Skolverket, 2008, s. 64). Vidare visar utvärderingen att hanteringen kring utvärdering skiljer 
sig inom landet, att utvärderingar i relation till läroplanens mål och intentioner sker årligen i 
en tredjedel av fallkommunerna, en tredjedel av fallkommunerna har utvärderat vid enstaka 
tillfällen medan i en tredjedel av fallkommunerna har utvärderingar inte gjorts. Här 
framkommer även vilka aspekter av förskolans verksamhet som utvärderas. Det visar sig att 
aspekter såsom samverkan med föräldrar, värdegrundsarbete, språkutveckling samt barn i 
behov av särskilt stöd utvärderas oftast emedan samverkan med förskoleklass, genusarbete, 
miljö och hälsa, naturvetenskap och matematik, barns lek, kulturarbete och skapande 
verksamhet utvärderas mer sällan.  
 
Johansson (2003) nämner i sin undersökning av den pedagogiska verksamheten för de yngsta 
barnen i förskolan, olika möjligheter och hinder rektorer och personal i förskola upplever i sin 
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strävan att arbeta mot de uppsatta målen. Personalens kompetens och kunskapsutveckling 
nämns likt en förutsättning för att uppnå kvalitativt arbete. Yrkesskicklighet, reflektion och 
gemensamma strävansmål är några faktorer som personalen menar ökar möjligheterna att nå 
målen. Johansson visar på att dessa faktorer dock står i direkt beroende av olika yttre faktorer 
såsom tidsbrist, brist på personal, upplevelse av stress, som enligt undersökningen kan 
förhindra möjligheterna att arbeta mot de uppsatta målen. Kompetensutveckling för personal 
samt handledning nämns som betydelsefulla förutsättningar för att möjliggöra måluppfyllelse. 
Chefer nämner att personalens brist på kompetens kan förhindra måluppfyllelse medan 
personalen tycks uppleva endas yttre faktorer som hämmande (Johansson, 2003).  
 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) pekar på möjliga dilemman när lärare tyder och 
söker förverkliga strävansmålen i verksamheten. De har definierat fyra möjliga dilemman; 
  
- att lärare både skall utgå från barns egna intressen och behov samtidigt som lärare skall rikta 
barn mot uppsatta mål med ett visst innehåll, 
- att lärare skall behålla förskolans traditioner samtidigt som skolans ämnesområden blir allt 
mer tydliga i verksamheten, 
- att använda sig av planerade aktiviteter för att fånga ett visst innehåll gentemot att fånga 
lärandet i vardagssituationer, 
- att uppmuntra den fria leken kontra att barn skall lära sig.  
 
Vidare belyser Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) hur planeringsförfarandet 
förändrats sedan läroplanens införande. Till en början planerades aktiviteter utifrån önskvärda 
teman och aktiviteterna kopplades därefter till passande läroplansmål. Med tiden har 
planeringsförfarandet förändrats till att mer utgå från läroplanens mål för att utifrån dessa 
planera möjligt innehåll och aktiviteter. Enligt Skolverkets utvärdering (2008) framträder att 
utvärderingsarbetet i förskolan påverkat ”arbetet med lokala planer genom att personalen ofta 
strävar efter att formulera mål som är möjliga att utvärdera” (s. 68). Även i Skolverkets 
utvärdering från (2004) belyses svårigheter när lärare i förskolan utformar mål för 
verksamheten. Undersökningen visar att lärare i viss utsträckning skapar egna uppnåendemål 
som blandas med strävansmålen. 
 
De mål som finns formulerade i förskolans läroplan är indelade under rubrikerna, Normer och 
värden, Utveckling och lärande samt Barns inflytande. Under dessa rubriker finns totalt 24 
punkter med strävansmål fördelade enligt följande; fem strävansmål för Normer och värden, 
sexton för Utveckling och lärande samt tre under rubriken Barns inflytande.  
 
Förskolans uppdrag betonar enligt tradition att omsorg, fostran och lärande hör samman och 
förutsätter varandra. Efter förskolereformen har en förskjutning skett mot en större betoning 
på barns lärande (Skolverket, 2008). Vidare ges en sammantagen bild av utvärderingen att 
barns språkutveckling framhålls allt mer i förskolan, att arbetet i förskolan särskilt riktas mot 
målområdet ”utveckling och lärande” där språk och språkutveckling dominerar. ”Frågan är 
om den starka prioriteringen av ett område i läroplanen sker på bekostnad av uppdraget att 
främja barns allsidiga utveckling” (s.103)?  

Förtydliganden och kompletteringar till nuvarande läroplan 

Läroplanen är en förordning och beslutas av regeringen. Regeringen lämnade i uppdrag till 
Skolverket att se över läroplanen och föreslå förtydliganden och kompletteringar till 
läroplanen (Bilaga till regeringsbeslut 2008-09-25, nr 1:6), för att på ett bättre sätt ta till vara 
barns lust att lära. Förslaget gäller vissa områden, såsom mål för kunskapsområden inom 
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språk, matematik, naturvetenskap och teknik, förskollärarnas pedagogiska ansvar för barns 
lärande, och riktlinjer för uppföljning och utvärdering av verksamheten i förskolan. 
Förslag har lämnats om att förtydliga målen vilka bör; 
 

-vara enkla, tydliga, konkreta och utvärderingsbara för verksamheten, 
-sättas i relation till det som verksamheten skall sträva efter att varje flicka och pojke ska 
utveckla i förskolan, 
-kunna ligga till grund för bedömningar av verksamhetens kvalitet i såväl den enskilda 
förskolan som kommuner i landet, 
-underlätta statens, kommuners och den enskilda förskolans uppföljnings- och 
utvärderingsarbete, 
-sättas på sådant sätt att lärandet kan fortsätta i lekfulla former där barns kreativitet och 
samspel med andra barn och med vuxna står i centrum, 
-sättas så att verksamheten kan anpassas efter barnens ålder och utveckling.  

 Bilaga till regeringsbeslut, 2008-09-25, nr 1:6, s.1 
 
Ett annat förslag är att förändra formuleringen ”sträva efter att varje barn utvecklar” till ”ge 
varje barn rika tillfällen att” vilket skall understryka att ”förskolan ska erbjuda alla barn 
många och kvalitativa tillfällen att göra erfarenheter inom de olika målområdena” (Förskolan, 
s. 13). 
 
För uppföljnings- och utvärderingsarbetet blir det viktigt att utveckla metoder vilka tydligt 
skall vara relaterade till de mål som finns angivna i läroplanen. Förskollärare på respektive 
förskola ges huvudansvar för att bedriva kvalitetsarbete. Verksamheten skall sträva efter att nå 
de uppställda målen där utvärderingsarbetet blir en nödvändig process att främja och utveckla 
den pedagogiska verksamheten. Vidare visar bilagan till regeringsbeslutet att det i den 
nuvarande läroplanen ej anges riktlinjer för verksamhetens planeringsarbete, dess 
genomförande, utvärdering och utveckling och bilagan anger att förtydliganden för detta är 
nödvändigt. 
 
Enligt Thors (Pedagogiska magasinet, nr 4. 2009), välkomnar Pramling Samuelsson i sitt 
uttalande om det nya förslaget, förtydligande av helhetens och lekens betydelse. Pramling 
Samuelsson menar dessutom att vår nuvarande läroplan är så allmänt formulerad och kan 
tolkas så olika ”att man kan göra vad som helst egentligen. Det är bara om man har 
tillräckliga kunskaper som man kan omsätta det som står i läroplanen till ett bra arbete i 
förskolan” (s. 43). 

Individuella målformuleringar  

Enligt ett tillägg i grundskoleförordningen (SFS 2005:179) har sedan januari 2006 
individuella utvecklingsplaner blivit obligatoriska inom den svenska grundskolan. Detta 
genomfördes i syfte att främja varje elevs möjligheter att nå nationella mål i läroplaner och 
kursplaner men också för att öka möjligheter för elever och deras vårdnadshavare att påverka 
innehållet i elevernas arbete i skolan. Individuella utvecklingsplaner skall i anknytning med 
utvecklingssamtal resultera i ett gemsamt upprättat dokument, vilket skall vara framåtsyftande 
och bland annat tydliggöra elevers individuella mål och möjliga vägar att nå målen. Tidigare i 
studien har nämnts att det i utvärdering av förskolan (Skolverket 2008) framkommer att 
individuella arbetsplaner upprättas i förskolor trots att det inte finns något krav om det. 
Utvärderingen visar på att förskolan via individuella utvecklingsplaner kan framkalla 
individuella uppnåendemål för enskilda barn vilket kan leda till att enskilda barn bedöms på 
ett sätt som inte överenskommer med läroplanens anvisningar vilka tydligt påvisar att det är 
verksamheten och inte enskilda barns prestationer som skall bedömas. Vallberg-Roth och 
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Månsson (2008) visar i sin forskning om individuella utvecklingsplaner bland annat att dessa i 
många fall dokumenteras via standardiserande förutbestämda mallar inriktade på individuella 
utvecklingssteg samt att faktorer såsom ”platsdimension och institutionskontext” (s. 89) mer 
styr innehållet än läroplaners direktiv. För både grundskola och förskola är utvecklingssamtal 
sedan 70-talet (Markström, 2005) ett av staten föreskrivet regelbundet inslag i verksamheten 
och fungerar som ett verktyg för måluppfyllelse. Här framkommer att målformuleringar 
upprättas för det enskilda barnet enligt överenskommelser mellan förskolans personal och 
vårdnadshavare. Markströms (2005) forskning beskriver förskolan som institution och visar 
på några av dess olika funktioner i samhället. Här framkommer bland annat att förskolan har 
en tydlig funktion i att förbereda barn inför senare skolgång, att skapa jämlika förutsättningar 
för alla barn oavsett sociala skillnader samt arbeta förebyggande och kompenserande för att 
stärka alla barn i problem. Förskolans ”socialpedagogiska funktion” (s.180) beskrivs såsom 
förskolans strävan att anpassa och inordna individer till rådande samhälle, att inordna och 
anpassa barn till ett tänkt ”normalt förskolebarn” (s. 159), vilket får till följd att förskolan ser 
som sin uppgift att ”förebygga och kompensera för brister som kan finnas i hemmiljön eller 
när det gäller det som upplevs som brister i barnets egna förmågor” (s. 180).  

Kvalitetsarbete och reflektion i förskola 

När personal i förskola utarbetar mål för verksamheten har vi kunnat utläsa att de till viss del 
utgår från tidigare erfarenheter och utvärderingar. Kvalitetsarbete och granskning av 
verksamheten åläggs idag personal på lokal nivå. Det är således personalens förståelse och 
bild av den verksamhet de är delaktiga i och utformar som står i begrepp att utvärderas och 
utvecklas. Vi har valt att lyfta några olika direktiv som ges för uppdraget, samt några olika 
sätt att förstå och förhålla sig till kvalitet. Vi har också försökt framlägga några olika aspekter 
på vad som kan få betydelse för vad som väljs att värdera. Bakgrunden avslutas med en 
redogörelse för lärarens reflektion över sin praktik. Här åsyftas att framställa en förståelse för 
lärarens lärande om sin egen praktik, eller om man så vill, reflektionens eventuella betydelse 
för utformandet av verksamheten. Till sist ges en kort presentation kring pedagogisk 
dokumentation som verktyg för reflektion.  

Kvalitet i förskola 

I Svensk författningssamling (2005:609) finns direktiv angående att alla kommuner samt varje 
kommunalt bedriven förskola årligen skall ”upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett 
led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten” (s. 1). Vidare 
beskrivs att arbetet med kvalitetsredovisning i förskolor ska bidra till att förverkliga de 
nationella målen samt också visa verksamhetens måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen ska 
innefatta en uppskattning av i vilken mån de nationella målen har realiserats samt en 
beskrivning för vilka åtgärder förskolan respektive kommunen ämnar vidta för att öka 
måluppfyllelsen.  
 
Skolverket (2006) fastställer att personalens ansvar är att utifrån nationella mål och riktlinjer 
samt med utgångspunkt i varje barns förutsättning och behov, stödja barns lärande och 
utveckling mot de uppsatta strävansmålen medan ledningen för förskolan har ansvar för hur 
resurserna används inom verksamheten, vilka förutsättningar för lärande som getts, 
arbetsprocessernas kvalitet samt de uppnådda resultaten. Kvalitetsarbetet anges som ett 
fortlöpande arbete som syftar till att påvisa ”vilka förutsättningar som är nödvändiga för 
arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och 
måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder” (Skolverket, 2006, s. 11). Kvalitets- 
redovisningen skall innehålla uppgifter om huruvida och till vilken grad de nationella målen 
har verkliggjorts i verksamheten samt en beskrivning över hur måluppfyllelsen skall ökas. 
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Den nedtecknade kvalitetsredovisningen skall fungera likt ett verktyg för verksamhetens 
förbättringsarbete men också som ett verktyg att hitta igen de områden där förbättring särskilt 
behöver ske. 
 
De allmänna råden beskriver även hur kvalitetsarbetet kan gå tillväga och menar att 
kvalitetsarbetet består av flera moment som alla hör samman med varandra. Det betonas 
också vikten av att se arbetet med måluppfyllelse och kvalitetsarbete som en helhet där alla 
delar är beroende av och påvekar varandra. Till att börja med väljs ett konkret mål eller 
möjligt förbättringsområde ut utifrån läroplan men också med hänsyn till barns intresse, 
föräldrainflytande eller egna dokumentationer. Vad som skall förbättras och vilka insatser 
som skall göras för att uppnå måluppfyllelse tas upp till diskussion och personalen planerar 
hur de skall gå till väga samt hur de ska genomföra det planerade arbetet. Därefter sker analys 
och värdering av hur väl verksamheten har gett förutsättningar för måluppfyllelse utifrån de 
uppsatta målen. Analysarbetet skall leda till planering för den fortsatta verksamheten och i 
kvalitetsredovisningen redovisas hur arbetet har fortlöpt. Det betonas att 
kvalitetsredovisningen ska fungera framåtsyftande och ligga ”till grund för utvecklings- och 
verksamhetsplanering för en kommande period” (Skolverket, 2006, s. 13). 
 

I ett målstyrt system måste läroplaner och pedagogiska program vara aktiva instrument, som 
inte bara utpekar målen utan också kan användas som verktyg i arbetet. Det innebär bl a att 
det inte är målformuleringarna i sig som är det viktigaste för verksamheten, utan de 
diskussioner och reflektioner som kan uppstå kring målen på olika nivåer i verksamheten.  
 SOU 1993:3 s. 84 

 
I en skrift utfärdat från utbildningsdepartementet (SOU 1997:157) framgår att i alla 
sammanhang där utbildning och lärande sker är utvärdering en grundläggande faktor i 
verksamheten. Här ges utvärdering betydelsen att värdera en lärandeprocess i relation mot 
uppsatt mål där kvalitén bygger på själva lärandeprocessen. Skriften visar på att begreppet 
kvalitetsarbete nu mer ses liktydigt med begreppet utvärdering. Utvärdering och pedagogisk 
dokumentation, rätt använt, blir ett värdefullt verktyg för att synliggöra den pedagogiska 
verksamheten både för personal och föräldrar samtidigt som utvärdering ger vägledning för 
fortsatt utvecklingsarbete samt kompetensutveckling.  
 

Vidare bör man ta ställning till i vad mån och på vilket sätt olika typer av utvärderingar bör 
fungera styrande för den verksamhet som utvärderas, vilken kunskap man vill få om 
verksamheten och hur denna kunskap skall användas samt hur man vill att ansvaret för 
verksamheten, men också ansvaret för utvärderingar, skall utformas.     SOU 1997:157 s. 94 
  

Utvärdering i förskolan genomförs ofta med självvärderingsmaterial där personal själva 
bedömer och värderar kvaliteten på verksamheten. Resultaten av bedömningarna fungerar 
som utgångsläge för reflektioner angående den egna praktiken. Det har visat sig att 
utvärderingsmodeller i huvudsak koncentrerar sig på den pedagogiska miljön och lärares 
förhållningssätt och inte så mycket på barns lärandeprocesser och strategier för lärande men 
väl på barns färdighet och kompetenser. Då barns lärande är beroende av det sammanhang 
som barnet befinner sig i får också barns motivation samt vad verksamheter skapar för 
förutsättningar stor betydelse för lärande. Att utvärdera den pedagogiska verksamheten visar 
sig innehålla många komponenter där det handlar om att se helheten och inte enbart valda 
delar (SOU 1997:157).  
 
Förskolan bör som underlag för kvalitetsredovisningen använda såväl kvantitativ information, 
som exempelvis nyckeltal och andra uppgifter av statistisk art samt översikter över de 
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förutsättningar som finns i verksamheten, som kvalitativ information mer grundad på 
”intervjuer, iakttagelser, observationer, dokumenterade utvärderingar eller beskrivningar av 
pedagogiska eller andra arbets- och lärandeprocesser” (Skolverket, 2006, s. 29). Dessutom 
krävs gemensamt upprättade utvärderingar av hur väl måluppfyllelsen nått som underlag för 
kvalitetsredovisningen.  
 
Haug (2003) visar i sin forskning hur kvalitetsredovisning kommer till uttryck via ett modernt 
eller ett postmodernt synsätt. Ett modernt synsätt menar att kvalitet kan mätas genom 
kvantitativa och objektiva mätningar medan ett postmodernt synsätt förespråkar kvalitativa 
och subjektiva mätningar på kvalitet. Utifrån vilket synsätt på kvalitet som väljs kan därmed 
formuleras olika önskningar om information om verksamheten. Haug lyfter standardiserad 
bedömning och anpassad bedömning som svarar upp på de lika synsätten. En standardiserad 
bedömning efterfrågar strukturella och processuella faktorer i verksamheten, hur samspel 
mellan olika aktörer i förskolan fungerar, hur och i vilken mån tid och rum nyttjas, men 
saknar kanske de mer kontextuella faktorerna. Den anpassade bedömningen frågar mer efter 
kontextuella faktorer där djupare förståelse för hur hela verksamheten fungerar söks. Haug 
menar att den anpassade bedömningen visar på en vidare öppenhet för förskolans komplexitet 
och mångfald. Haugs forskning visar på att en kombination av standardiserad och anpassad 
bedömning blivit allt vanligare. 
 
Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att kvalitet sett utifrån ett modernt synsätt kan 
förklaras likt en ”vetbar, objektiv och säker sanning som finns” (s. 141) och bara väntar på att 
urskiljas och framställas. Forskarna menar att synen på och förståelsen av kvalitet kan tänkas 
ha ett ursprung i upplysningstiden, den moderna tidens tillit till utvecklingspsykologi och dess 
tro på ordning och kontroll. Samma kvalitetskriterier är tänkt att kunna tillämpas över hela 
förskolefältet, vilket kan leda till att utrymmet för komplexitet, kontext och mångfald 
minskar. Utvärdering i förskola syftar till att utreda huruvida en produkt såsom här en 
förskoleinstitution överensstämmer med valda kvalitetskriterier ”och med de normer som 
ligger bakom dessa kriterier, snarare än att försöka förstå produkten” (s.143). Dahlberg, Moss 
och Pence (2001) lyfter fram en alternativ syn på kvalitet och utvärdering där syftet kan vara 
att inrikta sig på att nå en fördjupad förståelse av det pedagogiska arbete som sker inom 
förskolans verksamhet, att försöka uppfatta innebörder i det som sker och att det är detta som 
kan bedömas. Att reflektera över och göra sig medveten om hur och varför man väljer att 
uppfatta kvalitet på ett visst sätt och i dialog med andra söka samsyn eller enighet kring hur 
kvalitet bedöms. Forskarnas alternativa ”diskurs om meningsskapande” innefattar ett etiskt 
förhållningssätt där fokus läggs på att i dialog med andra söka gemensam förståelse över den 
mening och innebörd i det som sker vilket kan innebära att många skilda uppfattningar blir 
uppenbara. Att kunna godkänna att det finns många olika uppfattningar om och förståelse av 
förskolan verksamhet, uppfattningar vilka kanske inte passar in i redan på förhand bestämda 
kriterier. 
 
I utvärderingsperspektivet menar Haug (2003) att det finns både en kontrollaspekt och en 
utvecklingsaspekt. När begreppet kvalitet i förskola används är det viktigt att tydliggöra 
vilken betydelse som läggs i begreppet samt närma sig förståelse för de indikatorer som visar 
på vad som är bättre kvalitet än något annat. Om god kvalitet menas personals egenskaper, 
barns egenskaper, institutioners egenskaper får det betydelse för vad som sedan kommer att 
mätas eller granskas. Haugs forskning visar på förskolors skilda sätt att förstå vad som skall 
granskas vid utvärderingar och frågar sig vilka kunskaper som blir nödvändiga i kvalitets- och 
utvecklingsarbetet. Kunskaper kring verksamheten varierar, beroende på om vi befinner oss 
på statlig, kommunal eller på lokalnivå kommer enligt Haug troligen leda till vad som väljs att 
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granska när de olika nivåerna kanske lägger in olika aspekter på, och har olika bakomliggande 
mål med, varför granskning görs. 
 
Kvalitet kan enligt Haug (2003) förklaras genom att dela in begreppet i strukturkvalitet, 
processkvalitet, resultatkvalitet och servicekvalitet och han betonar nödvändigheten i att dess 
olika information om verksamheten noga bedöms i förhållande till varandra. Haug beskriver 
att Sheridan ger ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet och menar att det finns en relation 
mellan objektiv och subjektiv kvalitet.  
 

Hon uppfattar kvalitet som resultatet av en komplex och ömsesidig relation mellan individ 
och miljö där den sociala, kulturella, materiella och fysiska miljön i och utanför institutionen 
finns med och där alla pedagogiska processer på institutionen och relationerna mellan 
människor i denna och mellan institution och omgivning utanför spelar roll.  Haug, 2003, s.92 

 
Sheridan gör enligt Haug (2003) ett tillägg av kvalitetsaspekter. Utöver kvalitetsaspekterna 
struktur, process och resultat tillägger Sheridan även lärarnas attityder betydelse för 
kvaliteten, lärares värderingar, hur de tolkar sitt uppdrag, hur de ser på sin egen roll för hur 
verksamheten formas. Hon menar vidare att de strukturella aspekterna är viktiga men inte 
behöver vara en garanti för ett kvalitativt pedagogiskt arbete. Det som är avgörande för 
verksamheten är personalens kompetens och förmågor samt hur personalen utnyttjar de 
strukturella resurserna. 
 
I Skolverket (2008) framkommer att kommuners ledningsansvariga bedömer personal- 
relaterade faktorer såsom de väsentligaste förutsättningarna för en hög kvalitet i förskolan. 
Faktorer såsom personalens utbildning, kompetensutveckling, engagemang, erfarenhet och 
pedagogiskt ledarskap värderas högt. Andra viktiga faktorer för kvalitet blir också 
uppföljnings- och utvärderings arbete av förskolans verksamhet. 

Förskollärares lärande om sin praktik utifrån reflektioner 

Utifrån den svenska lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) skall läraren 
äga ett reflekterande arbetssätt. Eftersom ansvaret ligger på de lokala verksamheterna att 
analysera och tolka de statligt formulerade måldokumenten krävs det förmåga att självständigt 
kunna reflektera, analysera den egna såväl som arbetslagets praktik. Vidare att arbetslag 
tillsammans via fungerande kommunikation och ett gemensamt yrkesspråk, fattar beslut i 
frågor angående den pedagogiska verksamheten som de gemensamt formulerat mål för. Detta 
sammantaget kan leda till en utveckling, såväl av den enskilde läraren yrkespraktik som av 
verksamheten. En förutsättning att möjliggöra detta är att "läraren tillägnar sig verktyg för att 
studera sin egen praktik och har analytiska begrepp för och förmåga att kritiskt reflektera 
kring denna” (SOU 1999:63, s. 61). Ett reflekterande arbetssätt innefattar, enligt slut- 
betänkandet, att lärare förhåller sig till sin praktik utifrån ett vetenskapligt och kritiskt 
tänkande över sin egen insats. Det blir viktigt att vara öppen för frågor såsom varför, en 
medvetenhet om sin egen otillräcklighet och förmåga att ge och ta konstruktiv kritik. Schön 
(1996) menar att reflektioner över egna handlingar, nya insikter som upptäcks, kritiseras, 
rekonstrueras och materialiseras i nya handlingar ger mening till de olika fenomen som 
hanteras i den praktiska verksamheten. 
 
Pedro (2005) finner utifrån sin studie om blivande lärares sätt att förstå och uttolka en 
reflekterande praktik olika sätt att tolka och förhålla sig till reflektion likt en lärarkompetens. 
Reflektion kan vara att kritiskt se tillbaka på tidigare praktik, fråga sig och analysera vad som 
gick bra och varför eller vad som inte gick bra och varför. Reflektion skall leda till 
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förändringar av praktiken, förändringar som gynnar och främjar lärandet. Det framkommer att 
skilda frågeställningar kan riktas mot praktiken, såsom kontextens betydelse, enskilda barns 
behov och hur dessa kan mötas upp. Det kan även handla om att granska sin egen roll, sitt 
handlande och sitt språk, reflektera över egna känslor och hur de förändras samt fråga sig 
vilka förväntningar man har på barn. Genom att ställa sig frågor, likt en reflekterande 
praktiker, menar Pedro att praktikern äger ett öppet sinne och ser sitt deltagande i en kontext. 
Vidare framkommer olika faktorer som kan påverka förmåga till reflektionskompetens. 
”Reflection came through their ability to link the concept to themselves, and to other 
significant individuals. Thus they linked their reflections to their personal values and 
educational theories they were learning” (Pedro, 2005, s. 62). Pedro visar på att blivande 
lärare övar sig att reflektera själva, genom att rannsaka sina egna tankar, skriva egna 
reflektioner men också genom att läsa andras texter. I dialog med andra och med annan 
forskning kan förmåga att reflektera växa. Men här framkommer att dialog med andra och 
vilken respons av andra som blir får betydelse för hur reflektionen utvecklas. Möjligheten att 
reflektionen utvecklas och leder till större insikter visar sig mest tillsammans med andra som 
kan mer. Det kan förekomma synpunkter om att förmåga att reflektera är en mer eller mindre 
medfödd talang men att utbildning kan leda till en förnyad och omförhandlad mening med 
reflektion och att reflektion nog mer handlar om ett resultat av social interaktion med andra. 
Pedro lyfter ytterligare faktorer som kan påverka reflektionens innehåll och vad den möjligen 
kan leda till skulle kunna vara olika personers val och uppfattningar om vad som får central 
betydelse för lärandet, vilka lärande teorier man tror på. 
 
Handal (1996) belyser att för att uppnå en professionell yrkesövning krävs en reflekterande 
praktik. Professionalitet beskrivs som gemensamma och enskilda reflektioner över sin praktik 
vilken utvecklar kunskap om och handlingar för verksamheten. Vidare framställer Handal 
reflektion som en medveten handling och menar att den som reflekterar skall vara insatt i de 
förhållanden eller fenomen som reflekteras över. Reflektion kan, rätt använt, vara en 
meningsskapande aktivitet samt ett verktyg för att utveckla verksamheten såväl som 
yrkeskunnandet. Handal beskriver kvalitativa faktorer för att yrkesutövningen skall bli 
professionell såsom; 
 
-  att ett gemensamt yrkesspråk finns som även är kopplat till teorier kring yrket, 
-  att personalen kan beskriva och motivera sitt yrkesutövande med hjälp av yrkesspråket, 
-  att det finns yrkesetiska normer för verksamheten som alla söker följa, 
- att det ”sker en gemensam utveckling av kunskap och handling genom reflektion över 
yrkesverksamheten” (Handal , 1996, s. 108), 
- att utveckling inte bara sker på individuell nivå utan att det även sker en gemensam 
utveckling.  
 
Dewey (1998) vill utveckla lärandet genom att använda ett reflektivt sätt att tänka och 
metoder därikring. Att använda ett reflektivt tänkande för att få en bättre kvalitet på lärandet 
är en central del i Deweys budskap. Dewey beskriver vad han menar att reflektivt tänkande är 
till skillnad mot vanligt ostrukturerat tänkande. Han menar att alla kan tänka och att allt 
tänkande är bra men att det är först när tankar sätts ihop till en sammansatt kedja av tankar i 
ett sammanhang och som leder till någon form av resultat som ett reflektivt tänkande sker. Ett 
reflekterat tänkande är en logisk process, har ett syfte, utgörs av en sammansatt kedja och 
leder till vidare upptäckter vilka ger möjlighet till exempelvis nya insikter, förhållningssätt, 
metoder eller handlingar. ”Reflection involves not simply a sequence of ideas, but a con-
sequence - a consecutive ordering in such a way that each determines the next as its proper 
outcome, while each outcome in turn leans back on, or refers to, its predecessors” (Dewey, 
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1998, s. 4). Det reflektiva tänkandet är enligt Dewey en aktiv, noggrann och ständigt 
pågående process där överväganden ställs kring kunskaper i det sammanhang man befinner 
sig i. Vidare nämns tre bärande personliga egenskaper som främjar reflektivt tänkande såsom 
”open-mindedness, whole-hearted or absorbed interest, responsibility in facing consequences” 
(Dewey, 1998, s. 33), vilket vi översätter till, att vara öppensinnad, helhjärtat eller genuint 
intresserad, att ta ansvar inför konsekvenser. Utmaningen är enligt honom att tillämpa dessa 
personliga kvaliteter och sammanfoga dem tillsammans med den logiska 
reflektionsprocessen. Enbart förekomsten av idéer och förslag visar på tänkande men utgör 
dock inte ett reflektivt tänkande. Ett reflektivt tänkande sker när tankar kopplas ihop, får en 
slutsats och leder till ett resultat. 
 
Dewey (1996) menar att reflektera innebär att all fakta skall tas med i beräkning, även det 
som kan kännas obehagligt eller förargligt. Att se och förstå situationens alla fakta kräver 
enligt Dewey träning och en medvetenhet angående risken att missförstå eller undanta fakta 
från situationen. Fakta och idéer ”påverkar varandra ömsesidigt och är oundgängliga faktorer i 
det reflekterande tänkandet” (Brusling & Strömqvist (red), 1996, s. 15). Att reflektera innebär 
att med hänsyn till situationens alla fakta se möjliga lösningar, nya perspektiv, som leder fram 
till nya handlingar. Dewey (1996) beskriver tänkandet som ”ett handlande som riktas mot sig 
självt och som granskar sina syften och villkor, resurser, hjälpmedel, svårigheter och hinder” 
(Brusling & Strömqvist (red.), 1996, s. 18) och framställer fem olika faser som ryms i ett 
reflekterat tänkande. Den första fasen benämns av Dewey som förslag. I denna fas lämnas 
olika idéer och förslag till det uppkomna problemet eller uppgiften att lösa eller förstå. Under 
den andra fasen, intellektualisering, klargörs vilka förutsättningar och villkor som finns i den 
uppkomna situationen och vad dilemmat består av. Tredje fasens vägledande idé, är av mer 
spontan karaktär. Idéer av olika slag förs fram, och möjliggör på så sätt olika typer av 
lösningar, genom att ny förståelse för problemet kompletterar och förändrar de olika förslagen 
samt framarbetade hypoteser. Under fjärde fasens resonemang kring konsekvenserna av de 
olika hypoteserna utvecklas givna förslag och hypoteser, vilket kan leda till att idéer antingen 
förkastas eller leder till användbara slutsatser. Den femte och avslutande fasen, att pröva 

hypotesen genom handlingar, kan verifiera och bekräfta att förslaget är hållbart likväl som 
förkasta de föreslagna idéerna. Här menar Dewey (1996) att det är viktigt att inte enbart 
fokusera på misslyckanden utan att se bakslag som en möjlighet till lärande, och dra nytta och 
lärdom av uppkomna motgångar. Hur vi hanterar misstag visar enligt Dewey vår förmåga till 
reflekterat tänkande. De fem beskrivna faserna behöver enligt Dewey inte nödvändigtvis följa 
i den ordning han ordnat dem i utan skall mer ses som en beskrivning hur tänkandets olika 
faser tillsammans bidrar till att hitta adekvata lösningar på uppkomna frågor eller problem. 
Test av idéer behöver inte vara slutgiltigt utan kan även vara inledningen till nya förslag, 
observationer och tankesätt 
 
Enligt Sundgren (2005) är det "den reflekterade erfarenheten som är den väsentliga, inte den 
planlösa eller oreflekterade upplevelsen” (Sundgren, 2005, s. 90). Sundgren tolkar Deweys 
uttryck ”learning by doing” inte likt ett oreflekterat görande utan att Dewey framhåller 
handlandet som en del av en avsiktlig process där planering, handling, reflektion och 
bedömning av resultat leder fram till nytt lärande. Att utveckla kunskap om undervisning 
genom att ständigt prova och utvärdera är enligt Dewey (2004) en metod att erövra kunskap 
om den dagliga praktiken. Dewey framhåller vikten av att reflektera över andra möjligheter 
till handlande för att undvika att handlingar sker på rutin eller enbart styrs av tillfälligheter. 
Dewey betonar reflektionens betydelse för att läraren ska kunna analysera sin praktik, skaffa 
sig kunskaper och förståelse om den. På så vis menar Dewey att verksamheten kan förändras 
och utvecklas vidare. Kunskap som erövras återförs till praktiken och får betydelse för val av 
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innehåll, metod, materiel och verktyg samt gruppsammansättning och organisation (Dewey, 
2004). Makarna Dewey menade att erfarenheter från praktiken måste fortlöpande utvärderas 
för att uppnå den önskade kunskapsutvecklingen (SOU 1997:157). Som ett gemensamt 
verktyg för utvärderingsarbetet nämner Utbildningsdepartementet (SOU 1997:157) den 
pedagogiska dokumentationen där inte bara personal utan även föräldrar och barn kan delta. 
Dock påpekas att detta arbete förutsätter en miljö där samarbete, reflektioner och dialog är en 
självklarhet. För att uppnå detta krävs en tillåtande atmosfär, tid samt ”en professionell 
inställning samt en vilja att granska sina egna handlingar och ställa sig i dialog med andra” 
(SOU 1997:157, s. 103). 
 
Även Ohlsson (2004) menar att reflektion och lärande är grunden till professionalism, att 
reflektion inte skall stanna vid enskild reflektion utan också kollektiv reflektion, då den 
enskilda reflektionen inte behöver leda till utveckling när det inte alltid är möjligt att 
uppmärksamma både eget invant handlingsmönster och vad som sker i den omkringliggande 
lärmiljön.  Därför förespråkar Ohlsson ett kollektivt ”kommunikativt möte” (s. 40) där egna 
erfarenheter och tankar görs tillgängliga för andra och där fler når nya insikter ur fler 
perspektiv. Samtalets upplägg huruvida alla får komma till tals, allas åsikter värderas lika, att 
deltagarna framför sina tankar och åsikter mer som ett möjligt sätt att tänka och inte som ett 
ifrågasättande av andras åsikter får betydelse för vilket lärande som sker. Samtalet bör främja 
gemensam förståelse och resultatet av de reflekterande samtalen skall leda till ett förändrat 
arbetssätt eller andra tankemönster. Ohlsson framhåller användandet av gripbara 
frågeställningar som synliggör vad, hur och varför praktiken ser ut som den gör samt vad det 
är som skiljer olika åsikter åt som ett verktyg vid gemensamma samtal. Dessa samtal kan 
handla om övergripande förhållningssätt i verksamheten såväl som enstaka händelser eller 
aktiviteter. I sin forskning påvisar Ohlsson den avsatta tidens betydelse för att reflektionen 
skall leda till utveckling samt medarbetarnas inställning till samtalen betydelse. Samtalen kan 
upplevas onödiga och ineffektiva då reflektion kan innebära att många olika tankar och åsikter 
dryftas å ena sidan å andra sidan. Ohlsson tydliggör att även om lärare reflekterar behöver det 
inte innebära att verksamheten utvecklas när lärare kanske fokuserar mer på görandet eller 
fokuserar på det som ligger utanför dem själva eller den lärandemiljö de iscensätter alternativt 
inte iscensätter.  
 
”The reflective conversation is a medium through which we are able to learn from our 
teaching experiences and question the educational values that give a shape, form and purpose 
to what we do” (Ghaye & Ghaye, 1998, s.19). De visar på att olika sätt att föra reflekterande 
samtal kring lärarens praktik kan leda till skilda kunskaper och färdigheter. Författarna ger 
exempel på fem olika typer av reflektioner över sin egen praktik såsom; 
 
- en beskrivande reflektion som är personlig, omfattande och återblickande 
- en reflektion över vilka tankar och känslor praktiken väcker 
- en reflektion som tar hänsyn till olika perspektiv på händelser samt öppenhet för alternativa 
perspektiv men också att läraren kan bestyrka sitt handlande 
- en reflektion där lärare ser samband mellan sin egen praktik och vilket lärande för framtiden 
som är möjligt 
- en kritisk reflektion där lärare ifrågasätter sin praktik med frågor som varför på ett kreativt 
och konstruktivt sätt.  
 
Vidare pekas på vikten av att använda olika sätt att samtala eller fokusera kring praktiken. 
Utifrån dessa skilda sätt att reflektera över sin praktik och vilka erfarenheter som dras utifrån 
detta, kan en mer allsidig utveckling av verksamheten ske (Ghaye & Ghaye, 1998). 
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Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver pedagogisk dokumentation likt ett viktigt verktyg 
i förskolans skapande av en reflekterad och demokratisk praktik. Genom insamling av barns 
och vuxnas arbete i verksamheten, olika material där barns ord och handlingar framkommer 
tydligt och åskådligt, såsom barns skapande arbeten, band- och videoinspelningar, fotografier 
och skrivna anteckningar. Den pedagogiska dokumentationen innehåller och speglar även 
vuxnas förhållningssätt till barns uppfattningar och göranden när också den vuxnes deltagande 
framträder.  Forskarna betonar detta verktygs möjligheter för den reflekterande praktikern att 
tillsammans med barn, föräldrar och andra kolleger observera sin praktik ur flera skilda 
perspektiv, men också för förskolors personal att förhålla sig kritisk till den praktik de 
utformar. I samma veva betonas även dokumentationens oundvikliga frånvaro av att helt och 
hållet beskriva någon sann redogörelse över vad som görs och sägs när all dokumentation är 
en produkt av någons val att framställa något men inte något annat. Även på vilket sätt 
personal framställer och formsätter dokumentation påverkar vad som synliggörs. Dock 
synliggörs den pedagogiska praktiken, exempelvis dess funktion och innehåll, och blir möjlig 
att reflekteras över såväl för den enskilde, barn och vuxna tillsammans och kollegor emellan 
och i en förlängning även samhället i övrigt. Forskningen belyser den pedagogiska 
dokumentationens möjligheter att synliggöra barns olika förståelse och uppfattning om sin 
omvärld och barns olika sätt att lära men också vuxnas möjligheter att reflektera över olika 
sätt att förstå och uppfatta sin praktik och sitt eget lärande. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur pedagogisk dokumentation skiljer från 
dokumentation. Genom pedagogisk dokumentation kan arbetslag i förskola få syn på hur barn 
lär och vad barn försöker förstå. När det synliggörs kan arbetslag få vägledning i hur de kan 
forma och skapa sammanhang där barns tankar utmanas och lust att lära mer väcks. Åberg 
och Lenz Taguchi menar att dokumentation allena inte för den pedagogiska processen framåt 
utan visar bara på en händelse eller ett görande.  
 

Det var när vi satt med den egna dokumentationen framför ögonen och tillsammans försökte 
förstå den på fler än ett sätt som vi märkte hur dokumentationsarbetet hjälpte oss att föra den 
pedagogiska processen framåt. En dokumentation är alltså inte färdig med detsamma den är 
färdigskriven. Då är vi bara precis i början, fyllda av nyfikna frågor som väntar på att bli 
undersökta. Går vi inte vidare riskerar dokumentationen att bara bli ett fotoalbum från 
sommarsemestern                             Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 20  
  

Det är när vuxna och barn tillsammans reflekterar över de dokumenterade händelserna och 
sedan låter olika förståelser av händelsen leda fram till ny förståelse och insikter som det blir 
en pedagogisk dokumentation. Det blir i detta sammanhang viktigt att för dialogen skapa 
gemensam förståelse av begrepp och ord. Lenz Taguchi (1997) påpekar att den pedagogiska 
dokumentationen ger möjligheter ”att se barnet på nytt - om och om igen” (s. 56). Kring 
dokumentationsarbetet kan vuxna och barn tänka, ställa frågor och lyssna och reflektera över 
det som syns och sägs. Olika synpunkter och tankar kan lyftas upp, ställas mot varandra och 
leda till nya sätt att tänka och förstå. Lenz Taguchi uttrycker att vi genom 
dokumentationsarbetet kan bli ”synliga för oss själva” (s. 56) och för andra.  

Metod 
Kunskaper om olika metoder utgör grunden till en saklig studie eller undersökning. Metod ger 
inte svar på forskningsfrågor men är ett verktyg för att ”de resultat man kommer fram till ska 
ge en bättre och sannare uppfattning om de förhållanden man undersöker” (Holme & Krohn 
Solvang, 1991, s.11). Såväl den kvantitativa som den kvalitativa utgångspunkten för forskning 
avser att ge en bättre uppfattning av vårt samhälle eller olika fenomen däri. Vid val av 
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kvalitativa metoder är det tolkning av den insamlade informationen som är central, inte att 
omvandla ett stort antal data till siffror som sker vid den kvantitativa analysen (Holme & 
Krohn Solvang, 1991) eller som Svenning (2003) uttrycker sig att den kvalitativa 
undersökningen stödjer sig på det talade orden medan den kvantitativa studien stöder sig på 
matematiken. Projektets syfte blir avgörande för vilken metod som skall användas. Den 
kvalitativa undersökningen analyserar relationer mellan variabler och olika mönster i 
samhället eller bland olika fenomen (Trost, 2005). För vår studie har en kvalitativ 
undersökningsmetod valts baserad på intervjuer. Löpande genom metodavsnittet framkommer 
vår studies arbetsgång och genomförande.  

Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjuns styrka beskrivs som likheten med ett vardagligt samtal där 
intervjuaren ger ramen för samtalet. För att intervjuaren inte skall styra samtalet för mycket 
förordas användning av enklare handledningar eller manualer för intervjun i stället för i 
förväg gjorda fullständiga frågeformulär (Holme & Krohn Solvang, 1991). 
 
Kvale (1997) menar att en kvalitativ forskningsintervju kan sägas syfta till att beskriva och 
tolka det tema som förekommer i en intervjupersons livsvärld. Den kvalitativa 
forskningsintervjun beskrivs enligt Kvale (1997) som ett professionellt samtal men med en 
struktur och ett syfte likt ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att kolla de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13). 
Frågor som är ställda på ett omsorgsfullt sätt tillsammans med ett medvetet lyssnande kan 
enligt Kvale ge en djup och mångsidig kunskap kring personers uppfattningar kring ett 
fenomen. Vidare menas att den kvalitativa intervjun ger möjlighet till tolkning av 
”meningsfulla relationer” (Kvale, 1997, s.17).  
 
En kvalitativ studie syftar enligt Trost (2005) till att ”förstå människors sätt att resonera eller 
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster” (s. 14). Trost anger 
att en kvalitativ studie handlar om att ”förstå eller hitta mönster” (s. 14) i det som studeras. 
Den kvalitativa intervjun avser enligt Trost till att förstå den intervjuades tankar och känslor, 
erfarenheter och vilka föreställningar den intervjuade har om olika fenomen. Med 
utgångspunkt ur Kvales beskrivning av den kvalitativa intervjustudiens olika stadier har Trost 
utarbetat en något modifierad beskrivning över sju steg inom en kvalitativ intervjustudie, 
vilka inte nödvändigtvis behöver följa den presenterade ordningen; 
 
-  i första steget skall syftet för studien klargöras, 
- i andra steget planeras studien mer i detalj. Här kommer arbete med bakgrund, fråge- 
ställningar och val av metod in, 
-  i tredje steget utförs intervjuer, 
- i fjärde steget skall informationen från intervjuerna utformas så att det är möjligt att 
bearbeta, 
 -  i femte steget bearbetas och analyseras den insamlade informationen, 
-  i sjätte steget diskuteras resultatet huruvida det är trovärdigt och svarar mot de uppställda 
frågeställningarna, 
- slutligen skall undersökningen nedskrivas i rapportform enligt vetenskapliga kriterier för 
vald mottagare. 
 
Kvale (1997) visar på möjligheten att kunskap byggs upp genom ett utbyte av synpunkter 
mellan forskare och undersökningsperson samt betonar samspelet och relationen mellan 
intervjuaren och den som blir intervjuad. Till skillnad från Kvale menar Trost (2005) att ett 
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utbyte av kunskaper och tankar ej är nödvändigt under en intervju. Trost förordar att 
intervjuaren ställer frågor och lyssnar på den intervjuade utan att ge uttryck för egna tankar 
och åsikter för att undvika att intervjuaren styr den intervjuades svar. Trost anser att en 
intervju inte handlar om ett utbyte av uppfattningar eller tankar utan om att intervjuaren 
”söker efter den intervjuades beteende och känslor och den intervjuade tillhandahåller den 
information som intervjuaren söker efter” (Trost, 2005, s. 30).  
 
Djupintervjuer innebär enligt Svenning (2003) att ett antal personer intervjuas kring det 
utvalda temat ”men helt utan strukturerade formulär” (Svenning, 2003, s. 86). Tillsammans 
med den, enligt Svenning obligatoriska bandspelaren, förordar han även att intervjuaren 
antecknar stolpar under intervjuns genomförande. Detta för att kunna fånga en intervjupersons 
eventuella kommentarer, infallsvinklar eller tolkningar av frågeställningar som forskaren inte 
har tänkt på men också som en preliminär ingång för den kommande analysen. För intervjuns 
genomförande förordar Trost (2005) användandet av frågeområden istället för 
färdigformulerade frågor. Denna guide för intervjun kan varieras för olika intervjuer men 
viktigt är att intervjuaren är väl förtrogen med alla delfrågor och intervjuns syfte men också 
att intervjuaren är väl insatt i det ämne som studien avser att undersöka (Trost, 2005).  

Etiska aspekter och studiens tillförlitlighet 

Då vi själva kommer att veta namnet på våra intervjupersoner kommer studien inte helt att 
uppfylla förfarandet för ett anonymt förfaringssätt. Ett konfidentiellt arbetssätt med 
tystnadsplikt har istället valts för studiens genomförande. Detta innebär att inget som sägs i 
samband med intervjusituationerna kommer att föras vidare så att det går att identifiera vem 
som uttryckt vad (Trost 2005). Intervjupersonerna kommer att vara helt anonyma i rapporten, 
ej heller förskolors eller kommuners namn kommer att nämnas i studien. Vilka som deltagit i 
studien kommer heller inte att diskuteras i andra sammanhang. 
 
Trost påtalar vikten av tystnadsplikt och konfidentialitet, men visar också på vikten av att 
överväga intervjuns etiska aspekter så att informantens integritet och självaktning bibehålls. I 
rapporten bör endast uppgifter som är nödvändiga med tanke på analys och förståelse för 
studien finnas med. Försiktighet vid citeringar påvisas så att dessa ej känns igen av andra eller 
upplevs som sårande för den intervjuade (Trost 2005). Svenning (2003) visar på ett 
”forskningsetiskt” (s. 120) sätt där det framgår vikten av att tidigt uppsöka intervjupersonen 
genom ett föregående brev där det tydligt skall framgå vem man är, varifrån man kommer och 
varför man vill komma. Brevet skall vara kort och koncist. Det forskningsetiska sättet 
förutsätter även ett frivilligt deltagande samt en konfidentiell behandling där endast 
intervjuare kommer ha vetskap om vem som uttryckt vad. Det är det sammanlagda resultatet 
som räknas, men undersökningsobjektets svar är viktiga för undersökningen. Trost (2005) 
betonar vikten av första kontakten med den tänkta intervjupersonen. Första kontakten kan 
exempelvis ske genom ett personligt möte, ett telefonsamtal eller brev/mail där en kort och 
koncis presentation ges både om och av intervjuaren samt studiens syfte. Informationen bör 
även innehålla en uppskattning av intervjuns ungefärliga längd. Detta menar Trost visar på 
respekt och förståelse för den intervjuades situation. Vår första kontakt med 
intervjupersonerna togs via ett inledande telefonsamtal där vi presenterade oss själva och 
studiens syfte samt undrade om respektive förskollärare hade möjlighet att ta emot oss för en 
intervju. Till de intervjupersoner som tackade ja, tillsammans fem stycken förskollärare från 
fem olika förskolor, mailade vi en bekräftelse på överenskommen dag och tid samt bifogade 
ett brev, Bilaga 1, där det mer tydligt framgick vilka vi är, intervjuns genomförande samt en 
inblick över intervjuns övergripande ämne. I brevet angavs även önskemål om enskild plats 
för intervjuns genomförande när Trost (2005) rekommenderar att genomföra intervjuer på 
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ostörd plats som dessutom känns trygg för intervjupersonen. Alla intervjutillfällen 
genomfördes av oss tillsammans och vi delade i förväg upp frågeområdena mellan oss. Trost 
(2005) påpekar risker med intervjusituationer där två intervjupersoner intervjuar en ensam 
person och visar på att situationen kan upplevas obalanserad i fråga om makt. Dock 
framhåller han att två samspelta intervjupersoner troligen genomför en mer gedigen intervju 
vad gäller mängden av insamlad data samt förståelse därkring (Trost, 2005).  
 
Trost (2005) menar att ”forskningsmässiga intervjuer bygger alltid på konfidentialitet och har 
som syfte att föra forskningen framåt” (s. 23). Kvalitativa data kan dock mötas med tvivel då 
de ofta bygger på mindre urval och de därför inte, enligt statistisk mening, kan sägas vara 
representativa för samhället i stort (Trost 2005). Svenning (2003) påpekar att en studie kan 
fånga verkligheten i större eller mindre utsträckning. Faktorer såsom frågekonstruktioner, 
intervjuarens värderingar, respondentens öppenhet kan inverka på validiteten, att studien 
lyckas mäta det som avses att mäta. En direkt koppling mellan teori och empiri, ett 
genomtänkt upplägg av projektet, att rätt frågor ställs till rätt person bidrar också till studiens 
validitet enligt Svenning. Frågornas utformning, huruvida de är tydliga eller ej samt hur de 
framställs för intervjupersonen kan påverka resultatet av studien. Vidare beskriver Svenning 
att olika faktorer kan inverka på studiens reliabilitet, tillförlitlighet, såsom egenskaper hos 
intervjuaren, intervjumiljö, vilken tid på dagen intervjun genomförs, antalet intervjupersoner 
vid samma tillfälle. Reliabiliteten kan påverkas negativt om intervjupersonen upplever att 
intervjuaren premierar vissa svar, kanske genom omedvetet minspel, kroppshållning eller 
annat som uttrycker intervjuarens egna åsikter. Eller att intervjuaren tolkar svaren fel, kanske 
intervjuaren upplever svaret osammanhängande eller konstigt och tolkar omedvetet svaret i 
riktning mot begriplig mening. Mätningar med samma mätinstrument skall ge likhet i resultat 
eller samma begrepp och frågeställningar skall ge samma resultat. Viktigt att inte använda sig 
av otydliga måttbeskrivningar i frågeställningar när de kan tolkas på så skilda sätt.  

Urval 

Vid kvalitativa undersökningar görs selektiva urval för att finna lämpliga personer att 
intervjua enligt Svenning (2003). Valet kan styras av att personen förväntas ha vissa 
kvaliteter, kanske någon med god överblick, men ibland kan valet helt enkelt styras av att man 
praktiskt bäst har möjlighet att intervjua just dessa personer. Trost (2005) beskriver ett 
”bekvämlighetsurval” (s. 120), en metod han finner vara sedvanlig och funktionell för ett 
varierat urval. Metoden ”innebär att man tar vad man råkar finna” (s. 120).  
 
Trost (2005) uppmärksammar betydelsen av väl genomförda intervjuer och menar att få 
kvalitativt utförda intervjuer kan vara mer värt i studiesammanhang än flera intervjuer av 
lägre kvalitet, och rekommenderar att studier begränsas till ungefär fyra till fem intervjuer. 
Därför väljer vi i vår studie att rikta oss mot fyra till fem förskolor angående hur förskollärare 
reflekterar över sin praktik och läroplanens mål. 
 
Vallberg Roth (2001) framhåller att "Metoden eller arbetsformen, hur man som pedagog skall 
arbeta för att uppnå målen, är en decentraliserad fråga" (s. 260). Målgruppen för studien blir 
förskollärare i förskoleverksamhet då Skolverket (2006) menar att förskolans personal har 
ansvaret att utifrån nationella mål och riktlinjer, samt utifrån varje barns förutsättning och 
behov befrämja barns utveckling och lärande i riktning mot målen. Detta sammantaget fick 
avgöra vårt urval av förskollärare som intervjupersoner.  
 
Då vi inte upprättat egna kontakter i vald undersökningskommun valde vi att vända oss till 
lärosätets handledarsamordnare för Institutionen pedagogik och lärande, för att på detta sätt få 



20 
 

hjälp att komma i kontakt med möjliga intervjupersoner. Kontakt togs med åtta förskollärare 
på olika förskolor inom en och samma kommun. Fem förskollärare tackade ja till att bli 
intervjuade, en av dessa avbokade dock intervjun. Således har fyra förskollärare intervjuats 
för vår studie.  
 
Av dessa fyra förskollärare hade tre lång erfarenhet, mer än 20 år inom förskolläraryrket, 
medan den fjärde hade relativt lång erfarenhet, mer än fem år i yrket. Förskolorna är belägna 
på landsort, i centrala delar av kommunen, samt i kommunens ytterområden. Förskolorna 
varierar såväl i storlek från en till fyra avdelningar, som vad gäller pedagogisk inriktning.    

Formulering av intervjufrågor 

Frågor kan vara mer eller mindre systematiska i sin karaktär enligt Svenning (2003). 
Strukturerade intervjuer består av frågeformulär med noggrant formulerade frågor vilka skall 
noga efterföljas där inget utrymme för egna formuleringar ges och respondenten svarar enligt 
fasta svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer med öppna frågor är det Svenning kallar 
djupintervjuer. I vilken grad frågor samt intervjusituationer är likartade styr graden av 
standardisering för intervjuerna menar Trost (2005). Variationsmöjligheterna ökar då 
intervjuer har låg grad av standardisering. Öppna svarsalternativ istället för fasta innebär att 
en intervjufråga kan benämnas som ostrukturerad. En intervju kan sägas vara strukturerad då 
alla frågor håller sig till ämnet som skall studeras.  
 
En semistrukturerad intervju genomförs enligt Denscombe (2009) med hjälp av ett 
frågeformulär med färdiga ämnesområden. Intervjun är dock inte styrd av frågornas 
ordningsföljd och frågornas karaktär inbjuder intervjupersonen att fritt och utförligt utveckla 
sina svar och synpunkter. Intervjuaren bör vara flexibel och skapa möjlighet för 
intervjupersonen att ge utförliga svar kring de olika ämnen som efterfrågas. Även Trost 
(2005) rekommenderar att upprätta en lista, intervjuguide, med frågeområden som bör vara 
relativt kort men med vida och öppna frågeområden som ger möjlighet för den intervjuade att 
följa sina tankegångar. Trost belyser vikten av att intervjuare är väl inlästa på det aktuella 
ämne som intervjuerna skall beröra för att kunna konstruera en heltäckande intervjuguide som 
ger möjlighet till utförliga och uttömmande svar.  
 
Svenning (2003) ger en grundlig beskrivning vad gäller skapandet av frågeformulär och 
menar att det är viktigt att inleda arbetet med att klarlägga vilken information intervjuerna 
måste ge. Här sker första kopplingen mellan teori och empiri. Därefter görs ett första tänkbart 
utkast där den eftersökta informationen täcks in. Det påbörjade formuläret byggs ut och 
revideras, gång på gång, tills formuläret är funktionellt. Man nedtecknar intervjuinstruktioner, 
sätter upp en tänkbar strategi för intervjusituationen och sedan blir det viktigt att förtesta 
formuläret. Vidare menar Svenning att det blir viktigt att kolla upp att frågeformuleringarna 
tillräckligt tydligt och klart är riktade mot det som efterfrågas, att de är lättbegripliga och om 
frågorna kan upplevas ledande eller värdeladdade. Inför första intervjutillfället valdes därför 
att utföra en provintervju med en förskollärare för att kontrollera om våra frågor fungerade i 
en intervjusituation. Utifrån denna provintervju gjordes mindre men betydande justeringar i 
såväl intervjuguiden som för studiens syftesformulering. Även Trost (2005) förordar raka och 
enkla frågor som inte innehåller påståenden och negationer. Intervjuaren bör lämna tid för 
eftertanke och rikta all uppmärksamhet mot intervjupersonen och vara en god lyssnare. Det är 
intervjupersonens åsikter och svar som är det centrala. Det är inte lämpligt att argumentera 
eller ifrågasätta, men vid eventuella oklarheter är det viktigt att följa upp frågan för att 
undvika missförstånd.  
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Samma frågeområden har legat till grund för våra samtliga intervjuer. Intervjufrågorna har 
varit av öppen karaktär och intervjuerna liknar det semistrukturerade intervjufarande 
Denscombe (2009) beskriver. Med utgångspunkt ut studiens frågeställningar formulerades en 
intervjuguide inför intervjuerna, se Bilaga 2. Då frågeområdena var av öppen karaktär gavs 
intervjupersonerna frihet att berätta de tankar som frågan gav. För att få så uttömmande svar 
som möjligt hade vi för vår egen del lagt till korta noteringar under varje frågeområde om 
intervjupersonen inte redan nämnt dessa aspekter i sitt svar.  

Bearbetning, tolkning och analys 

Analysmetod används som verktyg vid organisering av insamlat material, föra samman olika 
mönster och innebörder till ett presenterbart och överskådligt resultat (Kvale, 1997). Svenning 
(2003) menar att all analys går ut på att hitta mönster, att sortera intervjumaterialet i 
kategorier och rubriker. Genom att läsa materialet ett flertal gånger utan förutfattade meningar 
kan nya infallsvinklar uppmärksammas. Svenning beskriver en kodning av materialet i tre 
steg där första stegets öppna kodning skall finna ”ansatser och mönster” (s.160) samt begrepp 
som beskriver dessa. I ett andra steg eftersöks samband mellan dessa begrepp och eventuella 
orsakssammanhang för att i det tredje steget kunna finna stöd för de olika resultat som 
framkommit genom materialet. 
 
Läsarens förståelse och kontroll av analysen beror på vilket urval som presenteras samt det 
sammanhang det presenteras i enligt Kvale (1997). En metod att ge läsaren möjlighet till 
kontroll är att förklara tillvägagångssättet, ge exempel på det material som använts vid 
tolkningen och tydligt redogöra analysprocessens olika steg. Denna process beskrivs av Kvale 
där det omfattande intervjumaterialet inledningsvis struktureras, därefter klarläggs materialet 
utifrån studiens syfte. Avvikelser, upprepningar och annan överflödig information sorteras 
bort. I analysarbetet framkommer innebörder samt klarlägganden av den intervjuades 
berättelser vilket kan utveckla nya kunskaper och insikter om olika fenomen. För 
analysarbetet framställer Kvale (1997) fem olika metoder. Vi väljer att använda den 
analysmetod Kvale benämner ”meningskoncentrering” (s. 175) för vår analys. Menings- 
koncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer 
koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i ”vilka den väsentliga 
innebörden i det som sagts omformuleras i några få ord” (s. 174). Detta innebär att längre 
texter från intervjuer förkortas ner och omformuleras till mer kärnfull text. Kvale beskriver en 
analys i fem steg där första steget består av en genomläsning av hela intervjumaterialet för att 
skapa en övergripande bild. Därefter fastställs enheter av den väsentliga betydelse som ges av 
intervjupersonen, så kallade meningsenheter. Ur meningsenheterna formuleras sedan tydligt 
framträdande teman, på ett enkelt och koncist sätt. I dessa teman tolkas intervjupersonens 
uttalanden så fördomsfritt som möjligt och svaren tematiseras med avsikten att 
intervjupersonens synsätt skall framträda så som det uppfattats av intervjuaren. I det fjärde 
steget riktas skilda frågeställningar gentemot framskrivna meningsenheter och teman, vilka 
härrör sig från studiens syfte och forskningsfrågor. Slutligen ”knyts hela intervjuns centrala, 
icke överflödiga teman samman” (s. 177) till en beskrivande text. 
 
Samtliga intervjuer bandades vilket Svenning (2003) framhåller som nödvändigt i en 
intervjusituation. Vi förde dessutom båda anteckningar under intervjuernas gång och på så vis 
kunde vi både jämföra anteckningarna med varandra samt få tillgång till intervjumaterialet om 
och om igen. Trost (2005) lyfter fördelar med att använda sig av bandspelare under intervjuer 
såsom att kunna lyssna på materialet upprepade gånger men också för att lära sig av sin egen 
insats som intervjuare, både det som är bra såväl som mindre bra. I direkt anslutning till varje 
intervjutillfälle sammanställde vi våra olika anteckningar från intervjun. Därefter skrevs det 
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bandade materialet av, transkriberades, för att vi skulle kunna läsa igenom hela 
intervjumaterialet och skapa oss en övergripande bild samt omformulera intervjumaterialet till 
en mer kärnfull text. Utifrån denna text samt våra nedtecknade sammanställningar fastställde 
vi väsentliga meningsenheter utifrån studiens frågeställningar. Vi konkretiserade 
meningsenheterna i ett collage och formulerade därefter tydligt framträdande teman. 

Resultat 
Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare reflekterar över sin praktik och 
läroplanens mål. Följande resultatredovisning är strukturerad efter studiens frågeställningar 
samt de teman som framträtt ur de meningsenheter som urskilts under analysarbetet.  
 
Frågeställningar: 

• Vad ligger till grund för att förskollärare förändrar och utvecklar verksamheten? 
• Hur förhåller sig förskollärare till läroplanens mål? 

 
Citat från studiens intervjuer framställs genomgående under resultatpresentationen. Dessa 
citat kan vara något förändrade till skriftspråk, upprepningar och andra småord är borttagna, 
däremot är inte citatens innebörd förändrade (Trost, 2005). Under resultatredovisningen kallas 
studiens intervjupersoner genomgående förskollärare.  

Vad ligger till grund för att förskollärare förändrar och utvecklar 
verksamheten? 

Under analysarbetet lyfts genomgående förskollärares tankar kring sin praktik och följande 
teman framträder för vad som ligger till grund för att förskollärare förändrar och utvecklar 
verksamheten såsom; Organisation, Frågor och förhållningssätt, Formella och informella 
samtal. I följande avsnitt redovisas resultaten under nämnda temarubriker.  

Organisation 

Förskollärare uppger att arbetet i förskolan är under ständig förändring. Barngrupper 
förändras, personalgrupper förändras, riktlinjer och ekonomiska förutsättningar förändras 
samt även kommunala direktiv för hur verksamheten skall bedrivas. Dessa förändringar leder 
till att förskollärare omprövar sina tankesätt, sina arbetssätt och sina metoder. Organisationens 
uppbyggnad kan bidra till, men även i vissa fall inskränka, förskollärares möjligheter till 
samtal kring sin praktik som förändrar och utvecklar verksamheten. Läroplanens mål samt 
egna ur läroplanen formulerade mål, tillsammans med såväl barngruppens som individuella 
barns behov och intressen kan initiera förändringar i befintliga arbetsstrategier eller ge 
upphov till nya arbetsstrategier. Den egna barngruppens behov anges styra avdelningens 
verksamhet.   
 

…/ Det är ju ständig förändring, och barngruppen förändras, hela tiden får man ändra sin 
taktik och sitt arbetssätt och vad man ska lägga fokus på. 

 
…/ Prio ett är ju våran avdelning, våran barngrupp. Andra avdelningar får inte bromsa oss, 
vi går vidare hur det än är. Man kanske har olika åsikter om olika saker eller har hunnit 
olika långt med olika saker. 
 
…/ Vi har ju nya kollegor nu i höst så det har ju blivit lite förändringar här också, inte lika 
uppstrukturerat som det brukar vara. Då blir det ju att man får börja om från början igen då. 
Men det går ju bra det också. Sen har vi en rektor som vi knappt ser och som inte har det 
här tänket, och det går ju inte. Jag känner ibland att man tappar greppet lite grann. 
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Kommunala direktiv anges styra verksamhetens inriktning. De intervjuade förskollärarna 
uppger olika uppfattningar om huruvida aktuell kommun ger direktiv angående prioriterade 
målområden och hur de då väljer att tolka och följa dem.  
 

…/ Förut hade vi inte fått målen så tydligt, nu har vi fått dem tydligare från kommunen och 
kan tydligare jobba mot dem. 

 
…/ Vi har ju nu det här i kommunen med matematik och språk, och det har vi ju inte landat 
i riktigt ännu, det ingår ju alltid matte och språk i allt vad vi gör även i projekten, men det 
är ju vad vi ska arbeta med som kommunen har bestämt, matte och språk. Vi har inte 
specifikt matte och språk, men det ingår i målen, i de mål som vi har bestämt ur läroplan, 
som vi vill följa. 
 

 …/ Nä vi har inga speciella direktiv från kommun eller rektor. Våra avdelningar väljer egna 
mål för verksamheten, vi kanske kan ha liknande mål på avdelningarna men vi kanske 
formulerar dem lite olika. 

 
Även personalens val av olika vidareutbildning liksom litteratur, böcker och tidningsartiklar, 
forskning och olika föreläsningar kan ligga till grund för förändringar i, och samtal kring, 
verksamheten. Träffar i kommunalt nätverk med hela eller delar av arbetslag från andra 
förskolor uppges av intervjupersoner kunna ge möjligheter till samtal vilket skapar ny 
inspiration för den egna verksamheten samt ger tillfällen till att ställa sig frågor kring 
verksamheten. Det framkommer att hela eller delar av arbetslag regelbundet träffar 
handledare och representanter från andra arbetslag. 
 

…/ Sen tror jag att vi är genuint intresserade allihop, att vi hittar tidningsartiklar, vi hittar 
litteratur och lite av varje, vi säger har ni hört det, har ni sett det och så kanske vi går på 
någon kvällsföreläsning. Vi har ju mycket med nätverket här i kommunen som vi är med i, 
där kan vi också få inspiration. Dels föreläsningar och nätverksträffar där vi träffar andra 
arbetslag, där kan vi få höra ja, hur gör ni med det, hur gör vi med det och så vidare. 
 
…/ En av mina kollegor gick mattepilotutbildningen som kommunen erbjuder för en tid 
sedan. Efter det har vi jobbat mycket med matematik på våran avdelning.  

 
Förskollärare berättar att den av staten ålagda kvalitetsredovisningen, vilken visar på 
verksamhetens innehåll och måluppnåelse, kan leda till förändringar i verksamhetens 
utformning. I kvalitetsredovisningen anges mål som gäller för hela förskolans verksamhet. 
Utifrån såväl utvärderingar som kvalitetsredovisning samtalar arbetslag kring vad som gick bra 
eller mindre bra. De frågar sig och tar ställning till om de ska fortsätta med samma mål, kanske 
behöver de fördjupa sig mer i något mål. Utvärdering kan leda till nya eller omformulerade mål 
för verksamheten. Skilda sätt att förhålla sig till kvalitetsredovisningen framkommer då vissa 
förskolor håller arbetet med kvalitetsredovisningen levande under året med återkommande 
utvärderingar och samtal kring sin praktik. Andra förskolor ser kvalitetsredovisningen mer 
skild från övriga verksamheten och kvalitetsredovisningen bidrar då inte i samma utsträckning 
till samtal och löpande utvärdering av verksamheten. 

 
…/ Man är ju hela tiden medveten om vad som flyter på bra och vad som man kan jobba 
vidare med och vad man måste åtgärda, det är man ju hela tiden medveten om. Om vi 
märker att vi inte har formulerat målet så tydligt som vi först trott kan vi formulera om 
målet eftersom, eller om vi märker att det inte passar barngruppen.  
 
…/ Vi har också en utvärdering av verksamheten kring jul. Den underlättar för arbetet med 
kvalitetsredovisningen och vi ser också om vi behöver göra förändringar av mål eller av 
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verksamheten. På detta sätt hålls arbetet med kvalitetsredovisningen levande i vårt arbete 
och den blir inte en avskild del. 
 
…/ Nä, kvalitetsredovisningen kommer där sen på våren. Och då blir det - Jaha nu är det 
kvalitetsredovisning, jaha okej vad är det nu vi ska tänka på? 

Frågor och förhållningssätt 

Intervjuerna visar att förskollärare förhåller sig kritiska till sin praktik. De frågar sig vad som 
gått bra eller mindre bra och vad som behöver fördjupas eller förändras. Att ställa sig frågor 
kring sin praktik anges vara en pågående process där den vuxne ständigt bör fråga sig vad de 
gör, för vems skull de är där samt även ifrågasätta sin egen praktik huruvida personalen arbetar 
emot de uppsatta målen.  
 
 …/ Det här sätter vi mycket fokus på -  vad vi gör och varför vi är här? 
 

…/ Om inte vi hade reflektion, då kommer man ju ingenstans. Jag kan inte jobba utan 
reflektion, hur lyfter jag upp målen då, då ser jag ju inte åt vilket håll jag är på väg.  

 
Arbetslag ställer sig frågor kring verksamhetens planering, barns respons och visade intresse, 
hur barn tänker, upptäcker och gör och når uppsatta mål. Detta kan förändra inriktning och 
innehåll i arbetet. Förskollärare nämner att samtalen ofta kretsar kring barn i olika problem 
och verksamhetens anpassning efter detta.  
 

…/ Reflektioner så till vida att vi förändrar utifrån de erfarenheterna vi får. Om vi då ser att 
det här hade vi tänkt ut, det här hade vi planerat, men vi fick inte den responsen vi hade 
tänkt oss kanske eller att barnen väljer att styra iväg det åt något annat håll än det vi hade 
tänkt. Då är det ju vi som får kliva på deras tåg och utgå från det, det de liksom tycker. 

 
…/ Vi har alltid pågående reflektion under dagen och vi tittar ju på vad som händer och 
vad barnen gör. Vi frågar oss vad tänker, upptäcker och gör barn? 

 
…/ Reflektioner sinsemellan om vi då kan se att, eftersom vi då utgår från att varje barn är 
olika individer och har olika förutsättningar för allting, så blir det ju så att vi reflekterar 
mycket kring de barn där vi ser att det blir lite knöligt, lite besvärligt. Alla barn är ju 
individer och alla barn behöver uppmuntran för att gå vidare med olika saker. En personal 
kanske har sett det här och någon annan har sett det här och hur ska vi göra för att gå 
vidare, för att hjälpa upp det här barnet, med miljön eller med barngruppen. Så reflekterar 
vi mycket, hur ska vi förändra verksamheten så att det passar alla barn, och framför allt det 
individuella barnet. Det är inte barnet som äger förändringen, utan det är vi vuxna som 
måste till med en förändring. 
 

Den pedagogiska dokumentationen anges av förskollärare som ett verktyg att synliggöra 
verksamheten. Förskollärare berättar att de ställer sig frågor kring den pedagogiska 
dokumentationen, såväl enskilt som i arbetslag och även tillsammans med barn. Frågorna kan 
kretsa kring barns lärande och måluppnåelse. Dessa frågor kan leda till nya insikter, lärande 
och utveckling av verksamheten såväl som av sättet att dokumentera på. 
 

…/ Vi reflekterar själva i arbetslaget över dokumentationerna men vi reflekterar också 
tillsammans med barnen, vi lyssnar på vad barnen berättar och ställer frågor, vi gör 
barnintervjuer och föräldraintervjuer…  

 
…/ Och så har vi pedagogisk dokumentation som är liksom ryggraden i det hela. Och hade 
vi inte den kunde vi aldrig visa upp vad vi gör och vad vi håller på med. Och vad gjorde vi 
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förra veckan, gjorde vi någonting?… ibland kan man ju känna, gör vi någonting? Jo, det 
gör vi, vi gör fruktansvärt mycket, och då kan man gå tillbaka, ja det gjorde vi och det 
gjorde vi, alltså vi har gjort fantastiskt mycket. Och man kan ju då titta tillbaka längre i 
tiden och tänka efter, i augusti, då var det så här, har vi sett någon utveckling, dels i 
barngruppen och så kanske i varje individ. 
 
…/ vi sitter och så har vi gjort en dokumentation, och så reflekterar vi till den då, det här 
och det här har vi fått syn på, men titta det här, här ser vi ett tydligt lärande, då tar vi fasta 
på det. Ser vi någonting utifrån målen i den här dokumentationen. Vad får vi syn på? Vad 
kan vi utveckla ur det här? Man kan ju alltid se nånting ur läroplan som man vill utveckla 
och det kanske är då in i vårat mål. Ja det här stämmer ju i vårat mål, vi är ju på rätt väg. 

 
…/ Vi har reviderat sättet att dokumentera. Vi har haft mycket diskussioner om vad den ska 
innehålla. 

 
Förskollärare poängterar att det är viktig att vara tillåtande mot varandra och öppen för att 
prova nya idéer och tankar som kanske inte alltid känns självklara. Under intervjuerna 
framkommer att det måste vara tillåtet att göra misstag då misstag kan ge nya insikter. 
Förutfattade meningar, negativa attityder och ensidig fokusering på hinder måste enligt 
förskollärare överskridas för att nya erfarenheter som leder till förändring och utveckling av 
verksamheten skall upptäckas.  
 

.../ Jag menar, gå på i samma gamla trall och tycka att man har provat allt, och det är trist 
och tråkigt och det är budgetar och nedskärningar och allt är trist, vi gör ingenting till sist, 
då blir det pannkaka. Det negativa är väldigt starkt och tar lätt över. 

 
…/ Och så får man ha högt i tak. Vi provar det och vi provar det. Och det vart bra och det 
vart så. Man får liksom vara tillåtande mot varandra också. Vi provar och går det bra så går 
det bra, och går det inte bra, ja so what! då har vi provat i alla fall, då får man väl hitta på 
något annat istället.  
 
…/ Man måste vara tillåtande och tro på andra, och försöka. Man får nog inte vara så snäv 
heller och tänka på konsekvenser, utan radikala nya grejer, kanske blir man glatt överraskad. 
Det här var ju kul, kolla vad bra det gick. Om man aldrig har försökt då vet man ju inte om 
det funkar. 

Formella och informella samtal  

Samtal anges av förskollärare kunna möjliggöra förändring och utveckling av verksamhet. I 
resultatet framkommer två sorters samtal, formella samtal i form av planeringsdagar och 
arbetslagsträffar samt informella samtal under arbetsdagens gång. Planeringsdagar innan 
terminens början lyfts som tillfällen där arbetslag samtalar och planerar för förskolans 
verksamhet. På planeringsdagar kan mål för verksamheten fastställas samt samtalas kring hur 
dessa ska uppnås. I resultatet framkommer även att alla arbetslag dessutom har schemalagd 
planering och reflektion. Det visar sig under intervjuerna att hur ofta dessa formella möten 
sker skiljer sig mellan de olika arbetslagen. Planeringstiden kan variera från en och en halv 
timme varje vecka till en timme en gång i månaden och kan följa antingen en fri alternativt en 
fastställd dagordning. Förskollärare uttrycker att tiden för gemensamma samtal kring 
verksamheten är begränsad vilket kan hindra samtal kring och möjligheter till utveckling och 
förändring av verksamheten. 
 

…/ Sen har vi då möjlighet till arbetslagsplanering men det är ju inte så ofta, det är ju mera 
sällan, ja det är ju en gång i månaden som det är avsatt en timme specifikt för 
arbetslagsplanering. Vi har ju inte speciellt mycket tid tillsammans i arbetslaget. 
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…/ Vi har en och en halv timme planering tillsammans i arbetslaget varje vecka på 
förmiddagen. 
 
…/ Varannan vecka har vi planering och reflektion med arbetslaget, men vi träffas också 
varje fredag för gemensamma reflektioner med representanter från varje avdelning i huset. 

 
Dagliga informella möten framkommer som ständigt återkommande tillfällen för samtal och 
möjligheter till reflektion. Dessa informella samtal sker ofta mellan två parter som sedan 
delger den tredje parten i ett arbetslag. Det syns viktigt att stäva efter en samsyn och att alla i 
arbetslaget ges möjlighet ta del av det som sägs samt även att alla delger sin tankar kring det 
som sker i verksamheten. Dessa samtal ger möjlighet till att nya och gamla tankar kring 
verksamheten möts och kan utmynna i förändringar av den egna verksamheten. Dagliga 
informella samtal kring vad som sker i verksamheten framställs som värdefullt. 
 
 …/Den tid vi har, ja den stjäl vi ju egentligen från barnen, det kanske låter grymt men det 

är så det är, vi kanske står ute på gården tillsammans och reflekterar. Korta möten då vi 
möts alla tre i arbetslaget. Men annars blir det ju så att två reflekterar tillsammans och 
delger den tredje. Vi jobbar alltid två tillsammans så då kan vi prata och delge den tredje att 
nu har vi tänkt på det här, vi måste förändra på det här sättet och det mål vi hade tänkt från 
början det kanske vi måste förändra. 

  
 …/ Vi satsar nog ganska mycket på det här med att prata med varandra så att vi är på 

samma nivå, att vi har förstått vad alla tycker i arbetslaget. 
 

…/ För reflektionen är samtalet, om det som är här och nu och vad jag har sett, nog mest 
värdefullt. Under dagens gång kan man hinna prata med varandra och på de gemensamma 
planeringarna. 

Sammanfattning 

Vad ligger till grund för att förskollärare förändrar och utvecklar verksamheten? Förskolans 
organisation, dess ständiga förändring vad gäller exempelvis barngruppers sammansättning, 
personal, arbetssätt och metoder, samt läroplanens mål styr verksamheten och ger upphov till 
förändringar. Förskollärare ställer sig frågor kring sin praktik och menar att reflektion är 
värdefullt för att utveckla verksamheten. Intresse, en tillåtande atmosfär samt en öppenhet för 
nya sätt att tänka nämns som viktiga egenskaper hos personal för att en utveckling och 
förändring av verksamheten skall kunna ske, tillika föreläsningar och forskning. Dagliga 
informella samtal anges som en nödvändig faktor för förskollärares möjlighet att utveckla och 
förändra verksamheten. Även samtal som sker under mer formella möten såsom 
arbetslagsträffar och planeringsdagar uppges som viktiga för verksamhetens utveckling.  

Hur förhåller sig förskollärare till läroplanens mål? 

Under analysarbetet framstår olika förhållningssätt till hur förskollärare förhåller sig till 
läroplanens mål. Dessa olika förhållningssätt har gett upphov till avsnittets olika temarubriker 
enligt följande; Förskolans läroplan - verksamhetens grundsten, Mål för verksamhet, 
barngrupp eller enskild individ, Alla eller få mål samt Skilda förhållningssätt - skilda 
arbetsstrategier. 

Förskolans läroplan - verksamhetens grundsten 

Förskollärare berättar att sedan läroplanen infördes i förskolan har arbetet blivit tydligare och 
bidragit till att förskollärare skapar tydligare mål för verksamheten samt att den skriftliga 
dokumentationen kring målformuleringar har utvecklats efter hand. Dock nämner förskollärare 
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att läroplanens mål lämnar utrymme för förskollärare att själva tolka dokumentet och lägga 
olika vikt vid olika saker. Samtliga intervjuade förskollärare klargör att läroplanens 
målformuleringar utgör en central utgångspunkt för verksamhetens utformning och visar vägen 
för verksamhen. Under intervjuerna framkommer att utbildning i tolkning av läroplan och 
målformulering ej erbjudits förskollärarna. Dock framkommer att personalens val av olika 
vidareutbildning samt personals olika specialkompetens kan påverka vilka mål ur läroplanen 
som prioriteras. 
 

…/ Ja, man måste ju utgå från läroplanen, det är ju den som är lagen så att säga. Vi har 
jobbat mycket med läroplanen sedan den kom. På alla sätt beskriva hur vi gör för att sträva 
mot alla mål. Det känns viktigare med förskolan och arbetet som utförs där efter Lpfö 98. 
Ett erkännande! 

 
…/  Det är ingen som har lärt oss det här, det är vi som har lärt oss själva. 
 
…/ Vi är två från min avdelning som läser en kurs på Universitetet om naturvetenskap för 
barn. Det föll sig naturligt att koppla våra nya kunskaper direkt in i verksamheten och 
därför formulerade vi också ett mål för verksamheten kring naturvetenskap. 

Mål för verksamhet, barngrupp eller enskild individ 

Vid intervjuerna gavs vid vissa tillfällen flertydiga svar vad gäller målformulering för 
verksamheten men också huruvida mål prioriteras eller ej. Muntligt angavs vissa prioriterade 
mål eller förskollärares personliga åsikter om viktiga mål för verksamheten som ej alltid 
stämde överrens med de skriftligt formulerade målen för verksamheten. Det berättades att 
avdelningen arbetar med läroplanens alla strävansmål, och inte har valt att prioritera vissa mål 
för verksamheten, dock framgår det under intervjun att övergripande målområden för 
verksamhet är prioriterade. Det framkommer även att det kan vara skillnader på övergripande 
mål för förskolans verksamhet och prioriterade mål för enskilda arbetslag. Avdelningarna kan 
ha liknande mål men de har ej gemensamma formuleringar eller gemensamt sätt att arbeta för 
att nå målen.  
  

…/ Det är inte lätt att formulera mål, speciellt inte när de ska vara möjliga att bedöma. 
 

…/ Nu har det varit mycket fokus det här med språk och matematik, väldigt mycket, ibland 
är det för mycket fokus på sådana här saker som är lite skolaktiga, och då känner man så 
här, den här sociala biten, det är ju det som är det viktigaste. Är du inte en social varelse 
som kan umgås med andra människor, så kan du ju glömma matematik och språk. Det är ju 
som grunden, det är som man lägger fokus på fel saker ibland. Jag menar, matte och språk 
är jätteviktigt men först grunden. Hur man är som människa och med varandra, du ska 
fungera i en grupp, det är prio ett, att fungera i en grupp, att vi är trevliga med varandra, är 
rädda om varandra. 

  
Det framkommer att förskollärare formulerar mål på olika nivåer samt benämner och ger 
dessa skilda målnivåer olika betydelse. Nivåer och begrepp som nämns är övergripande mål 
för verksamheten, vilket förstås såsom berörd förskolas gemensamma mål för alla 
avdelningar. Målen kan även brytas ner i olika delmål och målens precisering varierar från 
relativt övergripande till mer eller mindre detaljerade. Vissa arbetslag uppges formulera mål 
för den egna verksamheten vilka rymmer såväl gemensamma mål för barngruppen som 
individuella mål för enskilda barn. Barngruppers behov anges kunna styra val av mål för 
verksamheten. Under intervjuerna framkommer att det i vissa förskolor läggs fokus på 
individuella målformuleringar.  
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…/ För hela förskolan har vi övergripande mål som är gemensamma för alla, och sen på 
avdelningen väljer vi kanske inte ut specifika mål. Vi arbetar mycket med teman men väljer 
kanske inte ut speciella strävansmål för just det här arbetet utan mer att vi under resans 
gång ser att för det här unika barnet, för det här speciella barnet betyder det här målet att 
det ska tro på sin egen förmåga och lita till sig själv och det stämmer in på det här barnet. 
Förut vågade hon inte prova och nu vågar hon ju det. Medans för ett annat barn, då kan det 
ju bli att barnet fick i uppgift att konstruera någonting i samband med temat och då kanske 
man väljer det målet som är att bygga och konstruera för det barnet, för det passar in på det 
barnet just då. 
 
…/ Vi utgår från barngruppens behov och läroplanen. 

  
…/ Ja, man får ju vara på individnivå många gånger och se utvecklingen hos varje 
barn. 

Alla eller få mål 

I analysarbetet framstår olika sätt att förhålla sig till läroplanens mål genom att förskolor väljer 
olika sätt att prioritera mål ur läroplanen. Antingen väljs att arbeta med läroplanens alla mål 
eller också väljs att fokusera på vissa utvalda mål för verksamheten. Förskollärare uppger att 
de inte vill välja bort delar ur läroplanen, då alla läroplanens mål anges vara lika angelägna i 
verksamheten. 
 

…/ Man kanske börjar med några mål för att liksom få en start, så det inte känns som ett 
berg att bestiga. Men vi ville inte det, vi har kört med alla mål hela tiden. 
 
…/ Alla de här strävansmålen, de femton, finns med oss hela tiden. Inte att vi väljer ut ett 
mål och så ska vi nå upp till det utan vi tittar mer på var varje individ, utifrån det vi har 
erbjudit i verksamheten, hur har barnet nått målet. 
 
…/Varför ska vi börja begränsa oss, alla mål känns lika viktiga. Jag känner inte att man kan 
plocka bort någon bit ur läroplanen inte, det skulle vara fel, det tycker jag.  

 
Att arbeta med få utvalda mål för verksamheten uppges kunna ge överblick och möjlighet till 
att lättare kunna greppa mål. Fördelen med att fokusera på få mål anges kunna bringa fler 
möjligheter till ett fördjupat arbete inom valda målområden.  
 

…/ När vi tar ut de här målen ur läroplan, då känner vi att det ska vara liksom inte för 
många mål utan det man verkligen kan jobba med, så att det inte blir för många. Vi har sagt 
hellre få mål, så att man kan djupdyka i dem. 
 
…/ Vi väljer ut två till tre mål, annars kanske man känner att man inte greppar dem, och vi 
kan fördjupa oss i dem. 

 
…/ Vi har valt ut de mål som vi känner är viktiga för just den här gruppen, vi har fyra mål 
som vi har tagit ut. 

Skilda förhållningssätt - skilda arbetsstrategier 

Under analysarbetet framkommer skilda sätt att förhålla sig till läroplanens mål vilka ger 
upphov till skilda arbetsstrategier för förskolor. Verksamhet kan utformas antingen 
genom i förväg uppställda mål som styr verksamhetens upplägg eller genom i förväg 
upprättade teman eller projekt där läroplanens mål kopplas i efterhand. Dessa skilda 
förhållningssätt till läroplanens mål beskrivs här mer ingående. Ett sätt att förhålla sig till 
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läroplanens mål är att formulera mål för verksamheten innan terminens början och 
planera verksamheten utifrån de fastställda målen. Målen skrivs ner i en färdigställd mall. 
I arbetslaget lyfts allas olika tankar om målet för att komma överens om ett gemensamt 
synsätt. En samsyn kring de utvalda målen eftersträvas i arbetslaget av förskollärare för 
att möjliggöra en verksamhet som strävar efter att uppnå de valda målen. Alla i 
arbetslaget blir där ansvariga för målen i verksamheten. Dessa mål kan ibland 
omformuleras och ändras under verksamhetens gång, arbetet med de formulerade målen 
är en ständigt pågående process där personalen frågar sig om de arbetar mot de uppsatta 
målen. Arbetslagen dokumenterar och synliggör barns arbete mot de formulerade målen 
för verksamheten och utvärderingar visar hur väl verksamheten uppfyller målen.  
 

…/ Det är viktigt med en medveten tanke bakom målet. 
 

…/ Vi lägger upp målen på bordet, vad tänker vi i arbetslaget? Vi försöker komma överens 
om ett gemensamt synsätt, att alla är medvetna om målet och alla är ansvariga för målet. 

   
 …/ Alla våra mål har vi nedskrivna, och de gör vi ju på våren eller innan vi börjar på 

hösten. 
 
Ett annat sätt att förhålla sig till läroplanens mål som framkommer i analysen är att 
verksamheten planeras utifrån olika projekt eller teman. Gemensamt i arbetslaget väljs olika 
teman eller projekt att arbeta med för avdelningen och temaarbetets innehåll skrivs ner. Inom 
dessa teman eller projekt vävs läroplanens strävansmål in samt barns eventuella individuella 
mål. Upptäcker arbetslaget att temaarbetet inte fick den förväntade responsen eller att barns 
intresse leder dem mot ett annat håll kan arbetets inriktning och innehåll förändras, dock 
framkommer att målformuleringarna ej ändras. De upprättade dokumentationerna får 
synliggöra barns uppnådda mål och lärande i efterhand. 

 
…/ När vi gör dokumentationer så brukar vi också titta och gå tillbaka, stämmer det mot 
våra mål som vi har ställt upp. Det är ju a och o för den här förskolan. Vi vill jobba utifrån 
barns tänk. 
 
…/ I den här bilden kan man se fyra mål och i den här kan man se alla mål. Ibland på 
planeringarna har vi haft med och frågat vad kan vi se för mål i den här dokumentationen, 
ja jag kan se det och jag kan se det. Så att man går in på reflektionen och ser – vad kan vi se 
där? Ibland kanske man bara ser två mål.  

 
…/ Ja först och främst, nu när vi har gjort våra mål då har vi utgått från våra projekt som vi 
gör, vi har jobbat utifrån nyfikenhet och lärande, vi jobbar mest med barns nyfikenhet. Vi 
har valt ut de mål som vi känner är viktiga för just den här gruppen. I ett projekt kan man 
ha fokus på vissa mål, men oftast får man med alla läroplanens mål i projekten. 

 
…/Vi sitter alla. Vi ändrar inte målen egentligen utan vi har samma mål. Vi har inte ändrat 
dem egentligen sen vi började här utan vi bryter ner dem istället litegrann. 

Sammanfattning  

Hur förhåller sig förskollärare till läroplanens mål? Samtliga förskollärare anger att läroplanen 
och dess målformuleringar utgör grunden för verksamheten. Det framkommer att det inte 
enbart är läroplanen som styr vilka mål som väljs ut utan även faktorer såsom exempelvis 
barngruppen eller enskilda barns behov, personals vidareutbildning och specialkompetens 
nämns som bidragande faktorer för vilka mål som väljs att arbeta med. Avdelningar kan 
förhålla sig till läroplanens mål antingen genom att välja att arbeta med alla läroplanens mål 
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eller välja att koncentrera sig på några få ur läroplanen utvalda mål. Olika sätt att förhålla sig 
till läroplanens mål leder till olika arbetsstrategier. Antingen kan verksamheten utformas 
utifrån utvalda läroplansmål vilka sedan styr verksamhetens upplägg eller så kan 
verksamheten utformas utifrån valda teman eller projekt vilka sedan läroplanens mål kopplas i 
efterhand.  

Diskussion 
Följande diskussion kommer att behandla metod och resultat. I den inledande 
metoddiskussionen resoneras kring faktorer som kan ha påverkat vår studies resultat. 

Metoddiskussion 

Urvalet vid en kvalitativ studie bör enligt Trost (2005) vara varierat men ändå hålla sig inom 
en rimligt enhetlig ram. En alltför homogen urvalsgrupp, där urvalspersoners kön, ålder, 
utbildning och erfarenheter är enhetliga, ger troligen inte en rättvisande bild av verkligheten. 
Därför strävade vi efter en heterogen urvalsgrupp både i fråga om kön, ålder och erfarenhet 
hos förskollärarna samt vad gäller förskolors pedagogiska inriktningar, storlek och läge. Vår 
slutliga urvalsgrupp blev varierad om än inte fullt så mycket som vi önskat. Det visade sig att 
alla intervjupersoner var kvinnor i medelålder med lång erfarenhet av förskolläraryrket. 
Önskvärt hade varit en större åldersskillnad samt en större variation i fråga om när de 
genomfört sin förskollärarutbildning. Trots att våra intervjupersoner uttryckte tveksamhet att 
tidsmässigt kunna ta emot oss då vår intervjustudie sammanföll med förskolors advents- och 
julaktiviteter och personals frånvaro blev vi ändock mycket väl mottagna när vi anlände till de 
olika förskolorna för intervjuerna. Vi upplevde att vi möttes på jämbördig nivå där 
intervjupersonerna kunde ge uttryck både för osäkerhet inför ämnet samt också visa på stor 
kunskap. Vår upplevelse var att intervjuerna präglades av en känsla av öppenhet och ärlighet, 
vilket kan ha inverkat positivt på studiens reliabilitet, tillförlitlighet (Svenning, 2003). Vi 
valde att intervjua fem personer vilket Trost (2005) menar är ett hanterligt antal intervjuer att 
överblicka. På grund av en avbokad intervju bestod vår slutliga urvalsgrupp av fyra 
förskollärare. Denna femte avbokade intervju hade kanske inte förändrat studiens resultat i 
stort men det är tänkbart att detta femte intervjutillfälle hade möjliggjort en utveckling av vår 
intervjuteknik samt även kanske berikat och klargjort intervjumaterialet, samtidigt gavs 
möjlighet att grundligt arbeta med vårt insamlade intervjumaterial.   
 
Att kunna genomföra en intervju utan yttre störande faktorer lyfter såväl Svenning (2003) som 
Trost (2005) vara betydelsefullt för en studies tillförlitlighet. Alla intervjupersoner hade bokat 
ett avskilt rum vilket vi menar underlättade intervjuerna då intervjuerna genomfördes i ostörd 
miljö vilket också kunde bidra till vår egen möjlighet att behålla koncentrationen till ämnet. 
Under arbetet med resultat och analys har det likt Svenning (2003) framhåller, visat sig hur 
värdefullt det bandade intervjumaterialet är, dels för möjligheten att om och om igen kunna 
lyssna och verkligen försöka förstå vad intervjupersonen säger men även för att inte tappa 
bort viktiga delar ur intervjun (Trost, 2005). Våra kompletterande anteckningar gjorda under 
intervjuernas gång har varit värdefulla under sammanställning och analys av 
intervjumaterialet, då vi i våra anteckningar tagit fasta på olika såväl som lika delar ur 
intervjupersonernas berättelser. Dock kan vi konstatera att utan det inspelade materialet hade 
knappast ett rättvisande resultat kunnat framställas då våra anteckningar inte återgav 
intervjuerna i sin helhet. 
 
För att enligt Svenning (2003) kontrollera att våra frågeområden var lättbegripliga och inte 
kunde upplevas ledande eller värdeladdade genomfördes en provintervju. Under provintervjun 
framförde den intervjuade att det kunde ha varit värdefullt för intervjupersonen att få tillgång 
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till våra intervjufrågor innan intervjun. Detta skulle enligt intervjupersonen ge större 
möjligheter till förberedelser samt möjligheter att ta fram material inför intervjun. Trost 
(2005) menar att det räcker med att intervjupersoner blir informerad om vad intervjun 
kommer att handla om i stort och att det ej är nödvändigt med detaljerad information 
angående intervjuns innehåll. Under våra intervjuer erfor vi att det hade kunnat vara en fördel 
för både intervjupersonen och för oss om vi hade skickat ut studiens huvudfrågor till 
intervjupersonerna i förväg. Då hade vi kanske erhållit fylligare och mer konkreta svar som 
hade gett ett än mer koncentrerat och kärnfullt intervjumaterial. Nackdelar med att ge 
intervjupersonerna sådan möjlighet till förberedelse kan vara att vi gått miste om deras 
personliga åsikter och istället fått ta del av personalgruppens eller litteraturs uppfattningar, då 
intervjupersonerna eventuellt kunnat läsa på i förväg kring ämnet. Kanske hade vi också 
erhållit de svar som intervjupersonerna trott att vi möjligen förväntat oss. Det är troligt att ett 
av intervjupersonen medhavt gediget material möjligen lett till en tidsmässigt längre intervju 
samt också medfört att vår studie även kommit att innefatta analys av verksamheters 
upprättade målformuleringar. En studie utifrån både intervjumateriel samt sådan textanalys 
hade troligen kunnat ge ett fylligare resultat där inte bara förskollärares muntliga 
framställningar och uppfattningar kommit oss till del utan även det textmaterial som 
förskollärare nedtecknat för sin verksamhet. Utifrån den tidsram vår studie omfattar valde vi 
att avgränsa studien enbart till intervjuer.  
  
Denscombe (2009) förordar kring frågeformulär användandet av ämnesområden som ger 
möjlighet till intervjupersoner att fritt utveckla sina svar. Vår intervjuguide (Trost, 2005) 
utformades enligt denna idé om att använda sig av frågeområden. Våra intervjufrågor 
utformades utifrån vår förförståelse över förskolors verksamhet och deras arbete kring 
målformuleringar. Under ett par av intervjuerna blev det tydligt att våra intervjufrågor inte 
stämde överens med dessa förskolors arbetssätt. Det blev uppenbart att vi inte till fullo var 
inlästa på ämnesområdet vilket Trost (2005) belyser är viktigt. Hade vi haft en större 
förståelse över vilka och hur många olika arbetssätt som ryms inom förskolans verksamhet 
hade vi kunnat utforma än mer öppna huvudfrågor vilka alla intervjupersoner kunnat relatera 
till. Vår ovana att inta intervjurollen kan ha påverkat de svar vi fått, och i förlängningen även 
det resultat vi arbetat fram samt studiens validitet (Svenning, 2003). Vi anser att våra 
följdfrågor i stort täckte in studiens frågeställningar, dock upptäckte vi under analysarbetet 
tillfällen där vi kunnat ställa fler eller andra följdfrågor vilket troligen gett ett än mer ingående 
och djupare resultat vilket påverkat studiens tillförlitlighet, reliabiliet (Svenning, 2003). 
Kanske hade fler provintervjuer gett oss en större förståelse för olika arbetssätt och gett oss 
bättre möjlighet att upprätta en mer heltäckande intervjuguide? Vi kan konstatera att för vår 
studies genomförande hade det underlättat om vi genomfört fler provintervjuer.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans och vi delade intervjuns frågeområden mellan 
oss. Att intervjua tillsammans uppfattar vi bidrog till en mer heltäckande intervju där vi 
samlat in mer information än om vi utfört intervjuerna enskilt vilket även framställs av Trost 
(2005) som en tänkbar fördel av att vara två intervjuare. Vi inser att det ur den intervjuades 
perspektiv kan ha upplevts annorlunda och kanske hade någon intervjuperson föredragit att bli 
intervjuad av enbart en person för att inte känna sig i underläge (Trost, 2005). Vi uppfattade 
dock att intervjupersonerna utstrålade trygghet i situationen samt visade intresse för ämnet.  
 
Vår valda analysmetod, att meningskoncentrera (Kvale, 1997), upplevde vi som mest 
tillämplig för vårt analysarbete, men också som mest naturlig då vi uppfattar att 
analysmetoden liknar det arbetssätt vi erfarit under studieåren. Vi upplever att analysarbetet 
har påverkats positivt i och med att vi genomfört det tillsammans och på så sätt kunnat 
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observera intervjumaterialet ur fler perspektiv och att vi kunnat berika, förlänga och 
komplettera varandras kompetenser. Ett annat val analysmetod hade emellertid kanske kunnat 
lyfta andra aspekter eller vinklingar på resultatet. Anteckningarna tillsammans med 
bandinspelningarna kompletterade varandra och hjälpte oss att skapa en övergripande bild av 
studiens insamlade material. Vårt upprättade collage i samband med analysarbetet både 
tydlig- och synliggjorde intervjupersonernas svar gentemot studiens frågeställningar samt 
hjälpte oss att särskilja och gruppera intervjupersonernas utsagor i teman. 
 
Vårt resultat pekar på ett varierat arbets- och förhållningssätt till reflektion och 
målformuleringar inom förskolor. Då studien endast omfattar fyra förskollärare inom en och 
samma kommun kan vi inte med säkerhet dra generella slutsatser för förskolor i stort, vilket 
inte heller varit vår avsikt. Vår avsikt med denna studie har varit att få en förståelse över hur 
förskollärare reflekterar över sin praktik och läroplanens mål.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare reflekterar över sin praktik och 
läroplanens mål. Resultatdiskussionen struktureras ej utifrån de teman som framträtt under 
resultatredovisningen utan presenteras som en övergripande diskussion. 
 
Läroplanens (Lpfö 98) införande i förskolan var ett led i en decentraliserad och målstyrd 
verksamhet. Såväl Liedman (1997) som Henckel (1990) och Månsson (2000) visar på att 
äldre och nyare riktlinjer, tankemönster och idéer samexisterar parallellt istället för att avlösa 
varandra och att dagens styrdokument är influerat av tidigare styrdokument. Vår studies 
resultat visar på ett skiftande arbets- och förhållningssätt till såväl reflektion som 
målformuleringar inom förskolor vilket kan förklaras av att tidigare etablerade traditioner och 
formulerade riktlinjer från förr och framåt fortlever i förskolans verksamhet. Vallberg Roth 
(2001) visar på att läroplanen är påverkad av den senare samhällsomvandling som skett, vilket 
vi tolkar kan vara kvinnans roll inom hem och arbetsliv, skola och förskolas status, 
vetenskapens roll och ställning, modernismens utveckling mot det postmodernistiska 
perspektivet. Arv och mönster från denna samhällsutveckling framträder i läroplanen och har 
betydelse för hur läroplanen idag används och tolkas.  I läroplanshistorien kommer ytterligare 
ett steg att tas inom en snar framtid då förslag om förtydliganden och kompletteringar 
angående dagens läroplan har lämnats till regeringen. Vår egen förhållandevis korta 
erfarenhet av läroplanen hittills i studiesammanhang har begränsat vår förståelse av hur starka 
och dominerande förskolans olika traditioner kan vara och hur varierat förskolor kan arbeta 
med såväl reflektion som målformuleringar. Såväl litteratur som de intervjupersoner som 
deltagit i vår studie visar på att läroplanen och dess utformning är tämligen tolkningsbar. Den 
mångtydiga tolkningen av läroplanen och de varierade arbetssätt som framträtt i resultatet 
kanske är en följdriktig utveckling av förskolans och läroplanens historia. Dahlberg, Moss och 
Pence (2001) förordar en mångfald, och menar att det finns många olika uppfattningar om och 
förståelse av förskolan verksamhet vilket skall ses som utvecklande. 
 
Såväl svenska lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) som Skolverket 
(2005) anger att lärare skall äga ett reflekterande arbetssätt och förhållningssätt. Då ansvaret 
ligger på de lokala verksamheterna att analysera och tolka de statligt formulerade 
måldokumenten krävs det förmåga att självständigt kunna reflektera och analysera den egna 
såväl som arbetslagets praktik. Hur reflekterar då förskollärare över sin praktik och vad leder 
dessa reflektioner till?  
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Intervjupersonerna säger sig alla reflektera och betonar också vikten av sina reflektioner. 
Dewey (1998) beskriver ingående skillnader mellan ett vanligt tänkande och ett reflektivt 
tänkande. Vi tyder Dewey likt att om inget resultat framkommit ur reflektionen såsom 
exempelvis nya insikter, förhållningssätt, metoder eller handlingar, om utveckling inte skett 
har inte ett reflekterande tänkande använts. Vi ställer oss frågande om all reflektion, med 
bland annat tanke på den uppfattning om tidsbrist som framkommer under intervjuerna, 
verkligen är reflektion i den mening Dewey framhåller. Studiens resultat visar på skilda sätt 
att reflektera, där både en reflektion som syns leda till ny kunskap och förändringar i 
verksamheten framkommer men även tillfällen då den uttalade reflektionen syftar till 
exempelvis att notera vilka uppnådda mål som syns i en dokumentation. Här undrar vi om det 
är rätt att benämna sistnämnda förfarande likt reflektivt tänkande. Kanske finns det en 
problematik kring förståelsen av begreppet reflektion? Under bearbetningen av vårt 
intervjumateriel framkommer att begreppet reflektion används frekvent av våra 
intervjupersoner. Trots att vi inte äger insikt i vilken egentlig betydelse intervjupersonerna 
lägger i dessa begrepp kan vi urskilja att begreppet reflektion används vanemässigt och att 
den uttryckta reflektionen många gånger är mer en form av eftertankar än ett reflektivt 
tänkande. Kan det vara så att den tid och den övning som enligt Dewey (1996) krävs för att 
erhålla ett reflektivt tänkande, vilket i förlängningen skapar professionalism och utveckling 
(Handal, 1996), inte frigörs i tillräcklig utsträckning i dagens förskola? 
 
Såväl Handal (1996), Ghaye & Ghaye (1998), Pedro (2005) och Ohlsson (2004) lyfter tankar 
om reflektionens betydelse för professionalism och utveckling. Olika sätt att reflektera samt 
olika företeelser att reflektera kring kan ge olika resultat och lärande. Vår studies resultat visar 
på att olika sätt att ställa sig frågor kring sin praktik kan leda till olika lärande om sin praktik 
för förskollärare, vilket överensstämmer med Ghaye & Ghaye (1998), utifrån detta lärande 
kan utveckling och förändringar i verksamheten ske beroende på vad som reflekteras kring, 
hur reflektioner görs och vilken betydelse reflektioner ges samt hur hinder och möjligheter 
möts. Det framkommer i vårt resultat att viss reflektion leder till någon form av utveckling av 
verksamheten medan annan benämnd reflektion inte syns leda till utveckling. Vi frågar oss 
om vilka man reflekterar tillsammans med eller gentemot kan ha betydelse för den tänkta 
reflektionens utfall? Pedro (2005) framhåller vikten av att reflektera tillsammans med andra 
som kan mer för att reflektionen ska utvecklas och leda till större insikter. 
 
I resultatet framkommer olika dilemman som kan förhindra måluppnåelse eller utveckling av 
verksamheten, såsom brist på tid, nedskärningar, förändringar i arbetslag samt brist på 
gemensamt synsätt inom arbetslag. Såväl brist på tid tillsammans med rektor som gemensamt 
synsätt med rektor framhålls som en försvårande faktor för utveckling av verksamheten. 
Dessa i studien framkomna dilemman liknar de faktorer som Johansson (2003) belyser 
angående olika möjligheter och hinder för ett kvalitativt arbete i förskolan. Johansson lyfter 
dessutom personals kompetens och kunskapsutveckling som förutsättning för ökad 
måluppfyllelse och kvalitet. Även Skolverket (2008) menar att personalrelaterade faktorer 
såsom exempelvis personals utbildning, kompetensutveckling och engagemang anses vara de 
väsentligaste förutsättningarna för en hög kvalitet i förskolan. I vår studie framkom inte 
uppfattning om behov av ökad kompetens eller utbildning hos personal, utan precis som 
Johanssons (2003) studie visar, uttrycker intervjupersonerna enbart yttre faktorer som 
hämmande för förändring och utveckling av verksamheten. Här tycks vårt resultat 
överensstämma med tidigare forskning och detta fenomen kanske kan bero på att det kan vara 
svårt att se sin egen roll i olika skeenden. Vi frågar oss vad det kan bero på att förskollärare 
själva inte upplever sig sakna kompetens eller utbildning att tyda och förverkliga läroplanens 
mål. Stora barngrupper, tröghet i organisationen samt personalminskningar tycks ge upphov 
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till kvalitativt sämre verksamheter, men kanske handlar det även om att kunna se sina egna 
kompetenser såväl som begränsningar för att kunna medverka till att förändra och utveckla 
inte bara förskolans verksamhet utan även sig själv. Schön (1996) pekar på betydelsen av att i 
olika sammanhang förstå olika fenomen och sin egen roll i detta för att på så sätt få nya 
insikter och kunskaper.  
 
Thors (2009) framlägger en tveksamhet till den nuvarande läroplanens utformning och 
betonar vikten av tillräckliga kunskaper hos personal för att kunna tolka och förverkliga 
läroplanens mål till en kvalitativ verksamhet. Skolverket (2004) samt (2008) visar på 
svårigheter som kan förekomma då förskollärare skall utforma mål för verksamheten. Även i 
vår studie uttrycks svårigheter angående att formulera tydliga samt utvärderingsbara mål. 
Förskollärare berättar att det ej förekommit specifik utbildning kring arbete med 
målformulering för verksamhet. Det är troligt att när förskollärare genomfört sin utbildning 
till förskollärare får betydelse för vilka kunskaper förskollärare erövrat kring läroplanen och 
dess målformuleringar, och hur målformuleringarna sedan blir riktgivande i verksamheten. Vi 
frågar oss vilka resurser och stöd i form av vidareutbildning har rektorer och förskollärare fått 
i samband med läroplanens införande samt införandet av arbetet med kvalitetsredovisning? 
Enligt Skolverket (2004) finns angivet ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, rektor och 
personal, men har fördelningen över ansvar tydliggjorts och implementerats i förskolans alla 
led, det vill säga vilket ansvar som vilar på den enskilde förskolläraren, arbetslaget, rektor 
eller kommun? 
 
Genomgående under våra intervjuer framträder, trots beskrivna dilemman, en positiv 
inställning och en vilja att utveckla förskolans verksamhet och sitt arbetssätt. Förskollärare 
framhåller betydelsen av att vara öppen för forskning, litteratur, föreläsningar samt samtal 
med andra för att få inspiration och nya tankar. De framhåller även verksamhetens 
möjligheter och hävdar nödvändigheten av att vara tillåtande till nya tankar och handlingssätt 
för att om man inte provar, så vet man ju inte om det fungerar. Dewey (1996) menar att 
motgångar och misstag kan vara en källa till lärande, en inställning som också framkommer 
bland de intervjuade förskollärarna. Förskollärare är väl medvetna om att negativa attityder 
samt fokus på hinder kan begränsa utvecklingsmöjligheter såväl hos personal som för hela 
verksamheten. Den vilja och de attityder som Dewey (1998) beskriver som nödvändiga i ett 
reflekterat tänkande äger förskollärarna, dock uppfattar vi att den kompetens och medvetenhet 
som behövs för att genomföra en reflektion som verkligen leder till förändring och utveckling 
inte alltid finns hos förskollärarna och heller inte medvetenheten om att den kompetensen 
saknas.  
  
Under studien framkommer tydligt att läroplanen (Lpfö 98) är det styrmedel som är 
vägledande för verksamheten, samtliga intervjupersoner menar sig vara väl förtrogen med 
läroplanen och dess innehåll. Alla intervjupersoner är pålästa om de olika målformuleringarna 
som framställs i läroplanen och det framgår att verksamhetens alla utvalda mål utgår från 
läroplanens målbeskrivningar. Däremot framkommer skillnader i arbetsgången när olika 
arbetslag i förskolor förhåller sig till läroplanens mål. Vid analysen av intervjumaterialet 
framträder i huvudsak två skilda arbetsstrategier. En arbetsstrategi beskrivs likt att förskolor 
formulerar mål för verksamheten i förväg och planerar verksamheten efter hur dessa mål skall 
nås. Detta hur kan bestå av temaarbete, som då är planerat utifrån verksamhetens i förväg 
uppställda mål. Dokumentationer och reflektioner över dessa blir viktiga för att utvärdera 
verksamheten och målen kan förändras efterhand. En annan arbetsstrategi beskrivs likt att 
förskolor planerar teman eller projekt för sin verksamhet och kopplar läroplanens mål till 
dessa projekt. Dokumentationer och reflektioner kring dessa blir viktiga för att synliggöra 
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vilka mål som uppnåtts, och vi upplever att läroplanens målformuleringar här mer får fungera 
likt en slags checklista. Vi kan i vår studie se att förskolor fortfarande planerar sin verksamhet 
enligt det planeringsförfarande Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) anger att förskolor 
frångått. Sheridan och Pramling Samuelsson menar att det skett en utveckling från en 
temastyrd verksamhet till en målstyrd verksamhet. Läroplanen anger att barns lärande kan bli 
sammanhängande och mångsidigt med ett temainriktat arbetssätt. Det är troligt att rektorer 
och förskollärares olika tolkningar av läroplanen leder till olika sätt att planera verksamheten. 
Vår utbildning till lärare i förskola har undervisat om och gett verktyg åt båda dessa 
arbetsstrategier. Dock uppfattar vi att utbildningens avslutande kurs har framhållit en målstyrd 
verksamhet, likt den arbetsstrategi som beskrivs inledningsvis, som mest framgångsrik vad 
gäller utveckling av lärande såväl som förskolors praktik.  
 
En väsentlig skillnad vad gäller förhållningssätt till läroplanes mål, är huruvida förskollärare 
väljer att arbeta med alla läroplanens mål eller väljer ut specifika mål ur läroplanen för 
verksamheten. Vi frågor oss om det är möjligt att samtidigt införliva alla läroplanens mål i 
verksamheten? Utbildningens avslutande kurs har indikerat att verksamheten blir tydligare 
och mer genomtänkt, kunskaper får möjlighet att fördjupas och barns lärande påverkas 
positivt om arbetslag arbetar med få utvalda mål åt gången. Finns då en risk att viktiga 
målformuleringar riskerar att tappas bort och därigenom leder till att barns möjligheter till 
lärande påverkas negativt? Vår studie lyfter komplexiteten i arbetet i att formulera mål för 
verksamheten i förskolan och visar på varierade sätt att förhålla sig till läroplanens mål vilket 
överensstämmer med Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Läroplanens upplägg med 
stora möjligheter till skiftande tolkningar samt det komplexa förhållningssätt som 
framkommit angående målformuleringar visar på en för skolan utvecklande mångfald. Dock 
torde det vara nödvändigt med utbildning och fortbildning inom detta område. Den nya 
läroplanen med dess förtydliganden och kompletteringar som kommer att införas för 
förskolans verksamhet kanske kan ge tydligare riktlinjer och verktyg för förskollärare att 
bedriva en målstyrd verksamhet. 
 
Skolverket (2008) pekar på risker för barns möjlighet till allsidig utveckling om alltför stort 
fokus ligger på vissa prioriterade målområden. I studien framkommer skillnader i att förskolor 
ibland enbart formulerat övergripande mål för verksamheten medan andra förskolor 
formulerat specifika mål för enskilda avdelningar. I resultatet framkommer även exempel där 
enskilda förskollärares personliga uppfattningar om prioriterade målområden tycks styra 
verksamhetens inriktning. Kan massmedias eller annan facklitteraturs vinklingar och 
beskrivningar av olika kunskapsbrister eller avsaknad av färdigheter hos barn och unga bidra 
till att förskollärare, rektorer eller kommunala nämnder tolkar detta likt för givet tagna 
sanningar vilka tillåts styra verksamhetens inriktning? Dessutom framgår skillnader i att 
avdelningar formulerar mål för barngruppen eller för enskilda individer. Vi uppfattar att de 
intervjuade förskollärarna härbärgerar en mångtydighet av läroplanen och dess 
målformuleringar, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten. Kanske därför att 
läroplanens mål riktar sig till varje barns utveckling och lärande medan det är verksamheten 
som skall utvärderas och kvalitetssäkras (Skolverket, 2006) och (Sheridan och Pramling 
Samuelsson, 2009).   
 
Enligt Svensk författningssamling (2005:609) skall kvalitetsredovisningen vara ett led i en 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten. Arbetet med kvalitetsredovisning i 
förskolor ska bidra till att förverkliga de nationella målen samt visa verksamhetens 
måluppfyllelse. Även Skolverket (2006) anger att kvalitetsarbetet är en fortlöpande process 
där kvalitetsredovisningen skall fungera likt ett verktyg för verksamhetens förbättringsarbete 
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men också som ett verktyg att hitta igen de områden där förbättring särskilt behöver ske. 
Under intervjuerna framkommer olika förhållningssätt till förskolans kvalitetsredovisning och 
det blir tydligt att kvalitetsredovisningen ges olika roll och betydelse i olika förskolor. I vissa 
förskolor integreras arbetet med kvalitetsredovisningen i verksamheten. Därigenom fungerar 
kvalitetsredovisningen som ett verktyg för utvärderingar och reflektion och möjliggör genom 
detta löpande förändringar och utveckling av verksamhet eller målformuleringar. I andra 
förskolor möts kvalitetsredovisningen som en avskild del från den övriga verksamheten. 
Kvalitetsredovisningen genomförs men ses mer som ett nödvändigt ont och som något 
besvärligt och svårt än en möjlighet för förändring och utveckling av verksamheten. Kan 
dessa skilda synsätt bero på rektorers inställning eller tydlighet kring ansvar om 
kvalitetsarbetet? I studien framträder att vissa arbetslag verkar ha hittat metoder för att 
genomföra ett framgångsrikt kvalitetsarbete medan andra arbetslag inte syns ha utarbetat 
metoder för ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Det är tänkbart att gamla traditioner ligger till 
hinder för nya sätt att arbeta kring och utvärdera verksamheten men även oklarheter i 
ansvarsfördelningen då kvalitetsarbetet tidigare ålagts rektor. Haug (2003) menar att det är 
viktigt att tydliggöra vilken betydelse som läggs i begreppet kvalitet samt även att arbetslag 
får en förståelse och en samsyn för de kriterier som visar på vad som är bättre kvalitet än 
något annat. Om det med god kvalitet menas personals egenskaper, barns egenskaper, 
institutioners egenskaper får det betydelse för vad som sedan kommer att mätas eller 
granskas. Vidare lyfter Haug (2003) forskning som visar på förskolors skilda sätt att förstå 
vad som skall granskas vid utvärderingar och kvalitetsarbete. Vilka kunskaper blir då 
nödvändiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet och vilken utbildning krävs för att kunna 
genomföra utvärdering av verksamhet som leder till en god utveckling? Vi frågar oss om 
sådan utbildning funnits tillgänglig för förskollärare och hur har i så fall dessa kunskaper 
kommit arbetslagen till del och hur har kunskaperna lyckats implementeras i den vardagliga 
verksamheten? 

Avslutande reflektioner 
Arbetet med denna studie har gett oss djupare insikt i ett reflektivt tänkande. Vi har förstått 
hur begreppet reflektion kan förstås och användas på olika sätt och i olika sammanhang där 
syftet med reflektionen kanske inte alltid är att utveckla och förändra verksamheten. Istället 
för en framåtsyftande reflektion ges bilden av samtal över det som sker här och nu. Vikten av 
en framåtsyftande reflektion som leder till förändringar såsom nya insikter, förhållningssätt, 
arbetssätt eller metoder tar vi med oss i vårt kommande yrke. Den öppenhet för nya idéer och 
tankar i en tillåtande atmosfär tillsammans med en vilja att ta till sig ny forskning och 
utbildning som förskollärarna uppvisar tar vi med oss i vår framtida yrkesprofession. I 
studiens Inledning lyfte vi fram det frågande förhållningssätt som vi menar att vår utbildning 
till förskollärare präglats av. Denna studie har för oss ytterligare bekräftat vikten av att inte 
oreflekterat ta för givet utan att förhålla sig kritisk till sin praktik och ställa frågor kring sin 
praktik för att en utveckling och förändring av verksamheten skall kunna ske.  
 
Arbetet med studien har även gett oss en förståelse i att den variation av olika förhållningssätt 
och arbetssätt som det framkommer att förskollärare härbärgerar, kanske bottnar i förskolans 
förändringar. Jämsides med förskolans nya riktlinjer, mål och rön finns hela tiden inslag och 
fragment från tidigare riktlinjer och traditioner. Vi har förstått att vi inledningsvis i våra 
kommande arbetslag måste ta del av arbetslagets olika erfarenheter och förståelse av 
uppdraget för att skapa samsyn kring vårt gemensamma uppdrag, och hur läroplanens mål ska 
styra verksamheten.  
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Tänkbar framtida forskning 

Under vår studie har framkommit att arbetet med läroplanens målformuleringar är varierat 
och komplext. Tänkbart vore att fördjupa sig i förskollärares urval av mål såväl som 
utvärdering av valda mål. Då denna studie baserats på intervjuer vore det intressant att 
observera arbetslag i samband med målformuleringar samt även att studera nedtecknade 
målformuleringar. En variant av framtida forskning skulle även kunna bestå av att utforska 
hur dessa nedtecknade målformuleringar är möjliga att utvärdera.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 
Hej! Tack för att ni tar er tid att ta emot oss. Vi förstår att det är en bråd tid i förskolan just nu, 
och vi är tacksamma att ni vill hjälpa oss. 
 
Vi är två förskollärarstudenter, Kristina Vesterberg från Råneå och Gunnel Lundström från 
Älvsbyn, som just nu håller på att avsluta vår utbildning vid Luleå Tekniska Universitet 
genom ett examensarbete (c-uppsats). Examensarbetet handlar om förskollärares urval av mål 
för förskolans verksamhet och varför just dessa mål väljs. 
 
Intervjuerna är tänkta att spelas in på bandspelare och vi kommer samtidigt att föra 
anteckningar. Intervjun byggs på några huvudfrågor samt eventuella följdfrågor till dessa men 
inom en tidsram om 45 minuter. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, varken 
förskollärares eller förskolors namn kommer att nämnas varken i text eller i samtal med andra. 
Ej heller undersökt kommun kommer namnges och materialet kommer endast användas för 
denna studies ändamål. Vi vore tacksamma om det hos er finns planeringsrum eller liknande 
att tillgå för intervjuns genomförande. 
 
Vi ser fram emot att träffa er. Hör gärna av er vid eventuella funderingar. 
 
Varmt tack på förhand. 
 
Kristina Vesterberg, telefonnummer, mailadress 
Gunnel Lundström, telefonnummer, mailadress 
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