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Sammanfattning 
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 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Den reviderade läroplanen ska genomsyra vardagen på förskolan. En 

studie utifrån verksamma förskollärares syn på kring Lpfö98 revide-

rad 2010. 

 

Engelsk titel: The revised curriculum must permeate everyday life in preschool. A 

study based on active preschool teachers' view of Lpfö98 revised 

2010.  

 

Nyckelord: Förskollärare, implementering, Lpfö98, Lpfö98 reviderad, förskola 

 

Författare: Louise Bergendahl & Linda Carlbom 

 

Handledare: Christer Wede 

 

Examinator: Sonja Kihlström 

 

 

Bakgrund 
Här presenteras en kort sammanfattning om förskolans framväxt. Vidare presenteras försko-

lans första läroplan Lpfö98 (1998) för att sedan beskriva bakgrundsfakta kring den omarbet-

ning som gjorts och som bidragit till att förskolan den 1 juli 2011får en reviderad läroplan. 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera implementeringen av den reviderade läroplanen för 

förskolan utifrån hur den enskilde förskolläraren ser på, förstår och tolkar Lpfö98 reviderad 

(2010). Vidare vill vi undersöka vad förskolläraren tror att den reviderade läroplanen kommer 

innebära för dennes vardagsarbete och verksamhet.  

 

Metod 
För att kunna undersöka vårt syfte har vi utgått från den kvalitativa metoden self report som 

forskningsverktyg. Self report innebär att respondenterna skriftligen besvarar en eller flera 

frågeställningar. Urvalet i denna undersökning är 12 verksamma förskollärare från en mindre 

kommun i Västra Götalands län.  

 

Resultat 
Resultatet visar att förskollärare ser den reviderade läroplanen för förskolan som mer tydlig 

och preciserad. Riklinjerna som beskriver förskollärarens enskilda ansvar är det område som 

förskollärarna beskriver som den största skillnaden. Vilken betydelse den kommer få för var-

dagsarbete och verksamhet är förskollärarna än så länge delvis ovissa om.  
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1. Inledning 
 

Förskolan kommer den 1 juli 2011 få en reviderad läroplan att arbeta utifrån. Motivet till re-

videringen är att förskolan kommer bli en del av skolväsendet genom att denna verksamhet nu 

tilldelas ett eget avsnitt i skollagen. Det innebär att förskolan kommer bli det första steget i 

utbildningssystemet och begrepp som lärande och undervisning blir centrala. Förskolan har 

sedan 1998 haft läroplanen Lpfö98 som underlag för den pedagogiska verksamheten och vid 

införandet var omsorg, fostran och lärande tre viktiga områden som verksamheten skulle arbe-

ta och planera efter. Därmed fick förskolan och förskolläraryrket ett vidgat uppdrag jämfört 

med tidigare, innan läroplanens införande, då endast omsorg och fostran var förskolans fokus. 

 

Den reviderade läroplanen är mer specificerad än den nuvarande Läroplanen för förskolan 

Lpfö98, genom att den har mer ämnesspecifika strävansmål där ett förtydligande har gjorts i 

exempelvis matematik och naturvetenskap. Den visar även att det inte enbart är arbetslaget 

som har ansvar för verksamheten utan också den enskilda förskolläraren får en tydligare roll. 

 

Förskollärare ska ha goda kunskaper kring sitt uppdrag och de styrdokument som finns för 

den verksamhet de arbetar i. I en mindre kommun i Västra Götalands län pågår nu ett imple-

menteringsarbete
1
 som omfattar kompetensutveckling med uppföljande gruppdiskussion kring 

den reviderade läroplanen. Därmed finner vi det intressant att undersöka verksamma förskol-

lärares egna tankar kring den reviderade läroplanen och vilken betydelse de tror att den kom-

mer få i det vardagliga arbetet och i deras verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Implementering innebär i detta fall att ett regeringsbeslut har tagits och ska nu förverkligas inom de aktuella 

verksamheterna, alltså att Lpfö98 reviderad (2010) ska införas och förankras i förskolans verksamhet.   
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2. Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att studera implementeringen av den reviderade läroplanen för 

förskolan utifrån hur den enskilde förskolläraren ser på, förstår och tolkar Lpfö98 reviderad 

(2010). Vidare vill vi undersöka vad förskolläraren tror att den reviderade läroplanen kommer 

innebära för dennes vardagsarbete och verksamhet.  

 

 

3. Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen inleds i kapitel 4 med en historisk tillbakablick av förskolans och läroplanens 

framväxt för att avslutningsvis i detta avsnitt presentera den reviderade läroplanen för försko-

lan som träder i kraft den 1 juli 2011 och den implementeringsprocess som pågår. I kapitel 5 

beskrivs den implementeringsteori som ligger till grund för denna studie.  

 

Vidare i kapitel 6 redogörs det för val av metod och en presentation av denna innebär. I detta 

avsnitt beskrivs även det urval av respondenter som gjorts, hur vi gick tillväga i genomföran-

det och hur vi analyserat samt bearbetat det insamlade datamaterialet.  Här görs även en ana-

lys av det bortfall som studien fick.  

 

I kapitel 7 presenteras det resultat som undersökning fick fram genom de svar respondenterna 

gav, för att i kapitel 8 diskutera kring metod, resultat, didaktiska konsekvenser och vidare 

forskning. Uppsatsen avslutas med tackord till de individer som varit delaktiga i denna studie. 

Missivbrev och self report finns som bilaga längst bak i uppsatsen.  
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4. Bakgrund 
 

Här presenteras en tillbakablick i förskolans framväxt kopplat till relevant forskning och litte-

ratur.  Vidare beskrivs den nuvarande läroplanen Lpfö98 och de bidragande faktorerna till att 

förskolan får en reviderad läroplan den 1 juli 2011. En kortare beskrivning ges även av det 

implementeringsarbete som nu pågår.  

 

 

4.1 Från barnpassning till förskola 
 

4.1.1 Barnkrubba och Barnträdgård  

Göhl-Muigai (2004) beskriver att det i mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet pågick en 

industrialisering i Sverige som innebar att både kvinnor och män behövde arbeta för att kunna 

försörja sig. Detta bidrog till att barnkrubbor och barnträdgårdar bildades så att barnen skulle 

ha någonstans att vara under tiden deras föräldrar arbetade. Inom barnkrubbornas verksamhet 

var det främst volontärer, oftast med religiös bakgrund, som åtog sig arbetet och funktionen 

var främst att ge barnen tillsyn och omsorg (s. 86). Vallberg Roth (2002) redogör att det var 

mestadels fattiga som hade sina barn placerade inom denna verksamhet och Martin Korpi 

(2006) framför även att verksamheten finansierades genom donationer och kollekt. Göhl-

Muigai (2004) framför att de mer välbärgade familjerna sökte sig till barnträdgårdarna då des-

sa erbjöd ett mer pedagogiskt innehåll än vad barnkrubborna gjorde (s. 86). Johansson och 

Åstedt (1993) beskriver vidare att det inom barnträdgårdarnas verksamhet oftast arbetade pe-

dagogiskt utbildad personal och verksamheterna finansierades via privata avgifter.  

 

Folkbarnträdgårdar växte fram år 1904 och det var pedagogisk utbildad personal som hade 

hand om verksamheten, de kunde liknas vid barnträdgårdarna. Till denna verksamhet var alla 

barn välkomna, både medelklassens och arbetsklassens barn, och avgiften var låg (Johansson 

och Åstedt 1993, s. 15). Vallberg Roth (2002) beskriver att huvuduppdraget var att ge arbe-

tarklassens barn lärdom om borgliga ideal (s. 84).  

 

 

4.1.2 Lekskola och Daghem 

Martin Korpi (2006, ss. 18) beskriver att 1938 års befolkningskommission genomförde den 

första statliga utredningen om barnomsorgen i Sverige. Utredningen kom fram till att två nya 

begrepp skulle införas om den barnomsorg som fanns, dessa begrepp var daghem och leksko-

la. Daghemmen var till för de barn som behövde omsorg hela dagen medan lekskolan gav 

omsorg under ett färre antal timmar per dag. 1944 inrättades de första statliga bidragen till 

daghemmen och lekskolorna efter beslut av riksdagen. Daghemmen kom efter andra världs-

krigets slut att bli mycket omdiskuterade och det ifrågasattes om det verkligen var bra för bar-

nen att vara där, medan det inte förekom debatter om lekskolornas verksamheter. Det ansågs 

vara bra för barn att få tillbringa några timmar om dagen på dessa lekskolor med pedagogiskt 

innehåll. Eftersom dessa verksamheter inte var lika kostsamma som daghemmen så var kom-

munerna mer villiga att satsa sina pengar här. Under 60-talet ökade behovet kraftigt av arbets-

kraft igen och kvinnorna behövdes ute i arbetslivet, detta bidrog till att barnomsorgen behöv-

de byggas ut.  

 

Johansson och Åstedt (1993, ss. 221) beskriver att kommunerna började få allt mer insyn un-

der 40-talet och kommunaliseringen var igång, redan 1950 drev kommunerna 36 % av de in-

stitutioner som fanns. Kvalité blev ett centralt begrepp i detta skede och det diskuterades hur 

den pedagogiska verksamheten skulle förbättras. Göhl-Muigai (2004) framför att förskolan 
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1945 fick centrala anvisningar i form av ”råd” från socialstyrelsen, som då var den enhet som 

beslutade över verksamheten, dessa råd utvecklades senare och blev både arbetsplaner och 

pedagogiska program. 

 

Simmons-Christenson (1997) beskriver att det år 1955 beslutades att ändra yrkesnamnet barn-

trädgårdslärarinnor till förskollärare. Det främsta argumentet för detta var att yrkestiteln skul-

le vara tilltalande även för män (s. 269). 

 

4.1.2.1 Barnstugeutredning (BU) 

Simmons-Christenson (1997) beskriver att barnstugeutredningen som tillsattes 1968 skickade 

1971 ut ett PM till verksamheterna som bidrog till att många förskolefrågor började diskute-

ras. Förskollärare fann detta mycket stimulerade och kände att deras verksamhet hade bety-

delse för omgivningen (s. 245). Barnstugeutredningen förslog även under denna tid att dag-

hemmen och lekskolorna skulle få det gemensamma namnet förskola. Det var svårt att få 

namnet etablerat då det tidigare namnet var starkt förankrat i samhället. 1973 skickade BU in 

förslag till riksdagen angående allmän förskola, som blev ett lagförslag. Två år senare 1975 

trädde lagen om allmän förskola i kraft. 

 

 

4.1.3 Förskola  

Under mitten av 70-talet arbetade socialstyrelsen fram ”arbetsplan för förskolan” som ett be-

tydelsefullt dokument, denna som skulle vägleda förskolorna genom att socialstyrelsen formu-

lerat riktlinjer för hur verksamheterna skulle bedrivas. Denna arbetsplan hade arbetats fram 

utifrån den barnstugeutredning som fanns sedan 1968 (Göhl-Muigai 2004, ss. 169). 

 

Johansson och Åstedt (1993, ss. 230) beskriver att socialstyrelsen under 1981 utformade en ny 

arbetsplan som främst skulle användas av ledningsansvariga i kommunerna. Detta för att för-

tydliga och ge ledningen ett större ansvar i den pedagogiska verksamheten och för att försko-

lan inte skulle bära allt ansvar. Socialstyrelsen fick av regeringen i uppdrag att utforma en 

plan där fokus skulle ligga på utveckling inom barnomsorgen. ”Barnomsorgslagen ingick 

1982 i socialtjänstlagen” (s. 231).  Denna förändring hade ingen större påverkan på förskolans 

verksamhet, däremot blev det tydligare att verksamheten rådde inom socialtjänsten.   

 

Göhl-Muigai (2004) redogör att år 1987 presenterades ett nytt pedagogiskt ”styrdokument” 

nämligen: ”Pedagogiskt program för förskolan” som var en del av ”Allmänna råd från Social-

styrelsen” (s. 205). Johansson och Åstedt (1993, ss. 232) beskriver att ”det pedagogiska pro-

grammet” omfattade två delar. Den första delen omfattade mål, innehåll och arbetssätt och 

den andra beskrev kommunens ansvar för att programmet skulle vara genomförbart samt gav 

riktlinjer hur arbetet skulle utformas. Programmet hade en positiv effekt då de berörda parter-

na började diskutera områden som ledning, planering och struktur där den pedagogiska verk-

samheten fanns som utgångspunkt. Detta bidrog till större klarhet och tydlighet i förskolans 

innehåll och arbetssätt.  

 

Kommunerna prioriterade att förskolorna förde kontinuerlig uppföljning och utvärdering samt 

att verksamheterna utvärderade sina egna insatser. Förskolorna gjorde sina utvärderingar ut-

ifrån iakttagelser och observationer inom sin verksamhet och dokumenterade dessa. Ibland 

fördes även en diskussion mellan personal och föreståndare kring hur det fungerade (Johans-

son och Åstedt 1993, ss. 234).  
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4.2 Läroplan för förskolan Lpfö98 
 

Martin Korpi (2006) redogör för att propositionen om en läroplan för förskolan lämnades in i 

mars 1998 och redan i juni verkställdes den på förskolorna. Verksamma pedagoger var nöjda 

över beslutet. Wiklund och Jancke (1998, ss. 2) menar att Lpfö98 är ett ”historiskt dokument” 

genom att förskolan nu fått ett styrdokument att förhålla sig till. Förskolan kom nu att ingå i 

utbildningsdepartementet och inte socialdepartementet som tidigare. Detta innebar att en sam-

syn skulle råda från förskola till gymnasieskola i barns lärande och utveckling. Kvalitén kun-

de därmed bli mer likvärdig i Sverige än tidigare. När Lpfö98 infördes så var undervisning ett 

begrepp som skulle föras in i förskolans verksamhet. Begreppet undervisning kom även att 

innefattas av det lärande som skedde på förskolan i leken, skapandet och den utforskande 

verksamheten. 

 

Göhl-Muigai (2004) beskriver att Lpfö98 är en förordning, vilket innebär att den har blivit 

”remissbehandlad” och beslut har fattats om den i regeringen (s. 28). Wiklund och Jancke 

(1998) redogör att Lpfö98, genom att den är en förordning, är tvingade och måste följas av de 

kommunala förskolorna (s. 16). Niss och Söderström (2006) beskriver att det pedagogiska 

uppdraget genom denna läroplan har förstärkts och blivit tydligare. Förskolan granskas nu av 

utbildningsdepartementet och skolverket, tidigare var det socialtjänsten som var tillsynsmyn-

dighet ”nu var även förskolan en del av utbildningssystemet” (s. 9).   

 

I Lpfö98 (1998) redogörs de strävansmål och riktlinjer som förskolan ska bygga sin verksam-

het på. Dessa strävansmål och riktlinjer är beskrivna under fem avsnitt med följande rubriker: 

  

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande 

 Barns inflytande 

 Förskola och hem 

 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem 

 

Strander och Torstenson-Ed (1999) beskriver att förskolans läroplan omfattar strävansmål och 

där verksamheten ska ha en pedagogik som tar tillvara på den unika individen (s. 26). 

Wiklund och Jancke (1998) beskriver hur förskolläraren tidigare kunde välja innehåll i verk-

samheten efter egen lust och vilja. Nu finns det klara och tydliga direktiv på vad som ska ingå 

i verksamheten, men fortfarande finns valmöjligheten att välja på vilket sätt målen ska nås, 

hur den egna ”undervisningen” kan se ut. Detta har inneburit att förskolan nu blivit mer styrd 

av förordningen (s. 15).   

 

Wiklund och Jancke (1998) beskriver att dokumentation är ett instrument som förskolan an-

vänder sig av för att synliggöra det enskilda barnets lärande som sker inom verksamheten. Det 

är till för barnen, lärarna och föräldrarna samt ett medel för att synliggöra förskolans kvalitet 

och eventuella utvecklingsbehov (s. 11). 

 

 

4.2.1 Tio år efter förskolereformen 

Skolverket (2008) visar att förvaltningsledning, förskolechefer och annan personal har varit 

positiva i mottagandet av läroplanen, även Skolverket (2004) kunde i sin utvärdering se att 

läroplanen mottagits positivt ute i verksamheterna. Dock kände förskollärare och en del fack-

förbund att läroplanen skulle förtydligas vad gäller förskollärares roll och funktion i verksam-

heten (Skolverket 2008). 
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Skolverket (2008) framför att Lpfö98 har fungerat som ett stöd för den pedagogiska verksam-

heten som bedrivits och personalen beskriver även att den har höjt förskolans status (s. 9). 

Martin Korpi (2006) och Persson och Campner (2000) framför även de att förskolans status 

skulle höjas genom läroplanens införande.  

 

Den nu aktuella utvärderingen visar att läroplanen i dag, tio år efter att den inför-

des, fått en allt större betydelse för verksamheten. Läroplanen, dess implemente-

ring och genomslag, uppfattas av många som den största förändringen i förskolan 

på senare tid. Läroplanen har haft stor betydelse som drivkraft för att utveckla 

verksamheten i förskolan och många av de förändringar som ägt rum de senaste 

tio åren kan till stor del kopplas till reformen och läroplanens införande. På många 

förskolor fungerar läroplanen i dag som ”ett levande dokument” som genomsyrar 

den verksamhet som bedrivs. (Skolverket 2008, s. 93-94). 

 

I Skolverket (2008) framkom tydliga tendenser på att läraren i förskolan bedömer och värde-

rar barnens individuella utveckling och enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) var 

detta även vanligt förekommande i andra europeiska länder. Skolverket (2008) beskriver att 

detta i allt större utsträckning bidragit till att fler förskolor skriver så kallade individuella ut-

vecklingsplaner där det enskilda barnets utveckling är i centrum (s. 10). Detta var inte läro-

planens syfte med utvärdering utan det handlar om verksamhetens förmåga att tillfredställa 

barnens lust att lära och utvecklas.  

 

 

4.2.2. Tidigare forskning kring Lpfö98 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) beskriver att den nuvarande läroplanen för försko-

lan i Sverige behöver vissa justeringar eftersom förskollärare idag har svårigheter med att tyda 

innehållet och valfriheten att ”göra vad man vill” är stor. Läroplanen behöver revideras alltså 

förtydligas och strävansmålen kompletteras för att tydliggöra organisation och hur verksam-

heterna ska förhålla sig gentemot styrdokumenten. 

 

Skolverket (2008) menar att det finns en antydan till att förskollärare och rektorer
2
 ser det 

nödvändigt att precisera förskolans strävansmål, då de menar att målen i dagsläget är tolk-

ningsbara. I Skolverket (2009) framgår det även att ”man har efterlyst en målformulering som 

tydligare riktas till förskolan och förskolans uppdrag” (s. 12).  

 

Johansson (2005) har i sin studie dragit slutsatserna att förskollärare uppfattade läroplanen 

som en bekräftelse på att deras verksamhet bedrivits på det pedagogiska arbetssätt som läro-

planen förespråkar. Förskollärare upplevde även att förskolan genom läroplanens tillkomst 

fått en förhöjd status. Det framkom, genom att läroplanen är tvingande, att verksamheten fått 

en högre kvalité då förskollärarna nu var tvungna att reflektera kring vad de gjorde och varför.  

 

Eriksson och Söderberg (2006) har i deras undersökning intervjuat förskollärare angående 

läroplanen och dess betydelse. Författarna framför att alla de respondenter som deltagit i stu-

dien fann läroplanen som något positivt. En förskollärare fann läroplanen som ett hjälpmedel 

att tydligare förstå sitt uppdrag och skapade bättre förutsättningar på att beskriva verksamhe-

ten. De flesta respondenter använde läroplanen som underlag när de planerade sin verksam-

het, men det framgår även att ett flertal hade svårigheter i att tolka och förstå innehållet i läro-

                                                 
2
  I Lpfö98 reviderad (2010) får rektor beteckningen förskolechef. 
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planen. Löfdahl och Péres Prieto (2009) beskriver hur förskollärare har fått börja prioritera sin 

tid inom förskolans verksamhet för att hinna genomföra det som ingår i förskollärarens upp-

drag och arbetsuppgifter. 

 

4.2.2.1 Dokumentation 

Ett flertal av de som deltagit i undersökningen betonar att det har blivit en större fokusering 

på barnens lärande sedan förskolan fick en egen läroplan. Som ett medel för att synliggöra 

barnens lärande för förskollärare, barn och föräldrar, så har det används sig av pedagogisk 

dokumentation. Pedagogisk dokumentation är något som används ganska flitigt på förskolor-

na. Det krävs att dokumentationen är ett material som används som underlag där pedagogerna 

tolkar och analyserar innehållet i en gemensam reflektion, det är först när detta görs som do-

kumentationen blir pedagogisk (Skolverket 2008, ss. 48).  

 

 

4.3 Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 
 

Utbildningsdepartementet (2010a) beskriver att Skolverket har fått i uppgift av regeringen att 

komma med förslag till förtydliganden och kompletteranden av förskolans läroplan. I Skol-

verket (2009, ss 5) framförs att detta har gjorts i samråd med förskolepedagogiska experter 

som har utgått från aktuell forskning kring barns utveckling och lärande. De bakomliggande 

faktorerna till revideringen är att en ny skollag träder i kraft under 2011 och därmed förstärka 

det pedagogiska uppdraget och arbetet i verksamheten. Utbildningsdepartementet (2010b, s. 

2) beskriver att den 5 augusti 2010 godkände statsrådet Jan Björklund det förslag som Skol-

verket framarbetat och den 1 juli 2011 får förskolan en reviderad läroplan som underlag för 

den pedagogiska verksamheten. 

 

Här nedan visas likheter och skillnader i avsnittsrubrikerna mellan Lpfö98 och Lpfö98 revide-

rad 2010. De avsnittsrubriker som är skrivna med fetstil är helt nya medans övriga rubriker är 

förtydligade och kompletterade i deras respektive innehåll.   

Lpfö98 (1998)    Lpfö98 reviderad 2010

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande 

 Barns inflytande 

 Förskola och hem 

 Samverkan med förskoleklass,  

skola och fritidshem 

 

 

 Normer och värden 

 Utveckling och lärande 

 Barns inflytande 

 Förskola och hem 

 Samverkan med förskoleklassen,  

skolan och fritidshemmet 

 Uppföljning, utvärdering och ut-

veckling 

 Förskolechefens ansvar

 

4.3.1 Nya mål och kompletterade avsnitt i Lpfö98 reviderad  

Det har tillkommit nya avsnitt som berör förskollärarens och förskolechefens ansvar samt 

uppföljning, utvärdering och utveckling. Utbildningsdepartementet (2010a, ss. 3) framför att 

det inte är inom alla målområden som förändringar ägt rum, exempelvis inom normer och 

värden är betydelsen densamma. Förskolans läroplan behöver förtydligas när det gäller vissa 

mål, pedagogernas ansvar samt verksamhetens uppföljning och utvärdering. Målen bör for-
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muleras på ett sådant sätt att lärandet kan fortsätta i lekfulla former och med hänsyn till bar-

nens utveckling, erfarenheter, intressen och förutsättningar. 

 

4.3.1.1 Utveckling och Lärande 

Inom området Utveckling och Lärande har läroplanens strävansmål blivit fler i den reviderade 

upplagan. Regeringen gav tydliga hänvisningar att strävansmålen skulle kvarstå, då dessa 

förmedlar de riktlinjer förskolans ska arbeta mot. Skolverket hade som förslag att utöka de 

tidigare 16 målen till 27 stycken. De områden som regeringen ville att skolverket skulle för-

tydliga och komplettera i läroplanen var språk, matematik, lek och skapande. Natur och teknik 

var områden som inte haft så stort utrymme, detta var något som de också ville förändra 

(Skolverket, 2009). 

 

Lpfö98 reviderad (2010) innehåller 22 strävansmål inom Utveckling och Lärande jämfört med 

de 27 mål som Skolverket lagt som förslag. I Skolverket (2010) framgår det att målen har 

omarbetats och kompletterats och är nu mer preciserade än tidigare.  

 

4.3.1.2 Förskolechefens ansvar 

I Lpfö98 reviderad (2010) har förskolechefen fått ett särskilt avsnitt där förskolechefens an-

svar presenteras. Ansvaret innebär att denne har det yttersta ansvaret att den pedagogiska 

verksamheten arbetar efter de styrdokument och lokala arbetsplaner som finns. Skolverket 

(2010) beskriver att förskolechefens roll i implementeringsarbetet av den reviderade läropla-

nen är att hjälpa och stödja arbetslagen under processens gång (s. 8). 

 

4.3.1.3 Förskollärarens ansvar 

Den Nya Skollagen (2010:800) kräver att det finns högskoleutbildade lärare, förskollärare, i 

förskolans verksamhet då de har ansvar för att pedagogisk undervisning sker och att arbetet 

sker utifrån läroplanen (2 kap. 13 och 14 paragraf). I Lpfö98 reviderad (2010) framgår det att 

förskolan, förskolläraren och arbetslaget har specifika riktlinjer och strävansmål att planera 

sin verksamhet utefter. I den nuvarande Lpfö98 (2006) beskrivs inte förskollärarens enskilda 

ansvar utan detta tillkommer i den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 

juli 2011.  

 

Utbildningsdepartementet (2010a, 2010b) framför att förskolläraren i samarbete med barnskö-

tare bör planera upp verksamheten då allas kompetenser anses vara viktiga för det pedagogis-

ka arbetet. Hur arbetsfördelningen kommer se ut bestäms lokalt inom varje förskoleenhet, då 

hela arbetslaget behöver vara samspelt för att en tydlig struktur och organisation ska finnas i 

verksamheten.  All personal i verksamheten är viktig för barnens lärande och utveckling och 

därför är det viktigt att klargöra den enskilde individens ansvar tillsammans i arbetslaget och 

arbetar i team (Utbildningsdepartementet 2010a).  

 

4.3.1.4 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Utbildningsdepartementet (2010b) framför att uppföljning, utvärdering och utveckling handlar 

om att kritiskt granska helheten i pedagogiska arbetet och hur väl arbetet sker mot de mål som 

finns för verksamheten (ss. 6). Lpfö98 reviderad (2010) klargör att uppföljning och utvärde-

ring är nödvändigt för att förskolans verksamhet ska utvecklas samt för att synliggöra att arbe-

tet sker utifrån de styrdokument och arbetsplaner som verksamheten ska vila på, allt för att 

barnen ska få en så optimal lärande miljö som möjligt. Utvärderingen är ett instrument för att 

säkerställer förskolans kvalité. Utbildningsdepartementet (2010b) beskriver att förskolläraren 

kommer att ha ett särskilt ansvar när det gäller utvärdering men hela arbetslaget ska gemen-
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samt framställa den (s. 37). Lpfö98 reviderad (2010) betonar att alla individer som vistas i 

förskolans lokaler ska vara delaktiga i utvärderingen såväl personal, barn som föräldrar. 

 

4.4 Den reviderade läroplanens implementering  
 

Under 2010-2012 sker ett implementeringsarbete i Sverige för den reviderade läroplanen för 

förskolan. Skolverket (2010) beskriver att det är av stor vikt att denna förändring som läropla-

nen och förskolans nya avsnitt i skollagen är genomförs på alla förskolor i Sverige. Skolverket 

finns som hjälp när implementeringsarbetet ska genomföras. De är till för att hjälpa och er-

bjuda verktyg så att införandet ska fortgå utan svårigheter. Skolverket redogör för att det vid 

tidigare utvärderingar av reformer har funnit det viktigt att det finns modeller för hur de lokala 

organisationerna ska fungera för att möjliggöra ett smidigt implementeringsarbete.  

 

Förskolechefen har en viktig roll i detta implementeringsarbete, därför behöver de ha god 

kunskap och vara engagerade i ämnet. Detta för att skapa sig en förståelse för vilken betydelse 

den reviderade läroplanen kommer att få för dennes verksamhet. Det är i slutändan förskole-

cheferna som är ansvariga för implementeringen ute i förskolorna. De ska hjälpa och stödja 

sina arbetslag ute i verksamheterna när införandet genomförs (Skolverket, 2010).  

 

Skolverket finns under hela implementeringsarbetet som en hjälp med material och informa-

tionsstöd för att underlätta för verksamheterna och förskolecheferna i de kompetensutveck-

lingar och andra planerings- och diskussionsdagar som kan komma att behövas ute i verksam-

heterna. Det är av stor vikt att förskolechefen har en bra struktur för hur implementeringsarbe-

tet ska genomföras i kommunerna. Detta för att underlätta arbetet ute i verksamheterna med 

införandet (Skolverket, 2010). 
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4.5 Sammanfattning  
 

Göhl-Muigai (2004) beskriver att under mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet behövde 

allt fler arbeta i Sverige, både kvinnor och män. Detta bidrog till att barnomsorgen behövde 

utökas så barnen hade någonstans att vara då föräldrarna arbetade. Det bildades då barnkrub-

bor och barnträdgårdar. Martin Korpi (2006) redogör för att när en statlig utredning gjordes 

1938 bestämdes att det skulle införas två nya begrepp om dessa, nu skulle det heta lekskola 

och daghem. Simonsson-Christenson (1997) beskriver att år 1968 bestämde Barnstugeutred-

ningen att all barnomsorg skulle gå under ett och samma namn, förskola. Göhl-Muigai (2004) 

framför att det arbetades fram arbetsplaner för hur förskolan skulle bedriva sin verksamhet. 

Dessa kom att omarbetas och nya ”styrdokument” formuleras, fram till det år förskolan fick 

sin första läroplan 1998.  

 

1998 fick förskolan sin första läroplan Lpfö98. Göhl-Muigai (2004) beskriver att den är en 

förordning vilket innebär att den är tvingande och förskolorna måste bedriva sin verksamhet 

utifrån den. Lpfö98 omfattar strävansmål och riktlinjer för vad som ska finnas inom försko-

lans pedagogiska verksamhet. Skolverket (2008) redogör att det genom undersökningar funnit 

att förskollärare är positiva och ser läroplanen som ett stöd i den pedagogiska verksamheten. 

Det har dock framkommit att bedömning av enskilda barn och deras utveckling sker och detta 

var inte tanken med Lpfö98. Det framkom också att förskollärare och rektorer anser att läro-

planen är tolkningsbar och därför finns önskningar om att strävansmålen preciseras och blir 

tydligare.  

 

Utbildningsdepartementet (2010a) framför att den 1 juli 2011 får förskolan en reviderad läro-

plan att bedriva sin verksamhet efter. Förskolan kommer att ingå i skollagen och får där ett 

eget nytt avsnitt. Förskolan blir nu det första steget i utbildningssystemet och därför blev det 

nödvändigt att revidera den läroplan som fanns. Lpfö98 reviderad 2010 är mer preciserad än 

den tidigare. Utbildningsdepartementet beskriver vidare att den också innehåller nya avsnitt 

och att andra är omarbetade. Förskolläraren får i den reviderade läroplanen ett särskilt ansvar 

inom förskolans verksamhet. Skollagen kräver att det är förskollärare som är ansvariga för 

den pedagogiska verksamheten och därmed är det nödvändigt att detta särskilda ansvar preci-

seras i den reviderade läroplanen.  
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5. Teoretisk ram 
 

Fejes & Thornberg (2009) menar att det är forskningsfrågan/forskningsfrågorna som styr vil-

ken/vilka teorier som undersökningen ska ha som utgångspunkt. Teorin hjälper forskaren att 

tolka det insamlade datamaterialet och beroende på val av ansats även hur analysarbetet ska 

utformas. 

 

5.1 Implementeringsteori  
 

Sundin (2007) redogör för att Sannerstedt (1999) menar på att denna teori är lämplig att an-

vända till undersökningar som involverar människor exempelvis människor som befinner sig 

inom skolan och vården. Anledningen till detta är att dessa verksamheter inom sina byråkrati-

er har stor frihet i hur de ska bedriva och utforma verksamheten. Sannerstedt (1999) framför 

att detta medför att de individer som arbetar inom dessa områden behöver kunskap för att 

kunna få ett innehåll som stödjer de bestämmelser som verksamheten omfattar samt att politi-

ker tar sitt ansvar att skapa förutsättningar så att struktur, organisation och lokala behov sti-

muleras. Därmed finner vi denna teori lämplig då studien vänder sig till förskollärare och de-

ras verksamheter samt införandet av det politiska beslut som läroplanen omfattar.  

 

Sannerstedt (1999) menar att när ett implementeringsarbete ska genomföras finns två roller, 

beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Beslutsfattarens styrning av verkställaren i imple-

menteringsarbetet kan ske genom direkt styrning eller indirekt styrning. Direkt styrning inne-

bär att beslutsfattaren ger tydliga direktiv på vad verkställaren ska göra direkt till verkställa-

ren, men inte hur denne ska gå till väga i tillämpningen. Indirekt styrning innebär att det be-

slutas hur verkställandet ska genomföras, genom vilka resurser som fås, vilka regler och vilka 

personer som ska vara verkställare. Förutsättningarna som ges möjliggör eller skapar hinder 

för tillämpningen. Vi finner det relevant att koppla Sannerstedts teori gentemot vår studie 

genom att implementeringsarbetet med förskolans reviderade läroplan sker genom direkt styr-

ning då regeringen (beslutsfattaren) beslutat om införandet, det återstår för förskollärarna och 

övrig personal (verkställarna) att verkställa och tillämpa beslutet.   

 

Sannerstedt (1999) beskriver att det finns två olika perspektiv som implementeringsarbetet 

kan ses genom, det är top-down och bottom-up perspektiven. Top-down innebär att styrning-

en sker från auktoritära politiker som sedan skapar en kedja med beslutsfattare på väg ner mot 

den verkställande organisationen. Bottom-up innebär att verksamheten genomförs på ett sätt 

och att det sedan förklarar varför tillvägagångssättet görs på detta vis. I top-down perspektivet 

bildar lagen utgångspunkt medan det i bottom-up perspektivet är frågan om lagen har någon 

styrande inverkan. Top-down – beslutsfattarnas avsikter, bottom-up – tillämparnas handlande 

(s. 23). Sannerstedt menar att det inte ska vara någon direkt skillnad mellan perspektiven utan 

han förespråkar en syntes mellan de båda. 

 

Sannerstedt (1999) redogör för att implementeringen ska ha genomslagskraft och det ska kun-

na gå att genomföra den krävs det att verkställaren har enligt Sannerstedt tre egenskaper. 

Verkställaren måste FÖRSTÅ vad implementeringsbeslutet innebär, alltså att beslutet är tyd-

ligt och preciserat samt med klara riktlinjer. Det måste finnas förutsättningar och resurser som 

gör det möjligt för verkställaren att KUNNA genomföra beslutet. Till sist måste även verk-

ställaren VILJA och vara motiverad för att genomföra det implementeringsbeslut som finns. 

Är dessa tre egenskaper tillgodosedda så finns det chans till en lyckad implementering. San-

nerstedt påpekar dock att det tar tid att se vilket genomslag implementeringen haft, mellan 5-
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10 år. Vi menar att dessa tre egenskaper som krävs från verkställarna är relevanta att koppla 

till förskollärarna i vår studie, detta för att kunna se deras motivation och mottaglighet av den 

pågående implementering som sker av den reviderade läroplanen i förskolan.  

 

 

6. Metod 
 

6.1 Kvalitativ metod vs. Kvantitativ metod 
 

Björkdahl Ordell (2007) beskriver vikten av att vara inläst på undersökningsområdet, detta för 

att kunna formulera frågor och svarsalternativ som är relevanta för studien. Thurén (2007) 

anser att forskare aldrig kan vara helt objektiva då man redan före undersökningen valts in-

fallsvinkel utifrån sin egen förförståelse. Även de svar som forskaren får tolkas mer eller 

mindre, men genom att medvetenhetsgöra detta för sig själv kan svaren tolkas mindre. Thurén 

(2007) menar att en kvalitativ metod innebär att forskaren kan få en mer detaljerad inblick i 

sitt undersökningsområde än vid en kvantitativ metod. Vid en kvantitativ metod görs en mät-

ning som sedan sammanställs utifrån valt område. 

 

Stukát (1993) menar att all kvantitativ forskning bygger mer eller mindre på statistik och en-

ligt Backman (1998) är de forskningsverktyg som kan användas i en sådan undersökning en-

käter, provliknade protokoll samt frågeformulär (s. 31). Johansson och Svedner (1998) be-

skriver att forskaren samlar in ett stort datamaterial för att sedan försöka se mönster, samband 

och dra generella slutsatser som omfattar alla deltagande, alla människor (s. 26).  

 

Backman (1998, ss 31) framför att en kvalitativ metod innebär att forskaren utifrån ett valt 

fenomen vill undersöka människans tankar, uppfattningar och tolkningar i den kontext 

han/hon se sig tillhöra gentemot fenomenet. Johansson och Svedner (1998) beskriver att det är 

den unika respondentens tankar, uppfattning och tolkningar som är det väsentliga för en kvali-

tativ undersökning. Backman (1998) redogör för att de olika forskningsverktyg som kan an-

vändas inom en kvalitativ metod är exempelvis intervju, self report och observation.  

 

 

6.1.1 Studiens val av metod 

Denna studie har i syfte att få en djupare inblick i förskollärares syn på den reviderade läro-

planen som träder i kraft den 1 juli 2011. I och med att det är uppfattningar hos människan 

som är i fokus beskriver Backman (1998) att en kvalitativ metod är nödvändig för att få ett 

resultat som överensstämmer med studiens syfte. I en kvantitativ metod, som vi beskrev tidi-

gare, fås en mer ytlig information från de respondenter som deltar. Vi framför därmed att en 

kvalitativ metod är den forskningsmetod som ska ligga till grund för vår studie då vi kan få en 

djupare förståelse kring våra respondenters tankar.  

 

 

6.2 Kvalitativa forskningsverktyg 
 

Backman (1998) beskriver att när forskning genomförs med en kvalitativ utgångspunkt finns 

det ett flertal forskningsverktyg att använda sig av exempelvis intervju, self report och obser-

vation. Det är studiens syfte som styr vilket verktyg som lämpar sig bäst för undersökningen. 

Som forskare är det inte möjligt att vara helt objektiv då något utav de kvalitativa forsknings-
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verktyg som finns används. Forskaren tolkar och styr omedvetet sin respondent mot de frågor 

eller som denne vill se (s. 53). Thurén (2009) menar att fokus bör ligga på de små detaljerna i 

utsagorna kring det valde fenomenet, då det är dessa detaljer som synliggör respondentens 

föreställningar (s. 112).  

Lantz (2007, ss. 12) redogör för att det finns olika sätt att genomföra en intervju. Intervjufor-

men kan vara alltifrån öppen, styrd till att respondenten skriftligen får besvara ett visst antal 

frågeställningar i en såkallad självrapportering (self report). Vid en intervju styr intervjuaren 

respondenten mot det syfte som undersökningen eller intervjun har. När self report används 

som forskningsverktyg får respondenten möjlighet att själv bestämma över svaret/innehållet 

utifrån de uppställda frågeställningar som finns. Davidsson (2007) beskriver ytterligare en 

stor skillnad mellan intervju och self report, nämligen möjligheten att ställa följdfrågor. Detta 

är endast möjligt vid en intervju. 

  

Vi har i vår studie valt self report som forskningsverktyg för att undersöka vårt syfte. Anled-

ningen till att vi slutligen valde self report som forskningsverktyg var för att våra responden-

ter själva skulle få möjlighet att välja och påverka datamaterialets innehåll utifrån den fråge-

ställning som self reporten består av.  

 

 

6.2.1 Studiens val av forskningsverktyg - Self report 

Davidsson (2007) redogör att en self report innebär att forskaren vill undersöka människors 

tankar, uppfattningar och kunskaper kring ett visst fenomen. Respondenten uppmanas att 

skriftligen besvara ett visst antal frågeställningar så utförligt som möjligt i en berättande text 

som sedan samlas in, analyseras och bearbetas. Detta forskningsverktyg påminner om brev-

metoden som Berg (1999) beskriver som ett mellanting mellan enkät och intervju. I brevme-

toden uppmanas respondenterna att skriva ett brev till undersökaren kring ett visst fenomen (s. 

118).  

 

Davidsson (2007) framför att när planering sker av self reporten är det av stor vikt att funderar 

kring de frågeställningar som ska finnas med, då det inte går att ställa följdfrågor och 

komplettera det datamaterial som samlas in. Det är därför viktigt att formulera tydliga fråge-

ställningar som utgår ifrån respondentens erfarenhet, uppfattning eller föreställning kring fe-

nomenet för att kunna få ett rikt och relevant innehåll. Vidare menar Davidsson att fördelen 

med en self report är att respondenten får tid till formulering och eftertanke när de besvarar de 

frågeställningar som self reporten omfattar.  

 

Self report som forskningsverktyg är lämpligt då det ger ett djupt och förhoppningsvis inne-

hållsrikt datamaterial. Vi menar precis som Strömberg (1999) att respondenterna behöver få 

tid till eftertanke och fundering i deras behandling av undersökningen och dess frågeställning-

ar, därför är self report ett bättre alternativ än intervju där respondenten förväntas svara inom 

en viss tid. Det är viktigt att påpeka för respondenterna att svara utförligt och att de motiverar 

sina tankar och funderingar så att vi får ett rikt datamaterial. Det svårigheter som finns med att 

använda self report som forskningsverktyg är att inte ha möjlighet till att ställa följdfrågor 

samt om frågeställningarna är utförliga nog för att få ett rikt datamaterial.  
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6.3 Urval 

 
Urvalet i denna studie är 12 stycken verksamma förskollärare i en mindre kommun i Västra 

Götalands län. Vi har gjort ett medvetet urval av förskollärare från både centralort och lands-

bygd. Detta för att få en översikt över den aktuella kommunens förskollärare. Målsättningen 

är att en förskollärare från så många förskolor som möjligt i kommunen ska finnas represente-

rade i undersökningen.  

 

Den gemensamma egenskapen hos alla respondenter är att de är högskoleutbildade förskollä-

rare, detta var från vår sida ett kriterium i valet av respondenter .  

 

 

6.4 Genomförande 
 

För att kunna genomföra denna undersökning behövde vi kunskaper om ämnet och började 

därmed läsa litteratur och aktuell forskning, för att sedan formulera ett relevant syfte.   

 

Vårt urval bestod av 12 stycken högskoleutbildade förskollärare som vi valde ut genom att vi 

via den aktuella kommunens hemsida fick upp namn på förskollärare från kommunens olika 

förskolor. Vår förhoppning var att så många som möjligt av kommunens förskolor skulle del-

ta, både landsbygdens och centralortens. Därför valde vi att tillfråga förskollärare utifrån des-

sa kriterier, att de var högskoleutbildade samt att de var verksamma antingen på landsbygd 

alternativet centralort. Slutligen blev det 12 stycken förskollärare som blev tillfrågade via 

muntlig eller elektronisk kontakt. 

 

Vid denna första kontakt beskrev vi studien och dess syfte samt frågade om de skulle kunna 

tänka sig medverka i denna undersökning. Vi frågade även hur de önskade att kontakten skul-

le hållas, antingen att vi kommer till respektive förskola eller enbart mailkontakt. Alla förskol-

lärare valde att vi skulle hålla en mailkontakt. När vi hade ett klart syfte formulerade vi self 

reportens frågeställning, som handlade om förskollärares tankar om den reviderade läroplanen 

för förskolan, och som var i relation till undersökningsområdet.   

 

Vi genomförde en mindre pilotstudie där två utomstående personer fick läsa igenom både 

missivbrev och frågeställning för att sedan lämna kommenterar. Vi valde att inte göra några 

förändringar utan frågeställningen var klar och tydligt enligt pilotstudien. Sedan skickade vi ut 

self reporten (bilaga 1), som omfattade både missbrev och en frågeställning, till de responden-

ter som valt att medverka i undersökningen. De fick två och en halv vecka på sig att besvara 

frågeställningen och skicka tillbaka den via mail till oss. Under denna tid fick vi mail ifrån tre 

stycken av våra respondenter som meddelade att de tyvärr inte längre hade möjlighet att delta 

i undersökningen, slutligen blev det 9 st av 12 som besvarade self reporten. Vi valde att 

skicka ut ett påminnelse mail till alla respondenter att det snart var dags att skicka in self rep-

orten, detta för att minimera risken för bortfall.  

 

 

6.4.1 Forskningsetiska överväganden  

När vetenskapliga undersökningar genomförs finns det forskningsetiska principer som måste 

övervägas och hur forskaren ska förhålla sig till dessa. Björkdahl Ordell (2007) beskriver vik-

ten av att förhålla sig till de forskningsetiska principerna när man gör en vetenskaplig under-

sökning/forskning.  De består av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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De forskningsetiska principerna och de fyra huvudkraven innebär: 

 

1. Informationskravet 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren i en första kon-

takt med sina respondenter informerar om syftet med undersökningen, vilken forsk-

ningsmetod som är tänkt att användas samt att medverkan är frivillig och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande.  

 

2. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att respondenterna tagit del av 

den information som forskaren lämnat angående sin studie och därefter tagit ställning 

till samtycke eller ej om sitt deltagande.  

   

3. Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att respondenternas upp-

gifter ska behandlas med största möjligt anonymitet och konfidentialitet så att inga ut-

omstående ska kunna identifiera dem.  

 

4.  Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de uppgifter som respon-

denterna lämnar enbart kommer användas inom den forskning som studien avser. Det 

datamaterial som finns kommer att förvaras på sådant vis att inga obehöriga kan ta del 

av det samt att när studien är avslutad kommer detta material förstöras.  

 

Vi har via mail tagit kontakt med vårt urval och informerat om vår studie samt dess syfte. 

Respondenterna fick av oss en förfrågan om ett deltagande då medverkan är frivillig. Vi har 

tydligt informerat för vårt urval att det är frivilligt att delta i undersökningen. Respondenterna 

har haft möjlighet att fundera kring sitt deltagande under en veckas tid sedan skulle ett besked 

lämnas till oss.  

 

Vi har gett fiktiva namn på respondenterna som deltar i studien. Att ge fiktiva namn påverka 

inte validiteten och/eller reliabiliteten. I vår undersökning har det material som samlats in 

enbart använts för detta ändamål. Vi har varit noggranna med att arkivera och förvara materia-

let så att ingen obehörig kunnat ta del utav det. Materialet har enbart använts av oss som ge-

nomfört studien för att sedan förstörts.   

 

 

6.4.2 Validitet och reliabilitet 

Tebelius och Patel (1987) beskriver att validitet innebär att forskaren säkerställer sin under-

sökning genom att kontrollera att det är syftet och dess frågeställningar som undersöks i stu-

dien (s. 72). Johansson och Svedner (1998) framför att det är viktigt att vid formulering av 

frågeställningar lägga ner tid så att ett rikt datamaterial fås med ett innehåll som fångar hela 

problemområdet (s. 85).  

 

Johansson och Svedner (1998) samt Patel och Davidsson (1994) redogör att reliabilitet inne-

bär att forskaren är noggrann i sin utformning av frågeställningar detta för att respondenterna 

tydligt ska veta vad som ska besvaras, då krävs det att denne har god kunskap och är väl insatt 

i undersökningsområdet. Patel och Davidsson (1994) beskriver att en såkallad pilotstudie kan 

genomföras, där frågeställningar testas på individer som inte kommer att delta i undersök-

ningen, för att säkerställa att dessa frågeställningar är formulerade på ett tydligt och begripligt 
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sätt. Ytterligare ett sätt att stärka reliabiliteten menar Johansson och Svedner (1998) är att se 

till att respondenter fått samma förutsättningar till sitt deltagande i undersökningen. 

 

Vårt första steg i studien var att formulera ett tydligt och avgränsat problemområde, för att 

sedan läsa in oss på ämnet. Därefter har vi lagt stor vikt vid formuleringen av vår self report 

och dess frågeställning då denna måste vara relevant utifrån vårt syfte för att skapa hög validi-

tet i vår undersökning.  Vi har genomfört en pilotstudie där utomstående har fått möjlighet att 

kritiskt granska vår frågeställning detta för att skapa hög reliabilitet i vår studie. För att ytter-

ligare höja reliabiliteten har våra respondenter fått samma tidsram och frågeställning, detta för 

att alla deltagare ska ha så likvärdiga förutsättningar som möjligt. För att höja validiteten i 

studien har vi valt att förtydliga med citat från self reportrarna i resultatdelen, detta för att 

läsaren ska kunna se att vi dragit relevanta slutsatser.   

 

 

6.5 Analys/bearbetning 
 

Malmqvist (2007) menar att det kan vara bra i planeringen av sin undersökning att även fun-

derar kring hur analysarbetet ska genomföras. Holme och Solvang (1997) redogör för att det 

finns två olika sätt som analysarbetet kan genomföras på, dels genom delanalys eller genom 

helhetsanalys. Vid en delanalys sammanställs det insamlade datamaterialet i olika kategorier, 

som sedan presentera resultatet i tabellform. Att genomföra en helhetsanalys innebär att fors-

karen först skaffar sig en helhetsbild av det insamlade datamaterialet för att därefter välja ut 

centrala teman. Det kan innebära att du upptäcker att visst datamaterial inte är användbart, det 

har helt enkelt inte med undersökningen att göra, detta material sorteras då bort. Det är av stor 

vikt att hela tiden under analysarbetes gång har sitt syfte i bakhuvudet så att innehållet har 

med det som ska undersökas att göra. Att markera de olika teman som finns med färgpennor 

kan underlätta analysarbetet då en överblick blir lättare att få och se vad som hör ihop och 

inte.  

 

Vi har i vår analys valt att utgå från Holme och Solvangs (1997) helhetsanalys som vi beskri-

vit ovan. För att lättare kunna hantera datamaterialet valde vi att skriva ut alla self reportrarna 

så att vi kunde få en tydlig överblick. Därefter läste vi igenom varje self report enskilt för att 

sedan diskutera vilka intryck vi fått. Vi beslutade att benämna våra respondenter med fiktiva 

namn, de fick varsin bokstav A-I. Vi valde ut de teman som respondenterna tagit upp och som 

var i relation till vårt syfte. Vi färgkodade de olika temana, detta gav oss en god överblick på 

innehållet i self reportrarna så att resultatet skulle bli lättare sammanställa.  

 

De teman som vårt resultat presenteras utifrån är Förskollärares generella tankar om den re-

viderade läroplanen, De nya och förtydligade ansvarsfördelningarna i Lpfö98 reviderad, 

Förskollärares syn på de olika avsnitten i Lpfö98 reviderad och Den reviderad läroplanens 

påverkan i vardagsarbete och verksamhet.  

 

 

6.6 Bortfallsanalys  
 

Bortfallet i vår studie var tre av tolv förskollärare, det var inget systematiskt bortfall utan or-

sakerna var tidsbrist och sjukdom. Av denna anledning menar vi att detta bortfall inte påver-

kat vårt resultat då vi finner en likvärdighet i de nio self reportrar vi fått in. Våra uppfattningar 

är att bortfallet på grund av tidsbrist inte har att göra med self reportens tidsram utan det hand-

lar om de aktuella verksamheternas organisation för tillfället då denna studie genomförs.   
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7. Resultat 
 

Här presenteras det resultat som våra self reports visade, alltså hur förskollärare ser på, förstår 

och tolkar den reviderade läroplanen för förskolan. De förskollärare som deltagit i undersök-

ningen har alla tagit upp det som de anser vara de största förändringarna i den reviderade lä-

roplanen. I detta resultatavsnitt kommer dessa förändringar att presenteras utifrån förskollä-

rarnas syn. Vi kommer först presentera de generella tankar som visades om läroplanen för att 

sedan presentera de områden som kommit upp i self reportrarna. Slutligen beskrivs den på-

verkan som förskollärarna tror att den reviderade läroplanen har för deras vardagsarbete och 

verksamhet.   

 

Vi kommer benämna de nio förskollärarna som hon och namnge de enskilda lärarna A-I i vårt 

resultat och diskussions avsnitt.  

 

 

7.1 Förskollärarnas generella tankar om den reviderade läroplanen 
 

Den reviderade läroplanen uppfattas av de flesta förskollärare (8st av 9st) som tydligare och 

mer specifik jämfört med den nuvarande läroplanen. De poängterar att den inte är ny utan 

omarbetad, som bidragit till tydlighet och lättöverskådlighet för personal inom förskolans 

verksamhet. Ett flertal förskollärare (5st) redogör för att den reviderade läroplanen för försko-

lan även innehåller nya mål och avsnitt, vilket de finner positivt och som underlättar det pe-

dagogiska arbetet.  

I den reviderade har det ju inte gjorts så många ändringar utan mera förtydliganden 

och lite små tillägg (Förskollärare I). 

Den reviderade läroplanen för förskolan är för mig mycket tydligare och mer struk-

turerad jämfört med den gamla (Förskollärare A). 

Två förskollärare poängterar att förskolan både kommer få en reviderad läroplan och ingå som 

en egen del i den nya skollagen. Förskollärarna beskriver även att detta innebär att förskolan 

därmed kommer bli första steget i utbildningssystemet och begrepp som utbildning och un-

dervisning blir centrala för det pedagogiska arbetet. Förskollärare H menar att eftersom för-

skolan kommer bli en del av skollagen ser hon att revideringen av läroplanen är nödvändig. 

 
En mer avgörande förändring för förskolan anser jag sker i och med införandet av 

den nya skollagen. Där får förskolan ett eget kapitel och inordnas i skolväsendet 

som en egen skolform /…/ Begrepp som utbildning och undervisning börjar an-

vändas i förskolans sammanhang /…/ Eftersom skollagen utgör grunden för verk-

samheterna måste den självklart kopplas ihop med läroplanen (Förskollärare H). 

 

Ett annat stort uppdrag vi fått är att vi ingår i skollagen och att vi är det första ste-

get i utbildningssystem /…/ (Förskollärare I).  
 

Tre förskollärare beskriver läroplanen som ett arbetsredskap och handbok som styr hur de ska 

arbeta för att nå de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Läroplanen ska ligga som 

grund och genomsyra allt pedagogiskt arbete som sker på förskolan.  

/…/ det är min handbok i hur jag ska arbeta med det uppdrag och de mål som den 

beskriver (Förskollärare E). 
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De tre förskollärarna framför vidare att det är förskollärarens uppdrag att medvetet arbeta mot 

läroplanen och dess innehåll. 

 

 

7.2 De nya och förtydligade ansvarsfördelningarna i Lpfö98 reviderad 
 

Förskollärarna i undersökningen beskriver att det är förskollärarens och arbetslagets nya rikt-

linjer och ansvar som är de största skillnaderna mellan den nuvarande och reviderade läropla-

nen för förskolan. Ett flertal (6st) poängterar att även förskolechefens ansvar blivit tydligare 

då denne också fått ett eget avsnitt i läroplanen.  

 

 

7.2.1 Förskollärarnas tankar om förskolechefens nya ansvar 

Det nytillkomna avsnittet med förskolechefens ansvar påpekar ett flertal förskollärare (6st) 

som något positivt. Förskollärarna beskriver att de kommer kunna ställa krav och ha vissa 

förväntningar på förskolechefen genom de specifika punkter som finns i dennes avsnitt. 

 
Bra att det nu tydligt står på pränt vilket ansvar hon (förskolechefen) har (Förskol-

lärare D). 

 

Det är positivt att förskolechefens ansvar tydligt och klart är nerskrivet. Det gör det 

också lättare för oss att ställa krav /…/ (Förskollärare F). 

 

Ett fåtal förskollärare antyder att deras chefer tar detta preciserade ansvar på allvar medan de 

övriga inte har kommenterat detta.  

 

 

7.2.2 Förskollärarnas tankar om förskollärarens nya ansvar 

Alla förskollärare påpekar att förskollärarens ansvar har blivit mer preciserat i och med den 

reviderade läroplanen. Detta är enligt dem en av de största förändringarna i den kommande 

läroplanen. Förskollärarna menar att det kommer bli mer tydligt att det yttersta ansvaret för 

den pedagogiska verksamheten ligger hos dem, att de ansvarar för att förskolan arbetar mot 

läroplanens mål och riktlinjer.   

 
Den stora skillnaden är att det är uppdelat i ansvarsområden där förskollärarens an-

svar betonas (Förskollärare C) 

 

Men nu är det jag som står ansvarig för deras lärande, jag kan inte bara luta mig 

emot arbetslaget och tänka att det är vi. Jag måste själv stå tillsvars för barnens lä-

rande och utveckling (Förskollärare D).  

 

Två förskollärare anser att detta specifika ansvar skapar möjlighet att höja statusen för för-

skolläraryrket och bidra till att rätt förutsättningar kan ges för att kunna genomföra sitt arbete 

utifrån de mål och riktlinjer som finns.  

 
/…/ läroplanen är ett steg i att höja statusen på vårt yrke, ge oss rätt förutsättningar 

att bedriva vårt arbete /…/ (Förskollärare F). 
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Förskollärare E beskriver att den reviderade läroplanen ger henne verktyg och ger känsla av 

trygghet i kontakt med föräldrar, rektor och övriga kollegor när hon ska motivera och redogö-

ra kring sitt arbete. 

 
 

7.2.3 Förskollärarnas tankar om arbetslagets ansvar  

Förskolläraren har det yttersta pedagogiska ansvaret men ett flertal förskollärare i studien be-

skriver vikten av ett gemensamt ansvar där allas kompetenser tas tillvara.  

 
Jag tror det är viktigt att tänka på att det yttersta ansvaret ligger på oss lärare men 

det är ju inte meningen att vi ska genomföra allt (Förskollärare A). 

 

Alla förskollärare beskriver arbetslaget som en viktig tillgång inom förskolans verksamhet då 

de har gemensamma mål att arbeta mot. Ett flertal förskollärare beskriver att det även kommer 

bli lättare att fördela vad var och en ska ansvara för i arbetslaget. De framför vidare att detta 

är något som behöver diskuteras i arbetslaget hur denna fördelning kommer/ska se ut, då för-

utsättningarna ser olika ut i verksamheterna. Ett antal förskollärare redogör för att arbetslagen 

ser olika ut, vad gäller sammansättning av förskollärare och barnskötare.  

  
Det känns oerhört viktigt för mig att jag och mina kollegor sätter oss ner och sam-

talar, tolkar och diskuterar tillsammans om vilket arbetssätt som ska forma vår 

verksamhet utifrån den reviderade läroplanen (Förskollärare A). 

 

Detta kommer att innebära att vi i första läget måste ta en diskussion på min ar-

betsplats om vad detta kommer att innebära för oss och hur vi ska organisera vår 

verksamhet, då vi har barnskötare i arbetslaget (Förskollärare H). 

 

Förskollärare F menar att detta inte kommer innebära några större förändringar inom arbetsla-

get då detta mestadels består av förskollärare medans ett antal andra förskollärare resonerar 

kring hur ansvarsfördelningen kommer se ut mellan barnskötare och förskollärare.           
 

/…/ eftersom vi är så många förskollärare så får ju var och en inte så mycket mer 

ansvar än tidigare (Förskollärare F). 

 

Förskollärare C diskuterar kring hur markant skillnad som ska göras mellan förskollärare och 

barnskötare, då denne inte ännu inte fått några direktiv från ledningen. Från andra förskolor 

har denna förskollärare hört att det kan komma att bli stora förändringar mellan dessa yrkes-

grupper. 

 

Förskollärare G beskriver att på hennes arbetsplats har de sedan ett tag tillbaka strukturerat 

upp arbetsuppgifter efter den behörighet personalen har. Förskollärarna ansvara för det peda-

gogiska innehållet i verksamheten så som planerade aktiviteter, föräldrasamtal och dokumen-

tation medan barnskötarna tillbringar all sin tid tillsammans med barnen. Förskollärare D re-

sonerar kring de svårigheter som kan uppstå i ansvarsfördelningen då vissa arbetslag har haft 

barnskötare som genomfört förskollärares arbetsuppgifter och haft ett stort ansvar. 

 

 

7.3 Förskollärarnas syn på de olika avsnitten i Lpfö98 reviderad 
 

Förskollärarna beskriver de olika avsnitten i den reviderade läroplanen som tydligare och mer 

konkreta än tidigare. I vissa avsnitt har inga större förändringar skett medan det i andra har 
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kompletterats och omarbetats mer. Här nedan redovisas det resultat vi fått in kring dessa av-

snitt.  

 

7.3.1 Förskollärarnas tankar om avsnittet: Normer och värden 

Fyra förskollärare beskriver att normer och värden avsnittet är en central del i det pedagogiska 

arbetet. De menar att detta handlar om förhållningssätt gentemot barn, kollegor och andra 

människor de möter.  

 
Förskolan är en viktig mötesplats där vi har ett stort ansvar att utforma verksamhe-

ten med grundläggande demokratiska värderingar, främja aktning för människans 

eget värde och respekt för vår gemensamma miljö (Förskollärare B).    

 

Dessa normer och värden läggs det enligt förskollärarna stor vikt vid att förmedla till var-

andra. 

 

 

7.3.2 Förskollärarnas tankar om avsnittet: Utveckling och lärande 

Avsnittet Utveckling och lärande är något som mer än hälften av förskollärarna betonat som 

ett lyft i den reviderade läroplanen för förskolan. De menar att avsnittet är mer tydligt och 

specificerat genom de kompletteringar och nya mål som tillkommit. Vidare menar de att må-

len har blivit mer överskådliga som underlättar förståelsen av vilket innehåll som förskolans 

verksamhet ska planera och arbeta utifrån. 

 
Avsnittet om utveckling och lärande är mer tydligt (Förskollärare A) . 

 

Jag tycker det är bra att det har specificerat målen under 2.2 Utveckling och läran-

de. Det är mer överskådligt och tydligt vilka mål man ska sträva mot (Förskollärare 

F).  
 

Ett fåtal förskollärare beskriver att det finns förtydliganden inom de olika ämnesområdena 

lek, matematik, språk, natur och teknik. De framför att det är positivt att dessa ämnesområden 

har lyfts fram och blivit mer konkreta samt preciserade. Förskollärare E menar att det tidigare 

kan ha varit svårt att tolka och anpassa målen efter den verksamhet som bedrivs men att det 

förhoppningsvis kommer bli lättare när den reviderade läroplanen träder i kraft.  

 
Mål och riktlinjer har blivit tydligare när det gäller barns språkliga och kommuni-

kativa utveckling, barns matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik 

(Förskollärare B). 

 

Mycket är sig likt men jag uppfattar det som positivt att matematik och läs och 

skriv målen är mer konkreta och tydliga. I Lpfö98 är just dessa mål lite ”luddiga” – 

jag tror många har haft svårt att veta vad just matematik och läs och skriv innebär 

för förskolebarn. Att även naturvetenskap och teknik lyfts är positivt (Förskollärare 

E). 

 

Två förskollärare beskriver att det under våren har startat en kompetensutveckling i ämnet 

natur och teknik. Förskollärare C känner att hon i och med den reviderade läroplanen och dess 

mål behöver mer kunskap kring detta ämne. De två förskollärarna beskriver att det har varit 

någon eller några från vardera förskola som deltagit i kompetensutvecklingen, vidare menar 

de att all personal bör få möjlighet att delta för att förbättra sin kunskap inom natur och tek-

nik. Förskollärare F påpekar att det eventuellt kommer ges tillfälle för fler pedagoger att få gå 

denna utbildning.  
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Sedan har det tillkommit nya mål som jag personligen skulle vilja har mer utbild-

ning i som No målen (Förskollärare C). 

 

Det har också startat en utbildning i natur och teknik nu i vår. Den hålls av personal 

på Navet och sträcker sig över flera terminer. Det kommer även att ges tillfälle för 

fler pedagoger att delta (Förskollärare F). 

 

Leken och det lustfyllda lärandet betonar förskollärarna att förskolans verksamhet ska utgå 

ifrån, vidare menar de att arbetet med dessa ämnesområden ska integreras i den vardagliga 

verksamheten. 

 
Vi arbetar mycket med leken som ett arbetsverktyg eftersom vi anser att lek och lä-

rande hänger samman. Det är A och O för barnens utveckling (Förskollärare B). 

 

Det är bra att leken betonas i den reviderade läroplanen att det är ett av förskolans 

arbetssätt. Det är något som vi tyckt länge i vår verksamhet att lek kan vara på 

många olika sätt. Att vi är med i leken och observerar och ser vad barnen behöver 

och lägger vår verksamhet utifrån detta (Förskollärare C). 

 

Förskollärarna menar alltså att förskolan ska ta tillvara på alla de olika situationer som uppstår 

och se dessa som lärande tillfällen.    

 

 

7.3.3 Förskollärarnas tankar om avsnittet: Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Det nya avsnittet Uppföljning, utvärdering och utveckling är något som de flesta förskollärar-

na (8st av 9st) kommenterat som nytt och vissa beskriver det även som klart och tydligt. Det 

som förskollärarna lyfter ur detta avsnitt är främst dokumentation, planeringstid och kvalitets-

arbete. 

 
Dokumentation har ju lyfts fram i den nya läroplanen. Kap 2.6 Uppföljning, utvär-

dering och utveckling fanns inte med i den gamla läroplanen (Förskollärare D).   

 

Den reviderade läroplanen tar också upp i ett nytt avsnitt vikten av uppföljning, ut-

värdering och utveckling – detta ser jag som positivt och nödvändigt /…/ (Förskol-

lärare E). 

 

De flesta förskollärarna betonar inom detta avsnitt dokumentation som ett redskap för reflek-

tion och utvärdering av de aktiviteter som genomförs i barngruppen. Vidare beskriver de att 

dokumentationen är en viktig del av verksamheten och arbetet, att denna del nu kommer med 

i läroplanen ser förskollärarna som väldigt positivt då dokumentation kan synliggöra det lä-

rande och den utveckling som sker/skett både hos barn och hos personal.  

 
/…/ det har tidigare inte legat någon vikt på hur dokumentation ska gå till. Här är 

det tydligt och klart beskrivet. För mig är denna del oerhört betydelsefull i mitt 

verksamma arbete. Det som jag har tänkt och planerat genomföra: Varför gör jag 

det här? Vad är syftet med den här uppgiften? Vad lär sig barnen? Hur blev resulta-

tet? Vad skulle jag gjort annorlunda? (Förskollärare A).   

 

Vidare står det klart och tydligt att vi ska dokumentera, följa upp och analysera vår 

verksamhet /…/ Vi ska dokumentera mera (Förskollärare C).   
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Fyra av dessa förskollärare poängterar att det behövs tid avsatt för att kunna genomföra en 

kontinuerlig dokumentation. Den svårighet de beskriver med detta arbete är att de i dagsläget 

känner att tiden inte räcker till. En förhoppning som förskollärarna har är att de kommer få 

mer tid till dokumentation då det finns beskrivet i den reviderade läroplanen som en nödvän-

dig del för verksamhetens utveckling.  

 
Men det gör också att jag måste få tid till detta och det kan ofta vara svårt att hitta 

”barn fri” tid, eftersom schemat ofta är tajt som det är. Nu kan vi ju förhoppnings-

vis få mer tid eftersom nu dokumentationer av olika slag skall göras (Förskollärare 

D). 

 

/…/ det medför också att tid och resurser kommer krävas för att tillmötesgå an-

språken från den reviderade läroplanen (Förskollärare I).  

 

Förskollärare C beskriver att en från hennes arbetslag har gått en dokumentationskurs som har 

gett dem redskap för hur detta kan genomföras. Denna kurs är även något som Förskollärare F 

skriver att några från hennes arbetslag har gått på. Förskollärare F poängterar även att de fun-

nit svårigheter med att förmedla innehållet i kursen för varandra på grund av att tiden inte 

räckt till.  

 
Vi har börjat använda reflektionsprotokoll som vi fått tips om då en ur personalen 

fått gå en dokumentationskurs /…/ Vi har inte använt detta så länge än men det 

känns som ett bra sätt att dokumentera på detta sätt men det tar tid (Förskollärare 

C). 

 

Några har redan gått en dokumentations utbildning som startade i höstas och fortfa-

rande håller på /…/ Tyvärr är det så att fast kurserna har varit bra så har de som 

gått inte hunnit förmedla innehållet till övrig personal (Förskollärare F).   

 

Tre förskollärare påpekar att kvalitetsarbete är något som detta avsnitt omfattar. Förskollärare 

A och Förskollärare E beskriver detta arbete som svårt men viktigt för verksamheten då kvali-

tetsarbetet bör genomsyra och finnas som en röd tråd i det dagliga arbetet.  

 
/…/ kvalitetsarbetet behöver genomsyra det dagliga arbetet men tyvärr känns det 

att i nuläget att detta är något vi redovisar vid sidan om (Förskollärare E). 

 

Jag tror det viktigt att se nyttan med det och göra ett bra förarbete så blir det inte så 

arbetsamt. Att ha kvalitetsarbete som en röd tråd genom hela sin verksamhet (För-

skollärare A).  

 

De tre förskollärarna ser i dagsläget detta arbete som tråkigt och något som bara måste 

genomföras, men de har förhoppningar om att detta nu ska bli bättre. 

 

 

7.4 Den reviderade läroplanens påverkan i vardagsarbete och verksamhet 
 

Ett fåtal förskollärare har beskrivit den betydelse den reviderade läroplanen kommer att få för 

deras vardagsarbete och verksamhet.  Förskollärarna framför att de i dagsläget är svårt att veta 

hur den kommer påverka och om det blir någon förändring då läroplanen inte träder i kraft 

förrän den 1 juli 2011. Implementeringsarbetet pågår just nu i form av kompetensutveckling 

och diskussion i arbetslagen.  
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Vet inte riktigt hur den kommer påverka mitt arbete riktigt eftersom den inte träder 

i kraft innan sommaren och vi har inte hunnit bearbeta den grundligt i vårt arbets-

lag än. Det är tänkt att vi ska arbeta med den nya reviderade läroplanen mer i höst. 

Vi har fått ett utbildnings tillfälle med en 1/2dags föreläsningar om den nya läro-

planen för att få en inblick i den (Förskollärare C).  

 
Eftersom vi arbetar med läroplanen som grund för allt vi gör i nuläget vet jag inte 

hur stor förändring det kommer bli i mitt vardagsarbete (Förskollärare G).  

 

Sammanfattningsvis tror jag inte att arbetet i vår verksamhet kommer att ändras så 

mycket, vi har ju alltid arbetat utifrån läroplanen och eftersom vi är så många för-

skollärare så får ju var och en inte så mycket mer ansvar än tidigare (Förskollärare 

F). 

 

Förskollärarna har kommit olika långt i sitt förarbete, vissa har redan tagit till sig och arbetar 

så gott som redan efter den reviderade läroplanen, andra har precis påbörjat processen och en 

tredje grupp ser det som ett arbete som startar först till hösten. 

 

 

7.5 Sammanfattning  

 
Förskollärarna i vår studie ser den reviderade läroplanen som positiv för förskolan och den är 

tydligare jämför med den nuvarande läroplanen. De menar att de största skillnaderna är de nya 

och förtydligade ansvarsfördelningarna som är beskrivna i den kommande läroplanen.  De 

framför att detta är positivt men att de finner det nödvändigt att diskutera i arbetslaget vad 

denna förändrade ansvars- och arbetsfördelning kan komma att innebära för deras verksam-

het.  

 

Förskollärarna beskriver avsnitten i den reviderade läroplanen som mer tydliga och överskåd-

liga. De ser det positivt att målen i avsnittet Utveckling och lärande är mer preciserade och ser 

det som ett lyft för förskolan. Förskollärarna känner sig mer säkra på vilket innehåll som för-

skolan ska arbeta utifrån och planera sin verksamhet efter. Avsnittet Uppföljning, utvärdering 

och utveckling beskrivs som klart och tydligt. De lyfter dokumentationen som ett viktigt red-

skap för att synliggöra barnens och personalens lärande och utveckling. Fyra förskollärare 

framför svårigheter med att genomföra en kontinuerlig dokumentation då de känner att tiden 

inte räcker till i dagsläget. 

 

Vilken påverkan och betydelse den reviderade läroplanen kommer att få för vardagsarbete och 

verksamhet är förskollärarna ännu ovissa om. Anledningen till deras ovisshet är att läroplanen 

inte träder i kraft förrän den 1 juli 2011 och att implementeringsarbetet pågår. Ett fåtal för-

skollärare känner att de redan arbetar utifrån den reviderade läroplanen medan andra precis 

har påbörjat eller kommer att påbörjar detta implementeringsarbete.  
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8. Diskussion 
 

Här följer diskussion kring studiens helhet. Det första området vi behandlar är den metod vi 

använt oss av. Det andra området är en diskussion kring det resultat vi fått för att avslutnings-

vis diskutera om didaktiska konsekvenser och vidare forskning.  

 

 

8.1 Metod 
 

I vårt val av metod förekom både förtjänster och brister under hela processens gång. Self rep-

ort som forskningsverktyg visade brister i det omfång det insamlade datamaterialet bestod av, 

då variation av text var bred. I vårt fall var denna variation från en tredjedels sida till två fulla 

sidor. Trots detta blandade omfång finner vi att innehållet varit bra och rikt som gjort det möj-

ligt för oss att analysera och sammanställa ett resultat i relation till vårt syfte. 

 

Vid analysarbetet framkom enligt oss att vissa av våra respondenter bara skrivit mer övergri-

pande om den reviderade läroplanen för förskolan och inte preciserat vad det kommer innebä-

ra för deras verksamhet och vardagsarbete. Vi menar att orsaken till detta kan bero på att vi 

enbart hade en längre frågeställning som respondenterna skulle besvara. Davidsson (2007) 

beskriver att det är av stor vikt att fundera kring den frågeställning som formuleras så att den 

är klar och tydlig. Vi frågar oss i efterhand om det varit bättre att använt oss av två frågeställ-

ningar jämför med en i self reporten.  

  

Self report som metod är ett bra redskap som ger många förtjänster och som bland annat en-

ligt Strömberg (1999) bidrar till att respondenterna får tid till eftertanke i sina svar. Vidare blir 

de inte heller styrda av oss då vi inte är närvarande och kan ställa frågor som leder dem åt det 

ena eller andra hållet. Lantz (2007) beskriver att respondenterna själva utifrån den frågeställ-

ning som self reporten omfattar får välja vad de vill delge forskaren eller inte. Trots detta har 

respondenternas svar varit likartade i ett flertal områden. Detta betyder att vår frågeställning 

var klar och tydlig och att tolkningsmöjligheterna varit få. 

 

Observation var inte något alternativ för oss eftersom läroplanen inte träder i kraft förrän juli 

2011. Vi finner det även svårt att genom observationer få en inblick i förskollärares tankar om 

ett styrdokument. Vår studie skulle kunna genomföras med intervju som forskningsverktyg då 

forskaren genom ett samtal kan bli upplyst av förskollärares tankar dock med styrning av 

den/de som intervjuar. Intervju hade gett oss möjlighet att ställa följdfrågor som hjälpt oss att 

få ett rikt svar från alla respondenter men då i påverkan av oss. Eftersom studiens syfte var att 

få reda på hur förskolläraren ser på, förstår och tolkar den reviderade läroplanen menar vi 

fortfarande att self report är det mest lämpliga verktyg att använda sig av, då inga yttre på-

verkningar görs utan respondenten står för hela innehållet. Observation var inte något alterna-

tiv för oss eftersom läroplanen inte träder i kraft förrän juli 2011.  

  

 

8.2 Resultat 
 

Här nedan följer en diskussion kring det resultat som vår studie gav om förskollärares syn på 

den reviderade läroplanen för förskolan och hur de tror att den påverkar verksamhet och var-

dagsarbete. Här kommer även en koppling göras mellan resultat och implementeringsteori.  
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8.2.1 Förskollärarnas generella tankar om Lpfö98 reviderad 

Skolverket (2009) framför att motivet bakom revideringen av läroplanen för förskolan är för 

att förskolan ska bli en del av utbildningssystemet i och med att förskolan kommer finnas med 

i den nya skollagen. I vår studie var det bara ett fåtal förskollärare som betonade den nya skol-

lagen som en bakgrundsfaktor till den reviderade läroplanen. Vi menar att det var intressant 

att detta lyftes upp då det är ett stort steg för förskolan att bli en del av skolväsendet. Vi finner 

det inte märkbart att övriga respondenter inte tagit upp detta eftersom vi inte hade en fråge-

ställning som syftade på skollagen.  

 

Wiklund och Jancke (1998) och Göhl-Muigai (2004) redogör för att läroplanen är en förord-

ning som innebär att den är tvingande och ska följas av förskolorna. I vår undersökning be-

skriver förskollärarna den reviderade läroplanen för förskolan som en handbok som ska ge-

nomsyra hela verksamheten. När Skolverket (2008) genomförde sin utvärdering kunde de 

konstatera att förskollärare uppfattade läroplanen som ett ”levande dokument”, ett dokument 

som skulle ligga till grund och synliggöras inom den pedagogiska verksamheten. Vi finner det 

positivt och nödvändigt att förskollärare ser läroplanen som ett hjälpmedel istället för hinder, 

detta kunde även Eriksson och Söderberg (2006) konstatera i deras studie att förskollärare 

fann läroplanen som.  Vi menar då läroplanen är tvingande är det förskollärarens uppdrag att 

arbeta och planera verksamheten utifrån den. 

 

Skolverket (2008) såg i sin studie att förskollärare tio år efter läroplanens införande önskade 

att precisering av strävansmålen skulle genomföras då förskollärarna upplevde målen som 

tolkningsbara och detta påpekar även Pramling Samuelsson och Sheridan (2010) som en brist 

i Lpfö98. Förskollärarna i denna studie framför att den reviderade läroplanen är mer klar och 

tydlig än den nuvarande Lpfö98 men de beskriver inte den reviderade som något nytt utan 

som en omarbetad version av den gamla. Vi anser att Skolverket har lyssnat på förskollärarnas 

önskemål och tankar om Lpfö98 i den utvärdering som genomfördes 2008 eftersom våra re-

spondenter finner den reviderade upplagan som mer tydlig och klar. Vi upplever precis som 

deltagarna i denna studie att den kommande läroplanen inte är helt ny utan att den enbart är 

omarbetad och preciserad.  

 

 

8.2.2 De nya och förtydligade ansvarsfördelningen i Lpfö98 reviderad 

Ansvarsfördelningen i den reviderade läroplanen är något som förskollärarna i vår studie be-

tonar som en av de stora förändringar som skett. Förskolechefens nya ansvarsavsnitt beskriver 

de som en positiv förändring då de kommer att kunna ställa krav och ha förväntningar på vad 

denne ska göra. Vi tolkar det som om förskollärarna känner sig mer osäkra på hur radikal 

skillnad som kommer göras mellan barnskötare, förskollärare och övrig personal. 

 

I Lpfö98 (2010) finns ett särskilt avsnitt som beskriver vad förskolechefen har för ansvar för 

den pedagogiska verksamheten. Johansson och Åstedt (1993) beskriver att det redan under 

början av 1980-talet fanns direktiv för hur ledningsansvaret skulle fördelas. Förskollärarna i 

vår undersökning finner det positivt att veta vad förskolechefen har för ansvar. Vi tolkar det 

som att förskollärarna kommer känna sig mer trygga i samarbetet och även våga ställa krav på 

förskolechefen. Vi anser det vara ett lyft att förskolechefen får ett eget avsnitt i läroplanen 

som förtydligar dennes uppdrag. Något vi frågar oss efter att vi tagit del av våra respondenters 

utsagor är om förskollärarna tidigare uppfattat sin chef som frånvarande och utanför den på-

gående verksamheten. Vi frågor oss även vart direktiven kring ledningsansvar har tagit vägen 
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som fanns redan på 80-talet, då vi får en känsla av att förskollärarna i vår studie saknat detta 

till viss del.  

 

Förskollärarna får i och med den reviderade läroplanen egna riktlinjer som innebär att de an-

svara för vissa specifika delar och det pedagogiska innehållet i verksamheten (Lpfö98, 2010). 

Detta är något som förskollärarna lyfter i denna studie och beskriver som en stor förändring i 

och med att de kommer få det yttersta ansvaret för verksamheten. Vi finner det rimligt att för-

skollärarna kommer att få det yttersta ansvaret för verksamheten då de har genomgått en hög-

skoleutbildning som ger dem en bredare pedagogiska kompetens än den kunskap som en 

barnskötare besitter, detta styrks av Den Nya Skollagens (2010:800) krav som innebär att för-

skolläraren är ansvarig för att pedagogisk undervisning sker.    

 

Förskollärarna i vår studie beskriver vikten av att ta tillvara på alla kompetenser som finns 

inom arbetslaget. Detta för att alla strävar åt samma håll, alltså att tillsammans arbeta mot de 

mål och riktlinjer som finns i läroplanen och dess styrdokument för förskolan. Utbildningsde-

partementet (2010a, 2010b) redogör för att det är väsentligt att inom arbetslaget diskutera, 

planera och forma verksamheten så att alla får möjlighet att bidra till att höja förskolans kvali-

té. Det är av stor vikt att i arbetslaget ha en öppen kommunikation för att kunna skapa goda 

förutsättningar för att den pedagogiska verksamheten ska kunna utvecklas och få en så hög 

kvalité som möjligt. Detta menar vi kräver att förskolan tar tillvara på alla i arbetslagets kom-

petenser oavsett utbildningsnivå men att det finns en medvetenhet om att förskolläraren har 

det yttersta ansvaret.  

  

Förskolechefen ska finnas med som stöd i läroplanens implementeringsarbete för att underlät-

ta processen för arbetslaget (Skolverket, 2009). Förskollärarna i vår studie ser i dagsläget inte 

att det är några större förändringar i den reviderade läroplanen mer än nya mål och ansvars-

fördelningen. Vi frågar oss om deras syn på den reviderade läroplanen kan bidra till att detta 

arbete kommer se olika ut i olika kommuner då uppfattningarna kan gå skiljda väga huruvida 

denna läroplan innebär en förändring eller inte. Alltså en förskola som inte ser några föränd-

ringar kommer eventuellt arbeta som tidigare medan en annan förskola som ser förändringar 

kommer utveckla sin verksamhet för att leva upp till de mål och riktlinjer som finns i den re-

viderade läroplanen. Kan då den reviderade läroplanen bidra till en mer likvärdig förskola? 

 

Vi tolkar utifrån vår undersökning att förskollärarna känner ett behov av att diskutera i arbets-

laget hur arbetsfördelningen kommer/ska se ut inom den verksamhet de är aktiva inom, ge-

nom att förskollärarna kommer tilldelas ett särskilt ansvar i den reviderade läroplanen. Ett 

flertal förskollärare beskriver att de tror att det kommer göras en skillnad mellan barnskötare 

och förskollärare eftersom barnskötaren inte kommer få ha samma ansvar som tidigare. Vi 

menar att det är viktigt att diskutera frågan om hur stor skillnad det bör/ska vara mellan dessa 

yrkesgrupper, detta för att klargöra vilket som är ditt respektive mitt ansvar. Förskolechefen 

ska finnas med som stöd under denna process (Skolverket, 2009) och vi finner det vara vä-

sentligt att denne är med i dessa diskussioner så att ett beslut tas på ledningsnivå och för att 

undvika osämja i arbetslaget.  

 

Vi känner inför vår kommande yrkesroll en trygghet i att veta vad som ingår i var och ens 

arbetsuppgifter för att kunna ställa krav på medarbetare och chef samtidigt som de kan ställa 

krav på oss. Därför menar vi att det är bra att det finns en tydlig ansvarsfördelning i den revi-

derade läroplanen som underlättar det pedagogiska arbetet och dess uppgifter.  
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8.2.3 Förskollärarnas syn på de olika avsnitten i Lpfö98 reviderad 

Utbildningsdepartementet (2010a) beskriver att det inte gjorts förändringar inom varje avsnitt 

i den reviderade läroplanen. Inom Normer och värden är betydelsen i innehållet densamma. 

Fyra förskollärare lyfter detta avsnitt i undersökningen men beskriver det inte som något nytt. 

Vi frågar oss därmed hur det kommer sig att detta avsnitt, trots inga förändringar, har betonats 

av nästan hälften av våra respondenter. Är det för att normer och värden är ett högt prioriterat 

område inom förskolans verksamhet och tradition? Tolkar förskollärarna att det finns markan-

ta skillnader i detta avsnitt då ansvarsfördelningen är den enda förändringen?  

 

Utveckling och lärande är ett av de områden som fått kompletterade och omarbetade mål och 

riklinjer i den reviderade läroplanen för förskolan. Förskollärarna i studien har presenterat 

området utveckling och lärande som ett kompletterat avsnitt med fler mål och riktlinjer. Vi 

finner i respondenternas utsagor en variation i vilka ämnesspecifika mål som beskrivs. Mate-

matik, språk, natur & teknik och lek är de målområden som flest förskollärare tagit upp. Det 

var dessa ämnen samt skapande som Skolverket (2009) fått i uppdrag av regeringen att förtyd-

liga och komplettera. Vi finner det intressant att förskollärarna lyfter de ämnesområden som 

är förtydligade i den reviderade läroplanen för förskolan. Vi tolkar det som om de är väl insat-

ta i den reviderade läroplanen men också har klart för sig vad den nuvarande har för innehåll.   

 

Ett flertal förskollärare lyfter dokumentation, inom avsnittet Uppföljning, utvärdering och 

utveckling, som ett viktigt redskap för att kontinuerligt utveckla och följa upp verksamheten.  

Skolverket (2008) redogör för att förskolorna har använt dokumentation som ett redskap för 

att synliggöra barns lärande och fokus blev i och med detta på det enskilda barnets utveckling, 

detta var inte tanken med Lpfö98. Utbildningsdepartementet (2010b) beskriver att avsnittet 

Uppföljning, utvärdering och utveckling främst handlar om att kritiskt granska verksamhetens 

helhet och synliggöra hur förskolan strävar mot de mål och riktlinjer som finns. Förskollärar-

na i vår studie menar att dokumentation är en viktig del i förskolan och för att kunna syn-

liggöra lärandet och utveckla verksamheten. De känner svårigheter i att få tillräckligt med tid 

för att kunna genomföra dokumentation och hur detta arbete ska utformas samtidigt menar 

Löfdahl och Péres Prieto (2009) att förskollärare behöver bli bättre på att prioritera sin tid 

inom förskolans verksamhet. För oss är dokumentation ett viktig redskap för att synliggöra 

barngruppens och förskolans utveckling och lärande. Vi kan här konstatera att de verksamma 

förskollärarna i vår studie finner dokumentation precis som oss som en väsentlig del i försko-

lans verksamhet. Lpfö98 reviderad (2010) framför att dokumentation är en nödvändighet för 

att kunna följa upp, utvärdera och se utvecklingen som pågår inom förskolans verksamhet, 

både för att säkerställa förskolans kvalité men även för att ge alla barn rätt förutsättningar för 

att lära och utvecklas.  

 

Avslutningsvis finner vi det positivt att förskollärarna lyfter de ämnen som stämmer överens 

med det Skolverket (2009) fick i uppdrag av regeringen att utveckla och komplettera. Det 

menar vi tyder på att skolverket har lyckats med sitt uppdrag och med att förmedla ut den re-

viderade läroplanens innehåll till förskolepersonal. 

 

 

8.2.4 Den reviderade Lpfö98:s påverkan i vardagsarbete och verksamhet 

Förskollärarna i vår studie finner inga stora förändringar i det övergripande innehållet i den 

reviderade läroplanen mer än att strävansmålen och riktlinjerna är omarbetade och komplette-

rade. Enligt Utbildningsdepartementet (2010a) var skolverkets uppdrag att förslag till förtyd-

liganden och kompletteranden av förskolans läroplan. I dagsläget vet inte förskollärarna vilka 

förändringar som kommer bli nödvändiga att genomföra inom verksamheten när den revide-
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rade läroplanen träder i kraft. De beskriver trots detta att det kommer att krävas diskussioner 

inom arbetslaget kring ansvars- och arbetsfördelning. Detta är något som ett flertal förskollä-

rare framför som en stor och betydelsefull förändring men som enligt ett fåtal kan komma att 

kräva diskussion kring hur organisationen i verksamheten kommer se ut. Vi finner det intres-

sant att förskollärarna i vår undersökning inte vet vilka förändringar som den reviderade läro-

planen eventuellt kommer innebära för verksamheten samtidigt som de poängterar skillnader 

mellan dagens och den kommande läroplanen vad gäller ansvars- och arbetsfördelning. Vår 

tolkning av detta resultat är att förskollärarna inte ser sambandet mellan ansvars- och arbets-

fördelning och vilken betydelse detta har för vardagsarbete och verksamhet då de skiljer dessa 

åt. Vi finner att detta borde ha betydelse för hur vardagsarbete och verksamhet kommer se ut 

när den reviderade läroplanen träder i kraft eftersom vi anser att när en förändring sker, stor 

som liten, så har den effekt och formar verksamhet och vardagsarbete på något vis.   

 

8.2.4.1 Implementeringsarbetet 

Förståelse, Vilja och Kunna är de tre egenskaper som Sannerstedt (1999) beskriver som vikti-

ga delar för att ett implementeringsarbete ska kunna gå att genomföra på ett så tillfredsstäl-

lande sätt som möjligt. Vi får en känsla av att förskollärarna i vår studie ställer sig positivt till 

den reviderade läroplanen. Det innebär också att det implementeringsarbete de har framför sig 

inte behöver innebära några vidare problem. De verkar ha en förståelse för vad beslutet, i det-

ta fall den reviderade läroplanen, innebär. Viljan att genomföra implementeringen verkar de 

också ha. Vad de däremot är ovissa om är de resurser som de kommer få tillgång till under 

implementeringsarbetet. De har fått kompetensutveckling om den reviderade läroplanen och 

kommer få mer även i höst, men om organisationen på förskolorna kommer förändras vet de 

ännu inte och vad det i så fall kommer innebära resursmässigt är de också ovissa om.  

 

Skolverket (2010) beskriver att förskolechefen har en viktig roll i det implementeringsarbete 

som genomförs på dennes förskola/förskolor. Det är förskolechefens uppgift att informera, 

stödja samt ge direktiv och riktlinjer för vilken påverkan och betydelse implementeringen 

kommer få för verksamheten. Förskollärare C i vår studie är den enda som poängterar att hon 

inte fått några direktiv från ledningen om vilka förändringar som den reviderade läroplanen 

eventuellt kommer medföra på hennes arbetsplats. Då läroplanen och skollagen snart träder i 

kraft menar vi att det är förvånansvärt att hon inte blivit informerad om eventuella förändring-

ar än. Då det endast är en av våra respondenter som lyfter detta frågar vi oss om ledningen i 

detta fall har brustit i informationen till förskolan eller om detta är något som är oklart för alla 

våra respondenter? Sannerstedt (1999) framför att implementeringsarbete tar tid innan det får 

ett genomslag och som Skolverket (2010) beskriver att läroplanens implementering sträcker 

sig mellan 2010-2012. Vår tolkning är att det därför kanske inte är så märkligt att förskollära-

re C inte fått information från ledning ännu och detta kan vara en bidragande orsak till att öv-

riga respondenter i vår undersökning inte beskriver detta alls.   

 

Vi finner att det som skulle kunna skapa bekymmer i implementeringsarbetet är den ekono-

miska aspekten. Finns det resurser som gör det möjligt för förskollärare att få avsätta den tid 

som detta implementeringsarbete kommer innebära för dem, enligt Sannerstedt (1999) är för-

utsättningar och resurser viktiga för att lyckas med ett implementeringsarbete. Det är något vi 

verkligen hoppas att det ska finnas, då vi menar att det är av stor vikt att detta diskuteras i 

arbetslagen så att verksamheterna så snart som möjligt kan börja sitt ”riktiga” arbete efter den 

reviderade läroplanen.  
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8.3 Didaktiska konsekvenser 
 

Våra tankar är hur mycket har förskollärarna som deltagit i vår undersökning hunnit reflektera 

och fundera kring den reviderade läroplanen. Anledningen till dessa tankar grundar sig i att 

förskollärarna ännu inte vet vilken betydelse den kommande läroplanen kommer att få för 

deras vardagsarbete och verksamhet. En frågeställning vi ställer oss är om de enbart fått kom-

petensutveckling med efterföljande diskussion kring det innehåll den reviderade läroplanen 

har och inte vad innehållet kommer innebära i praktiken för den enskilda förskolläraren och 

förskolan.  

 

En förskollärare i vår studie beskriver att hon fått en första kompetensutveckling om den revi-

derade läroplanen men hon menar att det eventuella förändringsarbetet är något som påbörjas 

först till hösten. Vi menar att eftersom läroplanen träder i kraft den 1 juli 2011 så bör den re-

viderade läroplanen ligga till grund för arbetet på förskolorna från och med detta datum. Där-

med behöver diskussioner om denna förändringsprocess vara något som sker under vår och 

sommar och vi finner det därför underligt att enstaka förskolor väljer att vänta på att ta tag i 

processen tills efter att den trätt i kraft. Wiklund och Jancke (1998) beskriver att läroplanen är 

en förordning vilket innebär att den är tvingande och därför menar vi att detta är ett arbete 

som inte kan vänta till hösten eftersom den träder i kraft tidigare. Det ingår i förskollärarens 

uppdrag att följa de styrdokument och lokala arbetsplaner som finns och att hålla sig väl upp-

daterat med dessa och deras utveckling.  

 

 

8.4 Vidare forskning 
 

I denna studie har undersökningen fokuserat på hur förskollärares ser på, förstår och tolkar 

den reviderade läroplanen och vilken betydelse de tror att den kommer få. Lpfö98 reviderad 

(2010) har ännu inte trätt i kraft och därmed finner vi det intressant att som vidare forskning 

undersöka vilket genomslag den fick efter införandet. Förskollärarna i studien beskriver svå-

righeter i att se vilken betydelse den kommande läroplanen kommer få för verksamheten och 

vardagsarbetet. Detta är ytterligare ett område som i framtiden skulle kunna forskas om då 

tiden för denna undersökning genomfördes vårterminen före läroplanen träder i kraft. Vad 

fick den för betydelse?  Bidrog den reviderade upplagan till någon förändring inom förskolans 

verksamhet? 

Hur gick implementeringsarbetet?  
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Tack 
 

Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till alla som medverkat i vår undersökning. Utan ert 

deltagande hade den inte varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Christer Wede 

för allt stöd och all respons under hela arbetets gång. Du har varit till stor hjälp! Slutligen vill 

vi tacka våra familjer som ställt upp, stöttat och pushat oss i med- och motgång. 

 

Tack! 
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      Bilaga 1 
 

 

Missivbrev | Self report 
 

 

Hej! 
 

Vi som genomför detta examensarbete heter Louise Bergendahl och Linda Carlbom och läser 

nu vår sista termin på lärarprogrammet, med inriktning mot förskola och förskoleklass, vid 

högskolan i Borås. Vårt syfte med undersökningen är att fånga den enskilde förskollärarens 

uppfattningar och vilken betydelse den reviderade läroplanen kommer ha för vardagsarbetet 

och verksamheten.  

 

Undersökningsverktyget som vi valt att använda oss av är Self report, som innebär att man 

skriftligen besvarar en frågeställning så utförligt som möjligt. Den påminner om en intervju 

men vi har här ingen möjlighet att ställa följdfrågor. Därför är det av stor vikt att du formule-

rar ditt svar så tydligt som möjligt. Vi ser det önskvärt att ditt svar är cirka 2 sidor långt. 

 

Du som deltagare kommer garanteras hel anonymitet i den slutliga rapporten. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras och arkiveras så att ingen obehörig kommer ta del utav det.  

 

 

Self reportens frågeställning att besvara:  

 
Hur uppfattar du den reviderade läroplanen för förskolan och vilken betydelse 

får den för dig i ditt vardagsarbete och i din verksamhet? 
 

 

 

Tack för att du medverkar i vår undersökning! 

Med Vänlig Hälsning 

 

 

Louise Bergendahl  Linda Carlbom 
 

 

             Louise Bergendahl  Linda Carlbom 

 

Tel:      xxx – xxx xx xx  xxx – xxx xx xx  

Mail:    xxxxxxx@student.hb.se xxxxxxx@student.hb.se   
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