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Att varje förskola ska erbjuda en likvärdig verksamhet var den än anordnas i landet, är ett av de 

kraven från Skollagen. Vi undrar om skillnaden mellan stadsförskolors verksamhet och 

landsortsförskolors verksamhet är synlig genom deras arbetsplan. Påverkas förskolans 

verksamhet och förskollärarnas arbetssätt av det geografiska läget?  

Genom att göra intervjuer med förskollärarna kan vi se om deras metoder går hand i hand med 

deras lokala arbetsplaner. Med en sammanställning av de aktuella förskolornas arbetsplaner har 

vi gjort likheter och skillnader mellan stadsförskolor och landsortsförskolor synliga. 

Undersökningens resulterade inte som vi förväntat oss. Skillnaden mellan stadsförskolors och 

landsortsförskolors arbetsplaner visade sig vara obetydlig. Resultatet har gett oss ett nytt 

perspektiv på förskolornas arbete med arbetsplanen och förskollärarnas tankar kring arbetet 

med den lokala arbetsplanen.  
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1 Inledning 

Vi som genomför den här undersökningen kommer båda från mindre samhällen, där vi på 

olika sätt kommit i kontakt med landsortsförskolor. Vår gemensamma erfarenhet är att man 

på landsortsförskolor kan erbjuda en lugn pedagogisk verksamhet med närhet till natur samt 

att förskolan skapar god sammanhållning i det mindre samhället. Medan det i stadsförskolor 

finns ett större utbud av kulturliv, men att den pedagogiska verksamheten får ett högre tempo. 

Eftersom man enligt Skollagen (Lärarförbundet, 2004) runt om i landet ska erbjuda en 

likvärdig förskoleverksamhet oberoende av geografiskt läge, ville vi jämföra förskolor i 

staden med förskolor på landsorter. Vi vill med studien undersöka om vår erfarenhet stämmer 

eller om verksamheterna är likvärdiga. Vi kommer också att studera om de lokala 

arbetsplanerna påverkar den dagliga verksamheten i förskolan, oavsett om förskolan finns i 

en stad eller ligger på landet. Vårt kommande yrke, förskollärare, gör att vårt intresse för 

detta ämne är stort.  
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2 Bakgrund 

2.1 Förskolans läroplan  

År 1987 utarbetade Socialstyrelsen ett pedagogiskt program för förskolan som skulle vara 

vägledande för verksamheten. Nu har huvudmannaskapet för förskolan flyttats från 

Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och Skolverket är numera 

tillsynsmyndigheten. År 1998 infördes den nya läroplanen för förskolan som kom att kallas 

Lpfö 98. Det är en bindande förordning som har utfärdats av regeringen. Lpfö 98 har till 

skillnad från det pedagogiska programmet endast angett de mål som ska uppnås, inte hur man 

ska gå till väga för att nå dem. Lpfö 98 ska länkas in i grundskolan och läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Detta underlättar möjligheten till en gemensam syn på 

barns utveckling och lärande. Precis som läroplanerna är tvingande förordningar för 

pedagoger i förskola och skola, är de även tvingande för kommunerna. De är skyldiga att 

skapa förutsättningar för att personalen ska kunna förverkliga läroplanens syfte. Läroplanens 

olika delar, förskolans värdegrund och uppdrag ska pedagogerna ha i bakhuvudet, när de 

planerar sin verksamhet mot de mål och riktlinjer som finns. För att konkretisera målen i 

Lpfö 98 ska varje förskola ha en egen lokal arbetsplan (Campner & Persson, 2004). Som 

pedagog med ansvar för barnens livslånga lärande krävs det att man känner lust inför sin 

egen utveckling och för det snabbt föränderliga samhället. Det är i förskolan som grunden till 

det livslånga lärandet läggs.   

Lpfö 98 infördes med fokusering på att öka kvaliteten och tillgängligheten i förskolan, vilket 

har stärkt förskolans roll i det lärande ledet. Verksamhetens pedagogiska innehåll och 

arbetssätt ligger till grund för detta. Utbildningsdepartementet (2004) menar att förskolan och 

skolan ska lägga grunden för det svenska utbildningssystemet. Idag riktar sig förskolan inte 

bara mot barnet utan även mot samhället. Att fostra barn till att bli demokratiska medborgare 

är något som framträder mer i Lpfö 98 än i föregångarna. I jämn takt med att 

förskolepedagogiken har utvecklats, blir förskolans uppdrag tydligare. Pedagogerna måste 

tillsammans med samhället och framförallt föräldrarna nå de uppsatta målen. För att föräldrar 

ska kunna vara med och påverka krävs det att målen är tydligt uppsatta (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999).   
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Pedagogernas lokala handlingsfrihet ställer höga krav på de lokala arbetsplanerna. 

Pedagogernas professionalism är vägen till en meningsfull verksamhet och de måste använda 

denna för att förverkliga politikernas intentioner. ”Styrning och utövande av makt kan inte 

komma uppifrån. Viljan till förändring måste komma nerifrån, från lärarna själva, vilket 

medför en indirekt styrning”. (Skolverket, 1998, s.9). 

2.2 Utvecklingsekologiska systemet 

Enligt Persson (1998) med hänvisning till Bronfenbrenner, måste studier av 

utvecklingsprocesser ha sin utgångspunkt i den verklighet som omger individen och är en del 

av individens vardag.  Resultatet av individens samspel med omgivningen i ett ekologiskt 

system, är utvecklingen. Det vill säga att det är den ömsesidiga anpassningen mellan en aktiv 

individ och en föränderlig miljö.  

Ömsesidigheten i en relation mellan individ och miljö är viktig. Liksom nyblivna 

föräldrar på olika sätt stimulerar och påverkar sitt barn och därigenom medverkar 

till dess utveckling, så påverkar också barnet sina föräldrar i olika avseenden och 

bidrar till deras utveckling i föräldrarollen (s.87-88).  

 

Persson (1998) menar att i microsystem har barnet dess omedelbara närmiljö, framförallt 

familjen. Barnet kommer successivt att ingå i fler microsystem som förskola, kamratgrupp 

och grannskap med flera. Samtidigt kommer dessa olika microsystem påverka barnet och 

barnet påverkar sin närmiljö. Relationerna mellan olika närmiljöer, mesosystem, påverkar 

barnets liv genom att det vistas i dessa olika miljöer.  

Arbetslaget skall ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner 

som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala 

kulturlivet (Lärarförbundet, 2004, s.32). 

 

Det finns även andra miljöer som barnet inte direkt vistas i men som påverkar dess 

utveckling, som föräldrars arbeten. Oavsett familjens ekonomiska status påverkas barnet. 

Familjen och barnet påverkas dessutom av politiska beslut och kommunala bestämmelser. 

Såsom att förskoleplatser utökas och utvecklingen påverkas av nya konsekvenser. Denna 

påverkan sker i ett så kallat exosystem. 
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Dessa nämnda system bildar ett samhälle vars kulturella, ideologiska och politiska 

värderingar kan beskrivas i mer generella termer till exempel att Sverige är ett industrialiserat 

västerländskt samhälle med parlamentarisk demokrati. Barnets utveckling i ett ekologiskt 

system eller makrosystemet, som det övergripande förhållandet kallas, blir en rörelse från det 

innersta, som kontakten med föräldrarna och vidare ut till de yttre systemen (bilaga 2).  

Det system som handlar om barnets närmiljö, mesosystemet, påverkar barnet genom olika 

former av kontakter och relationer. Men det blir alltmer svårt att se skillnader mellan barnets 

utveckling och den omgivning barnet växer upp i. Inom barnomsorgsforskning och de 

centrala dokument som ska styra verksamheten, avspeglas denna insikt. Det sker en tydligare 

växelverkan idag mellan barns olika närmiljöer, då oftast båda föräldrarna arbetar och barnet 

vistas i fler olika miljöer i syfte att barnets utveckling tillfredställs (Persson, 1998).  

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskolan 

skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet 

(Lärarförbundet, 2004, s 28). 

2.3 Likvärdigt skolprogram 

Redan på 1940- talet har man i Sverige inom skolväsendet jobbat för att minska skillnader på 

utbildningsmöjligheter mellan städer och landsorter. Skolreformen skulle göra den 

obligatoriska utbildningen lättillgänglig även för landsbygdsbefolkningen. Övertorneå var 

den kommun som först fick statliga bidrag till glesbygdsförskola. Mellan åren 1969 och 1974 

byggdes glesbygdsförskolorna ut. En anledning till att man startade förskolor i glesbygden 

var att man på så sätt fick räkna in förskolebarnen till det totala elevantalet och slippa 

nedläggning av skolorna. Det ansågs också vara god förberedning för barnen inför skolan, 

som man ansåg glesbygdsbarnen hade extra behov av. Barnstugeutredningen menade att 

glesbygdsbarn utvecklar speciella relationer till sina föräldrar och syskon och när de i skolan 

för första gången ska fungera i större grupp behöver de förberedas extra. Man ansåg att 

glesbygdsbarn tillhörde de barn som var i behov av särskilt stöd (Skolöverstyrelsen, 1981). 

Enligt Andrae Thelin (2006) bör all skolplanering ta hänsyn till de skilda villkor som 

glesbygdsmiljöerna geografiskt präglas av. Glesbygdsskolor har kvaliteter såsom 

organisationsflexibilitet, fria arbetsformer, familjesammanhållning, identitetsutveckling hos 

de unga och närhet mellan skola och samhälle. Bygdens vara eller inte vara, eller dess bidrag 

till samhällsekonomin, genom till exempel turism och industri, diskuteras sällan. Hon 

påpekar att lika möjligheter till utbildning är en viktig målsättning oberoende av bostadsort.  
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Glesbygder har rätt att utvecklas enligt de förutsättningar som finns, vilket kräver en strategi 

som utvecklats inför ett likvärdigt skolprogram. De strategier och förutsättningar som 

glesbygdsskolorna står inför är ofta olika i olika glesbygder och levnadssätt. Stadsskolan står 

trots detta ofta som modell för skolan på landet. Fler skolor på landet läggs ner och många 

hotas av nedläggning med ekonomiska motiv. Det finns ingen större vikt i de pedagogiska 

motiven, att behålla skolorna, då barn och unga presterar lika bra i glesbygden som i staden. 

Drivkraften för skolutvecklingen borde vara ett likvärdigt program med skilda villkor och ett 

uppdelat ansvarstagande. 

Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 

likvärdig, varhelst den anordnas i landet (Lärarförbundet 2004, s 55). 

 

En likvärdig utbildning ska erbjudas varhelst den anordnas i landet, men måste inte vara 

likadan överallt. Enligt de styrdokument som utbildningen vilar på ska den anpassas efter 

elevers och skolors skilda behov, även utbildningens organisation och underhåll bör anpassas 

efter behov. Utbildningens lika värde innebär kunskaper och färdigheter som är till 

användning vare sig man bor i staden eller i glesbygden. Vägen mot målen bör varieras och 

individualiseras efter lokala önskemål. Rektorer och lärare på skolan ansvarar för innehåll 

och arbetsformer vilka blir resultaten av föregående uppföljning och resultat. Kommunen 

ansvarar för att de målsättningar som arbetats fram nås (Andrae Thelin, 2005). 
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2.4 Kvaliteten i förskolan 

På uppdrag av regeringen har Skolverket arbetat fram allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i förskolan. De riktar sig till både kommun och förskolor. Syftet är att ge stöd vid 

bedömning och utveckling av kvaliteten och tydliggöra de nationella kraven och målen. Den 

utgår från Skollagen, Lpfö 98 och FN:s barnkonvention. Tillsammans med Myndigheten för 

skolutveckling och Specialpedagogiska institutet har personer från kommuner och 

verksamheter arbetat fram tre områden som skapar huvudrubrikerna i kvalitetsredovisningar; 

Förutsättningar, Arbete i förskolan och Måluppfyllelse. Med området Förutsättningar vill 

man utvärdera förskolans styrning, ledning, personalens kompetens, personaltäthet, 

barngruppens storlek och sammansättning, lokaler, material och miljö. I Arbetet i förskolan 

koncentrerar man sig på personalens förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen, 

men även mellan pedagogerna samt samarbete med föräldrar och utformningen av den 

pedagogiska miljön. Slutligen ska det i Måluppfyllelse konkret utredas hur man på förskolan 

har nått de uppsatta målen och även hur man kan bedöma kvaliteten i resultaten. För att 

kunna utvärdera förskolans pedagogiska kvalitet krävs det att pedagoger har verktyg, ett 

exempel är pedagogisk dokumentation, som bygger på gemensamt reflektionsarbete. 

Skolverket erbjuder även ett kvalitetsindikatorsystem för självvärdering som heter BRUK, 

vilket står för, Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet. En god pedagogisk 

verksamhet behöver förutsättningar och det är kommunens ansvar att se till att de finns och är 

tillräckliga (Skolverket, 2005). Tanken med BRUK är att arbetslagen ska få stöd och 

vägledning med sin uppföljning och utvärdering, när man gör sin kvalitetsredovisning och 

formulerar nya mål.  

Utgångspunkter för Skolverkets (2001, s 6) arbete med BRUK har varit: 

 De nationella styrdokumenten 

 Att tydliggöra de nationella målen 

 Att inte tillföra några nya mål 

 Att utgå från förskolans och skolans språkbruk 

 Att verktyget ska vara enkelt att använda 

 Att inga stora utbildningsinsatser ska krävas för att komma igång 
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Att varje kommun årligen ska upprätta en kvalitetsredovisning beslöts av regeringen i 

november 1997 (Skolverket, 2000). Skolverket utvärderar resultatet av 

kvalitetsredovisningarna och de blir en vägledning för hur kommande resurser ska fördelas. 

Det är viktigt att de erbjuds en likvärdig förskola med hög kvalitet i hela landet. Detta kräver 

att det är hög kvalitet på all personal i förskolan och att det finns möjlighet till 

vidareutbildning (Skolverket, 2005). 

Skolverket (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s 10) definierar begreppet kvalitet utifrån 

hur väl verksamheten: 

 Uppfyller nationella mål 

 Svarar mot nationella krav och riktlinjer  

 Uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer förenliga med de nationella 

 Kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 

förutsättningar  

 

Innebörden i kvalitet är svår att fastställa och kan göras ur flera perspektiv. Man kan få olika 

kriterier och man kan belysa kvalitet från barns, föräldrars, politikers och samhällets 

synvinkel och innebörden är olika för olika samhällsgrupper. Intervjuer har genomförts inom 

barnomsorgen, vilka har sammanställts och analyserats och de visar att kvalitet inom området 

ligger inom tre kategorier nämligen personalen, verksamhetens innehåll och tillfredställda 

föräldrar (Olsson, 1995).    

När Skolverket talar om kvalitetssäkring syftar man på alla aktiviteter som främjar kontrollen 

av kvaliteten i verksamheten, det vill säga målutveckling, uppföljning, utvärdering och 

åtgärder. Att förskolorna arbetar mot uppsatta mål och utvärderar arbetet innebär att de för 

kvalitetsutvecklingen framåt. Målen måste preciseras och konkretiseras så att de blir möjliga 

att utvärdera. Det är viktigt att målarbetet har en tidsram, eftersom det annars är svårt att 

förändra och förbättra målen. Att aktivt arbeta med kvaliteten innebär att förskolan måste på 

ett systematiskt och strukturerat sätt skapa förutsättningar för utveckling av kvaliteten i 

verksamheten. För att kunna mäta dessa mål krävs det metoder som intervjuer, observationer, 

dokumentationer och fri skriftlig redovisning. Senast den 1 maj varje år ska samtliga 

kommuner i Sverige upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för föregående kalenderår. 

Varje enhet i kommunen ska sammanställa kvalitetsredovisningen för sin verksamhet till 

kommunen. Den ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat och 

måluppfyllelse som är baserad på uppföljningar och utvärderingar. Samt vilka åtgärder 
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förskolan ska vidta för att nå de målen som inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen ska hjälpa 

till att skapa delaktighet och inflytande mellan kommun och verksamhet. Om varje enhet 

låter kvalitetsredovisningen vara ett naturligt inslag i verksamheten når man en tydlig bild av 

verksamhetens resultat grundad på fakta. Till hjälp för att göra målen konkreta och mätbara i 

kvalitetsredovisningen har Skolverket tagit fram en skriftserie som kallas, ”Verktyg för 

utvärdering”, den fungerar som en verktygslåda för arbetet med utvärderingen. Det 

underlättar om samtliga förskolor och skolor jobbar utefter samma struktur så att man kan 

jämföra verksamheterna med varandra (Myndighet för skolutveckling, 2003).  

Enligt Johansson (1995) finns det inga mått, varken objektiva eller entydiga, för att mäta 

kvalitetens innehåll. Detta beror på att det inte finns några allmänna nivåer att mäta ifrån. 

Utvecklingen av kvaliteten i förskolan har blivit mer synlig, då den tillämpas med utvalda 

metoder, som dock inte är någon garanti för framgång i förskolan. I förskolan visar man en 

högre synlighet av kvalitetsutveckling, än i skolan. Han menar också att skolan, i de första 

årskurserna har mycket att lära av förskolans utvärderingsarbete.  

God kvalitet är oftast ett emotionellt och relationsmässigt begrepp som nöjda och trygga barn 

och tillfredsställda föräldrar. Som till exempel att familjen har en förtroendefull relation till 

dem som arbetar i verksamheten. Kvalitet handlar om fungerande relationer mellan barn, 

pedagoger och föräldrar (Johansson, 1994). Personalen anser att varje barn bör göras synligt 

och detta ses som det främsta beviset för god kvalitet. Kvalitetssäkringen utvecklas genom 

ständig utveckling och analys (Svenska kommunförbundet, 1998). Skärpta krav på 

kvalitetsredovisning är ett led i kvalitetsprogrammet, där föräldrar ska få information om sitt 

barns kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 2004). 
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2.5 Nationell Arbetsplan 

I Norge 1996 infördes den Nationella Arbetsplanen. Alvestad (2004) undersöker hur den 

påverkar förskollärarna och deras pedagogiska arbete med barnen. Den baseras på empirisk 

data och djupintervjuer av åtta norska förskollärare. Utav resultatet kan man se en skillnad 

mellan de förskollärarna som är utbildade nyligen och de förskollärarna som utbildade sig för 

ett par år sen. De nyutbildade refererar tydligare till arbetsplanen och förespråkar ett 

informellt arbetssätt. Medan de förskollärarna som har en äldre utbildning anser att det 

informella och det formella arbetssättet ska ha lika stor vikt i den pedagogiska verksamheten. 

De intervjuades åsikter går även isär angående ämnet om hur lärande sker. En grupp menar 

att lärandet sker naturligt hos barnen under leken, medan den andra gruppen förskollärare 

understryker vikten av att barnen ser processen av sitt eget lärande genom vägledning av en 

vuxen. En del förskollärare känner sig osäkra på om lärande är ett lämpligt uttryck för 

förskolan. Det faktum att den Nationella Arbetsplanen till viss grad varnar för formellt 

arbetssätt, gör att förskollärare tar en inaktiv attityd mot barns lärande. Med ett formellt 

arbetssätt är det lättare att referera till arbetsplanen, men för att barnens lärande ska vara 

meningsfullt måste deras egna initiativ avspeglas i aktiviteterna. Detta håller de flesta av de 

intervjuade förskollärarna i Alvestads (2004) studie med om.  
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att jämföra hur lokalsamhället påverkar förskolans 

pedagogiska arbete och om detta avspeglas i deras arbetsplaner. De frågor vi vill ha 

besvarade är: 

 Hur ser arbetsplanen ut på förskolor på landet respektive i staden? 

 Hur styr den lokala arbetsplanen det pedagogiska arbetet? 

 Påverkas arbetet på förskolan av dess läge? 

3.1 Begreppsdefinition 

Med stadsförskolor menar vi de som ligger centralt i en stad och med landsortsförskolor 

menar vi de som ligger i ett mindre samhälle. Vi har valt att undersöka kommunala förskolor 

för att avgränsa studien. 
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4 Metod 

Den här studien baseras på intervjupersonernas metoder och praktik i vardagen och eftersom 

man i kvalitativa intervjuer lägger tyngden på intervjupersonens egna åsikter och 

ståndpunkter, kände vi att det passade vårt syfte med studien. Fördelen med en semi- 

strukturerad intervju är att det ges utrymme för flexibilitet och intervjun kan röra sig i olika 

riktningar. På grund av metodens frihet finns det risk för att det är svårt att bevisa 

undersökningens reliabilitet och validitet (Bryman, 2002). Men vi menar att reliabiliteten 

stärks genom att vi tillsammans genomförde intervjuerna med förskollärarna och att vi 

studerade de lokala arbetsplanerna var för sig, för att se om vi kom fram till samma resultat. 

4.1 Urval 

Urvalet av förskolorna skedde genom att vi tog kontakt med förskolor i vår omgivning, samt 

där vi hade vår verksamhetsförlagda utbildning. Med tillåtelse av förskollärarna fick vi ta del 

av deras lokala arbetsplan och genomföra intervjuer. Drygt en månad senare gjorde vi 

återbesök på förskolorna för att genomföra intervjuerna. Vi valde att undersöka tre förskolor 

på landet och tre förskolor i staden och intervjua en eller två pedagoger i respektive 

verksamhet, totalt åtta förskollärare. Alla intervjuade är utbildade förskollärare och har 

utbildningar med olika examinationsår, från 1987 till 1999. De flesta har arbetat i 

barnomsorgen sedan examination. Det längsta någon av dem har arbetat på samma förskola 

är 27 år och det kortaste är 4 år. 

4.2 Pilotintervjun 

När man i kvalitativa studier skall genomföra intervjuer, är en pilotintervju ett bra sätt för att 

testa frågornas styrkor och svagheter. En pilotintervju stärker validiteten i undersökningen 

och förbereder forskarna för kommande intervjuer (Bryman, 2002). Pilotintervjun gick bra, 

men frågorna kändes upprepande och abstrakta. Vid diskussionen efter intervjun kom vi 

underfund med vilka förändringar som behövde göras. Huvudsakligen ändrade vi på 

ordningsföljden och gjorde frågorna tydligare och mer konkreta. Tack vare erfarenheterna, 

som pilotintervjun gav, valde vi att i kommande intervjuer använda oss av samma 

tillvägagångssätt. 
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4.3 Procedur 

Arbetsplanerna studerades före intervjuerna och vi valde att var för sig utvärdera de olika 

arbetsplanerna, sedan jämförde vi våra anteckningar och uppfattningar och gjorde en 

sammanställning.  

Konstruktionen av frågorna till vår intervjuguide (bilaga 1) har bearbetats fram utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar. Eftersom frågorna är konkreta så stärks undersökningens 

validitet. Förskollärarna fick inte tillgång till frågorna före intervjutillfället. Vi genomförde 

intervjun tillsammans för att underlätta arbetet med att ställa frågorna och anteckna. Som 

komplettering till anteckningarna använde vi en bandspelare. Vi valde ett lugnt och tyst rum 

på förskolan och varje intervju tog cirka 10 till 20 minuter.  

4.4 Bearbetning och redovisning 

Vid analys av förskolornas arbetsplaner utgick ifrån Lpfö 98 och markerade de mål som 

förskolorna hade med i sin arbetsplan. I en tabell har vi gjort en översikt om vilka mål som 

har prioriterats på varje förskola. Eftersom vi vill titta på deras metoder valde vi att göra en 

markering ifall förskolan beskrev sina metoder i arbetsplanen. Något som vi också tyckte var 

intressant och markerade i tabellen, var att förskolorna refererade till Lpfö 98 och eller andra 

styrdokument (bilaga 3). 

 

Efter varje avslutad intervju lyssnade vi på bandet och förtydligade anteckningarna. För att 

kunna fördjupa undersökningen och kunna se eventuella skillnader på stads- och 

landsortsförskolorna har vi valt att bearbeta och sammanfatta intervjuerna utefter varje fråga. 
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5 Resultat 

5.1 De lokala arbetsplanerna 

I följande stycke sammanställs arbetsplanerna, de benämns som landsortsförskola 1 till 3 och 

stadsförskola 1 till 3, för att inte avslöja deras identitet. 

Landsortsförskola 1.  

De lyfter fram leken i första hand och vill även jobba med leken som en metod för allt 

lärande. Man ser direkt vad förskolan vill belysa, arbetsplanen är tydlig, konkret och lättläst. 

Men den saknar referering och förklaring av Lpfö 98 och till dess mål. 

 

Landsortsförskola 2. 

En väl utarbetad arbetsplan som är fyllig och tydlig i sina utvalda mål och måluppfyllelse. 

Som inledning ger den en översikt av olika handlingsplaner. Arbetsplanen följer Lpfö 98 och 

dess mål, men saknar referering till och förklaring av och till Lpfö 98.  

 

Landsortsförskola 3.  

Arbetsplanen belyser styrdokumenten och huvudsyftet med dem. Den är konkret, överskådlig 

och innehållsrik med refereringar till Lpfö 98. Tydliga mål och väl konkretiserade metoder 

samt en hänvisning till när arbetsplanen fastställdes.  

 

Stadsförskola 1. 

Konkret och överskådlig arbetsplan, den är lättläst och tydlig. Den saknar konkreta metoder 

och innehåller inte refereringar till Lpfö 98.  
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Stadsförskola 2. 

En arbetsplan som hänvisar till Lpfö 98, Allmänna råd kvalitet i förskolan, Skolplanen, FN:s 

barnkonvention och kommunens uppdrag till rektorn. Den är lättläst och tydlig men saknar 

konkretion av sina utvalda mål och metoder. 

 

Stadsförskola 3. 

Arbetsplanen är tydlig och beskrivande men den saknar referering och förklaring till Lpfö 98. 

Den är indelad i prioriterade mål för verksamheten, men saknar konkreta metoder. 

5.2 Pedagogernas perspektiv på arbetsplanen 

I följande del av resultatet sammanfattas intervjuerna utefter varje fråga. Intervjupersonerna 

benämns som förskollärare på landet eller förskollärare i staden, för att skydda deras 

identitet. 

Att arbeta mot prioriterade mål 

I förskolorna på landet hänvisar förskollärarna till att målen grundas av Lpfö 98. De 

prioriterar en rolig verksamhet, den ska vara lärorik och barnen ska känna trygghet. Alla mål 

i Lpfö 98 anses vara viktiga och intressanta, men de har valt ut tre till fyra mål. De arbetar 

med att stärka barnens jag-uppfattning, medkänsla och förmåga att hjälpa varandra. De 

påpekar att leken är viktig, den ska prioriteras och det läggs ned mycket energi och tid på det. 

Förskollärarna valde målen som var intressanta för dem att jobba med och de mål som är bra 

för barnen. Det är viktigt att barnen känner trygghet, likaså föräldrarna.  

 

I stadsförskolorna har förskollärarna skapat målen utefter olika pågående projekt. Vid en 

stadsförskola är det Skolutvecklingsgruppen, som består av pedagogiskt ansvariga och andra 

pedagoger, som tillsammans har utarbetat arbetsplanen. Vid en annan förskola har hela 

rektorsenheten arbetat fram arbetsplanen tillsammans. De lägger tyngdpunkten på 

värdegrunden och hur de bemöter varandra. De vill möta barnen där de är och tycker att 

värdegrunden är grunden till all pedagogisk verksamhet. Livslångt lärande är deras vision. De 

prioriterade målen har valts ut för att de känns viktiga.  
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Sammanfattning 

Här visar det sig att förskolorna på landet väljer att lägga betoningen på hur viktig barnens 

trygghet är och att verksamheten ska vara lekfull och rolig. Medan stadsförskolorna har valt 

de prioriterade målen efter pågående projekt och tillsammans med olika grupper eller 

ansvariga. Trots dessa olikheter väger värdegrunden tungt hos samtliga.   

Konkreta exempel på metoder 

Förskollärare på landet når målen genom att försöka förändra lekmiljön efter barnens 

intressen och de försöker själva vara goda förebilder. Med en temainriktad verksamhet som 

ska vara rolig, lustfylld och lärorik, vill de nå sina mål genom till exempel sånger och ramsor. 

Med hjälp av vardagens händelser och diskussioner skapar man förståelse för varandra. De 

bemöter barnen med syftet att ge dem trygghet och ser barnet där det är. Förskollärarna 

berättar om konkreta metoder som att upplysa barnen om god hälsa genom nyttigare kost, 

mer rörelse samt naturvett. Att jobba med gruppens sammansättning och sammanhållning, 

menar förskollärarna, stärker barnens normer och värden. De vill väcka barnens fantasi och 

leka in allt. Barnen får vara med och påverka dagens aktiviteter och till exempel göra 

matsedeln.  

 

Förskollärare i staden använder metoder som sånger, ramsor och matematik, för att främja 

utvecklingen, detta genomsyrar hela deras verksamhet. De har som mål att ta tillvara på varje 

pedagogs kompetens. Genom metoder som grupplekar stärks gruppen och de för en aktiv 

diskussion om hur man ska vara mot varandra. Barnen får möjlighet till delaktighet och 

förskollärarna skapar trygghet genom att sätta tydliga gränser för barn och föräldrar. Barnen 

förbättrar sin förmåga att lösa konflikter genom att tillsammans öva och föra en diskussion. 

Förskollärarna påpekar att arbetsplanen ska vara levande och att de arbetar aktivt med den.  

 

Sammanfattning 

Samtliga förskolor använder sig av liknande metoder i den dagliga verksamheten som till 

exempel sånger, ramsor och sagor. Stadsförskolorna vill skapa trygghet genom att sätta 

tydliga gränser, till skillnad från landsortsförskolorna som vill skapa trygghet genom att möta 

barnet där det är.   
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Geografisk påverkan av val av mål 

Förskollärare på landet vet inte om det är någon skillnad mellan landsortsförskolors 

arbetsplaner och stadsförskolors arbetsplaner. Det är inte säkert att målen påverkas utav deras 

närmiljö, de tycker att det är mest barngruppen som har inverkan på val av mål och säger att 

det skulle vara intressant att se en stadsförskolas arbetsplan. Flera förskollärare tror att barnen 

är tryggare på landet, de har en tryggare hemmiljö som skapar lugn. De menar att det kanske 

är det lättare att erbjuda större inflytande på en mindre förskola. 

 

Förskollärare i staden tror inte att valet av mål påverkas av deras läge, men att barnen i staden 

är mer otrygga. De antar att barnen på landet får en annan fostran och barnen i staden kanske 

inte heller har samma möjligheter till utomhusaktiviteter. Rörelse kanske är ett mål som 

många landsortsförskolor väljer men det tycker förskollärarna är viktigt även i staden. De tror 

att eftersom staden har ett mångkulturellt upptagningsområde så kan det vara en fördel när det 

gäller arbetet med språkutvecklingen. Alla förskollärare tycker att det skulle vara intressant att 

se en landsortsförskolas arbetsplan. 

 

Sammanfattning 

De likheter som tydligt syns här är att samtliga förskollärare inte tror att valet av mål i 

arbetsplanen beror på om de är en förskola på landet eller i staden. Alla förskollärare hade 

intresse av att se arbetsplaner ifrån annat geografiskt läge. I landsortsförskolorna talar man om 

att barnen på landsorter har en annan social fostran, vilket ses som en fördel. Medan 

förskollärarna i stadsförskolorna ser det mångkulturella upptagningsområdet som en stor 

fördel. 

Geografisk påvekan av arbetssätt 

Förskollärare på landet drar nytta av skogen eftersom den finns så nära och att barnen kan gå 

fritt. De tycker att närheten till skog och mark skapar ett lugn. Men det kan vara svårt att öva 

på trafikvett. En pedagog säger att: ”… här kan de röra sig fritt i skogen, de behöver inte gå i 

led som man måste göra inne i staden. Ibland känns det som att man behöver träna på att gå i 

led…” . 
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Förskollärare i staden tycker att det kan vara en fördel att vara en förskola i staden, eftersom 

det finns många möjligheter att medverka i olika projekt. De besöker även bibliotek, parker, 

stränder, sopsorteringsstationer och ibland teaterföreställningar. Buss tar dem ut till skog och 

mark när så önskas. En förskollärare menar att de inte använder sig mycket av staden i sina 

metoder eller aktiviteter, men dock av närliggande natur. En pedagog beskriver: 

Eftersom alla våra fönster är mot busshållplatsen, så är det väldigt mycket att titta på, 

bussar och bilar och nu gräver de här utanför, så just nu är det grävskopor som gäller. 

Det händer mycket, det är mycket att titta på även om man inte jobbar aktivt med det, så 

är det en del av barnens vardag. 

 

Sammanfattning 

Alla förskollärarna menar att de har olika förutsättningar, eftersom de har olika läge men alla 

försöker att ta vara på det som finns, annars gör de utflykter till olika aktiviteter.  

Resultat av arbetssätt 

Förskollärare på landet berättar att barngruppen har blivit lugnare och de reder själva ut de få 

konflikter som inträffar. Barnen visar en god motorisk utveckling och har god hälsa. Leken 

förbättras, och barnen utvecklas, men förskollärarna berättar att det ibland kan det vara svårt 

att se konkreta resultat.  

 

Förskollärare i staden menar att de inför utvecklingssamtal utvärderar barnens utveckling, att 

man ser resultatet med hjälp av dokumentationer och genom en aktiv dialog mellan pedagoger 

och föräldrar. Andra resultat kan vara att barnen förbättrar sitt språk samt att föräldrarna ger 

respons då barnen visar utökade kunskaper och förståelse. Barnen visar glädje och vilja att 

vara på förskolan, det ser förskollärarna som goda tecken på att de arbetar åt rätt håll. Men de 

tycker att det är svårt att mäta konkreta resultat. 

 

Sammanfattning 

Samtliga förskollärare tycker att det är svårt att se konkreta resultat, men alla berättar om de 

framsteg som de ser i barnens utveckling, på olika sätt.  
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Att synliggöra arbetsplanen 

Förskollärare på landet synliggör arbetsplanen på föräldramöten och arbetsplanen finns 

lättillgänglig på förskolan. De menar att de kunde synas mer för allmänheten, till exempel 

genom lokaltidningar. Förskollärarna berättar att de utvärderar sin pedagogiska verksamhet en 

gång om året, kvalitetsredovisningen, som lämnas in till kommunen. För att visa att de jobbar 

med Lpfö 98 sätter de upp utdrag av målen vid barnens alster.  

 

Förskollärare i staden synliggör arbetsplanen på föräldramöten och vid inskolning, de 

informerar även om verksamheten och dess aktiviteter. De uppmanar föräldrarna att ta del av 

barnens dokumentationer och de vill skapa goda relationer med föräldrarna genom daglig 

konversation. Kvalitetsredovisningen sammanställs varje år och lämnas in till kommunen, 

även föräldrarna får ta del av denna. På en av förskolorna använde man sig av månadsblad 

som skickades ut med schema för verksamhetens aktiviteter samt ett informationsblad där de 

mer detaljerat berättar om verksamheten. 

 

Sammanfattning 

Alla förskollärare berättar om att de använder arbetsplanen vid föräldramöten och den hänger 

synligt på förskolan. Mot kommunen skall alla förskolor utvärdera arbetsplanen och 

verksamheten i form av kvalitetsredovisningen. 

Arbetsplanens betydelse 

Förskollärare på landet menar att det är viktigt att ha mål som samtliga i arbetslaget arbetar 

mot, för att skapa en röd tråd genom hela verksamheten. Det blir lättare att fokusera och 

strukturera upp arbetet med prioriterade mål, samtidigt som man hela tiden har lärploanens 

strävansmål i bakhuvudet. De vill stärka sin profession och genom att skriftligt visa att det 

inte bara är barnpassning. Genom kvalitetsredovisning utvärderar de sin verksamhet och 

genom måluppfyllelse förbättras verksamheten. Förskollärarna menar att arbetsplanen finns 

för att verksamheten inte ska bli lösryckt, den finns för barnen och pedagogernas skull. De 

tycker att kvalitetsredovisningen stärker förskolans arbete och med hjälp engagerade rektorer 

kan den pedagogiska verksamheten bli bättre genom kvalitetsredovisningen. Eftersom det är 

politikerna som ställer kraven på planer och redovisningar skulle det vara bra om de hade 

möjlighet att besöka verksamheterna mer.  

En av pedagogerna uttrycker sig följande: 
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För att synliggöra vårt arbete naturligtvis och så att hela arbetslaget vet vilka 

mål vi har. Vet man inte åt vilket håll man strävar och vilka mål man har så blir 

det ingen bra verksamhet. Man måste ha en arbetsplan för att kunna jobba ihop 

sig och göra en bra verksamhet för barnen. Annars så tror jag att det lätt blir 

lösryckta aktiviteter och då har man inte den här röda tråden genom hela 

förskolan som man behöver när man jobbar med tema och vardagliga rutiner. 

 

Förskollärare i staden förklarar att arbetsplanen är direktiv från kommunen och politikerna. 

Det är mål som är för förskolan, utifrån Lpfö 98, som förändras allt eftersom verksamheten 

kräver det. Det är grunden och redskapen till arbetet i vardagen. Förskollärarna tycker att det 

blir lättare att arbeta med dessa konkretiserade mål, att det känns bra och tryggt att ha en 

arbetsplan och det är en positiv vägledning i vardagen. Arbetsplanen finns för att stödja 

strävan efter att nå de prioriterade målen, att visa vad de gör inför allmänheten, kommunen 

och föräldrarna. Den finns för att skapa den röda tråden och för att visa att allt hänger 

samman. Förskollärarna berättar att verksamheten har utvecklats mycket de senaste tio åren, 

förr sattes inte ord på vad förskolan gjorde. Det ha skett en utveckling och förbättring av 

förskolans pedagogik och professionen har tydliggjorts tack vare Lpfö 98. De känner att de 

har blivit satta på kartan. 

 

Sammanfattning 

Förskollärarna enas om att arbetsplanen är ett direktiv från kommunen och att den är grunden 

till det vardagliga arbetet. De tycker att det blir lättare att arbeta och verksamheten får en röd 

tråd.  

5.3 Sammanställning av resultat 

Vi kan inte se några olika drag i landsortsförskolornas respektive stadsförskolornas 

arbetsplaner. Arbetsplanerna skiljer sig mer mellan de olika förskolorna, än mellan förskolan 

i staden och förskolan på landet. Förskolans geografiska läge påverkar verksamheten i den 

meningen att de har olika förutsättningar, men alla försöker skapa en verksamhet som 

innehåller fler möjligheter. Till exempel tar förskolan i staden buss till skogen och förskolan 

på landet tar buss till teatern. Den lokala arbetsplanen styr samtliga förskolors vardagliga 

verksamhet i den utsträckning att de aktivt strävar efter att nå målen. Kraven på förskolan 

från regeringen är att de ska arbeta enligt Lpfö 98 och förskollärarna, som vi intervjuade, 

menar att arbetsplanen stödjer, vägleder och underlättar utvärderingen varje år. Något som 

däremot visar sig i intervjuerna är att samtliga förskollärare tror att barnen på landet är 

tryggare. 
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6 Diskussion 

6.1 Undersökningens grund 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på om den lokala arbetsplanen ser annorlunda ut 

på landet och i staden, men även om den styr den pedagogiska verksamheten och om arbetet 

på förskolan påverkas av dess läge. Att göra en kvalitativ undersökning, innehållande 

intervjuer var ett givet val när vi förberedde vår undersökning. Eftersom vi hade en stram 

tidsram ville vi måna om undersökningens validitet och reliabilitet och valde metoder 

därefter. Våra första tankar kring metoden var att observera olika förskoleverksamheter för 

att sedan jämföra dem. Men resultatet av detta skulle troligen bli obetydligt, eftersom tiden 

inte räckte till för att göra det tillförlitligt. På grund av tidsbegränsningen var vi tvungna att 

koncentrera oss på ett par områden, den lokala arbetsplanen och hur förskollärare praktiserar 

och tänker kring den. De lokala arbetsplanerna är planer som fungerar som ett konkret 

underlag utifrån Lpfö 98 och blev därför blev intressanta att studera. Att även intervjua 

förskollärare såg vi som ett sätt att få inblick i hur förskollärarna praktiserar de krav och mål 

som kommer ifrån regering och kommun. Trots att vi valde att jämföra arbetsplaner från 

stadsförskolor med arbetsplaner från landsortsförskolor, så ville vi att Lpfö 98 skulle ha en 

central roll i undersökningen. När vi sökte kontakt med förskolor som ville samarbeta med 

oss, blev vi mycket förvånade, det var fyra förskolor som inte arbetade efter en lokal 

arbetsplan. Trots detta var det i samma kommun som vi senare hittade förskolor som arbetade 

aktivt med sin lokala arbetsplan och som gärna medverkade i vår undersökning. Det är 

underligt att det kan skilja så mycket i organisation och struktur, när alla förskolor ändå 

ligger under samma kommuns ansvar. Campner och Persson (2004) skriver att varje förskola 

ska ha en egen lokal arbetsplan för att konkretisera Lpfö 98 mål. Men det är inte en tvingande 

förordning eller krav i alla kommuner ännu.  

6.2 Forskningsunderlag 

Vid litteratursökning förekom vissa svårigheter, eftersom ämnet tidigare inte blivit belyst 

ifrån samma perspektiv. När vi i bakgrunden hänvisar till Andrae Thelin (2006) är hon en av 

de få aktuella forskare som skriver om dilemmat om likvärdig utbildning i hela Sverige. 

Skolverket har med sina publikationer, till exempel ”Vägar till lokal arbetsplan”, gett oss 

värdefull information. Kraven på kvalitet i förskolan höjs och detta har vi verkligen märkt av 

under studiens gång. Samtliga intervjuade förskollärare berättar om den kvalitetsredovisning 
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som skall rapporteras till kommunen varje år. Johansson (1994) skriver att utifrån ett 

pedagogperspektiv, handlar kvalitet i förskolan om fungerande relationer mellan barn, 

pedagog och förälder. Alvestad (2004) skriver i sin forskning om norska förskollärares tankar 

kring den Nationella Arbetsplanen, att informellt och formellt arbetssätt förespråkas på olika 

sätt förskollärare emellan. Det resultatet tycker vi är intressant eftersom vi i vår undersökning 

inte kan se sådan skillnad i tankesättet. Förskollärarna i vår undersökning tycker att Lpfö 98 

hjälper och stödjer arbetet mot målen, men att valet av metoder för nå målen är fritt för varje 

arbetslag. 

6.3 Undersökningens struktur 

De intervjufrågor som vi skapade skulle spegla vårt syfte med undersökningen, men 

samtidigt kunna förankras i förskolans arbetsplan. För att förbereda oss inför intervjuerna 

studerade vi förskolornas lokala arbetsplaner, dessa anteckningar jämförde vi och 

sammanställde. Den lokala arbetsplanens innehåll skall utgå ifrån Lpfö 98 och för att ge en 

överblick gjorde vi en tabell (bilaga 3), som visar vilka mål som prioriteras och hur 

arbetsplanerna skiljer sig från förskola till förskola. För att återge arbetsplanerna noggrant 

och separat tyckte vi att det var intressant att läsa dem var för sig, för att sedan jämföra 

intryck. Det är ju trots allt så att den lokala arbetsplanen skall vara utformad så att föräldrar 

kan se verksamhetens mål och prioriteringar. I transkriberingen av intervjuerna sammanställs 

svaren för att tydliggöra skillnaderna och likheterna i resultatet, detta efter varje fråga. 

Kanske hade det varit mer lättläst att bara göra en sammanfattning av samtliga intervjuer, 

men vi tror att resultatet hade blivit otydligt. Vi sammanställde intervjuerna något förhastat 

vilket gjorde att vi fick studera om intervjumaterialet. Att få gå igenom materialet ytterligare 

känner vi bara som positivt och undersökningens resultat gjordes tydligare. Intervjun både 

underlättas och försvåras när man använder bandspelare. För att genomföra en lyckad 

intervju är ett lugnt rum en självklarhet. Som intervjuare är man noggrann med sin egen 

sinnesstämning, allt för att få den intervjuade personen att känna sig trygg och tillfreds. Men 

flera intervjupersoner påpekar att det uppfattas som jobbigt att behöva bli inspelade på band. 

För oss är bandspelaren däremot en försäkring och ett verktyg, för att sedan kunna 

sammanställa intervjun samt genomföra förbättringar. Pilotintervjun är ytterligare ett 

exempel på en metod, som är bra för att förbättra intervjutekniken och frågorna. Hade vi inte 

genomfört pilotintervjun hade frågorna gett fler frågor än svar. Det är lättare att utveckla en 

bra metod om den får prövas innan den används. 
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6.4 Resultatdiskussion 

Det resultat som undersökningen visar är att förskolorna inte skiljer sig märkbart. Varje 

förskola arbetar enskilt utifrån Lpfö 98 och skapar den verksamhet som passar just där. Att 

förskolans läge innebär olika anpassningar i vardagen, som att skogen ligger nära eller att 

man kan göra teaterbesök, är en fördel för varje förskolas verksamhet. En fördel som man tar 

till vara på hos samtliga förskolor. Man ser det heller inte som något större problem att åka 

buss för att besöka till exempel ett museum eller skogen. Persson (1998) återger 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system och menar att det är viktigt med en 

växelverkan mellan barnens olika nivåer. Som vi ser det är detta något som förskollärarna 

arbetar aktivt med, utan att för den skull nämna det. De intervjuade förskollärarna talade 

varmt och engagerat om relationer till föräldrarna. Den tes vi hade i början av 

undersökningen, att förskolorna på landsorten och i staden skiljer sig åt, förklarar vi till viss 

del felaktig. Vi har inte funnit någon skillnad i de lokala arbetsplanerna. Men när vi 

analyserar hur förskollärarna menar att landsortsförskolor och stadsförskolor skiljer sig åt, 

visar detta att vår tes till viss del är riktig. Alla förskollärarna i vår studie menar att barnen på 

landsorten uttrycker en större trygghet än vad barnen i staden gör. 

6.5 Förslag till vidare forskning och slutsats 

Enligt vår studie visar resultatet att det erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet varhelst den 

anordnas i landet. För att få ett mer rikstäckande resultat förslår vi en större studie som 

innefattar fler förskolors lokala arbetsplaner och fler förskollärares samarbete. Till vidare 

forskning vore det intressant att observera förskolor i den vardagliga verksamheten för att se 

om handling följer ord. 
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Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor 

 När blev du färdig förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 

Intervjuguide 

 Varför har ni valt att arbeta med dessa mål? 

 Hur arbetar ni med dessa mål? Konkreta exempel. 

 Hur påverkar valet av mål, att ni är en förskola på landet/ i staden? 

 Hur använder du landet/ staden i ditt arbetssätt? 

 Hur ser du resultatet av ditt arbetssätt utifrån arbetsplanen hos barnen? 

 Hur synliggör ni att ni arbetar med arbetsplanen? 

 Varför finns det en arbetsplan? 
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  Bilaga 2 

 

 

 

Det utvecklingsekologiska systemet. Bilden är hämtad från Andersson (1986). 
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Bilaga 3 

 

Förskola Metoder Referering 

till Lpfö 98 

Ytterligare 

styrdokument 

Värdegrund 

och uppdrag 

Landsort 1 X    

Landsort 2 X   X 

Landort 3 X X X X 

Stad 1    X 

Stad 2  X X  

Stad 3     

 

Förskola Normer och 

värden 

Utveckling 

och lärande  

Barns 

inflytande 

Samverkan 

med 

förskoleklass 

och hem 

Landsort 1 X X   

Landsort 2 X X X X 

Landsort 3 X X X  

Stad 1 X   X 

Stad 2 X X   

Stad 3 X X X X 

 


