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Sammanfattning 

 

Förskolans betydelse i samhället blir allt viktigare (Skolverket, 2009a). Därmed ökar ansvaret 

för personalens kompetens och i dagsläget ligger det övervägande pedagogiska ansvaret på 

förskollärarna (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Syftet med undersökningen var att belysa hur förskollärare upplever och 

beskriver utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk dokumentation 

samt att undersöka vad litteraturen menar är syftet med dessa arbetsuppgifter. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som riktades till 31 

förskollärare i en specifik kommun i mellersta Sverige, varav 26 förskollärare svarade på 

enkäten. Förskollärarna fick besvara enkäterna enskilt för att minska risken för att de skulle 

bli påverkade av varandra. Resultatet av enkätundersökningen visar att förskollärare ansåg att 

tiden inte är tillräcklig vad gäller utvecklingssamtal, utvärdering och pedagogisk 

dokumentation. Vad gäller kvalitetsredovisning framgick att förskollärarna upplevde att tiden 

var väl använd men cirka en fjärdedel ansåg att det tog för mycket tid. Vad förskollärarna 

uttryckte att syftet med utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk 

dokumentation var stämde väl överens med litteraturens syfte.  

Utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk 

dokumentation är alla arbetsuppgifter som är en del av förskollärarnas vardag och ett 

återkommande inslag i förskolans verksamhet. Dessa arbetsuppgifter hänger ihop med 

varandra och utgör en viktig del för att utveckla och förbättra förskolans fortsatta verksamhet.  
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1. INLEDNING 
 

I dag ses förskolan som det första steget i utbildningssystemet. Förskolan har byggts ut 

kraftigt under de senaste decennierna och omfattar idag över 80 procent av alla barn mellan 

ett och fem år (Skolverket, 2009a). Detta har i sin tur fört med sig en allt starkare reglering av 

förskolans mål och innehåll. Det har funnits olika slags dokument för hur verksamheten ska 

arbeta, några exempel som Skolverket belyser är förskolans arbetsplan som efterträddes av det 

pedagogiska programmet, 1987, som i sin tur efterträddes av Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98) som kom ut 1998. Från och med juli 2011 träder en reviderad version av läroplanen 

för förskolan i kraft. Därmed stärks förskolans pedagogiska arbete ytterligare. Den nya 

reviderade läroplanen innehåller ett eget stycke för uppföljning, utvärdering och utveckling, 

vilket tyder på att detta är en viktig del av förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 

2010).  

 Vi har valt att undersöka utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering 

och pedagogisk dokumentation i förskolan. Vad dessa begrepp innebär förklaras i 

litteraturgenomgången. Intresset för ämnet väcktes under den senaste verksamhetsförlagda 

utbildningen. Det var då vi uppmärksammade att personalen på förskolorna hade många olika 

moment att göra under arbetstiden, vilket ibland tog dyrbar tid från barngruppen och förde 

med sig en viss stress. Med tanke på att detta arbete är tidsbegränsat så hamnade valet på 

dessa arbetsuppgifter eftersom vi anser att de är en viktig del i förskollärarnas vardag och i 

arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. Det är betydelsefullt att hela tiden tänka 

framåt och se möjligheter.  

 För att visa hur de olika delarna hänger samman har vi valt att tydliggöra detta 

utifrån en bild som Skolverket ger i figur 1 nedan. 

 

 
 

Mål 

 

 

 

Utvecklings-    Uppföljning och 

   åtgärder         utvärdering 
 

 

 

Dokumentation 

och redovisning 

av kvaliteten 
 

 

Figur 1. Sambandet mellan utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och 

pedagogisk dokumentation. (Skolverket, 2005 s. 43). 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för relevant litteratur kring ämnet, både utifrån 

förskolans styrdokument och utifrån övrig litteratur.  

 

2.1 Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal i förskolan ses som ett led i skapandet av en god relation mellan hem och 

förskola vilket är en värdefull del av förskolans arbete (Markström, 2008). Markström menar 

att utvecklingssamtal, precis som andra samtal, är något som skapas i interaktion mellan 

människor i en kontext. Förskolans utvecklingssamtal är exempel på institutionella samtal 

med olika kännetecken. Utvecklingssamtalet skiljer sig åt från vardagliga möten och samtal 

mellan hem och förskola som sker i samband med exempelvis hämtning och lämning. På 

vilket sätt något framförs vid ett utvecklingssamtal, som är avgränsat och olikt vardagliga 

samtal, kan få en stor betydelse för hur framtida möten redan dagen efter gestaltar sig.  

 Steinberg (2008) poängterar att det är viktigt att skapa en bra grund för samtal. 

Det görs genom att visa respekt, vara en god lyssnare, ta föräldrars och barns åsikter på allvar, 

reda ut konflikter samt följa upp tidigare händelser. Att visa empati och att ge uppmuntran 

och stöd är en viktig del vad gäller samtal, vilket Steinberg (2008) menar kan ske i hallen, på 

gården samt vid hämtning och lämning på förskolan. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, 

Skolverket 1998) betonar vikten av att förskolans arbete med barnen ska ske i samspel med 

hemmen för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete.  

 

2.1.1 Syftet med utvecklingssamtal 

Syftet med utvecklingssamtal är att föra regelbundna samtal med barnens föräldrar om barnets 

utveckling, trivsel samt lärande både i och utanför förskolan (Skolverket, 1998). Det är viktigt 

att förskolepersonalen utbyter information om barnets individuella utveckling och lärande 

samt diskuterar hur förskolan kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas samt vilka 

aktiviteter barnet deltar i och hur barnet fungerar socialt. Denna information ska ske i 

kontinuerliga utvecklingssamtal (Skolverket, 2005). Skolverket menar att utvecklingssamtal 

ska utgå från en rik och nyanserad bild av barnets utveckling och lärande, då det inte får 

förekomma några jämförelser med något annat barn. Gars (2006) poängterar vikten av att det 

inte får smyga in några omdömen, eftersom syftet är att tala om barnets utveckling. Enligt 

Markström (2008) används utvecklingssamtal för att uppnå specifika institutionella mål, men 

den röda tråden är att garantera barnets utveckling, en slags kartläggning som binder samman 

hemmet och förskolan. Maria Simonsson, genom Villanueva Gran (2010) anser att det 

främsta syftet med utvecklingssamtal, som hon har undersökt, har bestått i att uppnå någon 

slags positiv enighet mellan hem och förskola. Det handlar om att komma överens om att alla 

parter har samma bild av barnet. Maria Simonsson framhåller att det är sällan som föräldrarna 

protesterar mot den bild som personalen ger av barnet.  

 

2.1.2 Förberedelser inför utvecklingssamtalet 

Mycket kring utvecklingssamtal handlar om olika förberedelser. Dokumentation av olika slag 

är ett alternativ som underlag för det kommande samtalet. Det påvisar vilket sätt förskolan har 

bidragit till barnets trivsel, utveckling och lärande (Skolverket, 2005). Markström (2008) 

belyser att förberedelserna handlar om att samla in så mycket information som möjligt, vilket 

kan bestå av skriftliga dokument eller andra dokument. Främst sker det dock i form av 

förberedande samtal, då arbetslaget resonerar kring varje enskilt barn. Det kan även ske 

samtal mellan personal och barn. Utvecklingssamtal är i det första skedet en gemensam 

handling, även om varje pedagog oftast har ansvar över vissa barn och deras 
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utvecklingssamtal. Vid personalmöten sker det oftast en genomgång av varje enskilt barn, då 

alla får framföra sina åsikter och erfarenheter som de anser är betydelsefulla inför 

utvecklingssamtalet (Markström, 2008).  

 Andra förberedelser inför samtalet som kan vara bra är observationer av barnet. 

En del pedagoger gör skriftliga noteringar från observationerna tillsammans med kollegorna, 

eftersom det många gånger tycks vara en strävan efter att skapa en ”vi-känsla”, att agera som 

ett kollektiv och skapa en gemensam uppfattning. Det märks ofta i själva 

utvecklingssamtalen, då det förekommer formuleringar som ”vi tycker”, ”vi i förskolan” och 

”det vi har sett här i förskolan” (Markström, 2008). I en intervju med Markström och 

Simonsson (Villanueva Gran, 2010) framkommer det att personalen många gånger återknyter 

till tidigare utvecklingssamtal och gör jämförelser av exempelvis barnets framsteg. Det är ett 

tecken på att personalen dokumenterar utvecklingssamtal och sedan använder det för 

jämförelser inför kommande samtal.  

 Det finns även hjälpmedel och underlag att använda vid utvecklingssamtal. Gars 

(2006) menar att det finns checklistor vid nästan alla förskolor. I vissa fall är det personalen 

som har konstruerat dem, ibland genom handböcker eller via studiedagar. Dessa checklistor 

avgör vart uppmärksamheten ska riktas när de exempelvis observerar barn, vad som finns 

samt vad som saknas. Det finns två olika delar i checklistorna. Det ena avser enligt Gars 

(2006) utvecklingsvariabler som exempelvis social utveckling, motorik och språk. Den andra 

rör hur barnen fungerar och klarar av vardagliga inslag i förskolan som samling, lek och 

måltider.  

 

2.1.3 Själva utvecklingssamtalet 

Att sitta i ett särskilt rum vid utvecklingssamtalet, menar Steinberg (2008) är en bra början. 

Matbordet på förskolan kan mycket väl fungera bra, men det är viktigt att tänka på olika 

alternativ speciellt om det är föräldrar som är svåra att nå. Då kan en fika under samtalet 

minska spänningen och osäkerheten. En annan viktigt del är att alla medverkande sitter snett 

mittemot varandra på lika höga stolar, det är en viktig symbolhandling (Steinberg, 2008). För 

att utvecklingssamtalet ska bli så bra som möjligt, förutsätter det att personalen redan har en 

god relation till föräldrarna och barnet. Utan grundläggande tillit är det svårt att få samtalet att 

bli utvecklande. Att ge känslan av att vilja både barnet och föräldrarna väl leder till en större 

öppenhet som är bra ifall det är obekväm information som måste förmedlas (Steinberg, 2008).  

 Vad gäller själva samtalet, anser Steinberg (2008) att en halvtimme borde räcka, 

men ibland kan det behövas mera tid eftersom det är olika från samtal till samtal. Det är alltså 

en individuell fråga. Men genom att avsätta en viss tid och sedan, under samtalet, försöka 

hålla sig till den är en bra utgångspunkt.  

 Det är viktigt att ha fokus på möjligheter, framsteg, styrkor och framtiden 

(Steinberg, 2008). Men det är även viktigt att kunna påpeka saker som behöver förbättras 

samtidigt som föräldrarna ska känna hopp när de lämnar utvecklingssamtalet. Därför är det 

viktigt att ha en positiv utgångspunkt, trots att det kan finns vissa problematiska ting att ta tag 

i. Det är viktigt att pedagogerna anstränger sig för att se det positiva hos det enskilda barnet, 

leta efter tidigare framgångar samt komma fram till konkreta, positiva saker. Det leder oftast 

till en positiv relation mellan hem och förskola (Steinberg, 2008).  

 Att få ett bra avslut är minst lika värdefullt.  Med det menar Steinberg (2008) att 

det är viktigt att kontrollera så att alla har samma bild och idé över eventuella 

överenskommelser. Som pedagog är det bra att vara konkret och anteckna det som förväntas 

ske efter samtalet samt vad föräldrarna ska göra eller prova. Det är ett tecken på att 

pedagogerna menar allvar.  
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2.1.4 Bedömning eller inte 

Lpfö98 (Skolverket, 1998) belyser att förskolan ska genomföra regelbundna samtal med 

barnens föräldrar om barnets utveckling, trivsel och lärande både i hemmet och i förskolan. 

Utvecklingssamtalet ska inte utvärdera det enskilda barnets resultat och några omdömen får 

inte förekomma, utan samtalen ska ha en annan karaktär. Markström (2008) menar att vid 

utvecklingssamtalen sker en rapportering från förskolan till hemmet, vilket är utbyte av 

information och en bedömning av barnet samt planering av det fortsatta arbetet på förskolan. 

Markström, genom Villanueva Gran (2010), betraktar utvecklingssamtal som en ekvation som 

inte går ihop. Markström menar att det är omöjligt att prata om en annan människa utan att 

göra en slags bedömning. Dessutom anser hon att det är det föräldrarna vill ha, men i relation 

till hur barnet är i förskolan. 

 Den bedömning som sker under utvecklingssamtalen, menar Gars (2006) 

kolliderar med föreställningen vi har om förskolans syn på barn. Barnen beskrivs utifrån hur 

de ligger till i förhållande till olika relativt strikta mallar och ganska grova 

utvecklingspsykologiska variabler vid vardagliga inslag som måltider, samling och liknande. 

Gars ställer sig frågan hur det kan komma sig att barnens prestationer utgör en sådan viktig 

del av utvecklingssamtalen, och om de inte finner sig till rätta i verksamheten leder det oftast 

till att det är barnen som granskas och inte själva ordningen i förskolan. Problemet förläggs 

till barnen många gånger, eftersom behovet av anpassning från barnens sida är väsentligt för 

att verksamheten ska fungera. Länge har det talats om barn som tidiga eller sena, och föräldrar 

jämför ofta sina barn med andra: första tanden, första steget och första leendet (Gars, 2006). 

Men trots detta strider det mot förskolans intentioner (Skolverket, 1998), eftersom Lpfö98 

inte innehåller några mål för vad barnen ska ha uppnått vid olika tidspunkter eller åldrar 

(Skolverket, 2009). Skolverket påpekar att eftersom det inte finns några nivåer för barnens 

prestationer, ska inte det enskilda barnets resultat utvärderas, för i förskolan ska barnen 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.  

 

2.2 Kvalitetsredovisning 
Kvalitet betyder, enligt Eriksson (1998), ett inre värde eller inneboende egenskap. Begreppet 

används oftast med den underförstådda meningen att det syfte eller den egenskap som avses 

är något bra. Eriksson belyser att när man talar om utveckling och förbättring är 

kvalitetsbegreppet väldigt användbart. Skolverket (2005) definierar begreppet kvalitet inom 

förskola utifrån hur väl en verksamhet svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer. När 

Skolverket sedan ska göra en bedömning av kvaliteten, är det verksamhetens strukturella 

förutsättningar, arbetet i förskolan och måluppfyllelsen, det vill säga resultatet, som vägs 

samman.  

 Den 1 januari 2006 blev det fastställt att varje kommunalt bedriven förskola ska 

upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning (Skolverket, 2008). Wennström (1999) menar att 

kvalitetsredovisning i första hand är en kollektiv process, där en grupps förmåga kan resultera 

i något utöver varje enskild persons förmåga. Men en grupps arbete kan även leda till ett 

svagare resultat än vad varje enskild person skulle ha åstadkommit på egen hand.  

 

2.2.1 Syftet med kvalitetsredovisning 

Syftet med kvalitetsredovisning är uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket, 

2008), ett led i att utveckla och förbättra det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2009a). Den 

skriftliga kvalitetsredovisningen är ett verktyg för att regelbundet stämma av hur långt 

verksamheten har kommit i det löpande förbättringsarbetet. Det syftar till att regelbundet 

identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att 

utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse samt att vidta lämpliga 

åtgärder för att förbättra kvaliteten (Skolverket, 2006a). Eriksson (1998) menar att genom 
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återkommande uppföljningar kan man lättare uppfatta förändringar. Kvalitetsredovisningar är 

ett slags arbetsverktyg, som får i gång ett gemensamt reflektionsarbete som i sin tur leder till 

gemensamma bedömningar av vad som sker i förskolan. Skolverket (2006a) belyser att 

läroplanen för förskolan anger mål att sträva mot för en önskad kvalitetsutveckling i 

verksamheten. Skolverket menar att kvalitetsredovisning sammanfattar hur långt 

verksamheten har förverkligat de nationella målen vid en viss tidpunkt.  

 

2.2.2 Genomförande av kvalitetsredovisning 

Det är i förskolan som miljön och andra faktorer i den pedagogiska processen samverkar med 

varandra och påverkar barns förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Utifrån detta 

utvecklas och formas den pedagogiska kvaliteten i samspel mellan barn och omgivning. Att 

utvärdera förskolans kvalitet ställer höga krav på personalens kompetens, men även på tid för 

diskussioner och gemensam reflektion (Skolverket, 2005). Därför anser Skolverket att det är 

viktigt att kommuner och förskolor har system för uppföljning och utvärdering av 

måluppfyllelse, det vill säga resultatet, samt kvaliteten, för att därefter kunna göra en 

bedömning av vilka åtgärder som krävs för att förbättra kvaliteten i förskolan. Det är det 

vardagsnära arbetet som ligger till grund för kvalitetsarbetet, då det gäller att personalen är 

delaktig och har tillräcklig kompetens för utvärdering och bedömning. Skolverket (2009a) 

poängterar att det är personalens kompetens som är den viktigaste källan för arbetet med 

kvalitet. Enligt Eriksson (1998) måste verksamheten bli bättre på att redogöra både 

framgångar och svårigheter som de upplevt.  

 Uppföljning och utvärdering handlar om planering och utveckling av 

verksamheten, vilket i sin tur ingår i kvalitetsarbetet som är en viktig del av vardagsarbetet 

(Skolverket, 2009a).  

 Eriksson (1998) poängterar att kvalitetsredovisning inte handlar om att beskriva 

allt som gjorts, utan om att redovisa hur detta har skett och varför. Det kan vara av värde att 

ifrågasätta vad arbetet syftade till, hur det har påverkat barnens lärande, arbetslagets attityd, 

föräldrarnas uppfattning, sättet att samarbeta samt tänkandet i arbetet. Utgångspunkten i 

arbetet (Skolverket, 2006a) måste vara att förbättra måluppfyllelsen utifrån de behov som 

finns i förskolan. Förskolan bör i den skriftliga redovisningen ge en övergripande bild och 

bedömning av kvaliteten och resultatet med stöd av beskrivningar och faktauppgifter, 

beskriva hur särskilda insatser har genomförts för att förbättra verksamheten samt visa 

skillnader i resultatet för att bidra till en likvärdig pedagogisk verksamhet och utbildning. 

Kvalitetsredovisning bör fungera framåtsyftande och ska ligga till grund för utvecklings- och 

verksamhetsplanering, men även användas som underlag mellan verksamheten och ledningen 

för planering och fördelning av uppdrag och ansvar. Skolverket (2005) framhäver att det ska 

kännetecknas av systematik, det vill säga att arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av 

nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat 

samt utvecklingsåtgärder och nya mål.  

 Det som Skolverket (2006a) menar ska ingå i en kvalitetsredovisning är vilken 

tidsperiod som redovisningen avser, grundfakta om vilka kvalitetsredovisningen avser, vilka 

underlag och rutiner som används för att skriva en kvalitetsredovisning, åtgärder från 

föregående redovisning samt mål för den aktuella tidsperioden. Vidare skall verksamhetens 

förutsättningar för måluppfyllelse, arbetet i verksamheten, resultat och måluppfyllelse i 

förhållande till nationella mål, uppföljning av den årliga planen mot kränkande behandling 

och likabehandlingsplan, åtgärder för förbättring samt beslut och ansvarig för redovisningen. 

Förskolan bör redovisa förutsättningar för arbetet med barnen, redovisa vilka insatser som är 

prioriterade i den pedagogiska verksamheten för att förverkliga de nationella målen men även 

redovisa hur långt verksamheten har kommit i förhållande till målen i skollagen och 

läroplanen för förskolan. Ett grundläggande synsätt vid bedömning av måluppfyllelse är att 
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det ska bidra till barnens utveckling och lärande på det sätt och i den riktning som läroplanen 

uttrycker.  

 Förskolan bör även analysera de resultat som kommer fram och bedöma dem i 

relation till de nationella målen, riktlinjerna och kraven i övrigt för området. Det handlar även 

om att analysera hur insatser och arbetsprocesser påverkar måluppfyllelsen och basera beslut 

om åtgärder för att öka måluppfyllelsen, dels i angränsade insatser och delbeslut dels i den 

sammantagna informationen i kvalitetsredovisning (Skolverket, 2006a).  

 

2.3 Utvärdering 
Utvärdering är en del av förskollärarens vardag, detta slås fast i förslagen till förtydligandet av 

Lpfö98 (Skolverket, 2009a). I den nya reviderade läroplan för förskolan som kommer att träda 

i kraft i juli 2011 har uppföljning, utvärdering och utveckling fått ett eget stycke 

(utbildningsdepartementet, 2010), därmed belyses vikten av utvärdering av verksamheten 

inom förskolan. Utvärdering är ett sätt för förskollärarna själva, för personalgruppen, för 

chefer och politiker och för föräldrar att se vad förskolan gör, vad som kan förbättras och vad 

som är bra i förhållande till de mål förskolan strävar efter, baserat på de olika 

styrdokumenten, bland annat läroplanen och lokala skolplaner (Skolverket, 2005).   

Eriksson (1988) ger en definition av begreppet utvärdering. Hon menar att 

utvärdering inte enbart är att skriva ner vad som skett, utan även att analysera verksamheten, 

vad som varit bra, vad som gick snett, vad som kan förbättras, om målen uppfyllts och så 

vidare. En utvärdering ska enligt Eriksson alltid leda till frågan hur man ska arbeta vidare och 

vidareutveckla verksamheten.  

 Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) tar upp två typer av utvärdering. 

Extern utvärdering som görs av en utomstående, till exempel en forskare som går in och 

utvärderar verksamheten. Samt intern utvärdering där förskollärarna själva utvärderar sin 

verksamhet. I denna text använder vi främst utvärdering i bemärkelsen intern utvärdering.  

 

2.3.1 Syftet med utvärdering 

Syftet med utvärdering av verksamheten är enligt förordning om ändring av Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 2010) att synliggöra hur förskolans innehåll, struktur och 

organisation kan utvecklas och förbättras för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn 

att utvecklas och lära sig efter deras förmåga. I Regeringens förord till Lpfö98 (Skolverket, 

1998) påpekas att utvärdering kan och bör leda till att det pedagogiska arbetet utvecklas och 

att utvärderingen ska baseras på målen i läroplanen.  

 

2.3.2 Genomförande av utvärdering 

Skolverket (2005) tar i Kvalitet i förskolan: Allmänna råd och kommentarer upp att det är 

betydelsefullt att förskolan använder sig utav olika metoder och verktyg för utvärdering för att 

visa hur barnen utvecklas. Det finns flera olika hjälpmedel för att åstadkomma en utvärdering 

vilket den nationella utvärderingen av förskolan vittnar om (Skolverket, 2008). Personalen i 

förskolan använder sig bland annat av pedagogisk dokumentation som ett verktyg i 

utvärderingen. Även enkäter till föräldrarna förekommer, något som gör att föräldrarna blir 

delaktiga i utvärderingen av verksamheten vilket är ett av målen i Lpfö98 (Skolverket, 

2006b).  

 

2.3.3 Vad som bör utvärderas 

Förskolan har inga givna mål som barnen ska uppnå vid en viss ålder utan Lpfö98 är 

uppbyggd på mål för verksamheten. Detta får betydelse vid förskolans utvärdering genom att 

det inte är de enskilda barnen och vad de klarar av som ska utvärderas utan verksamheten. 

Den nationella utvärderingen av förskolan (Skolverket, 2008) visar på att medvetenheten om 
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detta blivit högre under de senaste åren både i utvärderingar och i kvalitetsredovisningar. 

Genom utvärdering av verksamheten ska förskolorna kunna planera det pedagogiska arbetet 

för att barnen ska få så stor möjlighet att utvecklas som möjligt. Eriksson (1998) anser att en 

förutsättning för att utvärderingen ska vara meningsfull är att en vilja att lära och utvecklas 

finns hos dem som utvärderar sin verksamhet. Därför bör personalen på förskolorna vara 

motiverad att utveckla och förändra sin pedagogiska verksamhet utifrån utvärderingen.  

 

2.3.4 När utvärdering kan ske 

Enligt kommunallagen ska förskolans verksamhet kontinuerligt utvärderas både av 

kommunen och av personalen (Skolverket 2009b). Utvärdering av förskolans verksamhet sker 

ofta veckovis på avdelningarna, då personalen diskuterar aktiviteter som har gått bra eller 

mindre bra, vad som kan förbättras och hur den närmaste tiden ska planeras utifrån de 

erfarenheter de fått. På de flesta förskolor görs det dessutom större utvärderingar en gång per 

termin, vilka i sin tur leder till kvalitetsredovisningar (Skolverket, 2008). Eriksson (1988) 

menar att utvärdering bör ske kontinuerligt och ofta. Detta intygar pedagoger som medverkat i 

den andra nationella utvärderingen av förskolan (Skolverket, 2008), då de hävdar att genom 

att utvärdera veckovis och anteckna kommentarer om hur och varför det gick som det gick, 

blir det lättare att i slutet av terminen utvärdera verksamheten i sin helhet.  

  

2.4 Pedagogisk dokumentation 
I Lpfö98 (Skolverket, 2006b) läggs stor vikt vid barnens lustfyllda lärande men även att 

barnens nyfikenhet och intressen ska styra verksamheten. Genom pedagogisk dokumentation 

menar bland annat Ellmin (1999), Eriksson (1988) samt Elfström (2005) att målen kan 

uppnås. Då personalen på förskolan diskuterar och reflekterar omkring verksamheten utifrån 

dokumentation kan barnens intressen och engagemang lyftas fram, för att på det viset 

tydliggöra vad som är av intresse för barnen.  

Genom dokumentation med hjälp av till exempel foton, anteckningar och 

barnteckningar, kan personalen i förskolan dokumentera verksamheten. Dokumentationen blir 

till pedagogisk dokumentation då arbetslaget använder den som underlag till en gemensam 

reflektion och analys av verksamheten och av barnens utveckling (Skolverket, 2008).   

 En form av pedagogisk dokumentation som förekommer i svenska förskolor är 

portfolio (Skolverket, 2008). Portfolio går ut på att barnens vardag i förskolan dokumenteras 

genom fotografier, teckningar och nedskrivna tankar och anteckningar från både barn och 

personal. Ett urval av det dokumenterade materialet samlas sedan i en portfolio där barnet, 

personalen och föräldrarna kan följa barnets utveckling och lärande. Portfolioarbetet bygger 

på att barnen är engagerade i läroprocessen och tar ansvar för sitt eget lärande (Ellmin, 1999, 

Ellmin & Ellmin, 2003). 

 

2.4.1 Syftet med pedagogisk dokumentation 

Syftet med pedagogisk dokumentation är att sätta fokus på barnen och verksamheten samt att 

utvärdera verksamhetens betydelse för barnens utveckling, lärande, lek och sociala förmåga 

(Skolverket, 2008). I förorden till Lpfö98 beskrivs pedagogisk dokumentation som ett medel 

för att bedöma och diskutera verksamhetens kvalitet och vad som kan utvecklas inom 

förskolan (Skolverket, 1998). Ellmin (1999) lyfter fram tydliga syften med portfolio som 

stämmer väl överens med styrdokumentens tankar kring pedagogisk dokumentation i 

förskolan. Han menar att portfolio är till för att synliggöra barns lärande och utveckling för 

både personal, barn och föräldrar. Skolverket (2008) belyser att det är barnens motivation, 

nyfikenhet och vilja att lära som ska genomsyra verksamheten och portfolion. Enligt Lpfö98 

(Skolverket, 2006b) ska förskolan bidra till att barnen får en positiv syn på sitt lärande och 
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därigenom självförtroende att tänka, handla och lära på egen hand. Utifrån Ellmins synsätt 

kan portfolio leda till att läroplanens mål uppfylls.  

 Vidare ska förskolan, enligt Lpfö98 (Skolverket, 2006b), stärka barnen och 

utveckla dem till att reflektera och lösa problem. John Dewey menar, enligt Ellmin och 

Ellmin (2003), att elever ska vara med från planering till utvärdering av uppgifter i skola och 

förskola, för att lära sig problemlösning, att reflektera och dra slutstater. Författarna menar att 

Dewey har varit en förebild för portfoliometodiken. De menar vidare att användandet av 

pedagogisk dokumentation som till exempel portfolio, men även i andra former, kan vara ett 

sätt att vägleda barnen till att blir reflekterande, problemlösande individer.  

 

2.4.2 Genomförande av pedagogisk dokumentation 

Dokumentation kan genomföras och se ut på olika sätt. Enligt Skolverkets (2008) nationella 

utvärderingen av förskolan är det vanligaste dokumentationssättet i förskolan att använda sig 

av portfolios eller pärmar för varje barn. I dessa kan varje barns utveckling på förskolan 

följas, genom bland annat fotografier, barnteckningar och kommentarer (Lindgren & 

Sparrman, 2003). En annan form av dokumentation som är vanlig är fotografier som sätts upp 

på förskolan tillsammans med text som rör bilderna, detta gör att föräldrarna kan följa barnens 

vardag och verksamheten på förskolan. Dokumentation blir dock till pedagogisk 

dokumentation först när personal, barn och föräldrar reflekterar kring vad som skett, varför 

och vad som kan göras annorlunda med mera (Skolverket, 2008).    

  Arbete med portfolio gör att betoningen läggs mer på personlig utveckling än på 

traditionell kunskapsförmedling, läraren fungerar mer som en handledare än som en lärare 

som lär ut faktakunskaper till eleverna (Ellmin, 1999). Detta synsätt stämmer överens med 

Lpfö98:s mål där kunskapsmålen inte är det viktiga utan barnens utveckling sätts i fokus, och 

där pedagogen ska fungera som ett stöd för barnen i deras utveckling och lärande (Skolverket, 

2006b).  

 

2.4.3 Pedagogisk dokumentation som underlag och hjälpmedel  

Pedagogisk dokumentation kan användas i flera områden inom förskolans verksamhet. 

Eriksson (1988) lyfter bland annat fram nyttan med pedagogisk dokumentation som ett 

underlag vid utvärderingar och planeringar, för att lägga verksamheten på en bra nivå med 

tanke på barnens intressen, utveckling och förutsättningar.  Skolverket lyfter (2005) fram 

dokumentationen som en viktig del för att visa föräldrar hur deras barn utvecklas och lär sig 

på förskolan. Dels vid utvecklingssamtal där pedagogisk dokumentation kan fungera som ett 

stöd och underlag och dels vid den dagliga kontakten med föräldrarna där både personal och 

barnen själva med hjälp av dokumentation, som till exempel portfolio, kan visa på barnets 

utveckling och framsteg.  

Vid planering och utvärdering blir pedagogisk dokumentation ett värdefullt 

hjälpmedel för att veta om verksamheten håller en bra nivå utifrån barnens förutsättningar och 

för att planera vad som bör ingår i verksamheten (Skolverket, 2008). För att planera en 

verksamhet anpassad till barnen i gruppen krävs att förskollärarna har någon form av underlag 

där de kan se vad barnen är intresserade av och inom vilka områden de behöver utvecklas. 

Elfström (2005, sid.143) menar att en av Reggio Emilia - pedagogikens huvudfrågor är “Ser 

vi egentligen barnet?”. Elfström jämför här pedagogisk dokumentation med individuella 

utvecklingsplaner för att illustrera hur svaret på den frågan kan nås. Hon menar att genom 

individuella utvecklingsplaner ses barnets färdigheter och kunskaper utifrån givna mallar om 

vad som är normalt eller inte normalt vid en viss ålder. Men pedagogisk dokumentation leder 

till att förskollärarna verkligen försöker se barnet, vad han eller hon har för intressen, vad 

han/hon gör och vad de har för tankar. Enligt Elfström är det, det senare perspektivet som bör 

finnas hos förskollärare för att kunna skapa en verksamhet utefter barnens villkor och 
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intressen. Även Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att det är viktigt att förskollärarna 

strävar efter att verkligen se alla barn, och de hävdar att i detta avseende är det en klar skillnad 

på pedagogisk dokumentation och barnobservationer, något som förskollärare bör vara 

uppmärksamma på. De anser att syftet med barnobservationer är att utvärdera barnens 

utveckling och kunskaper i förhållande till redan givna mallar. I likhet med vad Elfström 

(2005) menar med individuella utvecklingsplaner finns det något som är normalt och därmed 

också något som är onormalt för barn i varje enskild ålder. I motsats till detta är pedagogisk 

dokumentation, enligt Dahlberg m.fl. (2002), först och främst ett sätt att försöka urskilja vad 

som händer i förskolans verksamhet och vad barnen klarar av utan att referera till 

förutbestämda mallar och värderingar.  

 Enligt Lindgren och Sparrman (2003) menar utredarna i det förarbete som 

gjordes före skapandet av förskolans läroplan, Lpfö98, att dokumentation bör fungera som ett 

underlag för förskollärares fortbildning och för idéer för hur hela förskolesystemet kan 

utvecklas. Dokumentationen ska förutom att vara ett stöd för barnen i deras lärande och 

utveckling även fungera som ett sätt att förmedla förskolans vardag, verksamhet och barnens 

utveckling till föräldrar, rektorer och politiker (Lindgren & Sparrman, 2003). Eriksson (1988) 

menar att det är ett sätt att visa förskolans värde och mål samt att höja statusen på förskolans 

verksamhet samt på förskolläraryrket.   

  

2.4.4 Vad som bör dokumenteras 

Dewey hävdar att även om det är processen och vägen till målet som är det viktiga är 

resultatet beviset på vilken lärprocess om har genomförts (enligt Ellmin & Ellmin, 2003). I 

enlighet med detta menar Ellmin och Ellmin, att både slutresultatet och vägen dit bör 

dokumenteras. Det vill säga vid en aktivitet eller läroprocess bör dokumentationen ske 

kontinuerligt under hela förloppet och även vid slutskedet, för att barnen och de vuxna ska 

kunna ta del av barnens utveckling och var verksamheten kan förbättras eller redan är bra. 

Dahlberg m.fl. (2002) är inne på samma spår. De förklarar pedagogisk dokumentation som 

både en process och ett material. Materialet kan till exempel vara foton, observationer och 

anteckningar som visar på vad barnen gör eller säger och hur förskollärarna ser på vad barnen 

gör. Processen är hur materialet används och det är här den reflekterande delen av pedagogisk 

dokumentation kommer in, både för barnet och för förskollärarna. Även Eriksson (1988) 

menar att dokumentation ska ske under hela lärprocessen. Hon hävdar att pedagogisk 

dokumentation gör att både barn och förskollärare kan visa vad de har åstadkommit, 

dokumentationen gör arbetet inom förskolan synligt för personal och barn själva, men även 

för föräldrar och andra.  

 Eftersom Lpfö98 (Skolverket, 1998) inte innehåller några klara kunskapsmål om 

vad barnen ska kunna då de lämnar förskolan, ska fokuset i den pedagogiska 

dokumentationen inte ligga vid bedömning och värdering av barnen utan istället följa barnens 

utveckling inom olika områden. Ellmin och Ellmin (2003) anser att det som bör fokuseras i 

den pedagogiska dokumentationen i förskolan är: barnens skapandeförmåga och lusten att 

lära, att barnet får en positiv självbild, självförtroende och känner trygghet samt social 

förmåga. Dokumentationen bör fokusera på barnens utveckling inom dessa områden samt 

bidra till att barnen utvecklas med hjälp av den pedagogiska dokumentationen.  

 

2.4.5 När den pedagogiska dokumentationen kan ske 

Att arbeta med pedagogisk dokumentation tar tid, extra tidskrävande är det vid uppstarten av 

arbetet innan personalen på förskolan kommit in i sättet att tänka och genomföra 

dokumentationen och reflektionerna (Skolverket, 2008). Ellmin (1999), Eriksson (1988) samt 

Dahlberg m.fl. (2002) anser alla att arbetet med pedagogisk dokumentation bör ske 

kontinuerlig under dagarna i samband med arbetet i barngruppen. Reflektioner och återblickar 
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över vad som skett i verksamheten bör ske tillsammans med barnen i gruppen. Men det krävs 

även att en del av den barnfria tiden läggs på arbetet med pedagogisk dokumentation samt att 

arbetslaget tillsammans tar sig tid att diskutera och reflektera kring dokumentationen för att 

veta hur de ska kunna gå vidare och utveckla verksamheten.  
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3. SYFTE 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärare upplever och beskriver 

arbetsuppgifter som ingår i deras yrke. Valet har hamnat på utvecklingssamtal, 

kvalitetsredovisning, utvärdering samt pedagogisk dokumentation i förskolan. Det vi vidare 

vill undersöka är vad litteraturen menar är syftet och vad de olika arbetsuppgifterna innebär, 

detta för att få en större förståelse kring arbetsuppgifterna. 

 

3.1 Frågeställningar 
De övergripande frågeställningarna utifrån detta är: 

 Hur upplever och beskriver förskollärare utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, 

utvärdering och pedagogisk dokumentation? 

 Vad anser förskollärarna om tiden som de lägger ned på dessa arbetsuppgifter? 

 Vad är syftet och vad innebär utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och 

pedagogisk dokumentation enligt litteraturen? 
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4. METOD 
 

I följande stycke kommer vi att gå igenom val av metod, frågekonstruktion, val av 

undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning av material, undersökningens tillförlitlighet 

och etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Genom enkäter avser 

vi att nå ut till fler förskollärare och därmed få bredare data. Stukát (2005) anser att fler svar 

ger resultatet en större trovärdighet. Han menar vidare att eftersom underlaget blir större 

genom en enkätundersökning blir möjligheten att dra slutsatser utifrån svaren lättare än när 

undersökningen omfattar färre personer, som till exempel vid en intervjustudie. Bryman 

(2002) hävdar att enkäter inte medför någon risk för intervjueffekt. Med intervjueffekt menar 

han att risken vid en intervju är att den intervjuade blir påverkad av den som ställer frågorna. I 

en enkätundersökning däremot måste respondenterna istället utgå ifrån sig själva, det finns 

ingen intervjuare som kan påverka svaren. Vi valde att låta de tillfrågade svara på enkäterna 

enskilt eftersom risken då är mindre att de svarande påverkas av varandras åsikter än om 

enkäten genomförs i grupp. Men även på grund av att svaren blir trovärdigare eftersom de inte 

behöver komma fram till ett gemensamt svar. Genom att enkäten var enskild kunde de 

tillfrågade själva välja när enkäten skulle genomföras samt hur mycket tid som de ville 

avsätta.   

 

4.2 Frågekonstruktion  
Vi valde att använda både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ. Enligt Stukát 

(2005) är öppna frågor då den tillfrågade själv får skriva svaret med egna ord och 

formuleringar, personen får själv tänka igenom och svara utifrån sina uppfattningar om ämnet. 

En fördel med öppna frågor är att den tillfrågade själv får anpassa sitt svar, medan en nackdel 

kan vara att det inte blir så fylliga svar som önskas, svaren kan bli intetsägande. Vad gäller 

frågor med fasta svarsalternativ anser Stukát att det är viktigt att ha tillräcklig information om 

ämnet, annars är risken att frågorna blir ställda på fel sätt.  

 När vi konstruerade enkäten utgick vi från syftet och frågeställningarna. Vi ville 

ha ungefär lika många frågor om varje ämne, och att de skulle ha liknande inriktning eftersom 

varje område skulle få lika stort utrymme. Vi började enkäten med bakgrundsfrågor för att få 

information om vår undersökningsgrupp samt för att fånga intresset hos de tillfrågade. För att 

tydliggöra de olika momenten i undersökningen delade vi upp varje område och tog ett i taget, 

dels inför analysen av enkäten och dels för de tillfrågades skull för att göra enkäten så tydlig 

som möjligt.  

 

4.3 Val av undersökningsgrupp 
Vår enkätundersökning begränsandes först genom att vi valde en särskild kommun i 

Mellansverige, därefter valde vi ut fem olika förskolor med totalt 14 olika avdelningar. Vi 

ansåg att det var tillräckligt för att få ett brett underlag med eventuella bortfall. Totalt delade 

vi ut 31 enkäter till enbart förskollärare. Vi valde att begränsa oss till förskollärare eftersom vi 

själva utbildar oss till förskollärare, samt för att den reviderade versionen av läroplanen för 

förskolan ger förskollärare det övervägande pedagogiska ansvaret för verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  
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4.4 Genomförande 
Innan vi delade ut enkäten tog vi kontakt med de två förskolechefer som ansvarade för de 

utvalda förskolorna. Genom telefonsamtal informerade vi om undersökningens struktur och 

syfte och bad om deras medgivande att lämna ut enkäter till förskollärarna. Innan utlämning 

av enkäterna tog vi kontakt med förskolorna och informerade om att vi skulle lämna ut 

enkäter, men även för att sätta i gång ett intresse hos de tillfrågade. När enkäten var klar 

besökte vi förskolorna för att personligen dela ut introduktionsbrev (bilaga 1) och enkät 

(bilaga 2), detta för att skapa en personlig kontakt till dem och på så sätt eventuellt kunna få 

flera svar och informera om enkätundersökningen muntligt. Introduktionsbrevet gav 

information till de tillfrågade angående undersökningens syfte, om oss, om att 

undersökningen var konfidentiell samt när enkäten skulle återhämtas och var. När 

inlämningsdatumet för undersökningen kom besökte vi återigen förskolorna och samlade in 

enkäterna, i medföljande kuvert.  

 

4.5 Bearbetning av material 
När vi skulle bearbeta och gå igenom materialet började vi med frågorna som hade fasta 

svarsalternativ, och räknande ihop summan på varje alternativ. Därefter gick vi igenom de 

öppna frågorna och kategoriserade svaren. Därmed blev det tydligt hur många som tyckte 

lika. Sedan räknade vi ut procenten kring svarsalternativen och fick då fram exempelvis störst 

och minst andel kring varje fråga och dess svar. Vi valde att redovisa resultatet i procent då vi 

ansåg att det ger en bättre förståelse av undersökningen med tanke på att resultatet blir 

tydligare eftersom det blir mer påtagligt hur stor andel som angivit ett visst svar.  

 

4.6 Undersökningens tillförlitlighet 
Vi anser att de metoder vi använt är relevanta för undersökningen. Stukat (2005) menar att en 

enkätundersökning ger ett bredare underlag och därmed en högre reliabilitet. 

Enkätundersökningen innehöll 18 frågor, vilket kan vara för omfattande, men eftersom en del 

frågor hade fasta svarsalternativ och vi började med bakgrundsfrågor om respondenten, anser 

vi inte att enkäten blev för omfattande. För att fånga intresset hos respondenterna började vi 

med lätta bakgrundsfrågor. Stukát menar att de först frågorna ska vara lättbesvarade för att på 

det viset öka chanserna att få svar. Frågorna i enkäten var relevanta för undersökningens 

frågeställningar, vilket leder till att vi fick svar på det vi ville undersöka.  

 Av 31 utdelade enkäter fick vi svar på 26 enkäter, därav blev inte bortfallet stort, 

vilket ökar kvalitén på arbetet. 

 

4.7 Etiska överväganden 
Stukát (2005) informerar om etiska aspekter och menar att informationskravet innebär att de 

som deltar i undersökningen ska informeras om undersökningens syfte och att deltagandet är 

frivilligt, alltså att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Det ska även framgå 

hur resultatet kommer att användas och presenteras. Samtyckeskravet går ut på att deltagandet 

sker frivilligt och att de har rätt att själva bestämma över sin medverkan samt på vilka villkor 

de ska medverka. Det medför inga följder ifall någon väljer att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär i sin tur att alla berörda parter ej går att koppla till enskild 

person, och att alla medverkande förstår att alla uppgifter sker konfidentiellt. Nyttjandekravet 

betyder att den insamlade informationen endast får användas för forskningsändamål. Det ska 

framgå vart forskningsresultaten kommer att publiceras. Dessa fyra krav har vi informerat de 

tillfrågade om, både skriftligt genom introduktionsbrevet och muntligt vid besök på 

förskolorna.  
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5. RESULTAT 
 

Under den här rubriken kommer vi att presentera resultatet från undersökningen. För att göra 

detta tydligare har vi valt att dela upp resultatet i underrubriker. Av 31 utdelade enkäter fick vi 

tillbaka 26 enkäter. För att synliggöra resultatet och tydligt visa hur stor andel som angivit ett 

visst svar valde vi att använda oss av procent. För att förstå vissa begrepp som respondenterna 

använder kommer en kort begreppsförklaring i form av två citat från de svar som 

förskollärarna angivit i enkäterna. 

UNIKUM – ”ett underlag via internet där det finns olika IUP-mallar (individuella 

utvecklingsplaner) att välja på. Mallarna består av olika delar – intervjufrågor till barnen, 

frågor till pedagoger utifrån Lpfö98, frågor till föräldrarna och så själva utvecklingsplanen. 

Ett verktyg som gör det lätt att samarbeta kring mål, planer och dokumentation.” 

TRAS – ”Tidig Registrering Av barns Språkutveckling, underlag för att kartlägga 

språkutveckling.” 

 

5.1 Bakgrundsinformation om respondenterna  
Av respondenterna var 50 % mellan 31-40 år, av resterande var 4 % under 30 år och 46 % 

över 40 år. Vad gäller antal år i arbetet så var det ganska jämnt fördelat. Den största andelen 

av de medverkande hade arbetat inom förskolan i mindre än 10 år, vilket var 35 %. Tjugosju 

procent hade arbetat mellan 21-30 år, 23 % mellan 11-20 år och 15 % mellan 31-40 år. På 

frågan om vilken/vilka åldrar respondenterna arbetade med var åldersindelningen i 

barngrupperna varierande.  Den största andelen, 31 %, arbetade med barn i åldrarna ett till tre 

år. Därefter var åldrarna fyra till fem år mest vanlig, 23 %. Övriga 46 % arbetade med olika 

ålderskonstellationer, bland annat ett- till tvååringar och ett- till femåringar.  

 

5.2 Utvecklingssamtal 
För att presentera relevant data kring ämnet utvecklingssamtal använder vi oss dels av 

diagram, dels av löpande text.  
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Figur 2. Diagrammet visar hur många gånger förskollärare har utvecklingssamtal per barn. 
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Av respondenterna använde 100 % underlag eller hjälpmedel vid utvecklingssamtal. Det 

vanligaste hjälpmedlet var Unikum, som hela 77 % använde. Av dessa förekom det även 

andra hjälpmedel tillsammans med Unikum i form av exempelvis TRAS, portfolio och eget 

insamlat material. Av övriga använde 7,5 % enbart TRAS, och lika stor andel använde sig av 

frågeformulär till föräldrarna. Fyra procent använde sig av frågor som barnet besvarade i 

hemmet och resterande 4 % använde ”papper från förskolan”, vilket inte förklarades närmre. 

 I enkäten ingick en fråga om varför förskollärarna använde sig av underlag och 

hjälpmedel vid utvecklingssamtal. Den övergripande delen, 54 %, svarade att de använde det 

på grund av att det var bestämt från ledningen och kommunen, vilket i stora drag handlar om 

användandet av Unikum.  Trettioen procent menade att det var bra att använda en mall vid 

utvecklingssamtal och 15 % ansåg att det gav en helhetsbild av barnet.  

På frågan om vad förskollärarna anser är syftet med utvecklingssamtal svarade 42 % att det 

var för att synliggöra barnets utveckling och tid på förskolan, 35 % ansåg att det var för att 

skapa en gemensam bild av barnet, några poängterade att det var viktigt att skapa denna bild 

gemensamt mellan hem och förskola. Att skapa en bra relation till föräldrarna och visa barnets 

utveckling menade 19 % var syftet med utvecklingssamtal. Enligt kvarstående, 4 %, var 

utvecklingssamtal ett tillfälle för att checka av inskolningen och barnets utveckling. 

Diagrammet nedan visar om förskollärare anser att tiden som de lägger ned på 

utvecklingssamtal är väl använd tid. 
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Figur 3. Diagrammet visar om förskollärarna anser att tiden som de lägger ned på utvecklingssamtal är väl 

använd. 
 

En förskollärare belyser att ”Viktigt att vi i arbetslaget samlar våra gemensamma tankar 

önskar att vi hade mer tid för varje barn.” 

 

5.3 Kvalitetsredovisning 
Den största andelen av respondenterna svarade att de medverkade i en kvalitetsredovisning en 

gång per år. En förskollärare menar att ”Vi lämnar in en gång per år men diskuterar och håller 

den levande vid fler tillfällen.” 
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Figur 4. Diagrammet visar hur många gånger förskollärare medverkar i en kvalitetsredovisning. 

 

 

Förskollärarna fick frågan om vad de anser är syftet med kvalitetsredovisning, 50 % var enade 

om att syftet var att se utvecklingen i förskolan. Tjugotre procent menade att det handlade om 

att se om de nått målen, 11,5 % av dessa ansåg även att det var för att visa chefer och 

politiker. Att utvärdera verksamheten tyckte 7,5 % var syftet, medan lika många beskrev att 

det var för att se kvaliteten i förskolan. Fyra procent menade att det handlade om att 

synliggöra arbetet i förskolan för personalen och enligt samma andel rörde det sig om att 

analysera arbetet i förskolan. De övriga 4 % poängterade att det var för att visa arbetet i 

förskolan för föräldrar och allmänheten.  

Diagrammet nedan visar i vilken utsträckning förskollärare anser om tiden som 

de lägger ned på kvalitetsredovisning. 
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Figur 5. Diagrammet visar om förskollärarna anser att tiden som de lägger ned på kvalitetsredovisning är väl 

använd.  
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”Att cheferna ska ha en sammanfattning från alla enheter i rektorsområdet för att visa upp för 

politikerna. Ingen trovärdig bild av förskolan eftersom det ska komprimeras ihop med både 

skola, förskoleklass, fritids och förskola.” Så här beskriver en förskollärare 

kvalitetsredovisning.  

 

5.4 Utvärdering 
En förskollärare om utvärdering ”Utvärderar gör man hela tiden i huvud och på papper.” 

Diagrammet nedan visar hur ofta förskollärare medverkar i en utvärdering.  
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Figur 6. Diagrammet visar hur många gånger förskollärare medverkar i en utvärdering.  

 
Därefter ställdes frågan i vilka sammanhang en utvärdering av verksamheten genomförs. Den 

övergripande delen av respondenterna, 42,5 %, har svarat att det sker vid avdelningsmöten, 

arbetsplatsträffar, varje halvår samt enskilt var för sig i huvudet och på papper. Tjugotre 

procent uppgav att det används vid gemensam planering av verksamheten, 19 % poängterade 

att det sker en gång per termin. 11,5 % upplevde att det sker hela tiden och 4 % angav inget 

svar på frågan.  

 Enligt majoriteten, 61,5 %, är syftet med utvärdering att utveckla arbetet i 

förskolan. Att tydliggöra arbetet anser 26,5 % är det väsentliga, varav 15 % av dessa även 

belyser att det handlar om att utveckla arbetet. Sju och en halv procent vill genom utvärdering 

se vad som fungerar samt vad som fungerar mindre bra och 4 % framhäver det som underlag 

för planering.  

Diagrammet nedan påvisar om förskollärare anser att tiden som de lägger ned på 

utvärdering är väl använd tid. 

 



18 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ja, tiden är väl 
använd

Mera tid behövs Tiden är väl 
använd, men går 

alltid att förbättra

Nej, ta till vara på 
tiden bättre

Inget svar

Anser förskollärarna att tiden som de lägger 
ned på utvärdering är väl använd tid? 

 
Figur 7. Diagrammet visar om förskollärarna anser att tiden är som de lägger ned på utvärdering är väl använd.  

 

På följande sätt poängterar en förskollärare utvärdering i förskolan. ”Om vi inte pratar, kan vi 

inte arbeta. Yrket är mångfacetterat. För att få flyt ”flow” och arbetsglädje är det A och O att 

samtala och reflektera om vad/hur man gör och varför. Goda samtal leder till ett gott 

arbetsklimat för barn och vuxna.” 

 

5.5 Pedagogisk dokumentation 
På frågan om vad förskollärarna uppfattade att pedagogisk dokumentation är blev svaren 

väldigt varierande. Foton och texter kring barnet var det mest förekommande svaret, som  

30,5 % uppgav. Därefter svarade 15 % att det kretsade kring barnets utveckling och lika 

många menade att det är för att synliggöra arbetet. Sju och en halv procent lyfte pedagogisk 

dokumentation som reflektion, diskussion och utveckling. Allt som dokumenteras, 

dokumentation av barn och verksamhet, Unikum, portofolio, att se alla barn, att bli bättre som 

pedagog, barnen och utvärdering fick alla 4 % var av respondenterna. De återstående 4 % 

angav inget svar.  

Nittiosex procent av de medverkande uppgav att de använde sig av pedagogisk 

dokumentation i olika former och en person, 4 %, använde det ej. På vilket sätt 

respondenterna arbetade med pedagogisk dokumentation uppgav 46 % att det rörde sig om 

portofolio, den största andelen använde även portfolio tillsammans med andra verktyg såsom 

teckningar, foton och Unikum. Trettioåtta och en halv procent använde sig av foton i olika 

konstellationer bland annat tillsammans med anteckningar och utvärderingar. Genom 

anteckningar och utvecklingssamtal menade 4 % att de på så sätt arbetade med pedagogisk 

dokumentation. Observationer, reflektioner och utvecklingssamtal var ett annat sätt som 4 % 

arbetade med. Fyra procent belyste tematiskt arbete så som ”först är man i skogen och plockar 

tussilago. Sedan målar barnen egna tussilago. Man kan pressa och använda de man plockat 

också. Allt fotas. Sedan sammanställs bilderna och konsten placeras så att barnen ser och kan 

språka om det. Koppla gärna in Lpfö98 i rubriken”. Sju och en halv procent angav inget svar. 

 Förskollärarna anser att syftet med pedagogisk dokumentation är främst att se 

barnens utveckling, vilket 42,5 % svarade. Femton procent uppgav att syftet var att visa 

föräldrar. Elva och en halv procent menade att det var att tydliggöra arbetet och 7,5 % för att 

utveckla förskolan. Att se utvecklingen hos barnen samt att se arbetet i verksamheten svarade 
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7,5 %. Fyra procent angav att det handlade om att underlätta utvärdering medan lika stor 

andel menade att det var för att visa barnen. Sju och en halv procent svarade inte på frågan.  

I diagrammet nedan synliggörs om förskollärare anser att tiden som de lägger 

ned på pedagogisk dokumentation är väl använd tid. 
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Figur 8. Diagrammet visar om förskollärarna anser att tiden som de lägger ned på pedagogisk dokumentation är 

väl använd. 

 

Angående tiden ger en förskollärare sin synpunkt på att ”det har blivit en stor del som går åt 

till dokumentation av arbets- barnfri- och fritid. Det går åt tid som egentligen tas från barnens 

tid med oss pedagoger.” 
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6. DISKUSSION 
 

Här kommer vi att diskutera resultatet från undersökningen, litteraturen och forskning. Vi 

kommer även att gå igenom metoden och diskutera för- och nackdelar med den samt peka på 

vidare forskning inom ämnet.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi har valt att även här dela upp resultatet i samma underrubriker som tidigare för att 

tydliggöra slutsatserna och för att underlätta för läsaren.  

 

6.1.1 Utvecklingssamtal 

Skolverket (1998, 2005) belyser att utvecklingssamtalen ska ske regelbundet och kontinuerligt 

med barnens föräldrar. Enligt den största delen av respondenterna sker utvecklingssamtal en 

gång per halvår och en liten andel belyser att det ibland kan ske oftare beroende på behovet av 

utvecklingssamtal mellan förskola och hem. Den litteratur vi har använt poängterar inte hur 

ofta ett utvecklingssamtal skall förekomma i förskolan, utan belyser bara att det ska ske 

regelbundna samtal. Utifrån detta funderade vi kring vem som egentligen avgör när 

utvecklingssamtal ska ske och i vilken omfattning. Vissa av de tillfrågade förskollärarna 

genomförde utvecklingssamtal en gång per år med motiveringen att den barnfria tiden har 

minskat och på grund av detta har det gjorts indragningar på utvecklingssamtalen.  Vår 

reflektion gällande detta, är om det är värt att minska ned tiden på utvecklingssamtal då det 

handlar om barnets utveckling. Vi menar att det borde finnas någonting annat att dra ned på, 

som möjligtvis inte påverkar barnet och föräldrarna i samma utsträckning som detta faktiskt 

gör. Det kan vara ett svårt val, men vi vill ändå poängtera vikten av regelbundna samtal med 

barnets föräldrar eftersom det även handlar om en god relation mellan hem och förskola. 

 Syftet med utvecklingssamtal menar Markström (2008) är att garantera barnets 

utveckling, att skapa en gemensam bild av barnet mellan hem och förskola. Skolverket (1998) 

belyser att det handlar om barnets utveckling, trivsel samt lärande både i och utanför 

förskolan. Av respondenterna har den största andelen angivit att syftet är att synliggöra 

barnets utveckling och tid på förskolan, vilket stämmer bra överens med vad litteraturen 

säger. Nästan lika stor del menar att det handlar om att skapa en gemensam bild av barnet 

mellan hem och förskola. Det är tydligt att respondenterna förstår syftet med 

utvecklingssamtal. Vi tror att det kan bero på att själva samtalet och kontakten med hemmet 

är väl förankrat i förskolans arbetssätt, som i sin tur gör att det blir en viktig del av förskolans 

arbete. En annan aspekt kan vara att utvecklingssamtal får mera utrymme i förskolan i form 

av hjälpmedel och underlag som hela tiden utvecklas, vilket leder till att utvecklingssamtalen 

uppmärksammas och regelbundet diskuteras av förskollärarna.  

 De flesta av respondenterna ansåg att tiden som de lägger ned på 

utvecklingssamtal var väl använd, medan en mindre grupp ansåg att det behövdes mera tid. 

Vissa poängterade i enkäten att det var onödigt att lägga tid på Unikum eftersom det var få 

föräldrar som gick in och läste informationen. Att vissa föräldrar inte lade ned någon större tid 

på Unikum, tror vi dels kan bero på att de inte känner sig bekväma med att ha kontakt med 

förskolan via internet och dels att det inte hunnit bli någon rutin för dem vilket kan förändras 

då barnet blir äldre och börjar skolan. 

 

6.1.2 Kvalitetsredovisning 

Den skriftliga redovisningen bör ske regelbundet för att stämma av hur långt verksamheten 

har kommit i förbättringsarbetet (Skolverket, 2006a). Den största andelen av respondenterna 

angav att de genomförde kvalitetsredovisning en gång per år, då de använde utvärdering som 

grund och material för redovisningen. Därmed bekräftas att redovisningen sker regelbundet 
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varje år, och enligt vissa respondenter två gånger per år. Att tiden kring kvalitetsredovisning 

stämmer med litteraturens och respondenternas uppfattning menar vi kan bero på att chefer 

och ledning trycker på detta. Eftersom det är en del i förskolans arbete som bland annat är till 

för allmänheten och måste upprättas varje år enligt lag, är det inget som respondenterna kan 

bortse ifrån, utan det tillhör förskolans arbete.  

 Syftet med kvalitetsredovisning, enligt Skolverket (2008) är uppföljning och 

utvärdering av verksamheten. Skolverket (2006a) menar att kvalitetsredovisningen 

sammanfattar hur långt förskolan kommit i uppnåendet av de nationella målen vid en viss 

tidpunkt. Respondenterna angav en stor skillnad kring syftet med kvalitetsredovisningen. 

Hälften ansåg att det rörde sig om att se utvecklingen i förskolan medan andra uppgav att det 

handlade om att se ifall de nått målen. Andra svar var att visa arbetet för chefer och politiker 

samt för föräldrar och allmänhet. Fastän svaren var ganska varierande så fanns det ändå 

likheter med vad litteraturen menar att syftet för kvalitetsredovisning är. Att det uppkom 

många varierande svar kring denna fråga tror vi kan bero på att syftet inte är helt förankrat hos 

respondenterna. Vissa belyser att syftet med kvalitetsredovisning är att visa för chefer och 

ledning. Vi menar att om så är fallet kan det röra sig om att synliggöra förskolans arbete för 

att eventuella resurser och pengar som tilldelas av chefer och politiker ska komma 

verksamheten till nytta. 

  

6.1.3 Utvärdering 

Kommunallagen (2009b) säger att utvärdering av förskolans verksamhet ska ske 

kontinuerligt. Skolverket (2008) uppger att det är vanligt att personalen inom förskolan 

utvärderar veckovis tillsammans på avdelningen för att sedan göra en större utvärdering i 

slutet på varje termin. Detta styrks genom respondenternas svar då de flesta svarar att 

utvärderingen sker var för sig i huvudet och på papper, på gemensamma möten samt en gång 

per termin. Att utvärdering förekommer ofta hos respondenterna anser vi beror på att de vill 

reflektera över hur verksamheten fungerar, vilket inte enbart går att göra vid bestämda 

tillfällen. Det är något som sker kontinuerligt och som ibland kan behövas efter varje moment 

för att kunna utveckla det till nästa gång så att det till exempel passar barngruppen och 

verksamheten.  

 Syftet med utvärdering ansåg de flesta av respondenterna var att utveckla arbetet 

i förskolan, i likhet med Utbildningsdepartementet (2010) som menar att utvärdering är ett 

sätt att utveckla och förbättra förskolans verksamhet. Det är värt att notera att respondenterna 

beskriver syftet med utvärdering i likhet med litteraturen. Det anser vi är ett tecken på att 

syftet är tydligt och har nått fram till respondenterna. Hur detta kan ha nått fram till dem är 

svårt att säga, men en anledning kan vara att det är en så stor och viktig del av förskolans 

verksamhet att det nästan blir en självklarhet.  

 Vad gäller tiden som förskollärarna lade ned på utvärdering ansåg mer än 

hälften att de behövde mera tid för detta, en liten del menar att tiden kan tas tillvara på ett 

bättre sätt. Vi menar att en anledning till detta kan vara att det är en viktig del av förskolans 

arbete och därför behövs mycket tid för att kunna utveckla verksamheten.  

 

6.1.4 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation innebär enligt Skolverket (2008) att arbetslaget tillsammans 

använder dokumentation som underlag för reflektion och diskussion. En liten andel av 

respondenterna menar att pedagogisk dokumentation är reflektion, diskussion och utvärdering 

vilket stämmer med skolverkets definition. Att synliggöra barnets utveckling var ett vanligt 

förekommande svar från respondenterna vilket stämmer överens med Ellmin och Ellmin 

(2003) som hävdar att pedagogisk dokumentation är ett sätt för barn, personal och föräldrar att 

följa barnets utveckling. 
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 Skolverket (2008) menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att lägga 

fokus på barnen och verksamheten och utvärdera verksamhetens betydelse för barnens 

utveckling och lärande. Lpfö98 (Skolverket, 1998) anser att pedagogisk dokumentation är ett 

sätt att bedöma verksamhetens kvalitet och vad som kan utvecklas i förskolan. Nästan hälften 

av respondenterna anser att syftet är att se barnens utveckling, medan andra belyser att det är 

att utveckla verksamheten. Att en del av respondenterna menar att syftet med pedagogisk 

dokumentation är att se barnens utveckling medan vissa menar att det handlar om att utveckla 

verksamheten kan nog bero på hur respondenterna använder pedagogisk dokumentation. Det 

vi menar är att det kan användas för olika syften, vilket kanske är just det som framkommer 

av resultatet.  

 

6.1.5 Slutsats 

En av våra frågeställningar var att få reda på hur förskollärarna upplever tiden vad gäller 

dessa arbetsuppgifter. Vårt resultat visar på att tiden som de i dagsläget har är väl använd, 

men att den största andelen av respondenterna belyser att det behövs mera tid för att hinna 

med att genomföra arbetsuppgifterna utan att behöva ta tid från barngruppen. Förskollärarnas 

tankar kring vad syftet är med utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och 

pedagogisk dokumentation stämde bra överens med vad litteraturen framhävde att syftet är. 

Därmed kan vi dra en slutsats att syftet är tydligt för respondenterna samt att mera tid behövs 

för att kunna genomföra ett bra arbete med barngruppen. Vi kan även koppla dessa 

arbetsuppgifter tillbaka till figur 1 i Inledningen. Bilden belyser att dessa uppgifter har ett 

samband och är beroende av varandra. Som grund för utvecklingssamtal ligger pedagogisk 

dokumentation. Utvärdering i sin tur är en viktig del inför genomförandet av 

kvalitetsredovisning. Vad dessa arbetsuppgifter har gemensamt är ett fortsatt utvecklings- och 

förbättringsarbete där individ och verksamhet ska synliggöras för att kunna genomföra 

framtida arbete på ett så bra sätt som möjligt.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Valet av undersökningsmetod stod mellan intervju och enkätundersökning, men eftersom vi 

ville få ett brett underlag för undersökningen föll valet på enkäter. Bryman (2002) menar att 

en enkätundersökning kan anpassas efter respondentens behov eftersom denna kan svara då 

han eller hon har tid och möjlighet. Detta ansåg vi var en fördel då det kan bidra till att 

minska risken för att respondenterna skulle känna stress under genomförandet av 

undersökningen. Vad gäller våra frågor i enkäten kan det nog uppfattas som för omfattande. 

Men på grund av våra frågeställningar ansåg vi att samtliga frågor var relevanta, och eftersom 

enkäten innehöll en del slutna frågor blev inte ifyllandet så omfattande som det annars kunde 

ha blivit. Resterande frågor var öppna frågor vilket kan leda till att respondenterna tolkar 

dessa olika vilket i sin tur kan leda till olikheter i resultatet. Vi anser att våra formuleringar 

var tillräckligt tydliga och vi fick inte så stora olikheter. På vissa frågor hade inte alla 

respondenter svarat, och på vissa frågor hade alla svarat fast svaret var inte alla gånger 

relevant för frågeställningen. Det är svårt att veta ifall de hade glömt att besvara frågan eller 

om frågan var oklar. En nackdel med enkäter, som vi hade i åtanke vid valet, är att bortfallet 

kan bli stort. Genom att dela ut enkäterna personligen, menar vi att bortfallet minskade 

eftersom vi då fick en annan slags kontakt med respondenterna än om utskicket gjorts per 

mail eller post. Av 31 utdelade enkäter återfick vi 26, vilket vi anser är en bra svarsfrekvens 

som stärker undersökningens tillförlitlighet. Vid bearbetningen av enkäterna medverkade vi 

båda vilket vi menar är en fördel med tanke på att vi fick tolka svaren tillsammans och få flera 

perspektiv på svaren.  
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6.3 Vidare forskning 
Kring detta ämne skulle vidare forskning vara mycket intressant, för det finns många olika 

vägar att gå och undersöka vidare. Ett exempel är att undersöka vad chefer anser om dessa 

arbetsuppgifter och jämföra det med personalens uppfattningar, vilket på så sätt blir en 

jämförande studie som kan synliggöra om budskapet från chefer har gått fram till personalen. 

Ett annat sätt kring vidare forskning om det här ämnet skulle kunna vara att jämföra hur olika 

kommuner arbetar med utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk 

dokumentation. Vid mer omfattande forskning skulle det vara intressant att studera flera 

arbetsuppgifter som ingår i en förskollärares vardag och eventuellt forska kring hur mycket tid 

dessa tar från barngruppen och eventuellt den barnfria tiden.  

 

 



24 
 

 

7. REFERENSER 
 

Litteratur: 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Dahlberg, G., Moss P. & Pence A. (2002) Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 

perspektiv - exemplet förskolan. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Elfström, I. (2005). Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt 

utvärderingsverktyg i förskolan. Stockholm: Lärarhögskolan. 

 

Ellmin, R. (1999). Portfolio: sätt att arbeta, tänka och lära. Göteborg: Gothia. 

 

Ellmin, R. & Ellmin, B. (2003). Att arbeta med portfolio: teori, förhållningssätt och praktik. 

Stockholm: Gothia. 

 

Eriksson, H. (1988). Se inte hindren - se målen!: om planering, utvärdering och 

dokumentation inom förskola och fritidshem. Solna: Esselte studium. 

 
Eriksson, M. (1998) Kvalitetstänkande skola. Kunskaper, frågeställningar och metoder för 

kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. Landskrona: GME. 

 

Gars, C. (2006). Utvecklingssamtal – en berättelse om barn, föräldrar och förskollärare. 

Stockholm: HLS förlag. 

 

Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I. (2009). Barns lärande: fokus i kvalitetsarbetet. 

Stockholm: Liber. 

 

Skolverket (1998). Läroplanen för förskolan. Lpfö98. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan. Allmänna råd och kommentarer. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2006a). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitetsredovisning. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket (2006b). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2008). Tio år efter förskolereformen – Nationell utvärdering av förskolan. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2009a). Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Redovisning av 

regeringsuppdrag U2008/6144/S. 
 

Steinberg, J. (2008). Professionella samtal. Konsten att leda utvecklingssamtal i förskolan. 

Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 



25 
 

Utbildningsdepartementet (2010). Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) 

om läroplan för förskolan. 

 

Wennström, K. (1999). Kompetens och kvalitet i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Artiklar: 
Lindgren, A-L. & Sparrman, A. Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans 

arbete med dokumentation. Pedagogisk Forskning i Sverige. 2003 nr 1-2 s. 58-69. 

 

Markström, A-M. Förskolans utvecklingssamtal – ett komplex av aktiviteter i tid och rum. 

Educare. 2008 nr 1 s. 51-67. 

 

Villanueva Gran, T. Det årliga mötet behöver utvecklas. Tidningen Förskolan. 2010 nr 6 s. 

35-36. 

 

Internet: 
Skolverket (2009b). ”Vad styr förskolan?” Hämtad 10 augusti 2010, från  

http://www.skolverket.se/sb/d/2406/a/3409 

http://www.skolverket.se/sb/d/2406/a/3409


26 
 

8. BILAGOR 
 

Förteckning över bilagor 

 

Bilaga 1 Introduktionsbrev 

Bilaga 2 Enkät 
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Bilaga 1 

Gävle 10-08-25 

 
 

 

 

 

Till förskollärare 

 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Högskolan i Gävle med inriktning 

förskola. Vi planerar att skriva ett examensarbete om hur Du som förskollärare upplever och 

ser på de olika arbetsuppgifterna som ingår i arbetet som förskollärare. Vi vänder oss därför 

till Dig och hoppas att Du vill besvara vår enkät.  

 

Undersökningens syfte är att belysa förskollärares uppfattning om arbetsuppgifterna 

utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk dokumentation som en 

del av förskolans vardag.  

 

Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Enskilda svar kommer alltså inte att redovisas och 

kunna kopplas till enskild person. Undersökningen kommer att resultera i ett examensarbete 

inom didaktik som i färdigt skick kommer att kunna läsas på www.uppsatser.se.  

 

En hög svarsfrekvens är viktig för studiens tillförlitlighet. Därför ber vi Dig vänligen att 

hjälpa oss genom att besvara formuläret och återlämna det i medföljande kuvert till din 

förskola senast fredag den XX september -10. 

 

Vid frågor eller funderingar angående enkätstudien, kontakta oss gärna.  

Tack på förhand för din medverkan! 

 

 

Linnéa Karlsson  Caroline Ström 

Tel: XXX   Tel: XXX 

Mail: XXX   Mail: XXX 

 

Handledare: 

Annie Hammarberg 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Högskolan i Gävle 

Tel: XXX 

Mail: XXX 

http://www.uppsatser.se/
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Bilaga 2 

 

Förskollärarens arbetsuppgifter 

 

1. Ange Din ålder. 

 

(   ) 20-30 år  (   ) 31-40 år 

  

(   ) 41-50 år  (   ) 51-65 år 

 

2. Ange antal år i arbetet. 

 

(   ) 0-10 år  (   ) 11-20 år 

 

(   ) 21-30 år  (   ) 31-40 år 

 

3. Ange vilken ålder/åldrar Du arbetar med. Kryssa i flera alternativ ifall Du arbetar med 

flera åldrar. 

 

(   ) 1-åringar  (   ) 2-åringar 

 

(   ) 3-åringar  (   ) 4-åringar 

 

(   ) 5-åringar 

 

 

4. Hur många gånger har Du utvecklingssamtal per barn? 

 

(   ) 1 gång/ år  (   ) 1 gång/halvår 

 

(   ) 2 gånger/halvår (   ) Annat ………. 

 

 

5. Använder Du något underlag eller hjälpmedel vid utvecklingssamtal? 

 

(   ) Ja  (   ) Nej 

 

 

a) Om ja, förklara vad Du använder. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

b) Om ja, vad är anledningen till att Du använder det? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Vad anser Du är syftet med utvecklingssamtal?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Anser Du att tiden som Du och ditt arbetslag lägger ned på utvecklingssamtal är väl 

använd tid? Förklara varför/varför inte. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Hur många gånger medverkar Du i en kvalitetsredovisning? 

 

(   ) 1 gång/år  (   ) 1 gång/halvår 

 

(   ) 2 gånger/halvår (   ) Annat ………. 

 

9. Vad anser Du är syftet med kvalitetsredovisning? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Anser Du att tiden som Du och ditt arbetslag lägger ned på kvalitetsredovisning är väl 

använd tid? Förklara varför/varför inte. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Hur många gånger medverkar Du i en utvärdering av verksamheten? 

 

(   ) 1 gång/dag  (   ) 1 gång/vecka 

 

(   ) 1 gånger/månad (   ) 1 gång/halvår 

 

(   ) 1 gång/år  (   ) Annat ………. 

 

12. Förklara Ditt svarsalternativ t.ex. i vilket/vilka sammanhang görs en utvärdering av 

verksamheten.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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13. Vad anser Du är syftet med utvärdering av verksamheten? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

14. Anser Du att tiden som Du och ditt arbetslag lägger ned på utvärdering är väl använd 

tid? Förklara varför/varför inte. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

15. Vad innebär pedagogisk dokumentation för Dig? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

16. Arbetar Du/Ni med pedagogisk dokumentation i förskolan? 

 

(   ) Ja  (   ) Nej 

 

a) Om ja, på vilket sätt arbetar Du/Ni med pedagogisk dokumentation? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

17. Vad anser Du är syftet med pedagogisk dokumentation? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

18. Anser Du att tiden som Du och ditt arbetslag lägger ned på pedagogisk dokumentation 

är väl använd tid? Förklara varför/varför inte.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 


