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Sammanfattning 
 

Vårt syfte med studien var att låta en representant från varje förskola i Solen kommun 

beskriva hur barns utveckling och lärande dokumenteras samt bearbetas och om 

dokumentationen används för att utveckla förskolans vidare arbetsprocesser. Vi har gjort 

studien inom vårt eget verksamhetsområde samt även i den kommun vi för närvarande är 

yrkesverksamma i; förskolorna i Solen kommun. Frågeställningarna utformades i samarbete 

med utvecklingsledaren för förskolorna i Solen kommun, de formulerades så att de kan 

komma att utgöra en del i att utveckla och synliggöra förskolornas systematiska 

kvalitetsarbete.  

Den metod vi arbetat utifrån är enkätfrågor med både öppna och slutna frågeställningar. De 

informanter vi valt ut, till att besvara vår enkät, är en grupp bestående av personer med 

adekvat utbildning från kommunens samtliga tretton kommunala förskolor. Dessa personer 

ingår i vad kommunen kallar för en ”nyckelpersonsgrupp” vars syfte är att vara drivande i 

utvecklingsfrågor inom förskolornas verksamhet. 

En kort beskrivning av resultatet från vår studie är att förskolorna i Solen kommun 

dokumenterar barns utveckling och lärande, men dokumentationen ser olika ut, dock är 

dokumentation i form av fotografier något som är vanligt förekommande. Delarna i 

dokumentationsarbetet som förskolorna sammantaget nämner är; analys, reflektion, 

diskussion, resultat, planering, ingångar, bearbetning, insamling, genomförande, uppföljning 

och utveckling av arbetsprocesser. De flesta förskolorna visar att dokumentationsarbetet 

används till att utveckla arbetsprocesser, men i beskrivningar uttrycks det olika och ganska 

otydligt. Vi ser att det är en kommun som satsar på att skapa en kvalitativ likvärdighet inom 

förskolornas verksamhet. Däremot är det självskattningsverktyg som förskolorna är ålagda att 

använda sedan augusti 2014, inte helt förankrat ute i alla verksamheten ännu. Det som våra 

informanter nämnde som största faktorn som försvårar deras dokumentationsarbete är 

tidsaspekten samt undermåliga hjälpmedel. Personalens frånvaro nämns också som ett hinder. 

Solen kommun är ett påhittat kommunnamn för att få så stor anonymitet som möjligt för våra 

informanter. 

 

Sökord: Dokumentation, förskola, kvalitetsarbete 
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Förord 
 

I förordet vill vi tacka några få men väl utvalda personer, först och främst våra närmaste 

arbetskamrater inom vår egen förskola som uppmuntrat oss genom åren och fått agera 

försökspersoner när vi kommit med våra tankar och idéer till vår gemensamma verksamhet. 

Vi är också medvetna om att de ibland fått arbeta lite extra vid vår frånvaro, men vi vet också 

att det även bidragit till utveckling hos dem! Vi tackar vår utvecklingsledare för förskolan i 

kommunen som till viss del deltagit i våra frågeställningar samt gav oss tillåtelse att på ett 

enkelt sätt knyta oss samman med en vad vi kallar informantgrupp bestående av kompetenta 

förskollärare. Vi tackar även vår närmsta biträdande förskolechef samt kommunens 

skolutvecklare som gett oss möjlighet och viss tid, självklart även de informanter som tog sig 

tid att fundera och svara på våra frågor, Lizbeth Engström som varit vår handledare under vår 

skriv process och som vi bollat tankar med samt visat väg i vårt arbete. Vi tackar även 

varandra som gett oss själva ork till hela vår långa gemensamma resa och fortsatt lust till 

lärande och utveckling. Tack! 
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Inledning 
 

Vi som tillsammans genomfört den här studien har under en lång period också studerat 

tillsammans, dels genom Lärarprogrammet i två olika etapper under en tidsperiod på 9 år. 

Dessutom har vi läst en kurs inom förskolelyftet, vilket gett oss många insikter och idéer om 

vad vi själva skulle vilja utveckla i våra verksamheter.  

Något som varit högaktuellt under hela den här perioden är begreppet dokumentation och då 

inte minst pedagogisk dokumentation. Med dessa två begrepp ständigt närvarande i våra 

verksamheter har vi kommit till insikt med att det är ett viktigt verktyg till att synliggöra, 

utvärdera, analysera samt utveckla vår verksamhet. Vi anser att dokumentation ger oss själva 

och barnen möjlighet till egen och gemensam reflektion. Genom ett medvetet och genomtänkt 

dokumentationsarbete menar vi att vi har ett verktyg där vi kan säkerställa kvalitén i 

förskolan. I förordet till vår första läroplan för förskolan, Lpfö 98 står ”Genom pedagogisk 

dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i 

diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov” 

(Skolverket, 1998, s. 4). Men eftersom begreppet pedagogisk dokumentation inte benämns i 

den reviderade läroplanen, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 väljer vi att använda 

begreppet dokumentation i vårt arbete.  

Vår verksamhet innefattar oss själva, våra kollegor, barnen och deras vårdnadshavare samt 

vår gemensamma miljö. För att få tag i alla delar och finna den röda tråden som löper genom 

alla led i vårt arbete gäller det att använda dokumentationen som ett verktyg och som en 

naturlig del i arbetet, anser vi. Det är dessa, våra erfarenheter, som lett oss fram till val av 

tema att skriva om: Dokumentation av barns utveckling och lärande i Solen kommuns 

kommunala förskolor – en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Frågor som vi ställer oss 

är; hur använder man sin dokumentation, finns synen att det är ett ”måste” som tar tid, ser 

pedagogerna dokumentationen som ett verktyg till att utveckla verksamheten? Vår nyfikenhet 

kring valet av temat delas av vår utvecklingsledare för förskolan i kommunen som till viss del 

varit delaktig i frågeställningarna. Det gör att det känns meningsfullt att försöka finna fakta 

kring förskolornas arbete och göra ett försök till en kommungemensam sammanställning.  
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Bakgrund 
 

Den här bakgrunden är tänkt att visa på att ämnet är relevant och att det är en fråga som vuxit 

fram och utvecklats i sin ”viktighet” utifrån bland annat förskolans styrdokument, vissa 

utvärderingar och rapporter som gjorts genom åren samt aktuell kommuns egna 

utvecklingsinsatser. 

Året 1996 fördes ansvaret för förskolan över från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet och 1998 övertog Skolverket myndighetsansvaret från 

Socialstyrelsen. I augusti 1998 trädde förskolans första läroplan, Lpfö98 i kraft (Skolverket, 

2008) . Förskolans läroplan visar på de krav som staten har på förskolan men också på vilka 

krav och förväntningar som barn och deras föräldrar kan ha på verksamheten. I den första 

läroplanen från 1998 fanns följande områden som angav mål och riktlinjer: Normer och 

värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med 

förskoleklass, skola och fritidshem (Skolverket, 2008, s. 8-9). I och med införandet av 

läroplanen så gjordes en utvärdering som presenterades 2004 där det bland mycket annat 

framkom att läroplanen blivit ett stöd i det pedagogiska arbetet men att de yttre ramarna inte 

förändrats nämnvärt (Ibid., s. 10). Nästa utvärdering gjordes tio år efter läroplanens införande 

och då var en av frågorna hur man arbetade med utvärdering och kvalitetsutveckling (Ibid., s. 

11). Från oktober 2008 har Skolverket och Statens skolinspektion det övergripande 

tillsynsansvaret för förskolans kvalité och också för förskolornas likvärdighet. Med kvalité 

menar man hur väl en verksamhet svarar mot de nationella målen och de riktlinjer som anges, 

men även hur verksamheten genomförs och vilket resultat det blir (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 11).  

År 2010 gjordes en revidering av den befintliga läroplanen på uppdrag av regeringen där 

bakgrunden var att förskolans pedagogiska uppdrag hade fått en allt större betydelse det 

senaste årtiondet. Avsikten var att den utvecklingen skulle fortsätta så vissa förtydliganden 

behövdes göras (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). Ett av avsnitten som tillkom 

läroplanen efter revideringen var; Uppföljning, utvärdering och utveckling där man menar att 

syftet med dokumentation, uppföljning och utvärdering är att det ska bidra till att 

verksamheten i förskolorna utvecklas så att varje barn får tillgång till bra förutsättningar för 

utveckling och lärande (Ibid., s. 18). 

Innan den reviderade läroplanen trädde i kraft 1 juli 2011 fick Skolinspektionen i uppdrag av 

regeringen att kvalitetsgranska bland annat förskoleverksamheternas pedagogiska uppdrag – 

hur man arbetar för att stimulera och följa barns lärande i relation till läroplanen samt hur man 

arbetar för att systematiskt utvärdera sin verksamhet för att utveckla verksamheten 

(Skolinspektionen, 2011, s. 6). Något av det som granskningen visade var att det fanns behov 

av att förbättra arbetet kring kvalitetsarbetet på förskolorna samt att man måste blir bättre på 

att följa och dokumentera varje barns utveckling (Ibid., s. 12). I kvalitetsgranskningen har 

man funnit ett antal framgångsfaktorer som visar på en verksamhet med hög kvalité. En faktor 

är att pedagogerna följer och dokumenterar enskilda barns utveckling och lärande samt själva 

förändringen i kunnandet. En annan faktor är att man planerar, följer upp och utvärderar samt 

använder resultaten till utvecklingsarbete i verksamheten (Ibid., s. 13). 

I Solen kommun, där denna studie är gjord, startade ett kommungemensamt 

implementeringsarbete av den reviderade läroplanen med en gemensam föreläsning redan 
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2011. Efter det lämnades implementeringsarbetet över till de enskilda verksamheterna i 

förskolorna. Det medförde att utvecklingen av arbetsprocesser såg olika ut på förskolorna. 

Den kommungemensamma strävan efter likvärdiga verksamheter vad som avser en hög 

pedagogisk kvalité har sedan 2013 resulterat i en, vad kommunen kallar nyckelpersonsgrupp. 

Gruppen består av representanter från kommunens samtliga 13 kommunala förskolor där 

implementeringsarbetet med läroplanen var det första temat som föll ut i en utbildningsdag i 

”Att leda kvalitetsarbete”. Att detta nätverk fortgår även efter implementeringsarbetet är en 

del i att få till en likvärdighet i grunden för samtliga kommunala förskolor i Solen  

kommun - och därmed också kunna systematiskt kvalitetssäkra verksamheten i kommunens 

förskolor. I kommunen har man även från läsåret 2014 börjat använda sig av ett gemensamt 

självskattningsverktyg som Skolverket tagit fram och som kallas för BRUK – bedömning, 

reflektion, utveckling, kvalitét. Tanken med det verktyget är att det ska fungera som ett stöd i 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

2012 gjorde Skolinspektionen ytterligare en kvalitetsgranskning av 42 förskolor runt om i 

landet och Solen kommun hade två förskolor som fanns representerade i den rapport som 

gjordes som ett resultat av granskningen. I den här studien studerar vi inte specifikt rapportens 

två förskolor i Solen kommun utan vad rapporten i sin helhet säger. Rapporten redovisar 

resultatet av kvalitetsgranskningen hur förskolorna arbetar med det förstärkta uppdraget efter 

revideringen av läroplanen (Skolinspektionen, 2012, s. 5).  Ett utvecklingsområde som fanns 

centralt var förskollärarnas ansvar att följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling 

och arbetslagets genomförande av det samt hur analyserna används för att utveckla 

förskolornas verksamhet (Ibid., s. 46).  

Under denna studies skrivande 2015, gjorde Skolinspektionen en tillsyn ”avsett det samlade 

ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen förskola” i Solen kommun. I beslutet kan 

man bland annat läsa att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas i 

förskolorna. Man kan även läsa att man inom ramen för kvalitetsarbetet ska säkerställa att det 

sker en uppföljning av barngruppernas sammansättning och storlek för att kunna ”erbjuda 

barnen en utvecklande och trygg miljö utifrån läroplanens uppdrag” (Skolinspektionen, 2015, 

s. 2). 

Mot denna bakgrund ville vi undersöka hur pedagogerna på förskolorna i Solen kommun 

angripit och tolkat delar av styrdokumentet och dess uppdrag efter revideringen 2010. De 

delar vi fokuserar på är hämtade ur förskolans styrdokument Läroplanen för förskolan, 

Lpfö98/10 och utifrån området ”Uppföljning, utvärdering och utveckling” och mer precist om 

dokumentationsarbetet kring barns utveckling och lärande. Meningen med detta uppsatsarbete 

är inte att peka ut ”dåliga” förskolor eller de som lyckats mindre bra med 

dokumentationsarbetet. Vi hoppas i stället att kunna bidra med att visa ”goda” exempel, samt 

kunna identifiera eventuella utvecklingsområden för kommunen att satsa vidare på, både på 

huvudmannanivå, men även på verksamhetsnivå. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte med studien är att låta en representant från varje förskola i Solen kommun beskriva 

hur barns utveckling och lärande dokumenteras samt bearbetas och om dokumentationen 

används för att utveckla förskolans vidare arbetsprocesser.  

Med utgångspunkt i syftesbeskrivningen av studien så formulerade vi följande 

frågeställningar: 

o Dokumenteras varje barns utveckling och lärande på förskolorna i Solen kommun och 

hur görs det?  

o Vilka olika delar ingår i dokumentationsarbetet om barns utveckling och lärande på 

förskolorna?  

o Används resultatet av dokumentationsarbetet till att utveckla förskolornas 

arbetsprocesser och i så fall hur?  

o Finns det specifika faktorer som försvårar dokumentationsprocessen på förskolorna 

och finns det några utvecklingsområden?  
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Litteraturavsnitt 
 

Två år efter införandet av läroplanen (Lpfö 98), skriver Hillevi Lenz Taguchi (2000) i sin 

doktorsavhandling att det inte finns någon forskning kring hur det observeras och 

dokumenteras ute på förskolorna. Däremot att det finns en hel del litteratur med metoder och 

tekniker om hur detta skulle kunna gå till (2000, s. 29). Sedan dess har det skrivits en del 

kring ämnet och vi ser även vår egen studie som ett ytterligare tillägg till dessa tidigare 

skrivningar. Den litteratur vi använt oss utav är litteratur som vi valt ut bland en stor mängd 

litteratur som vi själva haft i våra studier, litteratur vi har på vår arbetsplats, litteratur vi funnit 

intressant i andras uppsatsskrivande. Vi har i vårt arbete hänvisningar och kommentarer mot 

en del rapporter och forskning som vi håller oss uppdaterade med genom vårt arbete. Vi väljer 

i vårt litteraturavsnitt att belysa våra frågeställningar mot vad vi anser vara relevant litteratur 

inom området.  

Läroplanen och forskning kring dokumentation om barns utveckling och lärande  

Vid revideringen av läroplanen (2010) har en hel del förtydliganden gjorts. För att utvärdera 

förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande 

följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2010, s. 14). Detta kräver att pedagogerna i 

förskolan har god kännedom om varje barns utveckling och vart de är på väg att utveckla 

förståelse eller kunnande om, deras potentiella utvecklingsnivå som Ivar Bråten skriver om 

redan på 1990-talet (1998, s. 23-24). Förskolechefens ansvar fick också ett förtydligande i ett 

eget avsnitt i den reviderade läroplanen vilken är den som har det övergripande ansvaret att 

leda kvalitetsarbetet och hur det ska genomföras. Förskolechefen ska se till att personalen får 

de förutsättningar och den kompetens de behöver för systematiskt följa upp, dokumentera och 

utvärdera verksamheten (Skolverket, 2012a, s. 16). Förskolans läroplan innehåller inga 

individuella kunskapskrav vad varje barn skall kunna vid en viss tidpunkt, så där har 

förskolechefen ytterligare ett ansvar att se till att enheten har den dokumentation med analys 

och bedömning av hur väl förskolan arbetar mot målen och då både när det gäller varje barns 

utveckling och lärande och i relation till de åtgärder förskolan gör (Ibid., s. 22). 

I skolverkets rapport, tio år efter förskolereformen kan man läsa att allt sedan den första 

utvärderingen gjordes 2004, i Förskola i brytningstid, visar kommunenkäten som gjorts, att 

mer än hälften av alla kommuner valt att satsa på kompetensutveckling vad gäller pedagogisk 

dokumentation. Den visade också att en ökning skett vad gäller hur många som dokumenterar 

ute på förskolorna. Det vanligaste sättet att dokumentera var att använda sig utav pärmar eller 

portfolios till varje barn för att samla alster, fotodokumentation, barnintervjuer och andra 

dokument där man kan följa barnens utveckling och lärande. Materialet används sedan i 

utvecklingssamtal med föräldrarna samt löpande för att visa upp vad som sker i 

verksamheten. Det har också blivit vanligare att dokumentationen används som ett 

reflektionsverktyg i arbetslaget och tillsammans med barnen (Skolverket, 2008, s. 69).   

Barns erfarenheter och förändrade förmågor inom de olika målområdena i läroplanen ska 

följas upp, dokumenteras och analyseras. Det ska göras i förhållande till vad förskolans 

verksamhet bidragit till. Dokumentation om varje enskilt barns utveckling och lärande ska 

framkomma neutralt, beskrivande och vara fri från bedömning. Dokumentation som 

observationer, självvärderingar, barnintervjuer, portfolios, pedagogisk dokumentation, 

föräldraenkäter är exempel på uppföljningsmetoder, vilka kan ligga till grund när förskolans 

kvalitet ska analyseras och utvärderas (Håkansson, 2013, s. 150-151).  I Skolinspektionens 
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Kvalitetsgranskning framkom att många pedagoger ute i förskolorna observerar för att få tag i 

barns utvecklings och kunskaps nivå för att kunna möta upp med verksamheten men att det 

råder stor osäkerhet hur man rent praktiskt dokumenterar den och utan att det blir en 

bedömning eller betygsättning av barnet. Rapporten visade att det görs undermåligt eller inte 

alls och det gör att man inte får heltäckande underlag när det kommer till analys och 

utvärdering av förskolans kvalitet (Skolinspektionen, 2011, s. 20-21). För att det ska bli 

möjligt att kunna tala om vad barn lärt sig inom ett område behöver man ha kunskap om dess 

kunnande innan aktiviteten startar och därifrån har man ett bra utgångsläge till vad man vill 

att barnen ska få vara med om och lära inom området och genom att dokumentera hela 

arbetsprocessen kan man genom analys av dokumentationen få kunskap om barnets 

förändrade kunskap. Och därav blir det också möjligt att tala om barnets lärande och 

utveckling i relation till förskolans uppdrag och verksamhetens mål (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 78). 

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

Det krävs först en förklaring kring begreppet systematisk kvalitetsarbete i förskolan, vad 

innebär det? I de allmänna råden som Skolverket skrivit kring systematiskt kvalitetsarbete 

handlar arbetet om att varje enhet ska följa upp verksamheten samt analysera resultaten 

utifrån de nationella målen. Vidare ska man utifrån resultatet planera vidare och utveckla 

verksamheten (Skolverket, 2012a, s. 11). Systematiskt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som 

handlar om att finna utvecklingsområden för att öka måluppfyllelsen till de nationella målen 

(Ibid.). I det rådande styrdokumentet för förskolan; Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, står 

att ” Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas”( Skolverket, 2010, s. 16). Och kvalité i förskolan handlar om 

enhetens organisation, innehåll och genomförandet till hur varje barn ges de bästa 

förutsättningar till utveckling och lärande, utvärdering av detta ska leda till bättre 

arbetsprocesser (Ibid.). Det står att detta arbete ska göras kontinuerligt och systematiskt, med 

detta menar man att det ska ske strukturerat och fokuserat mot en långsiktig utveckling, det är 

upp till varje enhet att hitta sina egna rutiner för detta arbete (Skolverket, 2012a, s. 11). 

I den kvalitetsundersökning som Skolinspektionen genomförde 2012 av 42 förskolor kom 

man fram till att samtliga förskolor behövde utveckla sitt kvalitetsarbete på olika sätt. 

Kvalitetsarbetet verkade vara något som låg utanför den ordinarie verksamsamheten och var 

något man gjorde någon gång om året (Skolinspektionen, 2012, s. 46).  Man fick förklarat för 

sig att kvalitetsarbetet var något som var svårt och synen fanns att det var något som 

förskolechefen borde göra. De resultat som presenterades i redovisningarna var till stor del 

beskrivningar av gjorda aktiviteter utan analyser av vad dessa lett till för barnen (Ibid.). Ofta 

så ser pedagoger i förskolan dokumentation som något klart och man kan fundera kring hur 

den istället kan leda till nya insikter och det krävs stor kunskap för att använda den till analys 

och att dra slutsatser kring det resultatet (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 48).  

Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från barnens utveckling och lärande och det i 

relation till läroplanens olika strävans mål samt förskolans egen verksamhet sker i olika steg. 

Inget steg går att hoppa över för att arbetet ska bli lyckosamt. De olika stegen är enligt figur 

nedan (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 25). 
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Figur 1 Vår egen tolkning i bild av de olika stegen i förskolans kvalitetsarbete enligt Sheridan, Pramling Samuelsson(2009). 

Första steget innebär att man reflekterar utifrån sin syn kring barnens kunskap och lärande i 

relation till läroplanen (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 27). Nästa steg handlar om 

planering och själva genomförandet av verksamheten.  Dokumentation och vad som ska ligga 

i fokus i dokumentationsarbetet handlar steg tre om. Vidare så innebär det fjärde steget i 

processen att utvärdera och det innebär att se hur väl verksamheten har slagit ut i relation till 

barns lärande och läroplanens mål och tankar. Det femte steget är analys och tolkning vilket 

är ett steg som man inom förskolan upplever kan vara svårt och problematiskt. Informationen 

som dokumentation i sig ger leder inte till ny kunskap utan det är analysen och tolkningen av 

den. Måluppfyllelsen i förhållande till läroplanens mål, vilket handlar om hur väl 

verksamheten ger barnen möjligheter att utvecklas i relation till angivna strävansmål handlar 

det sjätte steget om. Redovisningen av verksamhetens resultat vilket då är det systematiska 

kvalitetsarbetet, hur barns kunskaper och lärande förändras i relation till läroplanens mål, är 

det sjunde steget som sedan leder fram till vad som bör utvecklas och då är man åter framme 

vid steg ett i processen (Ibid., s. 27-93).  

I Skolverkets stödmaterial Kvalitetsarbete i praktiken kan man läsa om systematiskt 

kvalitetsarbete enligt en cyklisk process enlig bild nedan. 
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Figur 2 Vår egen tolkning av Skolverkets cykliska process av kvalitetsarbete (2015). 

Frågan ”var är vi?” innefattar en uppföljning av tidigare resultat och måluppfyllelse bland 

annat hur väl verksamheten har gett möjligheter till barnens utveckling och lärande 

(Skolverket, 2015, s. 6). För att få svar på frågan ”vart ska vi?” sker en analys av den tidigare 

gjorda nulägesbedömningen. Ur analysen finner man utvecklingsområden i relation till 

styrdokument och uppdraget. Nästa steg är frågan ”hur gör vi?” och här ska planering utifrån 

de utvecklingsområden man sett ske. Genomförande och dokumentation av arbetsprocessen 

ska ske för att kunna följa upp på ett enkelt sätt. I uppföljningsfrågan ”hur blev det?” kan man 

skaffa sig ett nytt svar på frågan ” var är vi?” i detta arbetssätt blir utvecklingsarbetet mer 

framgångsrikt för varje varv som går i cykeln (Ibid., s. 10-17). 

Jan Håkansson (2003) tar i sin bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och 

fritidshem, -Strategier och metoder upp tre grundläggande komponenter som bör finnas med i 

ett systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Figur 3 Vår egen bild av komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Håkansson (2013, s. 12). 

Det är innehåll som innefattar alla våra styrdokument och våra lokala verksamhetsplaner. I 

första hand är det de nationella målen som finns skrivna i läroplanen och för förskolan är det 

30 olika mål som var och ett kan delas in i ett antal delmål. Självklart så kan inte alla mål vara 

föremål för det systematiska kvalitetsarbetet på samma gång. Processer som handlar om det 

konkreta arbetet som görs och den kommunikation som sker knytet till den insamlade 

informationen, i ett led av uppföljning, utvärdering och utveckling. Den kommunikation som 

rör det systematiska kvalitetsarbetet är de diskussioner/samtal som sker med barn och 

föräldrar där lärdom ges om hur de uppfattar verksamheten. Det handlar även om all den 
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kommunikation som sker i arbetslagen både med och utan ledare. Tredje komponenten är 

metoder och handlar om hur data samlas in och vilka strategier man har, sedan hur det 

bearbetas och analyseras. Många kommuner väljer att använda sig av exempelvis BRUK för 

att man tycker arbetet blir enhetligt (Håkansson, 2013, s. 13). 

I förskolan är barnens låga ålder en speciell förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet 

till skillnad mot andra verksamheter. Med stigande ålder ges de förutsättningar att verbalt 

kunna uttrycka sig om verksamheten. Men nya metoder samt mer traditionella finns för att 

observera och dokumentera kvalitéer i den pedagogiska verksamheten. Det kan vara 

observationer som sker i interaktion med barnen, foto/video dokumentation och barnintervjuer 

som exempel. Dessa olika tillvägagångssätt används sedan som underlag till analys och 

utvärdering av förskolans kvalitet (Håkansson, 2013, s. 151). I den bästa av förskolor arbetar 

lärare med hög kompetens och som utformar sin verksamhet så att man genom 

dokumentationer och andra underlag får en tydlig kunskap om varje barns lärande och 

utveckling. Att utveckla verksamhetens kvalité för att utmana barnen kan handla om 

strukturella förändringar som en ommöblering eller förflyttning av material. Som lärare kan 

det viktigaste vara att reflektera över sitt eget förhållningssätt samt sina egna kunskaper inom 

verksamhetens olika ämnesområden (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 92-93).   
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Metod 
 

Val av metod  
Val av ämne bestämdes i en dialog med kommunens utvecklingsledare som delar vårt intresse, 

hon var även med och formulerade den första frågeställningen. 

När vi påbörjade vår studie och bestämt vad vi ville studera samt vilket syfte blev nästa 

självklara steg att välja metod (Hartman, 2003, s. 33). Vi fick tidigt klart för oss vilken metod 

vi ville använda. Vi gjorde en kvantitativ studie i form av en enkät, vi konstruerade enkäten 

med både öppna och allmänna frågor. Ett frågeformulär i enkätform är ett antal frågor som 

samlar information där samma frågor besvaras av flera personer individuellt vars svar kan 

användas för analys kring ett visst ämne (Denscombe, 1998, s. 106-107).  De öppna frågorna 

gjorde att vi kunde göra en kvalitativ analys och bearbetning vilket gav oss möjlighet att med 

ord beskriva uppfattningar, tankar och arbetssätt (Denscombe, 1998, s. 205; Larsson, 1994, 

s.164). Valet av metod gjordes ur ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005, s. 120), då vi tog hänsyn 

till tidsaspekten både för oss själva och de informanter vi tänkt använda oss utav. De frågor som 

vi förväntade oss skulle besvara våra frågeställningar var av typen öppna frågor där vi eftersökte 

beskrivande svar och som gav informanterna möjlighet att konstruera sina egna svar. I början 

på formuläret fanns även ett antal allmänna frågor där bland annat antal barn och olika 

yrkeskategorier skulle anges.  
 
De allmänna frågorna valde vi dels att ta med för att få en mjukare inledning till intervjuerna 

samt om vi skulle se några större skillnader i analysarbetet som kunde få sin förklaring utifrån 

svaren på de allmänna frågorna. Ett antal av de allmänna frågorna var av sådan karaktär att vi 

valde att presentera svaren i tabellform.  
 
Utifrån vårt syfte som i studien  är att låta en representant från varje förskola i Solen kommun 

beskriva hur barns utveckling och lärande dokumenteras samt bearbetas och om 

dokumentationen används för att utveckla förskolans vidare arbetsprocesser, så formulerade 

vi följande frågeställningar: 

o Dokumenteras varje barns utveckling och lärande på förskolorna i Solen kommun och 

hur görs det?  

o Vilka olika delar ingår i dokumentationsarbete om barns utveckling och lärande på 

förskolorna?  

o Används resultatet av dokumentationsarbetet till att utveckla förskolornas 

arbetsprocesser och i så fall hur?  

o Finns det specifika faktorer som försvårar dokumentationsprocessen på förskolorna 

och finns det några utvecklingsområden?  

Det var dessa frågeställningar som låg till grund för hur vi formulerade frågorna i enkäten, vi 

diskuterade formuleringar och vi arbetade mycket och noga med frågorna (bilaga 2). För att 

vara säkra på att de frågor vi formulerade uppfattades på rätt sätt lät vi ett par personer med 

adekvat erfarenhet testa att besvara våra frågor (Hartman, 2003, s.35).  Det gjorde vi för att 

säkerställa och på ett bra sätt kunna planera vår tid till arbetet samt att undgå att be om fler 

efterföljande svar (Denscombe, 1998, s. 109).  Innan vi kunde anse att våra frågor var klara 

lämnade vi in dem till både vår handledare vid Uppsala universitet samt till vår 

utvecklingsledare i kommunen för godkännande.  
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Att göra ett frågeformulär i enkätform medförde att vår tid kunde användas till att formulera 

frågor och analysera svar istället för att lägga kraft på fysiska möten med informanterna 

(Denscombe, 1998, s. 107). När vi gjorde frågeformuläret utgick vi från fem grundkriterier för 

att frågorna skulle ge tillräckligt bra information om ämnet, dessa kriterier var: 

o att vi skulle få fullständig information 

o att svaren kan tänkas vara sanningsenliga 

o att vi kunde tänka oss att svarsfrekvensen blir tillfredsställande 

o att vi följde de etiska normerna som finns  

o frågeformulärets utförbarhet (Denscombe, 1998, s. 125).  

Vi funderade även över valet av metodens lämplighet för vårt ändamål och då vi vände oss till 

informanter med adekvat utbildning och kompetens, samt att vi vet att det råder en öppenhet 

mellan förskolorna där man är van att dela med sig av sin erfarenhet fann vi vårt val riktigt 

(Ibid., s. 107).   

Urval 

Vi kom fram till att minst 13 stycken personer behövde användas i vår studie, vilket innebar 

en representant från varje förskola. Detta för att vi skulle kunna analysera svaren utifrån vårt 

syfte (Kvale, 1997, s. 97). I kommunen finns det en utsedd grupp personer vars uppgift är att 

delta i att utveckla förskolornas verksamheter, denna grupp kallas för nyckelpersoner i 

kommunen. Samtliga har adekvat utbildning/erfarenhet för det uppdraget och är utsedda av 

respektive förskolechef. Nyckelpersonerna träffas med gruppledare och förskolechefer en 

gång per månad och diskuterar pedagogiska verksamhetsfrågor. Syftet med träffarna är att 

skapa en likvärdig kvalité samt bidra till utveckling av arbetsprocesser i förskolorna. En utav 

oss som gör denna studie är med i denna grupp av nyckelpersoner, viktigt att påpeka är dock 

att hon inte deltagit som informant i studien.  Detta medvetna val av informanter gjordes då vi 

ansåg att de hade kunskap kring det vi önskade få besvarat i våra frågeställningar 

(Denscombe, 1998, s. 142).  

Gruppen av nyckelpersoner representerades utav en eller två personer från kommunens 

samtliga 13 förskolor. I en diskussion med utvecklingsledaren för Solen kommuns förskolor, 

kom vi fram till att denna grupp av personer var väl lämpade som informanter i vår studie. Vi 

gavs även tillåtelse att ta deras arbetstid i anspråk till att besvara våra frågor. Detta gjorde att 

vi även kände oss säkra på att vi kunde göra frågor som innehöll relevanta begrepp samt att 

kunskap om hela förskolans verksamhet fanns inom räckhåll (Ibid., s. 119-120). 

Datainsamling 

Då vi gjorde denna studie, till viss del i samarbete med kommunens utvecklingsledare för 

förskolan hade vårt första möte med våra informanter föranletts av ett godkänt 

samtyckesformulär av densamme (bilaga 1). Innan påskriften på samtyckesformuläret 

diskuterade vi syftet och vad vi kunde tänkas få fram med vår studie (Kvale, 1997, s. 107). I 

samtyckesformuläret fanns de forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven som 

Vetenskapsrådet har formulerat för forskning och dessa är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (2004, s. 6-14).  

Genom att utvecklingsledaren gav informanterna tillåtelse att besvara samtliga frågor krävdes 

ingen vidare överenskommelse med enskilda informanter då det i samtyckeskravet står 

beskrivet:  
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I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt 

känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller 

motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då också 

att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter 

och på vanlig arbetstid (2004, s. 9). 

 

Den av oss som gör denna studie och som för tillfället är en del i denna grupp av 

nyckelpersoner som vi nu utsett till våra informanter bad att få tid i anspråk på ett av gruppen 

reguljära möten. På mötet gjordes först en muntlig presentation av vår studie, dess innehåll 

samt syfte. Information om det påskrivna samtyckesformuläret av kommunens 

utvecklingsledare gavs också. Den av oss som informerade uppmuntrade även informanterna 

till att delta genom att beskriva att de skulle se det som en möjlighet att utåt få berätta om sin 

verksamhet och att eventuell problematik kunde få chans att synliggöras. Därefter delades 

frågeformuläret ut (bilaga 2). Med på mötet fanns även några utav kommunens biträdande 

förskolechefer. Tid för eventuella frågor gavs också på mötet. Att få möjligheten att träffa alla 

informanter på detta sätt gjorde att vi säkerställde att enkäterna hamnade där de skulle. Vi 

kunde även genom att få förklara vår studie få förståelse av vikten av att få in samtliga svar 

(Denscombe, 1998, s. 29). 

Enkätsvaren bad vi få skickade via kommunens internpost, detta gjorde att svaren förblev helt 

anonyma. Möjlighet att maila in svaren gavs också, men då påmindes man om att svaren inte 

blev anonyma för oss men en muntlig garanti lämnades på att i vårt skriftliga arbete utelämnas 

förskolan samt informantens namn (Hartman, 2013, s. 35). Alla i vår informant grupp har 

tillgång till en gemensam mail konferens via vår mailplattform, den finns bara tillgänglig för 

de personer som är med i denna grupp. På denna konferens finns möjlighet att lägga ut/läsa 

information samt besvara inlagd information mellan och av medlemmar i gruppen.  På denna 

konferens lades även vår enkät ut. Detta gjordes utifall någon ville skriva direkt i dokumentet 

med hjälp av dator. 

Tiden som informanterna fick på sig att besvara frågorna var tio dagar, detta sades muntligt på 

det mötet där vi mötte informanterna och där enkäten delades ut och stod även skrivet på 

enkäten. Sex dagar efter utlämnandet av enkäten gick en påminnelse ut via den mail konferens 

som nyckelpersonerna har tillgång till. När nio av de tio dagarna informanterna hade fått på 

sig att besvara våra frågor hade gått återstod fyra svar att få in. Då kontaktade vi 

utvecklingsledaren för kommunens förskolor och bad henne lägga ut en påminnelse på 

konferensen, tanken var att det skulle bli en vänlig men ”bestämd” påminnelse om sin 

arbetsuppgift– att besvara vår enkät. Efter tretton dagar hade vi våra samtliga svar. Då vi fått 

in alla svar så kunde vi säkerställa att vi kunde arbeta vidare utefter vårt syfte, som skulle 

spegla samtliga 13 kommunala förskolor Solen kommun (Denscombe, 1998, s. 29).  

Databearbetning 

När vi fått in samtliga 13 svar började vi med att göra en sammanställning av alla svar i ett 

gemensamt dokument. Detta gjorde vi för att snabbt och lätt kunna hitta specifika svar från 

samtliga förskolor utan att behöva bläddra bland 13 olika dokument. Det arbetet var 

tidskrävande men var väl värt mödan då det underlättade fortsatt bearbetning av materialet. 

Vidare diskuterade vi oss fram till vilka frågor i enkäten som besvarade våra frågeställningar, 

vissa frågeställningar krävde två svar utifrån enkäten för att bli besvarade. På detta vis så blev 

våra frågeställningar uppdelade enligt teman. 
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När vi började arbeta med vårt insamlade material kunde vi snart se att det fanns ett antal 

förskolor som hade ett speciellt arbetssätt. Innan vi började gå in i detalj av svaren så gjorde 

vi en uppdelning av dessa förskolor och övriga. En tanke var att se om vi kunde se några 

skillnader i resultatet på våra frågeställningar mellan dessa förskolor. För att enkelt kunna se 

eventuella skillnader så började vi sammanställa svaren med att ha en viss ordning på de två 

olika sorterna av förskolor. Förskola 1-9 blev förskolor med specifikt arbetssätt. Förskola 10-

13 med ej uttalat arbetssätt. Det faktum att vi inte kunde utläsa denna skillnad från början 

innebar ett merarbete av vår sammanställning av svaren enligt tidigare. Tid lades på att byta 

plats på förskolorna i sammanställningen. Genom att koda materialet så underlättades vidare 

analysarbete (Denscombe, 1998, s. 247).   

Det som vi sedan gjorde var att dela upp våra ”teman”, frågeställningar mellan oss och sedan 

utgå från vår sammanställning och i löpande text beskriva ett resultat kring varje tema. 

Halvvägs in i detta område så gjorde vi en klassisk kullerbytta – vi fick insikten att detta sätt 

att beskriva gav oss inga chanser till att kunna urskilja de olika förskolornas tankar kring 

dokumentationsarbetets process. Det gav endast en sammantagen bild av samtliga förskolor i 

kommunen. Detta ledde oss till att välja att i löpande text presentera förskola för förskola. 

Etiska överväganden 

Vi utgick från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i skriften Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002, s. 6-14). Där vi berättade för ansvarig för 

vår informant grupp om följande: 

 

o Informationskravet – vad rapporten kommer att handla om samt hur den kan 

komma att användas. 

o Samtyckeskravet- deltagandet är frivilligt. 

o Konfidentialitetskravet- att vi inte för uppgifterna vidare och att inga andra 

kommer att ha tillgång till vårt material. 

o Nyttjandekravet- att uppgifterna endast används till detta forskningsändamål. 

För att informanternas svar verkligen skulle vara anonyma och inte kunna hamna i orätta 

händer så valde vi att skriva ut de svar vi fick via mail och sedan radera mailet. Alla svaren 

förvarades under arbetets gång inlåst. Vi gjorde även en kopia på samtliga svar som också 

förvarades inlåst på ett annat ställe. Vi valde även att ge studiens kommun ett okänt namn för 

att i största möjliga mån göra våra informanter anonyma i ett vidare perspektiv. 

Under arbetets gång förde vi även diskussioner kring hur vi skulle formulera oss i texten för 

att inte peka ut ett visst arbetssätt eller en viss förskola som varken sämre eller bättre. Även 

när vi kodade förskolorna samt gjorde diagrammet över fördelningen av barn och personal 

diskuterade vi i samråd med vår handledare risk till igenkännande. Vi är fullt medvetna om att 

informanterna själva kan se vilken av förskolorna som är sin egen. Det blir näst intill 

oundvikligt, men vi kan inte se att det skulle vara något hinder för att presentera resultatet 

som vi gör. Detta då det råder en öppenhet mellan förskolornas verksamhet i Solen kommun 

genom bland annat den nyckelpersongrupp som arbetar med utvecklingsfrågor. 
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Arbetsfördelning   
 

En lång tid innan det var dags att skriva vårt uppsatsarbete, som är det sista vi gör inom 

Lärarprogrammet, bestämde vi att just vi skulle lösa uppgiften gemensamt. Det faktum att vi 

arbetar på samma arbetsplats gör att vi haft tillfällen att löpande föra pedagogiska 

diskussioner där våra studier under åren varit en del i ”vardagen” och verksamheten. Val av 

ämne var ett gemensamt beslut utifrån vad som är ett aktuellt ämne. 

Ett gemensamt beslut togs att vi skulle använda oss av en enkät, då vi ansåg att vi med rätt 

urval av informanter med stor sannolikhet skulle kunna få den informationen vi behövde. En 

stor avgörande faktor var även tidsperspektivet. 

Vi hade en gemensam diskussion kring vilka frågeställningar vi behövde få besvarade för att 

kunna få ut ett resultat utifrån vårt syfte. Syftet var att ta reda på hur barns utveckling och 

lärande på förskolorna i Solen kommun dokumenteras och bearbetas - samt om resultatet av 

detta arbete används för att utveckla förskolans vidare arbetsprocesser. Vi ville också se om vi 

kunde identifiera eventuella utvecklingsområden att arbeta vidare med, som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans formulerade vi frågeställningarna. 

Vi formulerade gemensamt även hela enkäten samt samtyckesformuläret. Några rubriker har 

vi delat upp mellan oss men har hela tiden mailat till varandra för att få feedback samt låtit 

varandra göra tillägg i den andres skivande, det har gjort att vi känner att hela arbetet är vårt 

gemensamma skrivande. 

Lena har haft kontakten med kommunens utvecklingsledare och informantgruppen samt varit 

huvudförfattare till följande rubriker; bakgrund, systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, 

datainsamling, databearbetning, etiska överväganden. Samt under resultatdiskussionen; hur 

används resultatet av dokumentationsarbetet till att utveckla förskolornas arbetsprocesser, 

finns det specifika faktorer som försvårar dokumentationsprocessen på förskolorna och finns 

det några utvecklingsområden.  

Marie är den som gjort sammanställningen av enkätsvaren samt varit huvudförfattare till 

följande rubriker; inledning, läroplanen och forskning kring dokumentation om barns 

utveckling och lärande, val av metod, urval. Samt i resultatdiskussionen; dokumenteras varje 

barns utveckling och lärande på förskolorna i Solen kommun och hur görs det, vilka olika 

delar ingår i dokumentationsarbetet om barns utveckling och lärande på förskolorna? 

Sammanfattningen, resultat, reflektion över metod samt egen reflektion har vi gemensamt 

formulerat. Det gemensamma skrivandet har förberetts genom eget aktivt reflekterande och 

tankearbete kring varje rubrik.  
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Resultat  
 

Då vi i vår enkät valde (bilaga 2) att ta med ett antal allmänna frågor vars svar vi tänkt 

använda utifall vi kunde se några större skillnader i de mer beskrivande svaren. Så blev inte 

fallet, utan vi väljer här att endast redovisa den barn och personalfördelning som finns på 

förskolorna i diagramformat. Viktigt att ta med i läsandet är att det är presenterat i antal, ej 

tjänster i procent. Vi valde denna typ av redovisning för att få syn på hur många förskollärare 

det finns stationerade på respektive förskolor i förhållande till antal barn samt övrig personal i 

arbete med barnen. Viss betänklighet i tabellens reliabilitet måste tas hänsyn till då vissa svar 

vi fått var otydliga och vi fick tolka vissa formuleringar. Vidare diskussion kring tabellen 

presenteras i kommande resultatdiskussion. 

 

Tabell 1 Vår tolkning av svaren på frågorna rörande barn och personalantal (bilaga 2). 

Svaren gällande barn med särskilda behov visade på att det finns en frustration kring 

tillgången på extra resurser för dessa behov (bilaga 2). 

Vidare väljer vi att redovisa resultatet av de svar vi fått som besvarar våra frågeställningar. Vi 

redovisar förskola för förskola. Eftersom våra resultat ska redovisas anonymt kallar vi 

förskolorna vid nummer 1-13. Inför resultatredovisningen vill vi även tillägga att nio av de 

tretton förskolorna arbetar i så kallade ”projektveckor” där man arbetar aktivt med projekt i 

verksamheten i tre veckor för att sedan vecka fyra ha vad man kallar en reflektionsvecka. Två 

av förskolorna arbetar i projekt två veckor för att vecka tre ha en reflektionsvecka. De nio 

förskolorna som beskriver detta arbetssätt är förskolorna 1-9.  Begreppet BRUK nämns i 

redovisningen och det är ett självskattningsverktyg som Skolverket tagit fram och tanken är 

att det ska vara ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet, BRUK står för; bedömning, 

reflektion, utveckling och kvalitet. Även begreppet TRAS används i redovisningen och det 

står för; Tidig registrering av språkutvecklingen, och är ett observationsmaterial angående 

barns språkutveckling och samspel. TRAS-materialet är framtaget av Institutet för 

specialpedagogik i Norge. Fortsättningsvis i arbetet benämns BRUK och TRAS utan 

ovanstående förklaring. 
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Frågeställningarna lyder: 

o Dokumenteras varje barns utveckling och lärande på förskolorna i Solen kommun och 

hur görs det?  

o Vilka olika delar ingår i dokumentationsarbetet om barns utveckling och lärande på 

förskolorna?  

o Hur används resultatet av dokumentationsarbetet till att utveckla förskolornas 

arbetsprocesser? 

o Finns det specifika faktorer som försvårar dokumentationsprocessen på förskolorna 

och finns det några utvecklingsområden? 

Förskola 1 använder sig utav fotografier, observationer, barnen och pedagogers reflektioner i 

sitt dokumentationsarbete. Varje barn har en egen pärm där olika dokumentationer samlas 

över deras utveckling. Den här förskolan beskriver inte några delar i 

dokumentationsprocessen. Det är den pedagog som har specifikt barn i sin projektgrupp som 

ansvarar för den dokumentationen som visar på barnets utveckling och lärande. Resultatet av 

förskolans dokumentationsarbete används dels när de gör fortsatta planering i 

projektgrupperna men också som underlag när de svarar på frågorna i BRUK. Det man tycker 

försvårar arbetet är tidsbrist samt när någon av personalen är borta och det man tycker 

behöver utvecklas är tillvaratagandet av barnens reflektioner. 

Förskola 2 beskriver att när de har sina projekt dokumenteras barnets lärande för att sedan 

sätta in det i barnets enskilda pärm. Under reflektionsveckan analyserar de arbetets gång. De 

reflekterar och analyserar barnets lärande och diskuterar vad barnet har sitt intresse/fokus på 

nu. Alla pedagoger är ”mer eller mindre” delaktiga i dokumentationsarbetet men största 

ansvaret ligger på förskolläraren. På den här förskolan menar man att de har ett pågående 

arbete som i slutet av terminen kommer att analyseras och reflekteras och utifrån det resultatet 

kommer man att utvärdera förskolans vidare arbetsprocess. 

Förskola 3 beskriver att alla barn har varsin pärm där de dokumenterar både verksamheten 

och det enskilda barnets lärande och utveckling. Man arbetar även med individuella 

utvecklingsplaner. Alla pedagoger har gemensamt ansvar över dokumentationsarbetet. 

Reflektion, resultat, analys nämner den här förskolan som delar i processen. Barnen deltar i 

planering och utvärdering och har fri tillgång till sina pärmar. Genom sitt arbetssätt menar 

man att man får syn på barnens intresse och utgår därifrån – lyssnar och tar till sig barnens 

idéer. De faktorer som försvårar arbetet menar man är tidsbrist samt kunskapsbrist. 

Förskola 4 dokumenterar tillsammans med barnen och använder sig av fotografier, film och 

de skriver i ett dokumentationsunderlag. I detta underlag beskriver de vad de gör, barnen och 

pedagogens reaktioner på det som sker och reflektioner kring det. Barnens olika grupper har 

varsin plats på väggen att hänga upp bilder och alster och ett bord där barnen kan ställa upp 

saker de arbetar med. Alla pedagoger är delaktiga i dokumentationsarbetet. De har rullande 

veckor för det arbetet. Tre veckor arbetar de med grupper och en vecka har de reflektion. Man 

har även andra moment i vardagen där lärande och utveckling sker som dokumenteras och 

följs upp kontinuerligt. De delar som ingår i processen är genomförande, insamling, 

bearbetning, uppföljning, ny insamling. All dokumentation samlas in och reflekteras kring 

både enskilt och i arbetslaget för att hitta utvecklingsområden. Faktorer som försvårar 

arbetsprocessen tycker man är brist på välfungerade arbetsmaterial som kameror, datorer och 
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ipads. Arbetssättet på förskolan är nytt och man tycker alla delar i dokumentationsarbetet är 

en pågående lärprocess som hela tiden behöver utvecklas.  

Förskola 5 beskriver att man i dokumentationsarbetet arbetar på ett reflekterande sätt kring 

fotografier tillsammans med barn, pedagoger och i utvecklingssamtal. De delar som ingår i 

arbetet är genomförande och analysarbete som följs upp. Arbetssättet med projektveckor är 

även på den här förskolan nytt och man tycker att det är svårt att nu uttala sig om 

arbetsprocessernas utveckling. Men det som man sett är att arbetet med utvärderingen av 

dokumentationen behöver utvecklas och förändras. Alla pedagoger deltar i 

dokumentationsarbetet kring barnens utveckling och lärande. 

Förskola 6 har regelbundna utvecklingssamtal som dokumenteras med föräldrarna. Man 

jobbar med pedagogisk dokumentation och dokumentationsväggar som verktyg, man samlar 

även dokumentation i pärmar. Pärmarna är mer för minnen från förskolan än visar pedagogisk 

utveckling. Alla pedagoger är delaktiga i arbetet med dokumentationen och efter varje 

grupptillfälle så dokumenterar varje pedagog sitt arbete med barnen. Den här förskolan 

arbetar också i projektveckor och man menar att då de har sin reflektionsvecka så finner man 

vägar att arbetar vidare på utifrån barnens intressen.  Faktorer som man ser försvårar 

dokumentationsarbetet är möten och annat som tar tid från arbetet med barnen. De har precis 

börjat arbeta på detta sätt och håller på att provar sig fram för att hitta en metod som hjälper 

till att utveckla arbetet tillsammans med barnen. Man är säker på att det här sättet att arbeta 

kommer att höja kvaliteten på den pedagogiska verksamheten och även medvetenheten och 

närvaron hos pedagogerna. 

Förskola 7 dokumenterar barnens utveckling i deras egna pärmar och i den dokumentation 

man sätter upp på väggar och hyllor, barnen är delaktiga i sin dokumentation genom att själva 

var med och välja ut vad de vill ha med i sin pärm. Man arbetar i projektveckor och under 

dessa så läser man av och reflekterar med barnen kring hur de ska gå vidare för att kunna 

utveckla verksamheten till barnens förmån.  De dokumenterar barnens utveckling tillsammans 

med föräldrarna i olika samtal och utgår hela tiden från läroplanen. När de dokumenterar 

barnen utgår de från hela barnet och tittar på deras sociala, matematiska, motoriska, språkliga 

och kognitiva utveckling. Man utgår från rubrikerna i läroplanen.  Ett verktyg som man 

nämner att man använder sig utav är ett planeringsunderlag som utgår ifrån fyra frågor; vad 

har fungerat, vad har inte fungerat och varför, samt hur vill vi förändra/gå vidare?  Det är 

förskollärarna samt någon enstaka barnskötare som genomför dokumentationsarbetet men 

man arbetar för att få med hela arbetslaget i allt dokumentationsarbete. De anser att de 

behöver utveckla den pedagogiska reflektionen. De faktorer som försvårar arbetet tycker man 

är stora barngrupper samt pressade personalscheman vilket leder till svårigheter att fånga 

varje barns intressen samt hinna se det enskilda barnets utveckling. 

Förskola 8 fotograferar under sina olika projekt och låter barnen reflekterar över sitt 

forskande och kring bilder. Barnen får berätta med egna ord vad som sker och detta menar 

man leder till att man får syn på barnens utveckling och lärande. Dokumentationen av detta 

arbete sätts in i barnens egna pärmar eller används till väggdokumentation. De har 

utvecklingssamtal en gång per år där de synliggör hur de arbetar med barnets utveckling och 

lärande för föräldern. De planerar upp ett projekt genom att använda mind-map eller 

reflektionsprotokoll som utgångspunkt för att sedan kontinuerligt fylla på under processens 

gång. De planerar, genomför, reflekterar och analyserar. Utifrån detta analyserar de 

aktiviteten/projektet och planerar hur de ska gå vidare och vad de ska ge tillbaka till barnen. 
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De diskuterar kring frågor som; hur det gick, var vi tillräckligt förberedda, var barnen 

intresserade eller hade vi behövt stödja barnen mera, vad fick vi in i temat, till exempel som 

språk, matematik, värdegrund? Detta arbetssätt började de med denna termin och man tycker 

att man kan bli bättre på att använda alla avdelningars dokumentation för att utveckla 

förskolans arbetsprocesser. När det väl sker en början på en sådan process blir det bara en 

början men det fullföljs och avslutas inte. Faktorer som försvårar arbetet anser man är datorer 

som inte fungerar. Man efterlyser en gemensam mall för att dokumentera barnets utveckling 

och lärande. Man anser sig ha kunskapen att göra ett bra arbete men för att kunna utföra det 

fullt ut behövs mer tid för reflektion, uppföljning och analys.  

Förskola 9 dokumenterar varje barns utveckling i ”min pärm” alla barn har en egen pärm. 

Men tyvärr görs det inte kontinuerligt det utan det blir mer gruppdokumentationer som görs. 

Förskolan nämner inte vilka delar som ingår i arbetet och anser inte att dokumentationsarbetet 

utvecklar arbetsprocesserna. Man anser att man behöver utveckla sin reflektion samt 

utvärderingsarbete. Man har nyligen startat upp med att arbeta i projekt och hoppas nu att det 

ska leda till att dokumentationsarbetet kring barnens utveckling och lärande ska utvecklas.  

Tiden samt dåliga och trasiga datorer och kameror försvårar arbetet.  

Förskola 10 dokumenterar barnets utveckling och lärande inför deras årliga 

utvecklingssamtal. Man gör detta i ett så kallat samtalsunderlag där man kan se barnets 

utveckling och lärande.  Tillsammans med föräldrarna så gör man en uppföljning av tidigare 

samtal, båda parters uppfattningar skapar en del av en analys om hur de kan arbeta vidare. 

Man nämner också att om man anser att behov finns så görs en dokumentation i form av en 

pedagogisk kartläggning över barnet. Man tycker att svårigheterna i dokumentationsarbetet 

ligger i att tid och teknik inte räcker till på långa vägar. Som utvecklingsområde nämner de en 

checklista för pedagogerna så att de vet att verksamheten erbjuder det de ska. Man tycker att 

man behöver avveckla en del av dokumentationerna. Man upplever att det ”kommer nya 

saker” uppifrån som ska göras men som man inte får tid till. 

Förskola 11 dokumenterar gruppens, det enskilda barnets utveckling och lärande genom 

bild/text dokumentation i barnens enskilda pärmar, på pedagogiska väggar, i sina 

samtalsdokument inför utvecklingssamtal. I det samtalsdokumentet finns rubrikerna; trivsel, 

social och känslomässig utveckling, språklig utveckling samt motorisk utveckling. Detta 

dokument har man också en önskan om att utveckla än mer i relation till läroplanens 

intentioner. Underlag till dokumentationen kring det enskilda barnet hittar man i 

gemensamma diskussioner, gruppdokumentationer, observationer och intervjuer. Vid 

särskilda behov görs pedagogiska kartläggningar om specifika barn.  Man använder sig av så 

kallade reflektionsprotokoll som bidrar som underlag till kunskap om det enskilda barnets 

utveckling och lärande. I samtalsdokumentet skrivs både pedagogernas samt föräldrarnas syn 

på nuläget kring barnets utveckling och lärande. I barnens individuella pärmar som är 

tillgängliga för barnen finns rubrikerna; jag och min familj, jag kan, vad vi gör. Här kan man 

följa barnets utveckling och lärande, pärmarna ses som ett reflektionsmaterial. Vid läsårets 

slut görs en större utvärdering och analys utifrån Läroplanens rubriker.  Löpande i 

verksamheten sker planering, genomförande, dokumentation, utvärdering, analys, uppföljning 

och ur detta finner man vidare arbetsprocesser. Man använder som exempel de så kallade 

TRAS-frågorna på ett annat sätt än vad som är meningen för att finna utvecklingsområden i 

verksamheten. Självskattningsverktyget BRUK används.  Alla utvecklingsområden 

dokumenteras i förskolans handlingsplaner som även dessa utgår från läroplanens rubriker. 
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Förskollärarna ansvarar för att dokumentationsarbetet görs men alla pedagoger är delaktiga. 

Man har som verktyg i utvecklingsarbetet för hela förskolan avsatt tid till pedagogiska 

diskussioner. Tidsfaktorn försvårar arbetet med att utföra ett bra dokumentationsarbete.  

Förskola 12 använder sig av ett färdigt dokument som de kallar för spaltdokumentation. I 

detta dokument finns plats för barnens reflektioner, uppföljning, analys och utvärdering. Alla 

pedagoger ansvarar för dokumentationsarbetet och barnen själva dokumenterar i ”viss mån”. 

De använder sig utav självskattningsverktyget BRUK. Resultatet av detta arbete använder 

man till att utveckla sina arbetsprocesser. Det man vill utveckla i sitt arbete är barnens egen 

dokumentation och hur man synliggör den på bästa sätt. Man nämner inte några specifika 

faktorer som försvårar arbetet. 

Förskola 13 arbetar med bilder genom att man har en digital foto ram med aktuella bilder,  

man har även bilder på väggarna där varje barn har en egen ruta där det sätts upp sånt som de 

arbetat med. Om tid finns skrivs även en reflektion efter avslutad aktivitet i regel är det den 

vuxnes reflektion. Man dokumenterar hela verksamheten och barnen i den. De arbetar 

medvetet i vardagen och fångar lärsituationerna under hela dagen, till exempel vid 

av/påklädning, vid alla matsituationer, vid blöjbyten, under samlingar, vid utflykter och 

grupptillfällen då barnen är uppdelade. Man har en dokumentationsvägg inne på avdelningen 

med laminerade bilder på barnens nivå. Bilderna kan spegla en situation de har fångat under 

något av tillfällena ovan. Det kan också visa på en utveckling från ett tillfälle till ett annat. 

Man har också viss dokumentation i form av laminerade bilder i hallen på barnens nivå som 

de kan titta på tillsammans med sina föräldrar och med sina kompisar. Man utgår från 

läroplanen och försöker fånga så många områden man kan, även om fokus ligger på de 

områden som är utvalda för just deras förskole område. Man reflekterar regelbundet med 

barnen. Arbetslaget har gemensamt ansvar för att det blir en planering, genomförande, 

dokumentation och reflektion av verksamheten. I diskussioner i reflektionsarbetet kommer 

man gemensamt fram till nya idéer och hur man kan gå vidare. Faktorer som försvårar arbetet 

är tidsaspekten, personalbrist, okunskap kring dokumentation samt brist på tekniska 

hjälpmedel.  
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Resultatdiskussion 
 

Då vi inte har kunnat härleda några av de olikheter i informanternas beskrivande svar till de 

svar från de allmänna frågorna som rörde barn och personalantal samt barn med särskilda 

behov väljer vi här att endast kommentera dessa siffror. Med tanke på förskollärarnas 

särskilda ansvar i verksamheterna är det förvånande att det kan se så olika ut i kommunen vad 

gäller antalet förskollärare. Det finns tre förskolor som har fler eller samma andel 

förskollärare som barnskötare/övrig personal. Intressant vore att forska vidare kring dessa 

förskolors kvalité i förhållande till de förskolorna med minde andel högskoleutbildad 

personal, finns det någon skillnad? Att forska kring varför det finns en större andel 

förskollärare på vissa förskolor än andra vore också intressant, hur kommer det sig att 

fördelningen blir som den blir? 

I Skolinspektionens tillsyn 2015 kom man fram till att 33 procent av förskolans personal har 

pedagogisk högskoleexamen i Solen kommun. I riket är motsvarande siffra 53 procent vilket 

för huvudmannen bör anses oroande då man ligger så långt efter. Vår egen uträkning baserat 

på informanternas svar hamnade på 35 procent. Att det avviker något beror med största 

sannolikhet på att informanterna har räknat med det antal förskollärare som har så kallad lokal 

behörighet vilket inte skolinspektionen gjort. Lokal behörighet räknas inte in i statistiken då 

den inte ”räcker” till en legitimation. Lokal behörighet innebär att den utbildning som man har 

räckte till en tillsvidare anställning som förskollärare fram till sommaren 2015, då den formen 

härefter kräver examen samt legitimation.  

Vidare har vi här valt att diskutera resultaten utifrån våra frågeställningar i uppsatsen, var för 

sig. Vi knyter samman diskussionen med relevant litteratur. 

Dokumenteras varje barns utveckling och lärande på förskolorna i Solen 

kommun och hur görs det?  

På alla förskolor kan vi se att de använder sig utav olika metoder för att fånga och samla in 

underlag på det som sker i verksamheten. Det mest frekventa som alla nämner är fotografier 

som också används i reflektionsstunder tillsammans med barnen och ibland med de övriga 

pedagogerna. Dokumentationen sätts sedan in i en verksamhets pärm, och/eller i barnets egen 

pärm som tio av de 13 förskolorna nämner att de använder sig av för att synliggöra 

verksamheten eller barnets lärande. Det här med att använda sig utav fotografier och samla i 

pärmar visade även skolverkets rapport Förskola i brytningstid, utifrån de undersökta 

förskolorna, att det var de vanligaste sätten pedagogerna dokumenterade barnens utveckling 

på under förskoletiden (Skolverket, 2010, s. 70). I våra enkätsvar saknas mer detaljerade 

beskrivningar när det gäller på vilket sätt det görs, är det en bild på själva görandet, på barnen 

i grupp eller är det endast på det enskilda barnet, finns läroplanskopplingar och eller annan 

text med? Hur ser reflektionsstunderna ut med barnen och övriga pedagoger, hur går de 

tillväga? Om man använder pärmen tillsammans med barnets vårdnadshavare på vilket sätt 

gör man det för att synliggöra barnets utveckling och lärande och så vidare? 

Åtta av 13 förskolor nämner att de också anslår dokumentation och alster över fortgående 

projekt på väggen som uppdateras kontinuerligt. Några av dem använder sig av podier där 

barnen kan ställa upp de saker som de arbetar med för tillfället. Hur detta visar på barns 

utveckling och lärande framgår inte av några av dessa förskolors svar. Vår tolkning är att det 

mer blir ett ”bevis” på vad man gör i verksamheten och som ger en tillfredsställelse för 



24 
 

pedagogerna över aktiviteterna. Andra förskolor beskriver att man använder sig av 

exempelvis bilderna till att reflektera kring aktiviteter som haft ett lärande syfte 

(Skolinspektionen, 2012, s. 47). 

Aktivitets/reflektionsprotokoll är något som fyra av de 13 förskolorna använder sig utav. De 

ser lite olika ut men baseras på en planering kopplad till läroplanens mål, uppföljning på hur 

det gick, vad barnen/pedagogen sa, hur man gick tillväga och hur man tänkt gå vidare. En 

förskola nämner att reflektionsdokumentet kan bli ett bra underlag att ha med sig när det är 

dags att utvärdera verksamheten, då det blir synligt hur man har arbetat mot målen. Har man 

även reflekterat över barnens kunnande innan planerade aktiviteter blir det också synligt på 

vad barnen fått med sig och eventuellt utvecklat ett kunnande om (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 90).   Det nämns inte i undersökningens svar men vi tänker oss att ett 

sådant underlag även kan användas till annat än i planerade aktiviteter. Till exempel i de 

spontana intressen man får syn på och fångar upp i verksamheten eller hur ett nytt tilltänkt 

material presenteras och placeras och tas emot av barnen eller vid utvecklande av någon 

rutinsituation. 

Hos två av de 13 förskolorna nämner de att de vid särskilda behov kan behöva göra en mer 

detaljerad beskrivning på hela barnets utveckling, och använder sig då av ett dokument som 

kallas ”Pedagogisk kartläggning”. Ett dokument som är utarbetat av Barn och 

elevhälsoenheten i Solen kommun.  

En förskola tar upp att förutom de metoder som nämns ovan, att det görs en kartläggningen 

en-två gånger om året på vart varje enskilt barn befinner sig i gruppen vad gäller det sociala 

samspelet och kamratrelationerna. De menar att det kan ge en indikation på vilka barn eller 

områden man behöver fokusera extra på och att pedagogerna i arbetslaget diskuterar och 

kommer fram till vilket förhållningssätt eller förändringar som behövs göras i verksamheten. 

De använder sig också utav TRAS, Tidig registrering av språkutveckling som är ett material 

alla förskolor i Solen Kommun var ålagda att använda sig utav för att dokumentera varje 

barns utveckling och lärande, men som togs bort för några år sedan. Skillnaden i hur förskolan 

använder det nu mot då som var på individnivå, är att de har valt att använda materialet på 

gruppnivå och utgår från frågor som, ”har vi barn som?”, och på verksamheten, ”erbjuder vi 

aktiviteter som?”. Pedagogerna tycker att frågeställningarna är bra att utgå ifrån och att de 

omfattar många av de läroplansmål de arbetar mot. I viss utsträckning arbetar de med 

barnintervjuer till exempel när de arbetar med likabehandlingsplanen. 

När det kommer till att dokumentera varje barns utveckling och lärande, för att få en samlad 

bild av barnets utveckling svarar sex förskolor att de arbetar med individuella 

utvecklingsplaner (IUP) eller andra samtalsunderlag som de skriver tillsammans med 

föräldrarna under det årliga utvecklingssamtalet eller liknande samtal. Exakt vad man 

fokuserar på, eller hur man skriver och formulerar sig i dessa dokument framkommer inte i så 

stor utsträckning.  Det som nämns från en förskola är att de hela tiden utgår från läroplanen. 

Från en annan nämns att deras dokument innehåller områdena; trivsel, social och 

känslomässig utveckling, språklig utveckling samt motorisk utveckling. De fokuserar på att 

lyfta fram barnets trivsel, förmågor, utveckling och lärande under olika områden, och hur 

förskolan kan arbeta vidare för att stimulera till fortsatt utveckling. De uppger också att de har 

en önskan att utveckla dokumentet och då än mer i relation till läroplanens intentioner. Här 

hade vi gärna sett att vi fått in fler detaljerade svar på hur den här dokumentationen går till 

och hur man tänker kring detta ute på förskolorna. De ganska fåordiga svaren kan finna sin 
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förklaring i vad en av skolinspektionens rapporter visar, att pedagogerna ute på förskolorna är 

osäkra på hur man dokumenterar varje barns utveckling och lärande så att det inte blir en 

bedömning av barnet, samtidigt som de är medvetna om att man behöver dokumentera barns 

utveckling och lärande för att kunna utvärdera förskolans kvalitet (Skolinspektionen, 2011, s. 

20). 

Vilka olika delar ingår i dokumentationsarbetet om barns utveckling och lärande 

på förskolorna?  

Begrepp som används i svaren vi fått in är; analys, reflektion, diskussion, resultat, planering, 

ingångar, bearbetning, insamling, genomförande, uppföljning, utveckling av arbetsprocesser. 

Det framgår klart och tydligt i svaren att det inte råder en samstämmighet i 

dokumentationsarbetet mellan förskolorna i kommunen. Men finns ett systematiskt arbete 

kring dokumentation och uppföljning blir nästa steg, att utveckla verksamheten i de delar som 

behövs en självklarhet. På vilka sätt och med vilka verktyg och metoder detta arbete görs, är 

upp till varje förskola att komma fram till, med utgångspunkt i den egna verksamhetens behov 

och förutsättningar (Skolinspektionen, 2012, s. 57). Samtidigt som det är upp till varje 

förskola hur arbetet utförs är det ett faktum att det ska utföras. Frågan är om det finns en 

ojämn kunskapsnivå mellan förskolorna i kommunen då till exempel en förskola inte 

beskriver någon del i dokumentationsprocessen? Men nämner att dokumentation finns.  

Hur används resultatet av dokumentationsarbetet till att utveckla förskolornas 

arbetsprocesser? 

Hos nio av de 13 förskolorna beskriver man att de arbetar med vad de kallar projektveckor 

och då sker en utvärdering och ett analysarbete med fokus på utvecklingsarbete kontinuerligt. 

Det innebär på sju av förskolorna att man arbetar koncentrerat med olika projekt i tre veckor 

och sedan har man en reflektionsvecka den fjärde veckan. På två av dessa förskolor har man 

reflektionsvecka vart tredje vecka. På en av förskolorna menar man att man i slutet på 

terminen reflekterar sammantaget av verksamheten och utifrån det resultatet utarbetar vidare 

arbetsprocesser. Utifrån beskrivningen av detta arbetssätt så blir en reflektion; om den viktiga 

dagliga reflektionen uteblir eller om den är given även på dessa förskolor? Dagligt 

reflektionsarbete utgör en stor och viktig del i diskussioner som i sin tur leder till bättre 

underlag för förskolans dokumentation, utvärdering, kvalitetsredovisningar samt utveckling. 

Desto noggrannare den dagliga reflektionen dokumenteras desto bättre (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 96).   

På en förskola samlas all dokumentation in som alla pedagoger tittar på både enskilt och 

tillsammans för att sedan hitta utvecklingsområden. Om barnen, innan detta sker, är 

involverade genom att de får lägga till sina tankar och idéer framgår inte av våra svar men om 

de är det så kan dokumentationen ”läsas” och undersökas vidare. På så sätt kan man få syn på 

fler sidor av verksamheten (Skolverket, 2012b, s. 56-57). Två av förskolorna uttrycker att man 

i sina projekt ser barnens intresse och utgår därifrån, man tar till sig barnens idéer. Och 

utvärderingsmetoder bör omfatta barnperspektiv samt ta tillvara det barnen uttrycker och 

dessa metoder bör utvecklas i samspel med barnen för att kunna se vad som är viktigast ur 

deras perspektiv. Verksamheten behöver styras utifrån barnens kunnande inom de olika 

målområdena i läroplanen. Det är pedagogerna som ska leda verksamheten och som ansvarar 

för att barnen blir delaktiga först då kan man finna barnens intressen (Sheridan, Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 31, 63). 
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På två av förskolorna är arbetet i projektform med reflektionsvecka helt nytt. På den ena 

tycker man att det är för tidigt att säga något om utvecklingen av arbetsprocesserna, den andra 

förskolan hoppas att det ska ske en utveckling av arbetsprocesserna då det tidigare inte har 

använt dokumentation som ett material till utveckling. Att använda sig av dokumentation till 

att reflektera och därifrån diskutera sitt arbetssätt samt förhållningssätt i förhållande till 

verksamheten är inte helt enkelt, tillsammans måste man skapa en miljö där det är tillåtet att 

misslyckas och där även misstagen kan användas till att utveckla arbetet. I detta sätt att arbeta 

har förskolechefen ett stort ansvar att se till så att det möjliggörs (Skolverket, 2012b, s. 65). 

På de övriga fyra förskolorna som inte beskriver sitt arbete i projektform nämner man som 

exempel att förskolans dokumentation synliggör olika behov och att man ser vad man behöver 

lägga extra fokus på som till exempel språkträning. Vi tolkar det som att man i exemplet med 

språkträning har utvärderat området ”utveckling och lärande” i läroplanen, specifikt de 

målområden som rör språkutvecklingen. Över lag finns ett motstånd inom förskolan att 

utvärdera barnens kunnande och ofta beror det på att det förknippas med skolans värld av 

betygssättning och resultatfokus. Men här har man förstått att dokumentation av barnens 

lärprocesser är ett underlag för utvärderingen av förskolans verksamhet vilket är något som 

Sheridan, Pramling Samuelsson lyfter fram i sin bok Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet 

(2009, s. 63-64).   

En förskola beskriver att man utgår från fyra frågor; vad har fungerat, vad har inte fungerat 

och varför, samt hur vill man gå vidare/förändra? Då man reflekterar med barnen så är det 

viktigt att ha dem med i arbetsprocessen om hur man ska arbeta vidare. Man utgår hela tiden 

från barnen och menar att det krävs av pedagogerna att vara flexibla. En annan förskola 

beskriver också att de arbetar med frågor som; hur gick det, var vi tillräckligt förberedda, var 

barnen intresserade eller hade vi behövt stödja på annat sätt, vilka delar fick vi in i arbetet, 

vad behöver vi tillföra för att utmana barnen? Genom att ställa sig den typen av frågor kan 

pedagogen få fram ett mönster som kan leda till att man får fatt i kunskap om verksamhetens 

kvalité (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 68).   

Två av förskolorna beskriver kort och gott att man genom dokumentation och reflektion ges 

möjlighet till att utveckla och föra arbetet framåt. Denna korta förklaring på frågan; Beskriv 

hur resultatet av ert dokumentationsarbete används till att utveckla förskolans 

arbetsprocesser? kan vi tolka på två sätt. Arbetssättet med att se dokumentationsarbetet som 

ett verktyg till utveckling är så självklart att det inte krävs vidare förklaring eller så saknas 

kunskap om att sätta ord på det man gör i verksamheten. Man brukar tala om förskollärarens 

kunskaper som ”tyst kunskap” men man måste ta ansvar och kunna uttrycka sig och förstå 

varför man kan och vad det beror på att man lyckas eller misslyckas (Wallskog, 2011, s. 28-

29).  

Några förskolor beskriver att man är under ständig utveckling och där ingår 

dokumentationsarbetet som ett verktyg tillsammans med diskussioner i arbetslaget. Man 

kommer fram till nya idéer som även visar på den egna verksamheten, man berättar att man 

genom olika diskussionsforum, föreläsningar och andra utbildningstillfällen känner att man 

får nya influenser som leder till utveckling av arbetsprocesser. Detta beskriver ett sätt att se på 

sitt arbete som föränderligt och att man tar ansvar för och ser sin egen utveckling. I en del av 

arbetet ligger att ansvara för sin egen kompetensutveckling och att delta i utvecklingsinsatser 

(Wallskog, 2011, s. 29). Det kan ses som en utmaning att komplettera sina tidigare 
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utbildningar med didaktik men det är genom både teoretiska kunskaper och erfarenheter som 

man kan lösa problem som uppstår i våra verksamheter (Wallskog, 2011, s. 39). 

En förskola beskriver att man arbetar med vad de kallar handlingsplaner, där aktiviteter av 

verksamheten skrivs in samt utvärderas och följs upp, som ett verktyg i 

verksamhetsutvecklingen. Handlingsplanen är indelad enligt rubrikerna i läroplanen, 

Lpfö98/10. Handlingsplanen uppdateras kontinuerligt och man utgår från de utvärderingar 

man gjort men även tvärtom. Utifrån handlingsplanen och utvärderingarna samt användandet 

av BRUK planeras åtgärder/aktiviteter i verksamheten och på så sätt utvecklas 

arbetsprocesserna och verksamheten. Alla pedagoger är med i processen. En del i 

dokumentationsprocessen är reflektion gjord av barnen. Man menar att genom att vara 

lyhörda pedagoger får man fatt i barnens tankar samt får syn på deras utveckling och lärande i 

verksamheten, detta leder till att man ser utvecklingsvägar och finner nya arbetsprocesser. Om 

man kontinuerligt arbetar med dess handlingsplaner som utgår ifrån läroplanens intentioner så 

bör man kunna följa hur väl verksamheten bidrar till utveckling och lärande hos barnen inom 

de olika strävansmålen i läroplanen. Och det är detta som i sin tur visar på förskolans kvalité 

(Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 75). 

På förskolorna hålls arbetet levande bland annat genom att pedagogerna har dialog med barn 

och föräldrar om dokumentation. Dokumentationen bidrar till delaktighet för föräldrarna i 

verksamheten. Genom att ha en dialog med föräldrarna samt ta tillvara deras syn på 

verksamheten blir detta ett viktigt tillägg i det material som ska utgöra grunden för att kunna 

bedöma förskolans resultat och måluppfyllelse (Håkansson, 2013, s. 151).  

Endast en förskola beskriver att de anser att de brister i sitt arbetssätt vad gäller att använda 

dokumentation som underlag till att utveckla arbetsprocesser. Man menar att det arbetet bara 

påbörjas men sällan avslutas. Dokumentation är underlag till utvärdering och man bör fundera 

över hur det man dokumenterar kan användas. Hur kan den användas som ett lärande i stället 

för att ses som en slutprodukt är frågor man ska ställa sig. För att kunna detta krävs att man 

har kunskaper kring att analysera samt att dra slutsatser (Sheridan, Pramling Samuelsson, 

2009, s. 48). I den här diskussionen kan man efterlysa förskolechefens ansvar som enligt 

läroplanen för förskolan har det övergripande ansvaret att ”systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 16). Redan för 

tre år sedan såg man i en rapport som skolinspektionen gjorde att det fanns en mängd bra 

dokumentation på förskolorna av olika slag, men att den inte används tydligt och systematiskt 

för att analysera vad som är bra och vad som behöver förbättras i den verksamhet man 

erbjuder varje barn. (Skolinspektionen, 2012, s. 47). 

Finns det specifika faktorer som försvårar dokumentationsprocessen på 

förskolorna och finns det några utvecklingsområden? 

Den mest framträdande faktorn som representanterna för förskolorna i Solen kommuns 

kommunala förskolor nämner som försvårar dokumentationsprocessen i verksamheterna är 

tid. Av de 13 förskolorna så nämner nio det i sina beskrivningar minst en gång. Man menar att 

man har kunskapen men att tiden sätter stopp för en del av arbetet. Så detta är en faktor som 

bör reflekteras över, arbetet i förskolan är tidskrävande. Blöjbyten tar tid, samtal och 

reflektion tar tid, föräldrar-samtal/kontakt tar tid, ge tröst tar tid, dokumentera tar tid, listan 

kan göras lång och allt ”tar” tid och kräver hög närvaro. Oftast är tidsaspekten kopplad till 

ökade arbetsuppgifter. Det kan handla om ojämn arbetsfördelning men även om okunskap 
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kring vad arbetet kräver vilket Wallskog (2011, s. 58) skriver om i sitt resonemang om tiden 

som resurs.  

En praktisk sak som flera av förskolorna nämner och som tar tid i anspråk är undermåliga och 

för få hjälpmedel. Det man nämner är för få och trasiga/gamla datorer och kameror. Samt 

nätverk som inte fungerar tillfredsställande. Man tror att ett hjälpmedel som ipad skulle 

underlätta arbetet och detta vet man att man inom en snar framtid kommer att få tillgång till 

på vissa av förskolorna. 

Personalens frånvaro nämns också som en faktor som förvårar arbetet med dokumentation. 

Man nämner olika möten som man är ”tvungen att gå på”, en del av dessa möten innebär att 

ha pedagogiska diskussioner vilket man tycker är bra men man menar att det blir på bekostnad 

av dokumentation av barnens utveckling och lärande. På de förskolor som har synen att 

pedagogiska diskussioner försvårar dokumentationsprocessen kanske inte har kunskapen att 

se den röda tråd som bör löpa genom den pedagogiska verksamheten. Det första steget i 

dokumentationsprocessen bör innebära att man reflekterar/diskuterar sin syn kring barnens 

kunskap och lärande i relation till läroplanen. Nästa steg handlar om planering och 

genomförande och sedan dokumentationsarbete och frågan vad som ska utgöra fokus i det 

arbetet (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 27-47). Läroplanen bör vara utgångspunkt 

för kvalitetsarbetet i förskolan. I det systematiska kvalitetsarbetet är återkommande 

diskussioner och reflektioner av förskolans uppdrag och läroplansfrågor en del (Ibid., s. 23). 

En ytterligare faktor som man nämner i och med personalfrånvaro är att det har blivit striktare 

restriktioner för att ta in vikarier, vilket medför att man ofta är underbemannade och man 

upplever att man behöver ”arbeta för flera”. Man menar också att personalens arbetsscheman 

är för ”tajta” i förhållande till barnens vistelsetider och med det menar man att tiden, i form av 

personalens arbetstid, inte räcker till att fylla hela verksamhetsdagen eller göra alla uppgifter. 

Detta medför även att man får svårt med att få ut den egna individuella reflektionstiden som 

nämns som 1,5 timme per vecka. En av de faktorer som man upplever orsakat obalans i 

personaltäthet över dagen kontra barnens vistelsetider är när den så kallade maxtaxan infördes 

år 2002. Vilket innebär att föräldrarna betalar del av inkomst i avgift för förskolan och den är 

inte tidsstyrd. Detta menar vissa pedagoger har gjort att barnen har längre vistelsetider. 

Tilläggas kan att innan detta så var avgiften tidsstyrd. 

En personalaspekt som också nämns på ett par av förskolorna och det handlar om personalens 

okunskap vad gäller dokumentation samt kunskapen att använda de tekniska hjälpmedel man 

har tillhanda för arbetet. I den här frågan bör varje förskolechef ta sitt ansvar då det i 

läroplanen för förskolan står att man som förskolechef är ansvarig för att personalen 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 

utföra sina uppgifter (Skolverket, 2010, s. 18). 

En sista sak som nämns utifrån ett par förskolor är att man saknar någon form av 

dokumentationsmall som visar vad som ska dokumenteras. En dokumentationsmall skulle 

underlätta dokumentationen. Här kan vi som gör denna studie tycka att det är relativt tydligt i 

läroplanen för förskolan vad det är som skall dokumenteras. Det som saknas ute på fältet 

kanske är en samsyn kring uppdraget som skulle kunna identifieras genom en gemensam 

tolkning av styrdokumentet, Lpfö 98/10. Men två huvudanledningar för att dokumentera är 

för att följa och påverka barns utveckling och lärande samt att följa och påverka 

verksamhetens utveckling (Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 51). 
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I Skolinspektionens tillsyn av förskolorna i Solen kommun skriver man i beslutet att 

huvudmannen ska ge förskolechefen och övrig personal förutsättningar, så att utbildningen i 

förskolan är likvärdig och håller hög kvalitet. I nödvändiga förutsättningar ingår bland annat 

att förse förskole enheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, samt se 

till att barngrupperna har en lämplig storlek och sammansättning (Skolinspektionen, 2015, s. 

3). Och detta stämmer väl överens med vad pedagogerna själva utrycker sig behöva för att 

kunna gör ett fullgott arbete i enlighet med läroplanens intentioner. Det är även dessa saker 

som de anser sig sakna till viss del. 

Några av förskolorna beskriver att de vill utveckla den del av dokumentationsarbetet de gör, 

eller vill göra, tillsammans med barnen. Både vad gäller barnens egen dokumentation samt 

hur man kan utveckla arbetet med barnens reflektioner. Det kan innebära hur barnen 

återberättar ett erfarande antingen i samtal eller i sitt skapande. Det kan också innebära att 

man ber barnen dokumentera någonting specifikt. Det handlar om att man genom barnens 

egna röster gör deras värld synlig utifrån fler håll. Så skapas delaktighet i dokumentationen. 

(Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 51). 

En förskola vill gärna skapa en sammanhängande förskole gång för barnen och behöver därför 

bli tydligare på att skapa en röd tråd över hela förskolan och dess dokumentationsarbete. Vi 

tolkar det som att det är en förskola där barnen byter avdelning utefter ålder och att det är 

däremellan den röda tråden saknas. Det här är ett arbete som har påbörjats, men som stannat 

av. Kanske det kan vara så att man diskuterat och kommit fram till vissa beslut och samtliga 

har trott att man pratat om samma saker? Motsättningar och konflikter kan tolkas som tecken 

på engagemang. Men det är viktigt att ta tag i saker och reda ut oklarheter för att kunna arbeta 

vidare mot sitt gemensamma uppdrag samt hur det skall göras (Wallskog, 2011, s. 97-98). 

De förskolor som nyligen startat upp med att arbeta med projekt och reflektionsveckor är 

säkra på att de i slutet av terminen kommer upptäcka områden som de behöver utveckla. 

Andra röster är att dokumentationsarbetet är en pågående lärprocess för pedagogerna som 

utvecklas hela tiden. Man nämner att det är utvärderingen och analysarbetet av 

dokumentationerna som behöver utvecklas. Utvärderingen med den centrala frågan, hur blev 

det? ger oss möjlighet att analysera vad det är som gett önskad effekt eller få svar på frågan, 

vad har inte fungerat? Det är här man kan finna sina utvecklingsområden och genom det 

utveckla sina arbetsprocesser (Skolverket, 2015, s. 19). 
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Metoddiskussion 

 

Så här i efterhand så inser vi att vi kunde gjort vår inledning mycket tydligare till vår enkät. 

Det bygger vi på då vi tycker flera svar där vi efterlyste beskrivningar var väldigt fåordiga. Vi 

tog förgivet att urvalet av informanter skulle ge oss utförliga och mer detaljerade svar men det 

skulle vi inte ha förutsatt. Vi skulle varit mer noggranna i vår instruktion (Denscombe, 1998, 

s. 114), då det ställs högre krav på informanten att formulera skriftliga svar på öppna frågor i 

större utsträckning än vid en intervju. Ytterligare en sak som vi insett är att antalet allmänna 

frågor var onödigt många med tanke på det sätt vi valde tolka resultatet på. Hade vi tänkt ”ett 

varv till” så hade vi insett att vi hade fått de svar vi behövde för att besvara våra 

frågeställningar även genom att minimera antalet öppna frågor (Ibid., s. 117).  

Vi ser även i efterhand att vi kunde ha omformulerar vissa frågor, då vi såg att några utav 

frågorna besvarades ungefär likartat. Det resultat som vi fått fram i vår studie tycker vi ändå 

tillför kunskaper kring kvalitetsarbetet ute på förskolorna där dokumentationsprocessen är en 

del.  

Det arbetssätt vi haft i skrivandet, att vi lagt ned mycket tid på att göra varandra delaktiga i 

varandras skrivande inom de olika delarna har gjort att vi känner trygghet och har kunskap 

igenom hela arbetet. Det har möjliggjorts genom ständiga diskussioner och mailande till 

varandra genom hela processen. 

Vi inser att vi hade tur som hade denna grupp av informanter att tillgå på ett enkelt sätt, vi 

gjorde detta val av metod bland annat på grund av tidsaspekten, det skulle vara enkelt och gå 

förhållandevist fort att få in svaren vilket det också gjorde. Det faktum att vi enligt 

samtyckeskravet i de forskningsetiska principerna kunde låta kommunens utvecklingsledare 

ge samtycke till att informanterna besvarade vår enkät, tror vi hade en positiv inverkan. Det 

visade på områdets viktighet ur ett verksamhetsperspektiv. Vi tror att det påverkade våra 

informanter på ett positivt sätt, på så vis att de fick och tog sin chans att på sin arbetstid 

reflektera och formulera sitt arbetssätt i ord samt även möjlighet att finna sina egna 

utvecklingsområden. Att få möjlighet att beskriva och sätta ord på sin egen praktik är något 

som det saknas tid till på förskolorna, vilket även visade sig i vårt resultat, så denna chans att 

delta i vår studie hoppas vi har bidragit till en utveckling i förskolornas dokumentationsarbete.  

Det kan varit möjligt att deltagandet inte hade tagits på samma allvar om vi låtit bli att ta 

vägen ”genom” vår utvecklingsledare, som gav sitt samtycke till informanternas deltagande. 

Genom ett samtycke genom överordnad så tror vi att eventuella hämningar i svaren 

omintetgjordes. Skulle informanterna först övervägt sitt deltagande samt skrivit under ett 

samtycke skulle vägen till ett deltagande kunnat stoppas av ett eget etiskt övervägande kring 

att ”hänga ut” sin verksamhet. Det kunde i så fall ha lett till att vissa valt att inte delta eller att 

man inte engagerat sig på samma sätt i svaren. Det scenariot skulle kunnat bottna i att man 

upplever tidsbrist samt att man sällan behöver precisera sin verksamhet i ord vilket kanske 

känns ovant och svårt. Om dessa känslor fanns inför besvarandet av vår enkät så tror vi och 

hoppas vi att informanterna efteråt känner sig nöjda och att de upplever att det stärkte dem 

och att de påbörjar ett eventuellt förändringsarbete om man sett att det finns behov av det. 

Ett annat scenario med att vi tog vägen genom kommunens utvecklingsledare kan ha bidragit 

till att man som informant känt sig hämmad i sina svar. Man förstod att detta var något som 

deras överordnade förmodligen ville och skulle titta närmare på. En möjlighet finns att man 
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valt bort att redovisa vissa delar av sitt arbetssätt grund av att man känner att man gör det på 

ett otillfredsställande sätt. En annan möjlighet är att man valt beskriva ett ”önskvärt” 

arbetssätt – ett arbetssätt dit man strävar men kanske inte riktigt är än. Detta sätt att se på 

saken är en viktig aspekt att reflektera över, men vi tror att vårt tillvägagångssätt varit av det 

positiva slaget och vi känner inga tvivel att de svar vi fått är annat än sanningsenliga. 

Om vi låtit våra informanter ge ett eget samtycke till sitt deltagande så skulle det eventuellt 

kunnat ge oss ett annat utfall i vårt resultat. Kanske hade det påverkat dem på ett mer positivt 

sätt än vad vårt tillvägagångssätt gjorde. Det kan vara möjligt att tro att de hade ansträngt sig 

mer i sina svar när de besvarade våra frågor på helt eget initiativ. Även denna aspekt har vi 

diskuterat i slutskedet av vårt skrivande men vi kan inte se någon rimlig anledning till att 

deras svar inte skulle spegla deras verklighet. 

På mötet med informanterna lyckades vi uppmuntra till ett stort deltagande. Och genom att 

beskriva att de skulle se det som en möjlighet att utåt få berätta om sin verksamhet och att 

synliggöra eventuell problematik tror vi bidrog till att informanterna på ett ärligt sett valde att 

besvara våra frågor. Metoden vi använt oss av tror vi har gjort att vi fått svar som besvarat 

våra frågeställningar.  

I våra diskussioner kring informanternas anonymitet så är vi är fullt medvetna om att 

informanterna själva kan se vilken av förskolorna som är sin egen. Det blir näst intill 

oundvikligt, men vi tror inte att det har påverkat deras svar i enkäten då det är personer som är 

vana att beskriva sina verksamheter och då det råder en öppenhet samt en utvecklingsambition 

i kommunen. Men för att skydda informanternas anonymitet i ett vidare perspektiv så valde vi 

att hitta på ett ej existerande kommunnamn innan studien publicerades. Att vi valde att göra 

det så pass sent i vår arbetsprocess tror vi kan bidragit till mer sanningsenliga svar från våra 

informanter, då vi själva tror att man anstränger sig mer då det är sin egen arena man gör 

något för. Vi tror att man såg ett verktyg till gemensam utveckling. 

Om vi skulle få möjlighet att forska vidare i denna fråga skulle vi välja personliga intervjuer 

samt besök och observationer i verksamheterna för att riktigt kunna fylla de luckor vi tycker 

att denna studie har lämnat. Det skulle vara spännande att i observationer försöka få fatt i vad 

pedagogerna försöker söka kunskap kring och hur de dokumenterar det i sitt arbete med 

barnen. Vad gör de av sina kunskaper, hur ger de ”tillbaka” till det enskilda barnet och 

verksamheten – hur utvecklas vidare arbetsprocesser? Vad är det som gör att det är en ojämn 

fördelning av antalet förskollärare ute på förskolorna, det är ytterligare en fråga som vore 

intressant att forska vidare kring.  

Då vi genom ingående diskussioner kring enkätfrågorna och att vi lät ett par personer 

provsvara vår enkät gjorde att vi kända oss trygga med att få relevanta svar till att besvara 

våra frågeställningar. Enkätfrågornas svar gav en hög relevans för vårt ändamål. Det fick vi 

bekräftat genom att vi har kunnat besvara våra frågeställningar.   

Att vår studie av dokumentationsarbetet i Solen kommuns kommunala förskolor kan sägas ha 

en hög reliabilitet grundar vi på att våra informanter har gett oss sina svar utifrån ett 

kunskapsområde som de känner väl till vilket gjort att vi kan lita på vårt material (Hartman, 

2003, s. 44). Alla informanter har även fått besvara på samma frågor vars svar ger oss en 

sammantagen bild att frågorna har tolkats på ett likvärdigt sätt. Frågorna handlar om nutida 

arbetssätt så det finns ingen möjlighet att någon kan ha ”glömt” någonting som är av värde för 

besvarandet av våra frågor. Våra informanter kom att bli primärkällor och frågornas svar 
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kunde lätt besvaras utan att informanterna behövde låta sig påverkas av andra källor vilket 

Hartman menar är ett oberoendekriterium (Ibid., s. 45). Arbetet innehåller fler av de 

kvalitetskriterier som Staffan Larsson (1994) beskriver inom områdena; kvaliteter i 

framställningen som helhet, kvaliteter i resultaten samt olika validitetskriterier. Arbetet är 

utfört med en noggrann systematik dit studiens validitet, vårt materials relevans, samt 

reliabilitet kan knytas, utifrån det kan vi se en viss generaliserbarhet i resultatet (Larsson, 

1994, s.163-187).  
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Reflektionsdiskussion 
 

Trots att vi ser i vårt resultat att det råder en ganska så spretig uppfattning samt arbetsgång 

kring dokumentation av barns utveckling och lärande, så tycker vi oss kunna se att kommunen 

är benägna att arbeta för utveckling av sina förskolors arbetsprocesser beträffande 

dokumentationsarbete. Två exempel på det är den grupp med nyckelpersoner som är utvalda 

att leda utvecklingsarbete på respektive förskolor, det andra är det intresse som har visats i 

samband med denna uppsats skrivande. 

Genom att pedagoger får möjlighet att synliggöra sina verksamheter för varandra i 

diskussioner lär de sig att sätta ord på sitt görande. Vilket är en viktig del för att kunna mötas 

kring olika begrepp och skapa samsyn kring sitt uppdrag. Styrdokumentet ser lika ut för 

samtliga förskolor men vägarna att arbeta med det ser olika ut, och får se olika ut. Frågan är 

bara hur olika det får se ut, eller får det se olika ut så länge kvalitén är likvärdig? Och då var 

vi tillbaka från början, för kvalitén i förskolan handlar om barns välbefinnande och deras 

möjligheter till utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolans intentioner 

(Skolverket, 2010, s. 8 och Sheridan, Pramling Samuelsson, 2009, s. 5). Och i detta hittar vi 

vad det är vi ska dokumentera; barns utveckling och lärande utifrån läroplanens intentioner 

samt utifrån de förutsättningar förskolan ger för att sedan kunna utveckla bättre 

arbetsprocesser. 

Det verkar bland pedagoger i förskolan råda en tveksamhet kring vad det är som ska 

dokumenteras och att dokumentera det enskilda barnet blir ibland synonymt med bedömning. 

Men för att kunna bedöma förskolans kvalité – hur väl förskolan svarar upp till att ge de bästa 

förutsättningar för varje enskilt barn, att utifrån sina förutsättningar till välbefinnande och 

utveckling krävs kunskaper kring varje enskilt barn. Att säga och arbeta genom att man ”bara” 

dokumenterar förskolans verksamhet på gruppnivå för att vi inte ska bedöma barnen går inte. 

Det är varje enskilt barn, barnet som en del av gruppen, pedagoger, den gemensamma miljön 

samt vårdnadshavare som är verksamheten. Att följa varje enskilt barns förändrade kunskaper 

blir därmed nödvändigt. 

I våra egna tolkningar av enkätsvaren ser vi att det dokumenteras ute på förskolorna men tyvärr 

beskriver inte svaren hur de rent praktiskt och stegvis går tillväga eller deras tankar kring 

arbetet. Eftersom vi själva är verksamma på en förskola i Solen kommun har vi våra egna 

erfarenheter att relatera till. Även om de flesta eller förmodligen alla, arbetar med bilder som 

sätts upp på väggar, i en verksamhetspärm och eller i barnens egen pärm verkar detta göras på 

olika sätt och vi vågar nästan påstå att det är medvetenheten och tanken bakom som skiljer hur 

det blir och hur dokumentationen används. Den här dokumentationen är en viktig del i 

dokumentationsarbetet som vi tycker förtjänar en väl utarbetad struktur när det gäller dess syfte. 

Att använda reflektions/aktivitets protokoll och eller att använda sig utav handlingsplan med 

struktur över vissa av sina aktiviteter som en del använde sig utav, tror vi blir ett sätt att göra 

tanken synlig, pedagogen bli medveten för det första över sitt uppdrag då man hela tiden utgår 

från läroplanen och över sitt eget och barnets lärande. Pedagogerna lär sig att sätta ord på vad 

de faktiskt gör i verksamheten och varför de gör det och vad som sker med barnen. De 

metoder man nu väljer att använda sig utav på varje enskild förskola behöver vara väl 

förankrade hos pedagogerna för att det ingår i vårt uppdrag att utföra, att alla vet varför vi ska 

dokumentera, vad vi ska dokumentera och hur det skall göras. Insikt i att all dokumentation 
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kan tjäna som ett underlag till verksamhetens utvärdering (Sheridan, Pramling Samuelsson, 

2009, s. 47-51). Lite av denna insikt tror vi saknas på vissa förskolor i kommunen. Detta 

grundar vi på de svar vi fått som berör vilka olika delar som ingår i dokumentationsprocessen, 

vi tycker oss se att det finns en otydlighet i förskolornas arbete. Det är svar som inte på ett 

säkert sätt presenterar att arbetet leder till förändring eller utveckling av arbetsprocesser.  

Man verkar på många förskolor inte ha hittat en självklar form för hur eller när resultaten av 

utvärderingen ska analyseras för att utveckla arbetsprocesser. Kanske man inte kan se den 

röda tråd som vi själva anser bör löpa genom arbetet och som gör dokumentationsarbetet som 

en del i kvalitetsarbetet? Man kanske inte ser alla delarnas funktion till helheten – vart är vi, 

vart ska vi, hur gör vi, aktiviteter, dokumentationer, reflektioner, utvärdering, analys, vad 

behöver utvecklas och hur gör vi det? De enskilda delarna är inga pålagor till arbetet som ska 

se som arbetsuppgifter som ”ska göras”. Delarna i helheten är ett arbetssätt och olika verktyg 

till verksamhetsutveckling som efter den reviderade läroplanens införande underlättar att 

utföra sitt uppdrag. 

På det sätt som man arbetar för att utveckla kvalitetsarbetet i Solen kommuns förskolor gör att 

man skapar engagemang, insikt samt en levande verksamhet som ställer krav på pedagogerna. 

Engagemang får man genom att skapa ett reflekterande klimat. Insikt ges genom diskussioner 

där man får delge och synliggöra sina egna tankar och sin egen verksamhet. Den levande 

verksamheten ges genom att förändringar sker och arbetsprocesser utvecklas. Detta tror vi att 

några förskolor har lyckats skapa inom sina egna verksamheter, men i vår studie har vi också 

sett att det ser väldigt olika ut. Genom att man har ett gemensamt forum för samtliga 13 

kommunala förskolor så tror vi att en likvärdighet kan uppnås vad gäller kvalité i 

verksamheten. Kunskaper och arbetssätt sprids, goda exempel anammas och prövas, detta 

hade förmodligen inte skett om inte gemensamma träffar mellan förskolorna möjliggjorts. 

Detta är ett exempel som vi tror andra kommuner som inte arbetar på liknande sätt bör ta till 

sig. 

Genom att man påbörjat att ta del av varandras arbetssätt och tankar har det lett till att 

kunskaper kring dokumentationens värde är under utveckling på samtliga förskolor. På 

samtliga förskolor verkar man arbeta för att få med alla pedagoger ”på tåget”. Men 

förskolorna uttrycker att tid saknas för att kunna utföra sitt uppdrag fullt ut, det är något som 

ledningen för förskolorna samt huvudmannen bör ta på största allvar. Då detta grundar sig på 

svaren från informanter från endast Solen kommun så blir detta vad Kvale menar är en 

statistisk generalisering då den är gjord utifrån svar utifrån ett specifikt urval (1997, s. 210).  

Att finna ett arbetssätt som är i balans med läroplanens intentioner ”tar” tid som många av 

pedagogerna uttrycker det, men i den här processen ingår det också att tänka om i arbetet – 

många av delarna kan göras tillsammans med barnen eller i barngruppen. Det här är också ett 

sätt att arbeta som ställer krav på pedagogerna i förskolan – ett krav som innebär att vara 

medveten om sitt uppdrag. Det ställer också ett högre krav på förskolecheferna – att se så att 

pedagogerna i förskolan har de kunskaper och verktyg som krävs för att utföra sitt uppdrag.  

Att låta pedagoger i förskolan få rätt sort verktyg för att på ett bra sätt kunna utföra sitt 

uppdrag borde vara en självklarhet – lika självklart som att tid är ett utav verktygen. Det 

kräver också en samsyn kring begrepp och uppdrag som endast kan uppstå i dialog och detta 

tar tid… tiden är konstant den är samma för alla. 
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Dialog kring uppdelning av tid i verksamheterna krävs, det kanske är så att en omorganisation 

av tiden behövs? Tiden behöver läggas på rätt saker och kanske även på nya saker – för att 

skapa kvalitativ tid till det väsentligaste; barnen. 
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Bilaga 1 Samtyckesformulär 
 

Samtyckesformulär 

 

 

Uppsala universitet 

Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 

Marie Edholm 

Lena Wannberg-Jansson 

 

Till Anna XXX, utvecklingsledare i  XXX kommuns förskolor 

Medgivande till att anställda inom kommunens kommunala förskolor har tillstånd att besvara 

frågor som berör förskolornas dokumentationsarbete gällande barns utveckling och lärande. 

Syftet med frågeställningarna är att få underlag till en uppsatsstudie vars ämne är 

dokumentations arbete i förskolan. Frågorna kommer att besvaras anonymt via en enkät, se 

bilaga. Förskolorna kommer i studien att vara anonyma. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt utifrån Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning där hänsyn tagits till de fyra huvudkraven: 

o Informationskravet – vad rapporten kommer att handla om samt hur den kan 

komma att användas. 

o Samtyckeskravet- deltagandet är frivilligt. 

o Konfidentialitetskravet- att vi inte för uppgifterna vidare och att inga andra 

kommer att ha tillgång till vårt material. 

o Nyttjandekravet- att uppgifterna endast används till detta forskningsändamål. 

Studiens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitetets uppsatsdatabas DIVA. 

Handledare under arbetets gång är universitetslektor Lizbeth Engström, Uppsala universitet, 

Tel: 018-471 1648, lizbeth.engstrom@edu.uu.se. 

 

Datum                   ……………………………………………………………. 

Underskrift           …………………………………………………………… 

 

 

 



39 
 

Bilaga 2 Enkätfrågor 
 

Frågeställningar angående de kommunala förskolornas dokumentation av barns utveckling och lärande 

i XXX kommun. 

Bakgrund: Svaren ska användas i en studie inom Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier på Uppsala universitet. Arbetet görs av Lena Wannberg-Jansson och Marie Edholm 

som är anställda förskollärare i kommunen. Frågeställningen är formulerad i ett samarbete med Anna 

XXXX utvecklingsledare inom XXX kommuns förskolor. 

Syftet i inledningsskedet av studien lyder: 

Syftet med denna studie är att få syn på goda exempel av dokumentation av barns utveckling och 

lärande som sker ute på förskolorna i XXX Kommun och eventuellt finna utvecklingsområden att 

arbeta vidare med, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Våra frågor har sin utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. 

Ni besvarar frågorna anonymt och även förskolan kommer att vara anonym i studien. Skicka svaren 

med internposten till Lena och Marie på XXX förskola. Detta dokument finns även att hämta på 

ikonen ”implementering fsk” om ni önskar skriva på datorn direkt i dokumentet. Vi önskar få era svar 

senast den 11/3-15. 

Nedan följer de frågor som vi med Anna XXXX godkännande vill att ni besvarar: 

1. Hur många avdelningar/enheter består förskolan av? 

2. Hur många barn finns på varje avdelning/enhet? 

3. Hur många pedagoger arbetar på varje avdelning/enhet? 

4. Hur många förskollärare finns det på respektive avdelning/enhet? 

5. Hur många barnskötare finns det på respektive avdelning/enhet? 

6. Finns det ytterligare yrkeskategorier i era arbetslag, i så fall hur många och vilka kategorier? 

7. Finns det barn med särskilda behov på förskolan och i så fall hur många? 

8. Har förskolan någon extra resurs i form av extra pedagog eller extra timmar? 

9. Beskriv hur ni dokumenterar varje barns utveckling och lärande på er förskola? 

10. Hur går ni tillväga för att göra detta arbete systematiskt? 

11. Vem dokumenterar varje barns utveckling och lärande på er förskola? 

12. Vilka olika teman/delar ingår i dokumentationsarbete om barns utveckling och lärande på er 

förskola? (ex, uppföljning, analys, utvärdering…) 

13. Beskriv hur resultatet av ert dokumentationsarbete används till att utveckla förskolans 

arbetsprocesser? 

14. Finns det några specifika faktorer som ni ser försvårar ert dokumentationsarbete? 

15. Finns det något specifikt område av dokumentationsarbetet som ni menar bör utvecklas? 

16. Är det något ni vill tillägga inom detta område som vi inte fått med men som ändå känns 

relevant att framföra? 

 

Vi tackar för er hjälp på förhand och vi ser fram emot era svar! 

Lena och Marie 

XXX förskola 

Tel. XXX XX 

kontakt mail: lena.wannberg-jansson@XXX.XX 

 

 


