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Abstract  

This is a Degree of Master essay in the Degree of Master Programme in Education Leadership 

and school development at Karlstad’s university. The essay is directed towards school 

administrators and educators who are interested in systematic quality work and pedagogical 

documentation in Preschool.  The survey was sent to 250 educators, which have been selected 

by a total sample of all the Preschool educators in the municipality. The purpose of the 

thesis is to investigate the proportion of active educators that uses the educational 

documentation tool Pluttra in the systematically quality work and how the educators look on 

Pluttra as a documentation tool. Pluttra is used only in preschools. 

 Based on a survey I strive to get a picture of to what extent the respondents consider the 

educational documentation tool Pluttra to del with the systematic quality work. Previous 

research and results of the survey makes interesting basis to be able to work towards creating 

better conditions to increase the educators documentation in Pluttra in the systematic quality 

work. 

The survey shows there are differences in the use of Pluttra in relation to the level of 

education of participants. Educators consider that there is more time allocated to systematic 

quality work than time for Pluttra documentation tool. The tool is perceived positively, but 

only a few educators in each unit recieved training in the tool and there is no enough time 

allocated for using the tool. 
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Sammanfattning 

 

Detta är en magisteruppsats inom Magisterprogrammet i utbildningsledning och 

skolutveckling vid Karlstad universitet. Uppsatsen är riktad till skolledare och pedagoger som 

är intresserade av systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskolan. 

Enkäten har skickats till 250 verksamma pedagoger i förskolan som valts ur genom ett 

totalurval i en kommun. Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka hur stor andel 

verksamma pedagoger som använder det pedagogiska dokumentation- och 

informationsverktyget Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet och hur pedagogerna 

upplever verktyget. Pluttra är ett dokumentationsverktyg som vänder sig till förskolan. 

 

Utifrån enkätundersökning strävas efter att få en bild av hur stor utsträckning som 

respondenterna anser att det pedagogiska dokumentationsverktyget Pluttra påverkar det 

systematiska kvalitetsarbetet. Tidigare forskning samt resultatet från studien utger ett 

intressant underlag för att kunna arbeta vidare med att skapa förutsättningar för att öka den 

pedagogiska dokumentationen i Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet. Med hjälp av 

statistiska analyser redovisas enkätresultaten och presenterar det som anses relevant i 

förhållande till syftet. 

 

Slutsatser i undersökningen innebär det finns skillnader i användandet av Pluttra utifrån 

utbildningsnivå. Pedagoger anser att det finns mer tid avsatt till systematiska kvalitetsarbetet 

än tid för dokumentationsverktyget Pluttra. Verktyget uppfattas positivt, men endast några på 

varje enhet får utbildning och det saknas tid avsatt för verktyget.   

 

Nyckelord:  

Systematiskt kvalitetsarbete, förskola, Pluttra, pedagogisk dokumentation, pedagoger  
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1. Inledning  

Förskolan har aldrig varit så omdebatterad som den är i dagens samhälle. Tidiga insatser i 

förskolan är i fokus som en av de viktigaste frågorna. Styrning av förskolan innebär makt och 

kontroll över nästa generations kunskaper. I läroplanerna beskrivs vad som anses vara viktigt 

att kunna samt hur det ska organiseras för ett effektivt lärande (Lundgren, 2014). Reform efter 

reform har genomförts, men frågan är om de har haft önskad effekt. Kragh-Müller & 

Ringsmose (2015) barn lär sig ständigt och upplever nya saker, varje gång de lär sig något 

nytt bygger de på sin befintliga kunskapsbank med nya erfarenheter. Barn utvecklas genom 

övning, det finns lärande miljöer överallt som främjar lärande.  

 

Läroplanen (2016) och skollagen (2010) beskriver det systematiska kvalitetsarbetet och den 

pedagogiska dokumentationen som en självklarhet för att förskolan ska kunna ge alla barn en 

likvärdig utbildning. Många gånger blir det systematiska kvalitetsarbetet en ”hyllvärmare”, 

men är det ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete kännetecknar det hela verksamheten som en 

del i vardagen. Förskolans arbete med kvalitetsfrågor är väl beforskat, men kvalitetsarbete 

med verktyget Pluttra är däremot ett område som inte är beforskat, vilket gör det svårt att hitta 

forskning om. Uppsatsen belyser sammantaget två skilda och svagt beforskade områden som 

tillsammans bidrar med ny kunskap om systematiskt kvalitetsarbetet i förskolan, här med 

dokumentation- och informationsverktyget Pluttra.  

 

Begreppet Pluttra i det här självständiga arbetet innebär ett arbetssätt, dokumentation- och 

informationsverktyget. När jag skriver Pluttra menar jag Dokumentation- och 

informationsverktyget. Ett verktyg för att öka vårdnadshavares insyn i förskolan men 

framförallt ett verktyg för att tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. 

 

Avgränsningar är gjorda utifrån de aspekter som skolverket belyser i sina allmänna råd: 

Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. Begreppen kvalité, systematiskt och 

kontinuerligt kommer att behandlas i teoridelen samt analysen. Avgränsningar är gjorda 

utifrån de aspekter Lager belyser i sin avhandling I spänningsfältet mellan kontroll och 

utveckling (2015). Avgränsningar är även gjorda till de aspekter Eidevald (2013) Systematiska 

analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: Hallå, hur gör man? belyser i arbetet.  
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Professionen i förskolan ökar i och med att målen i läroplan förändras. Pedagogerna i 

förskolan ska dokumentera, det är inget val, det står i både läroplanen och skollagen. I takt 

med att kraven i förskolan blir tydligare i form av dokumentation och utvärdering bidrar det 

till större förståelse för pedagogernas uppdrag. Avgränsningarna är gjorda till pedagogisk 

dokumentation, profession, ledning, struktur och kompetensutveckling vilket anses vara 

nyckelfaktorer för pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.  

Studien är avgränsad till en kommun, avgränsning är gjord till förskola eftersom Pluttra 

endast används i förskolan. Kommunen som ska undersökas har endast använt verktyget i ett 

år, vilket innebär att det fortfarande implementeras vilket kan påverka resultatet. Avgränsning 

är gjord till kommunal verksamhet eftersom det inte är några fristående förskolor som i 

dagsläget använder Pluttra i den kommunen som ska undersökas. Antal pedagoger och barn 

på förskolor varierar vilket kan ha betydelse för systematiskt kvalitetsarbete, det är inget som 

kommer undersökas i denna studie. Andelen förskollärare eller annan yrkeskategori kan ha 

betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet vilket tas upp i analysen. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i hur stor utsträckning verksamma pedagoger 

använder dokumentation- och informationsverktyget Pluttra i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Syftet är även att undersöka i hur stor utsträckning pedagoger uppfattar att de 

fått kompetensutveckling i Pluttra och systematiskt kvalitetsarbete. Uppsatsen kommer även 

att beröra hur pedagoger uppfattar det nya arbetssättet. Jag vill undersöka vilken påverkan 

Pluttra har i det systematiska kvalitetsarbetet. I förskolans läroplan är kraven tydliga på att 

dokumentation är en obligatorisk arbetsuppgift, dessutom ökar kraven ännu mer i och med det 

digitaliserade samhället.  

1.2 Frågeställningar 
Frågeställningar för studien är följande: 

a. I vilken utsträckning använder pedagogerna dokumentation- och 

informationsverktyget Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet?  

b. Hur uppfattar pedagoger det nya arbetssättet med dokumentation- och 

informationsverktyget Pluttra? 

c. I vilken utsträckning anser pedagoger att de fått kompetensutveckling i Pluttra och det 

systematiska kvalitetsarbetet?  

d. Vilken påverkan har dokumentation- och informationsverktyget Pluttra i det 

systematiska kvalitetsarbetet? 
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1.3 Avgränsningar 
I verktyget Pluttra läggs fokus på arbetet med systematiska kvalitetsarbetet. Avgränsning är 

gjord utifrån de aspekter som läroplanen och skollagen belyser. Aspekterna i läroplanen 

bygger på att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa 

upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förskolan. Det handlar om att dokumentera det 

som händer i förskolan.  
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2. Forskningsöversikt  

I detta kapitel redogörs tidigare forskning samt relevant litteratur för studiens innehåll, med 

fokus på begreppen systematiskt kvalitetsarbete. Lager (2015) och Eidevald (2013) 

presenterar punkter som redovisas som relevanta för systematiskt kvalitetsarbete. Studien 

utgår från dessa och kommer stärkas med ytterligare forskning för att skapa en trovärdig samt 

relevant forskningsgrund.  

Litteraturen som användes i uppsatsen valdes från Scopus (http://www.scopus.com), med 

sökord ”Pluttra”, ”dokumentation”, ”pedagogisk dokumentation” och ”systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan”. I arbetet söktes även i Google Scholar (http://scholar.google.se/) 

med sökord ”Pluttra”, ”dokumentation”, ”pedagogisk dokumentation” och ”systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolan”. Dessutom inkluderades litteratur, föreläsningar från utbildningen, 

artiklar och rapporter från tidigare kurser i utbildningen. I arbetet söktes även i Eric 

(https://eric.ed.gov/) med sökord ”Pluttra”, ”dokumentation”, ”pedagogisk dokumentation” 

och ”systematiskt kvalitetsarbete i förskolan”. I arbetet söktes även i Eric 

(https://eric.ed.gov/) med sökord ”Documentation, Documentation tools , Documentation 

tools early education, Pluttra, ”dokumentation”, ”pedagogisk dokumentation” och 

”systematiskt kvalitetsarbete i förskolan”. 

Det är svårt att hitta forskning om Pluttra som dokumentation- och informationsverktyget 

även fast det startade 2007 och endast är inriktat på förskolans verksamhet. Det finns 

forskning om Pluttra, men då är den inriktad på det tekniska och inte pedagogiska. Det är de 

senaste åren som Pluttra verkligen fått ett uppsving vad gäller utökande av användandet i fler 

kommuner. Det finns andra liknande dokumentation- och informationsverktyget som används 

i förskolan exempel Unikum, Edwise. Dock är inte dessa verktyg likvärdiga Pluttra eftersom i 

dessa verktyg kan vårdandshavare och förskolor ha en kommunikation. I verktyget Pluttra blir 

det information i form av att synliggöra målen i läroplanen, reflektioner utifrån målen i 

läroplanen och meddelanden som inte vårdnadshavare kan svara på utan bara information.  

Undersökningen omfattar pedagoger: förskollärare, barnskötare eller andra 

personer som deltar i den pedagogiska verksamheten. Pedagoger som genomför och 

organiserar uppdraget med det systematiskt kvalitetsarbete i förskolan har att förhålla sig till 

de lagar, förordningar och krav som huvudmannen ställer. I arbetet beskrivs de krav som 

huvudmannen ställer i form av systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation. I 

arbetet innebär huvudmannen den kommunala förvaltningen.  

https://eric.ed.gov/
https://eric.ed.gov/
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2.1 Begreppsdefinitioner 

Här definieras de olika begreppen som uppsatsen bygger på.  

2.1.1  Styrdokumenten 

I den reviderade läroplanen 2016 beskrivs det digitaliserade samhället som ställer högre krav 

på förskolan, där en av de viktigaste uppgifterna är att ge alla barn en likvärdig förskola och 

utvecklas så långt det är möjligt. Genom pedagogiska dokumentationer och ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan verksamheten utvecklas för att ge varje barn den största möjligheten till 

utveckling i förskolan (Skolverket, 2016). Haug (2003) menar att läroplanen inte går in i 

detaljer på hur den följs upp. Alla som arbetar i förskolan har skyldighet enligt skollag och 

läroplan att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten. En skyldighet 

verksamheten har för att nå upp till målen och utefter det utforma och förändra verksamheten.  

2.1.2 Kvalité 

Kvalitetsarbetet påverkas av bland annat kompetens och delaktighet. (Lager, 2015) Begreppet 

kvalité kan ses ur många olika perspektiv. Begreppet kan definieras som motivation och 

attityd till livslångt lärande Kärrby (1997). Enligt skolverkets definition handlar kvalité inom 

förskolans verksamhet om hur väl verksamheten uppfyller de målen, kraven och riktlinjer, 

samt en strävan till förnyelse och ständigt förbättringar (Skolverket, 2017). Armistead (2009) 

menar att kvalitén och erfarenhet är den avgörande faktorn i det långsiktiga lärandet i de 

tidigare åren. Berg (2010) anser att begreppet kvalité fått en snabb spridning som kanske inte 

är så konstigt eftersom många har målet att utbildning ska hålla en hög kvalité. Gyllebring & 

Karlstedt (2013) beskriver att det i skollagen står god kvalitet i förskola som arbetar med 

ständiga förbättringar, utvecklar barns lärande och är en av de viktigaste faktorerna för barns 

välbefinnande. Renblad & Brodin (2012) god kvalité i förskolan bidrar till hälsa och 

välbefinnande och lägger grunden för lärandet. Kvalitetshöjande arbete är nödvändigt för 

utveckling i förskolan.  

2.1.3 Systematiskt 

Systematiskt innebär att pedagoger följer en ordnad plan. Arbeta på ett systematiskt sätt 

innebär att arbeta med processer, rutiner som är identifierade, beskrivna och fastställda. 

Rutiner som innebär att beskriva tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras och hur 

ansvaret är fördelat i verksamheten. Det systematiska arbetssättet innebär att beskriva och 

strukturerat dokumentera behov, resurser, mål och resultat utifrån läroplansmålen (Skolverket, 

2016).  
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2.1.4          Kontinuerligt  

Kontinuerligt innebär ett fortlöpande och sammanhängande arbetssätt. Pedagoger arbetar med 

ett jämnt flöde (Skolverket, 2016).  

2.1.5 Systematiskt kvalitetsarbete 

Sheridan, Williams, & Sandberg  (2013) systematiskt kvalitetsarbete kan vara ett ganska nytt 

begrepp, syftet är att följa upp, dokumentera och utvärdera om och på vilket sätt förskolan 

bidragit till barns lärande och vad barnen har lärt sig. Håkansson (2013) skriver att det är 

viktigt med en tilltro till varje elevs förmåga, att förskolan anpassar verksamheten till barnen. 

Inte att barnen ska anpassa sig efter verksamheten. Det finns viktiga aspekter som forskningen 

lyfter, så som uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling, ledarskapet, 

kvalitetsarbete och forskning som lyfter verksamheten. Dessa aspekter bidrar till en 

framgångsrik verksamhet.  Fler och fler barn börjar in i den svenska förskolan, enligt 

skolverket (2017) är det 83 % av alla barn i åldern 1-5 år i Sverige som är inskrivna i 

förskolan. Förskolan får allt större betydelse för både samhället och barnens uppväxt eftersom 

en stor andel av barnen tillbringar mer tid på förskolan än med sina vårdnadshavare vilket 

ställer stora krav på förskolans verksamhet. För att kunna arbeta med systematiskt 

kvalitetsarbete sker det på olika nivåer huvudmans nivå, förskolechefsnivå, lärarnivå och 

verksamhetsnivå för att kunna fullfölja uppdraget. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska 

genomsyra alla nivåer för ett kvalitativt kvalitetsarbete (Skolverket, 2017). 

Enligt Thorin (2015)  kan det systematiska kvalitetsarbetet beskrivas utifrån olika nivåer: Den 

första nivån är huvudmannanivå vilket innebär förvaltningen och politiker. Den andra nivån är 

skolnivån vilket innebär förskolechefsnivå, uppföljning. Den tredje och sista nivån handlar 

om verksamhetsnivå och pedagognivå vilket innebär att utvärdering av verksamheten utifrån 

målen i läroplanen. På huvudmannanivå innebär det att uppföljning av det systematiska 

kvalitetsarbetet redovisas till politiker utifrån nationella och kommunala mål. En övergripande 

sammanställning och analys på kommunnivå. På förskolenivå innebär det att följa upp övriga 

områden i läroplanen. Analys görs övergripande på enheten, det skapas förslag till 

utvecklingsområden. På verksamhetsnivå görs analys av vad verksamheten behöver utveckla. 

Pedagogen analyserar sig själv i arbetet med barn, vad pedagogen behöver utveckla för att 

barnen ska nå så långt som möjligt utifrån målen i läroplanen. Undervisningens kvalité 

utvärderas tillsammans med kollegor i arbetslaget (Thorin, 2015).  
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I det systematiska kvalitetsarbetet handlar det om olika former av insamling av data för att få 

ett resultat som överensstämmer så bra som möjligt med verkligheten. Insamling av data till 

det systematiska kvalitetsarbetet kan vara: observationer, intervjuer med barn, 

verksamhetsobservationer, dokumentations analys t.ex. barnenkäter, offentlig statistik 

(Thorin, 2015). En förutsättning för det systematiska kvalitetsarbetet för en likvärdig förskola 

för barn är en förutsättning. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att följa upp, 

analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen (Skolverket, 2017). Professionellt 

lärande är en aktiv process som handlar om att systematiskt undersöka hur effektiv 

verksamheten är för barnen utifrån engagemang, lärande och välbefinnande (Timperley, 

2013). 

I Lagers (2015) avhandling i spänningsfältet mellan kontroll och utveckling belyser hon 

kommunen och förskola. I förskolan är det systematiska kvalitetsarbetet ett obligatoriskt 

moment enligt skollagen. Detta är obligatoriskt för alla som arbetar i förskolan. Det innebär 

att arbetet ska utföras kontinuerligt och systematiskt i en process där syftet är att planera, följa 

upp och utveckla verksamheten för att nå målen i förskolan som står i läroplanen. Elfström 

(2013) i det systematiska kvalitetsarbetet förväntas olika nivåer i verksamheten granska och 

analysera de dokumentations- och utvärderingsformer de använder för att kunna kontrollera 

hur det påverkar verksamheten för barns utveckling och lärande. Där en värdering av arbetet 

ska ligga till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Det visar de höga krav detta ställer på 

de som arbetar i förskolan hur de tar till sig nya teoretiska verktyg för att fullgöra sitt uppdrag.  

2.1.6 Pluttra  

I den här studien menas Pluttra som ett webbaserat dokumentation- och informationsverktyget 

där förskolan kan samla sin dokumentation i form av foton, filmer, anteckningar, information 

och systematiskt kvalitetsarbete. I Pluttra har varje barn en egen dokumentation men det finns 

även dokumentation kopplat till alla barn på förskolan.  Pluttra kan endas ses av respektive 

vårdnadshavare, av personalen på förskolan och förskolechef. Det finns olika former av 

lärportaler som används inom förskolan idag, exempel på det är Edwise. Begreppet Edwise 

innebär en pedagogisk lärportal för förskola och skola. Upplägget är liknande Pluttra här är 

det med kommunikation mellan vårdnadshavare, elever och pedagoger.  

 

Lin är företaget som utvecklar digitala plattformen för grund- och förskola. Digitala verktyget 

Pluttra startades 2007 och finns endast för förskolan. Det är ett verktyg där pedagoger digitalt 

dokumenterar och informerar, den pedagogiska dokumentationen och informationen används 
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i förskolor runt om i landet, dels för att synliggöra målen i läroplanen och verksamheten mer 

till vårdnadshavare.  

Verktyget används även för att systematiskt dokumentera olika lärprocesser utifrån 

läroplanens olika mål i form av ögonblick och reflektioner. I verktyget kan pedagoger och 

förskolechefer få ut statistik utifrån målen i läroplanen för att kunna analysera. I Pluttra 

dokumenteras barnens vardag i förskolan, varje dag görs 30 000 dokumentationer i verktyget. 

Över 50 000 vårdnadshavare följer dokumentations- och informationsverktyget Pluttra (Lin, 

2017). 

Begreppet Pluttra innebär i det här arbetet ett arbetssätt och ett dokumentation- och 

informationsverktyget. Ett verktyg för att öka vårdnadshavares insyn i förskolan men 

framförallt ett verktyg för att tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. I 

verktyget dokumenterar pedagoger förskolans arbete, syftet med det är att utvärdera och 

utveckla arbetet i förskolan systematiskt.  

Pluttra i denna kommun innefattar olika delar, såsom ögonblick med barnen som personalen 

beskriver eller med hjälp av exempel IKT, bild eller film vad de gör i förskolan, kopplat till 

målen i läroplanen. I reflektioner kopplas de beskrivna ögonblicken till förskolans mål i 

läroplanen. I viktiga meddelanden beskriver personalen aktuella händelser och påminnelser 

det liknar informationstavlan som pedagoger skrivit/skriver på. Dessa meddelanden kopplas 

inte till läroplanen men ökar kommunaktionen med vårdnadshavare.  

2.1.7 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation handlar om att pedagogerna följer barnens pågående processer, 

dokumenterar dem och har det som utgångspunkt för planeringen, dokumentation tillsammans 

med barnen. I skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete preciseras:     

 

"Förskolechefen bör se till att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till 

grund för analys och beslut på enhetsnivå om prioriteringar av 

utvecklingsinsatser, skapa rutiner och former för dokumentation som är 

effektiva och ändamålsenliga för enhetens kvalitetsarbete, samt sträva efter att 

dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom enheten." 

Skollagen bygger på följande dokumentationsskyldighet enligt 4 kap. 6 § skollagen ska det 

systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. Dokumentation: 6 § Det systematiska 

kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. Huvudmannanivå: 3 § Varje huvudman 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2901
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inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 

och utveckla utbildningen. Enhetsnivå: 4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av 

utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 

personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 

ges möjlighet att delta i arbetet. 

 

I den reviderade läroplanen 2016 har det ökat kraven på förskolans verksamhet. Det startade 

redan när förskolan fick en egen läroplan 1998. När skolverket reviderade läroplanen blev det 

ökade krav på att dokumentera i förskolan. Ökade krav för att undersöka om förskolan 

utformar verksamheten för att den ska utveckla och ge varje barn de förutsättningar de har rätt 

till för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Det gäller för verksamheten att granska sig 

själva som pedagoger och verksamheten för att förbättra och utveckla för att varje barn ska nå 

så långt som möjligt. Systematisk dokumentation är en nödvändighet för att se lärande och om 

verksamheten utvecklar barnen så långt som det borde (Pramling, 2009).  

Arbetsverktyget pedagogisk dokumentation handlar om att använda det på rätt sätt utifrån 

följande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att få syn på och bli 

medveten om verksamheten för att den ska utvecklas vidare. Om pedagoger arbetar aktivt 

med pedagogisk dokumentations kan det bli ett arbetsverktyg för att utveckla verksamheten 

istället för ett fotoalbum. Pedagogisk dokumentation handlar om att följa barnens pågående 

processer, dokumentera och ha som utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen. För att förstå 

den pedagogiska dokumentationen krävs det en förståelse för arbetssättet att allt hänger ihop 

som delar av en helhet. Den pedagogiska dokumentationen hänger ihop med det systematiska 

kvalitetsarbetet som en del att utveckla undervisningen. Använder man pedagogiska 

dokumentationen med rätta glasögon är det ett lärorikt och utvecklande arbetssätt som 

utvecklar hela verksamheten, både barn och personal (Kärrby, 1997). Pedagogisk 

dokumentation handlar om att det är reflektionen som är det viktiga, inte det vi skriver ner 

(Taguchi, 1997). Enligt Knauf (2017) beskrivs vikten av dokumentation tillsammans med 

barnet. Barnens deltagande i dokumentation är viktigt för att främja individens lärande, 

utveckling och reflekterande kompetens. I den huvudsakliga dokumentations form presenteras 

vikten av barnens delaktighet i dokumentationen (Knauf, 2017). Enligt Rintakorpi (2016) 

beskrivs lärandet att använda dokumentation för att bedöma och utveckla pedagogik och 

praktik. Dokumentation är viktigt för att pedagoger ska utveckla och vägleda genom att 
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fokusera på barnens åsikter. I dokumentationsarbetet är det viktigt att få barnen delaktiga och 

föräldrarna, för att medvetengöra föräldrar om pedagogers uppdrag enligt läroplan och vilka 

krav förskolan har (Rintakorpi, 2016).   

Det finns två typer av dokumentation och utvärdering, det handlar om omedveten 

dokumentation och utvärderingar vilket innebär att de är helt integrerade i vardagen. Det 

andra är medveten dokumentation vilket innebär dokumentation som avgränsar och 

förknippas med läroplanen. Det är oftast alltid barnen som dokumenteras, mer sällan barnen 

som dokumenterar. Många pedagoger upplever dokumentationsarbetet som att det tar tid från 

arbetet med barnen, istället för att se det som utveckling, vilket innebär att synliggöra det 

pedagogiska arbetet och därmed leda till att tydliggöra pedagogernas uppdrag i förskolan. Det 

handlar om att förstå kärnan i varför vi gör det vi gör, vad pedagoger i förskolan har för 

uppdrag.  

 

Eidevald (2013) beskriver att pedagogisk dokumentation ofta upplevs som en belastning i 

förskolans istället för att ses som ett stöd i verksamheten. En viktig del av pedagogisk 

dokumentation är att barnen blir delaktiga, att pedagoger och barn tillsammans reflekterar, 

analyserar och utvärderar. En av de viktigaste aspekterna för att pedagogisk dokumentation 

ska lyckas är att ha ledningen och organisationen stöttande till dokumentation. Att det finns 

pedagogiska processer tillsammans med ledningen. Personalen i förskolan arbetar både enskilt 

och i arbetslag. Det kräver en god struktur, eftersom styrning sker från olika håll i form av 

staten och kommunal styrning. Alnervik (2013) anser att pedagogisk dokumentation skapar 

utgångspunkt för reflektion i arbetslaget. Ett kollegialt arbetsverktyg i den dagliga 

verksamheten, en bedömning av verksamhetens utveckling och behov.   

2.2 Läraryrkets professionalisering 

Pedagogerna i förskolan har under en lång tid strävat mot att ses som en profession, dvs. en 

yrkesgrupp som har en lång specialiserad utbildning som vilar på vetenskaplig grund, helst på 

högskola eller universitet. Utmärkande för profession är att de kräver och de vill kunna 

påverka och ha kontroll över yrket samt att det bedrivs egen forskning inom området. Den 

kommunaliseringen som skedde för en tid sen förväntades påverka läraryrkets status till det 

positiva. Idag är förskola en av de viktigaste politiska frågorna och personal i förskolan ser de 

nuvarande politikerna som bristfälliga när det gäller styrningen. Trender har kommit och gått 

och skolan och pedagogerna är utlämnade åt lokalpolitikers kompetens och intresse av 
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förskolan (Florin, 2010). Haug (2003) menar att pedagogers kompetens avgör den 

pedagogiska potential och en del pedagoger passar bättre för arbetet de utför än andra med 

samma utbildning. Rönnerman (2008) menar att förskollärarna fått ökad medvetenhet och 

känt sig stärkta i kvalitetsarbete. Vilket bidragit till att bedöma kvaliteten av arbetet med 

barngruppen. 

2.3 Ledarskap 

Det framgår att ledningen har en betydelsefull roll för det systematiska kvalitetsarbetet, det 

innebär att ledarskapet påverkar det systematiska kvalitetsarbetet i hög grad. Detta då 

ledningen är tongivande för systematiskt kvalitetsarbete och kan stärka det (Angelöw, 

2006).  Skolledares roll utgår ifrån att nå organisationens mål i samarbete med andra 

människor (Abrahamsson & Andersen, 2005). För att uppnå detta finns det flertalet olika 

ledarstilar att tillämpa, för att ledarskapet ska kunna bidra till att utveckla systematiskt 

kvalitetsarbete bör ett uppskattande ledarskap tillämpas. Det innebär att ledaren har positiva 

förväntningar och litar på medarbetarna, att ledaren lyssnar och uppmuntrar initiativtagande, 

visar uppskattning samt skapar tillfällen för samtal om både glädje och allvar. Något som 

också påverkar är tydliga mål och återkoppling kring arbetsuppgifter (Angelöw, 2006).  

2.4 Kompetensutveckling 
Alnervik (2013) beskriver att många kommuner satsar på fortbildning vad gäller pedagogisk 

dokumentation. Hon menar även att pedagogers dokumentationsarbete ofta handlar om det 

enskilda barnet istället för fokus där lärandet sker. Enligt skolverket behövs kompetens och 

fortbildning kontinuerligt för att utveckla kompetensen utifrån de behoven som finns just nu 

på förskolan. För att ta reda på vilken typ av kompetensutveckling pedagogerna behöver 

utifrån lokalt behov behöver pedagoger analysera behoven genom systematiskt kvalitetsarbete 

(Skolverket, 2017).  Eidevald (2013) kompetensutveckling är viktigt utifrån de behov som 

just nu finns inom förskolan. Det är viktigt att analysera behoven och bygga på den 

kompetens som finns hos pedagogerna. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogörs för vilka vetenskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter 

studien har. Ett vetenskapsfilosofiskt synssätt handlar om hur saker är och det 

kunskapsteoretiska syftar till hur saker tolkas att vara (Hartman, 2004). Vetenskapsfilosofiska 

och kunskapsteoretiska utgångspunkter är relevanta att konkretisera för att synliggöra studiens 

värde. Undersökningen kommer vara en hybrid av två skilda synsätt, hermeneutiken och 

positivismen. Positivismen innebär i detta arbete att söka kunskap. Genom detta synsätt söker 

jag efter samband och förutsägelser. Det handlar om att undersöka sådant jag kan nå säker 

kunskap om. Hermeneutik innebär i detta arbete tolkningar.  

 

Utifrån ett positivistiskt synsätt kan det skiljas på faktorer inom systematiskt kvalitetsarbete 

och Pluttra som dokumentationsverktyg, vilket kan visa det förhållningssätt som är intressant 

att studera.  De definierade faktorerna som utgör kärnan för detta utifrån den forskning som 

finns tillgänglig idag. Det förutsätts också att ansvariga för studien och de som gör 

undersökningen klarar att distansera sig som subjekt och att undersökningen inte färgas av 

egna åsikter, tankar eller bakgrund.   

3.1 Kunskapsteoretiska utgångspunkter  

Det finns flera utgångspunkter till att förstå hur kunskap skapas och används. Jag har 

utgångspunkt i socialkonstruktivism. Det innebär att kunskap tar form mellan människor i de 

sammanhang där den brukas och kan/ska användas (Hirsh & Lindberg, 2015). Enligt Hartman 

(2004, s.32ff) har en person kunskap om hen har en trosuppfattning, som både är sann och 

rättfärdigad. Det innebär att personen tror på något. Gällande om det är sant eller inte, finns 

det framförallt tre olika sätt att definiera det på; 

1. Den korresponderar mot världen 

2. Den är koherent med andra trosföreställningar 

3. Den är användbar (Hartman, 2004, s 70). 

 

Kunskapssynen som belyses i styrdokumenten är situationsbunden, funktionell och kulturell. 

Det påverkar sättet att arbeta i förskolan och sättet att arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet och pedagogisk dokumentation (Lundahl, 2014). Eftersom läroplanerna är 

resultat- och målstyrda blir val av metod upp till den som tolkar och genomför. Carlgren 

(2015) menar att kunskapssynen bör vidgas och att all kunskap i någon mening är praktisk. 

Jag tillämpar synsättet som belyses i styrdokumenten. 
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3.2 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter  
En forskningsstudie behöver en teoretisk ram och i denna studie är det i huvudsak två 

varianter av vetenskapsteori; positivism och hermeneutik. I studien är utgångspunkterna en 

hybridform av vetenskapsteorin: positivism och hermeneutik. Vilket innebär att i enkätsvaren 

får resultaten ett värde. Enkätsvaren kommer att tydas och tolkas i en text.  En vetenskaplig 

undersökning kommer att genomföras, strävan är att få fram någon typ av verklighet. Det 

hermeneutiska synsättet i undersökningen innebär, att ha förståelse för egna erfarenheter och 

förutfattade tankar kan komma att färga den analys som görs av resultaten.  

Det hermeneutiska synsättet kommer genomsyra arbetet eftersom utgångspunkt från svar i 

enkäten representerar ett resultat som ska skapa en förståelse av de respondenterna. Enligt 

forskning framgår det att det många gånger är svårt att helt särskilja de båda 

vetenskapsteorierna, medan andra anser att deras syn är oförenliga och står för två olika saker. 

(Hartman, 2004, s.105; Andersson, 2014) Nedan följer en kortare presentation av de båda 

vetenskapsteorierna. 

3.3 Positivism  

Positivism utgår från det naturvetenskapliga och förväntas fokusera på det positiva, vilket 

innebär att bringa klarhet i det som är (Andersson, 2014, s.17). Positivism handlar om att 

synliggöra en förenkling av verkligheten. Det går att göra detta utifrån två sätt, dels genom att 

fokusera på micro- eller makronivå. Vetenskapsteorin fokuserar i huvudsak på 

forskningsfenomenet, vilket innebär att aspekter som inte ses relevanta filtreras bort. Det 

framgår att vi når kunskap genom att observera den. (Hartman, 2004, s.104; Andersson, 2014, 

s.93) Positivismen arbetar som om det funnits ett entydigt förhållande mellan ord och 

betydelse (Andersson, 2014, s.45). 

I studien användes det positivistiska synsättet vad gäller att samlar in fakta i enkäter som 

betraktas som kunskap, som kan mätas i form av hur stor andel pedagoger som använder 

dokumentationsverktyget Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet. 

3.4 Hermeneutik 

Till skillnad från positivism är hermeneutik forskningsidealet inom det socialvetenskapliga 

fältet. Hermeneutisk innebär tolkning av förståelse, tolkning beroende av vem jag är. I mötet 

konfronteras förståelsen och fördomar med andras förståelse. Hermeneutikens uppgift är att 

synliggöra förståelsen för pendling mellan del och helhet. Naturvetenskap som något som 

förklaras, humanvetenskap som något vi förstår. Med det menas att det inte går att förklara 
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något om man inte har förstått. Den hermeneutiska cirkeln blir central då den roterar på: 

Förförståelse, möten med nya erfarenheter och idéer, ny förståelse som blir förförståelse som 

sedan börjar om i en cirkulär rörelse. Spiral som modell, då förståelse ständigt förändras och 

därmed aldrig återfår sin ursprungsform (Segolsson, 2011). Om positivism handlar om att 

förstå hur världen är, handlar hermeneutik snarare om att förstå hur den uppfattas (Hartman, 

2004, s.106).  

 

I studien användes det hermeneutiska synsättet genom att göra en tolkning av enkäten som 

sedan sammanfattas i en text. Utifrån hermeneutiska studier, tolkar och försöker att förstå 

diverse olika fenomen. 

3.5 Likheter & skillnader mellan utgångspunkterna 

Andersson citerar Roberton Merton när han tydliggör skillnaden mellan den positiva- och 

hermeneutiska forskningstraditionen. “Positivisten: Jag vet inte om det jag påstår är viktigt, 

men det är i alla fall sant.” och “Hermeneutikern: Jag vet inte om det jag påstår är sant, men 

det är i alla fall viktigt.”. (Andersson, 2014, s 186) Andersson menar att framför allt 

samhällsvetenskapliga studier bör tillägna sig den hermeneutiska utgångspunkten. Det 

grundar han på att samhället består av redan tolkade innebörder och symboler, det som 

positivismen ser som något man måste skala bort för att komma åt sanningen. Syftet för 

hermeneutiken är inte att skala bort, utan att se helheten utifrån delarna. Dessa är enligt 

Andersson två oförenliga synsätt. Han menar att hermeneutiken inte gör anspråk på att få fram 

en absolut sanning. Den fokuserar istället på viktiga saker att undersöka, för att få fram 

viktiga slutsatser som vidare ska och kan diskuteras samt undersökas. Ur positivismens 

synvinkel ska experiment kunna återupprepas för att nå samma resultat, som en garanti för 

resultatets validitet. Hermeneutiken menar tvärtemot, att det aldrig kommer att gå att upprepa 

den unika situation som undersökningen görs i. Detta eftersom kontexten hela tiden förändras 

(Andersson, 2014). 

  



19 
 

4. Metodredovisning och urval  

Syftet med denna studie är att undersöka i hur stor utsträckning verksamma pedagoger 

använder dokumentation- och informationsverktyget Pluttra i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Syftet är även att undersöka i hur stor utsträckning pedagoger uppfattar att de 

fått kompetensutveckling i Pluttra och systematiskt kvalitetsarbete. Uppsatsen kommer även 

att beröra hur pedagoger uppfattar det nya arbetssättet. Jag vill undersöka vilken påverkan 

Pluttra har i det systematiska kvalitetsarbetet. I förskolans läroplan är kraven tydliga på att 

dokumentation är en obligatorisk arbetsuppgift, dessutom ökar kraven ännu mer i och med det 

digitaliserade samhället.  

4.1 Kvantitativ metod 

I studien tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt och med hjälp av enkäter förväntas 

frågeställningarna besvaras. Kvantitativa undersökningar har egenskaper som är mätbara i 

form av siffror, diagram (Hartman, 2004). Studien utgår från att få svar på frågor som antas 

att det inte finns svar på; studien är därför induktiv och utforskande. I strävan mot att förstå 

mer kring systematiskt kvalitetsarbete och i hur stor utsträckning pedagogerna använder det i 

det systematiska kvalitetsarbetet utgår studien från den kontext som jag själv verkar i.  

4.2        Urval 

För att göra studien mer tillförlitlig hade enkäten kunnat skickas ut till flera kommuner, 

begränsning är gjord till en kommun för att kunna arbeta vidare utifrån det resultat som 

framkommer i studien. Det är en totalundersökning i kommunen. 

Enligt Hartman (2004, s.241ff) görs ett urval genom att fokusera på en del av den totala 

populationen, dock med hopp om att resultatet som framkommer ska kunna gälla hela 

populationen. Trost (2012, s.37) lyfter fram att det är relevant att se över hur stort urvalet skall 

vara då större urval ger desto större sannolikhet att det är representativt för populationen, men 

aspekter som tid och resurser begränsar möjligheten. 

4.3           Enkät som verktyg 

Enkäter skapas genom Survey & Report som kommer skickas ut till pedagoger i förskolan. 

Fördelen med enkät är att samla in större mängder information, det vill säga att ha möjligheter 

att med en kvantitativ metod få många svar och en större statistisk validitet. Nackdelar med 

att använda sig av en enkät är att forskaren får räkna med att få svar från ungefär hälften av de 

som enkäten skickas till. I utskick av enkäter finns risk för ett stort bortfall och därför skickas 
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den ut till ett större antal än vad som egentligen behövs. (Westman, 2006) Statistiken måste 

sedan sammanfattas och så fort ett stort material ska omvandlas till ett litet förloras något på 

vägen. Hur generaliserbarheten blir av materialet beror på hur urvalet är gjort, samt hur stort 

urvalet är i förhållande till den populationen som generaliseras till. Här är det också viktigt att 

ta bortfallet i svarsfrekvensen i beaktning (Westman, 2006). Här skiljes på externt bortfall, de 

som inte svarat alls på enkäten, och på internt bortfall, respondenter som hoppat över frågor i 

enkäten (Johansson, 2000).  Idealet i en enkät är att frågan uppfattas likadant av alla som 

svarar på enkäten (Andersson, 2014, s 45).  För att undvika olika tolkningar bör frågorna vara 

entydiga. Vidare ska inte kunskaper förutsättas som respondenterna kanske inte har. Hänsyn 

bör tas till glömske effekter och hellre fråga om den närliggande tiden. Om frågorna fokuserar 

på personliga bedömningar, är det viktigt att frågorna är personligt ställda (Johansson, 2000).  

 

Webbenkäter kommer användas i undersökningen. I Enkätboken beskriver Trost (2016) 

fördelarna med att använda webbenkät eftersom svaren kan registreras av dem som besvarar 

frågorna det innebär att registreringen manuellt slipper att göras. Ännu bättre är att använda 

ett dataprogram som tar emot svaren, vilket används i denna uppsats i och med SPSS (IBM 

Statistical Package for the Social Sciences). Ett datorprogram för statistisk analys. Vikten av 

att webbenkäten måste vara utformad så att hela enkäten kan visas på användarens bildskärm 

och inte behöver flyttas runt i fönstret för att synas helt. Antalet frågor bör begränsas i en 

webbenkät, i jämförelse med en postal enkät, då det är svårare att få en överblick över hur stor 

eller hur lång tid en webbenkät kan tänkas ta att fyllas i; medan i en postal enkät ser man det 

på ett tydligare sätt. En risk som tas upp är att som undersökningsansvarig inte vet vad som 

pågår i de svarandes datorer till exempel tekniska begränsningar såsom webbkakor eller 

användaridentiteter i samma dator. Han skriver vidare om låg svarsfrekvens som kan vara 

beroende på enkätens utformning när det gäller bildskärmsupplösning och färgåtergivning, 

men menar att det är svårt att ta hänsyn till alla tekniska svårigheter, utan försöka utforma 

webbenkäten så tekniskt enkelt som möjligt. Utformningen bör inte användas av de senaste 

tekniska nyheterna i webbenkät, eftersom då kan de användare som inte har tillgång till dem 

förloras. En grundregel är att fem år gamla datorer ska klara av de tekniska kraven för 

webbenkäten (Trost, 2012). 
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4.4         Enkät Konstruktion 

Enkäten upprättas i Survey & report via Karlstad Universitet, den skickas ut digitalt. Av 

hänsyn till den svarandes anonymitet används en avidentifierad elektronisk 

enkätundersökning, vilket är särskilt viktigt då forskaren står i en direkt relation till en del av 

respondenterna, som förskolechef. Valet av datainsamlingsmetod är enkät som metod, utifrån 

Trost (2016), valet är gjort för att kunna kontrollera distributionen och insamlandet av data. 

Enkäten inleds med information om bland annat syftet med studien och att enkäten är 

anonym. Enkäten är utformad innan vilket gör att det är en hög grad av standardisering och 

strukturering (Hartman 2004). 

Enkäten är skapad så att frågorna känns relevanta och viktiga för respondenterna, för att skapa 

motivation till att svara på enkäten. Enkäten bygger på slutna frågor med olika svarsalternativ, 

förutom den sista frågan som är en öppen fråga där respondenterna har möjlighet att skriva fri 

text. Bearbetningen, analysarbetet av materialet, kommer att ske i SPSS.  

I urvalet ställs följande kriterier upp: 

- lärare ska vid studiens genomförande vara verksam på berörd förskola eller varit det 

inom det senaste året.  

4.5 Pilotstudie 

En pilotstudie har genomförts till personer i en annan kommun som arbetar med 

dokumentationsverktyget Pluttra. Pilotstudien skickas ut för att få svar på om enkäten behöver 

kompletteras eller minskas. Feedback på att det är rätt frågeställningar och att det är frågor 

som svarar på syftet. Respondenterna i pilotstudien har gett feedback och efter 

respondenternas feedback har vissa delar förtydligats. Responsen på frågorna från piloterna 

handlar om att det är tydliga rubriker, lagom mängd frågor och tydlighet i frågor (se bilaga 1).  

4.6 Genomförande  

Genomförandet gick till så att information gavs till alla förskolechefer i kommunen som 

enkäten skulle skickas ut till. Efter att ha fått samtycke till genomförandet skickades enkäten 

ut till pedagogerna. I enkäten informerades pedagogerna vad studien handlar om, ungefärlig 

tid och hur många frågor de ska besvara. Respondenterna har haft två veckor på sig att svara 

på enkäten. En påminnelse skickades ut när en vecka av svarstiden gått.    
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4.7          Statistisk dataanalys 

Den empiriska delen av studien genomförs i form av en enkätundersökning. Enkäten (se 

bilaga 1) består av slutna frågor fråga 1-21 där respondenten skall markera ett av flera 

graderade svarsalternativ. Graderingen görs i en skala: Instämmer helt, Instämmer till stor del, 

Instämmer till viss del, Instämmer inte alls. Fråga 22 i enkäten kommer ha en öppen 

svarsalternativ. Resterande frågor i enkäten kommer inte ha några öppna svarsalternativ eller 

neutralt femte alternativ som respondenten kan fylla i om pedagogerna exempelvis inte förstår 

frågan. Valet är gjort att inte ha ett femte alternativ eftersom ett ställningstagande är viktigt av 

respondenten. Frågorna i enkäten kan beskrivas som sakfrågor som används för att insamla 

data i form av resultat som ska presenteras med hjälp av siffror, tabeller och figurer (Trost, 

2012, s. 69–70).  

  

Enkäten består av sex delar. I den första delen är syftet att samla in bakgrundsdata. I den 

andra delen av enkäten skall data som svarar på forskningsfrågan: lärares profession i form av 

systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt i förskolan, kontinuerligt i förskolan, delaktighet i 

det systematiska kvalitetsarbetet. I den tredje delen i enkäten skall data svara på struktur i 

form av: tydlighet i strukturen. I den fjärde delen i enkäten skall data svaras på 

dokumentationsverktyget Pluttra: hur det påverkar det systematiska kvalitetsarbetet negativt 

eller positivt. I den femte delen i enkäten ska frågor svaras vad gäller ledning: om den närmsta 

chefen ger förutsättningar och engagerar sig för att lyckas med dokumentationsverktyget 

Pluttra. I den sista delen i enkäten är syftet att svara på kompetensutveckling vad gäller 

forskningsfrågan.  

 

I den fjärde delen i enkäten är syftet att svara på frågeställningen: I vilken utsträckning 

använder pedagogerna dokumentationsverktyget (Pluttra) i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Metoden att använda sig av slutna svarsalternativ begränsar till en smalare bild av det 

undersökta området. Risken finns med endast slutna svarsalternativ att den insamlade data 

inte beskriver hela bilden, alltså att de slutna svarsalternativen inte ger möjlighet för 

respondenten att uttrycka sådant som ligger utanför enkätens innehåll. Dock öppnas 

möjligheten upp att skicka frågor och funderingar vad gäller enkäten (Trost, 2012).  

 

I den andra, tredje och femte delen undersöks frågan: vilken påverkan har 

dokumentationsverktyget (Pluttra) i det systematiska kvalitetsarbetet. I den sista delen 

undersöks kompetensutveckling som getts till pedagogerna. 
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Enkätfrågorna har utformats utifrån systematiskt kvalitetsarbetet som beskrivs i avsnitt 2.1.5 

det vill säga vad systematiskt kvalitetsarbete innebär. Frågorna har även utformats utifrån 

pedagogisk dokumentation som beskrivs i avsnitt 2.1.7. Läraryrkets professionalisering 

beskrivs i avsnitt 2.2 och utifrån det avsnittet har frågor skapats i enkätens andra del. 

Enkätfrågorna har utformats utifrån ledning, vilken påverkan det har det på det systematiska 

kvalitetsarbetet, enkätens fjärde del tar upp frågor vad gäller ledning i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Frågor i enkäten har utformats utifrån kompetensutveckling som tas upp i 

avsnittet 2.4 där viktiga begrepp är förutsättningar och engagemang, vilket har skapat 

enkätfrågor i enkätens sista del. En strategi för ett lyckat kvalitetsarbete tas upp i avsnittet 

2.1.5 struktur där ett viktigt begrepp är tydlighet, frågor i enkätens andra del handlar om 

struktur och tydlighet.  

 

I utformningen av enkäten har stöd tagit i metodboken Trost, J (2012), Enkätboken. Frågorna 

har utformats med stöd i den litteratur som tagits upp i teorikapitlet.  

Beskrivande statistik kommer användas för att få en överblick över syftet. Det är viktigt att 

urvalen, den statistiska differensen, speglar den population som studien valt att undersöka. I 

studien kommer SPSS att användas för att skapa statistik utifrån enkäten, som vidare kommer 

att analyseras.  

Studien kommer att beskriva statistik över deltagarnas utbildningsnivå, lärarlegitimation och 

antal år i yrket. Spridningsmått kommer även användas och standardavvikelse. Efter det 

kommer fokus vara att gå vidare med den analytiska statistiken. Anova test kommer att 

användas för att se om det skiljer sig mellan pedagoger, detsamma i fråga om respondenten är 

legitimerad eller inte. Anova testet kan komma till nytta för att svara på om de obehöriga 

lärarna skiljer sig åt då de kommer vara i grupper. Signifikansanalys kommer att göras för att 

undersöka samband mellan olika variabler i det systematiska kvalitetsarbetet och hur 

dokumentationsverktyget påverkar det. Korstabell kommer att göras för att se 

skillnader/likheter vad gäller antal år i yrket, lärarlegitimation och utbildningsnivå (Djurfeldt 

m.fl., 2010). 

 



24 
 

4.8      Bortfallsanalys 

Bortfall är vanligt i undersökningar, ett problem eftersom stort bortfall i en undersökning 

innebär att resultatet kan bli missvisande (Trost, 2016). Bortfallet kommer att redovisas i en 

bortfallsanalys, storlek av bortfall i förhållande till det urval enkäten skickats till. I 

bortfallsanalysen kommer jag beskriva rimliga orsaker till bortfallet, vilka åtgärder som 

vidtagits för att reducera bortfallet  

Av 250 som enkäten skickades till var det 206 som tog emot enkäten, av dessa svarade 121. 

Alltså var det 44 stycken som inte tog emot enkäten. I totalundersökningen var 

svarsfrekvensen 48,4% vilket innebär att bortfallet var acceptabelt. Bortfallet vart 53 %, varav 

två enkäter som var påbörjade men inte inskickade. I genomgång av data är de två 

respondenter som inte har svarat på alla frågor, men bortfallen är inte anknutna till samma 

fråga. Inga inmatningsfel fanns och alla frågor användes och analyserandes i resultatet. 

Bortfallsfrekvensen i en undersökning används ofta som en indikator på datakvalitet. En låg 

bortfallsfrekvens ses som en garanti för att undersökningen är av god kvalité (Trost, 2016).  

Rimliga orsaker till bortfallet var att pedagogerna under samma tidpunkt hade en 

medarbetarenkät att besvara under samma period. Under samma period skickades även en 

enkät ut från en student i samma kurs vilket kan påverka antal respondenter. Under perioden 

råder extra ordinära insatser i förskolan vilket med stor sannolikhet påverkar antal 

respondenter. Perioden när enkätutskicket skedde var runt påsk, vilket kan innebär att en del 

hade semester eller ledighet. Med säkerhet beror det på att de som fått enkäten inte öppnat 

den. En påminnelse skickades ut en kort tid efter utskick. Vilket kan ha förändrat 

svarsfrekvensen eftersom det var många som svarade i och med påminnelsen.  

 

4.9 Validitet och reabilitet  

Validiteten i undersökningen baseras på hur väl frågorna ställts till personerna ger svar på det 

som undersöks. Har kunskapen lyckas överföras till mätbara frågor, på ett sätt så att svaren 

blir meningsfulla. Validiteten i studien handlar om giltighet i det som mäts eller frågas om 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010, s.104). Reliabilitet handlar om frågornas 

tillförlitlighet snarare än deras relevans och svarar på frågan hur jag mäter (Djurfeldt m.fl. 

2010, s.105). 
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Operationalisering diskuteras ofta inom kvantitativ metod eftersom det är en svårighet i att 

hitta mätbara indikatorer på de begrepp som faktiskt undersöks. Ett sätt att jobba med detta är 

att formulera påståenden som respondenter får ta ställning till för att sedan analysera svaren 

och dra slutsatser från det (Johansson, 2000). Det talas om olika delar inom operationalisering 

som är ett krav att se över. Bland annat handlar det giltighet, pålitlighet, användbarhet och 

tydlighet. (Hartman, 2004, s.240f) Studiens enkät har frågor som ramar in frågeställningarna 

och det centrala i styrdokumenten belyser det systematiska kvalitetsarbetet. Urvalet har en 

stor betydelse för studiens storlek och om det blir representativt för populationen. I studien är 

urvalet alla pedagoger i den kommun som undersöks, alltså en totaltundersökning av den 

kommunen. Syftet är att få reda på hur det ser ut i den aktuella kommunen som ska 

undersökas. I undersökningen skapas tillförlitlig statistik eftersom enkäten har valts att skicka 

till alla pedagoger i kommunen, och inte ett slumpmässigt urval. 

 

En totalundersökning är gjord i en kommun och slutsatser av resultatet kan dras till 

kommunen eftersom det är ett totalurval i kommunen. Däremot kan paralleller dras mellan 

vad respondenter svarat och tidigare forskning vilket stärker validiteten. Enkäten skickades 

till alla pedagoger i en kommun vilket innebär ett stort antal av material.   

Reliabilitet innebär noggrannheten i mätningen i den metod man använt i sin undersökning. 

Validitet innebär om det är en sann bild av undersökningen och om resultatet av det man ska 

undersöka omfattas (Hartman, 2004). Frågorna i enkäten är i stor utsträckning uppbyggda på 

samma sätt med liknande svarsalternativ. För att öka reliabiliteten har frågorna ställts om 

upplevelsen av Pluttra som verktyg, är upplevelsen positiv/negativ får pedagogerna gradera. 

Respondenterna har möjlighet att komplettera med kommentarer i två frågor, vilket ökar 

reliabiliteten (Hartman, 2004). 

För att öka validiteten i undersökningen utgår frågeställningarna utifrån skollag och 

läroplanen för förskolan, för att öka förutsättningarna att få valida svar på enkäten. En 

pilotstudie har genomförts för att säkerställa enkätens validitet. Att frågeställningarna var 

möjliga att förstå, men det finns alltid en risk att ändå missförstånd sker eller misstolkningar 

av det som står (Hartman, 2004).  

4.10        Forskningsetik 

Dagligen ställs pedagoger inför moraliska frågor både i vardagslivet och i arbetet. Det ställs 

dock ytterligare krav och varje gång en forskare bedriver forskning i form av undersökningar 
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där levande varelser är inblandade måste man ställa sig frågan; är forskningen etiskt 

försvarbar? Varför gör vi forskningen och är nyttan större än kostnaderna? På 

Vetenskapsrådet hemsida (www.vr.se) beskrivs olika etiska riktlinjer som reglerar 

forskningsprocessen. Vetenskapsrådets skrift “God forskningssed” innehåller en lista på 

riktlinjer som tar upp vad som räknas som etiskt försvarbart: 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. (Vetenskapsrådet, 2011) 

I forskningen som bedrivs i detta arbete finns det väldigt få etiska spörsmål att ta hänsyn till. 

Undersökningen undersöker arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och användningen 

av dokumentationsverktyget Pluttra, ett arbete som utförs tillsammans med kollegor. 

Undersökningen är kvantitativ genom anonyma enkäter, de svarande har möjlighet att välja att 

inte delta om de skulle känna att frågorna på något sätt inte är förenade med god etisk sed. 

Bedömning av enkäten är gjord som att detta arbete följer de riktlinjer som finns för etisk 

försvarbar forskning. 

  

http://www.vr.se/
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5 Resultat  

I det här kapitlet kommer resultatet och analyser av resultatet av studien presenteras. Alla som 

svarat på enkäten arbetar i förskolan som pedagoger. Pedagoger i detta arbete innebär 

förskollärare, barnskötare och outbildad personal som har längre vikariat på förskolan.  

Syftet med denna studie är att undersöka i hur stor utsträckning verksamma pedagoger 

använder dokumentation- och informationsverktyget Pluttra i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Syftet är även att undersöka i hur stor utsträckning pedagoger uppfattar att de 

fått kompetensutveckling i Pluttra och systematiskt kvalitetsarbete. Uppsatsen kommer även 

att beröra hur pedagoger uppfattar det nya arbetssättet. Jag vill undersöka vilken påverkan 

Pluttra har i det systematiska kvalitetsarbetet. I förskolans läroplan är kraven tydliga på att 

dokumentation är en obligatorisk arbetsuppgift, dessutom ökar kraven ännu mer i och med det 

digitaliserade samhället.  

Resultatet redovisas utifrån frågeställningarna och fem kategorierna profession, struktur, 

pedagogisk dokumentation, ledning och kompetensutveckling.  

5.1 Deskriptiv statistik  

Av det 250 pedagoger i förskolan som enkäten mailas ut till, svarade 48,4 %. Med denna 

enkät har hälften av respondenterna svarat och det gör att enkätsvaren är statistiskt 

användbara (Trost, 2016). Av de 250 som fått enkäten var det endast 206 som mottagit den, 

alltså av någon anledning var det 42 styckena som inte fick enkäten. Alla respondenter fick 

svara på samma 22 frågor (Bilaga 1). På frågorna fanns inget alternativ `vet-ej eller ingen 

åsikt`-alternativ, därav inget `missing value`. På en av enkätfrågorna kan respondenternas 

lämna egna kommentarer, resultatet redovisas kvalitativt. 

För att visa på samband mellan olika delar i studien genomförs crosstest. En korrelationstabell 

skapas för att se korrelationerna mellan variabler som ingår i studien, men korrelationstabell 

blir oöverskådligt. Faktoranalys väljs där alla variabler kan ställas mot alla och ge en 

sammanfattning av material att arbeta vidare ifrån.  

Av respondenterna var det 71 personer som har lärarlegitimation och 42 personer har inte 

lärarlegitimation. Resultatet redovisas nedan indelat i de frågeområden som studien har.  

I detta avsnitt kommer bakgrundsvariabler redovisas som används i arbetet. Enkäten visar att 

41,3 % av respondenterna har arbetat 21 år i förskolan eller mer. Figur 1 visar en 

sammanställning av antal år i yrket. 
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Figur 1 

Figur 2 visar en sammanställning av utbildning vilket visar att 61,2 % är förskollärare, 32,2 % 

är barnskötare, 6,6 % är annan typ av lärare, annan typ av universitets- eller 

högskoleutbildning eller outbildad.  

 

Figur 2 

Figur 3 visar en sammanställning av lärarlegitimation vilket visar att 59,2 % har legitimation 

och 40,8 % har inte lärarlegitimation.  

 

Figur 3 
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5.2 Besvarande av frågeställningarna  

5.2.1 Använder pedagoger Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet  

Om pedagoger använder sig av Pluttra som dokumentationsverktyg svarar majoritet av 

respondenter Ja, vilket motsvarade 88,2%.  

För att se om det finns samband mellan utbildning och användandet av Pluttra som 

dokumentationsverktyg används Anova. Signifikansen visar 0,023, vilket innebär att det finns 

skillnader vad gäller utbildning och användandet av Pluttra som dokumentationsverktyg. 

Pedagogerna skriver i den öppna frågan kring Pluttra som dokumentationsverktyg vilka andra 

dokumentationsverktyg de använder sig av. De vanligaste svaren handlar om att de använder 

barnens pärmar, foton och anteckningar. Endast en skriver om att den använder intervju med 

barnen och observation. Få av pedagogerna använder någon annan dokumentationsform än 

Pluttra. 

 

Figur 3 

För att se om det finns samband mellan antal år i yrket och användandet av Pluttra som 

dokumentationsverktyg används Anova. Signifikansen visar 0,641, vilket innebär att det inte 

finns några skillnader i antal år i yrket och användandet av Pluttra som 

dokumentationsverktyg.  

Tabell 1 
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För att se om det finns samband mellan lärarlegitimation och användandet av Pluttra som 

dokumentationsverktyg används Anova. Signifikansen visar 0,956, vilket innebär att det inte 

finns några skillnader om pedagoger har lärarlegitimation och användandet av Pluttra som 

dokumentationsverktyg.  

Tabell 2 

 

Finns det samband mellan utbildning och användandet av Pluttra som dokumentationsverktyg 

används Anova. Signifikansen visar 0,023, vilket innebär att det finns skillnader vad gäller 

utbildning och användandet av Pluttra som dokumentationsverktyg.  

Tabell 3 

 

 

I enkäten svarar 105 av respondenterna att de använder Pluttra som dokumentationsverktyg. 

14 av respondenterna svarar att de inte använder Pluttra som dokumentationsverktyg. Vilket 

innebär att det är 14 personer som använder något annat dokumentationsverktyg eller inget 

alls och 2 av respondenterna har inte svarat på frågan. I den öppna frågan som ställdes om 

pedagogerna använder Pluttra eller annat/andra dokumentationsverktyg har majoriteten av de 

som skrivit annat/andra dokumentationssätt skrivit upp följande: det gamla dokumentations 

sätt ”pärmar”, anteckningar, foton och teckningar.  

5.2.2 Uppfattning om det nya arbetssättet Pluttra 
På den öppna fråga kring Pluttra som dokumentationsverktyg beskriver många pedagoger att 

endast några få på varje enhet får utbildning i verktyget. Pedagogerna beskriver även bristen 



31 
 

av tid för att arbeta med Pluttra som arbetssätt. Men många upplever även att det är ett 

positivt arbetssätt som kommer underlätta för pedagogerna.  

Av de totalt 121 personer i undersökningen visar figur 5 spridningen för pedagogernas 

uppfattning om avsatt tid för dokumentation i Pluttra. 

 

Figur 4 

5.2.3 Anser pedagoger att de fått kompetensutveckling i Pluttra och 

det systematiska kvalitetsarbetet  
Respondenterna har svarat att de i större utsträckning erbjudits kompetensutveckling i 

dokumentationsverktyget Pluttra än kompetensutveckling i det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan.  

64,1% av respondenterna har svarat att de instämmer helt, instämmer till stor del att de 

erbjudits kompetensutveckling i dokumentationsverktyget Pluttra.   

 

Figur 5 

44,5 % av respondenterna har svarat att de instämmer helt, instämmer till stor del att de 

erbjudits kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete. 
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Figur 6 

5.2.4 Påverkan Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet 
Vilken påverkan har dokumentationsverktyget Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet? 

Genom Anova test visar det att det finns skillnader Pluttra som dokumentationsverktyg 

påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt beror på vilken utbildningsnivå 

pedagogerna har, vilken positiv uppfattning påverkan Pluttra har som dokumentationsverktyg 

i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

För att se om det finns samband mellan antal år i yrket och Pluttra som 

dokumentationsverktyg påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt har 

används av Anova. Signifikansen visar 0,271, vilket innebär att det inte finns några skillnader 

i antal år i yrket kopplat till att Pluttra som dokumentationsverktyg påverkar arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet positivt.  

 

                Figur 4 
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Tabell 4 

 

För att se om det finns samband mellan lärarlegitimation och Pluttra som 

dokumentationsverktyg påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt 

används Anova. Signifikansen visar 0,640, vilket innebär att det inte finns några skillnader 

om pedagoger har lärarlegitimation och Pluttra som dokumentationsverktyg påverkar arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet positivt.  

Tabell 5 

 

För att se om det finns samband mellan utbildning och användandet av Pluttra som 

dokumentationsverktyg påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt 

används Anova. Signifikansen visar 0,042, vilket innebär att det finns skillnader i utbildning 

och användandet av Pluttra som dokumentationsverktyg påverkar arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet positivt.  

Tabell 6 

 

5.3 Cronbach's Alpha  
Utifrån faktoranalys skapas ett KMO-värde som är tillräckligt högt, för att kunna gå vidare 

med faktoranalys. En faktormatris sammanför frågor till index för vidare analys av samband. 

Resultatet från faktoranalysen blir fem index som kallas: profession, struktur, pedagogisk 

dokumentation, ledning och kompetensutveckling. Validiteten är relativt god. Index har 
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skapats kollats genom reliabilitetsanalys, validiteten är relativt god. En frekvenstabell har 

gjorts över alla fem index.   

Cronbach's Alpha testar reliabiliteten, och värdet ska överstiga 0,3. Ju närmare 1,0 måttet är 

desto bättre är reliabiliteten. En hög reabilitet innebär att frågan har hög tillförlitlighet, alltså 

att frågan svarar upp mot det som efterfrågas. 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Profession 0,969 6 

Struktur 1,0 4 

Pedagogisk dokumentation 0,787 3 

Ledning 0,344 2 

Kompetensutveckling  0,342 2 

     

Ledning 

Indexet om ledning visar på ett mått på 0,344, (se tabell 4 nedan), vilket är lägre. Det relativt 

lågt men det bedöms inte reducera Cronbach's Alpha i nämnvärd mån och ingen fråga 

behöver uteslutas. De två frågorna som ligger lägst i Cronbach's Alpha är under. Skulle jag 

plocka bort någon fråga föreligger ingen större skillnad på värdet. Båda ligger knappt under 

0,4. Vilket innebär att frågan har låg tillförlitlighet, alltså svarar inte upp mot det som 

efterfrågas i lika stor utsträckning som om frågan skulle ha ett mått närmare 1.  

Tabell 7 

   

Kompetensutveckling 

Indexet om kompetensutveckling visar på ett mått på 0,342, (se tabell 5 nedan), vilket är 

lägre. Det är relativt lågt men det bedöms inte reducera Cronbach's Alpha i nämnvärd mån 

och ingen fråga behöver uteslutas. De två frågorna som ligger lägst i Cronbach's Alpha är 

under. Skulle jag plocka bort någon fråga föreligger ingen större skillnad på värdet. Båda 

ligger knappt under 0,4. Vilket innebär att frågan har låg tillförlitlighet, alltså svarar inte upp 

mot det som efterfrågas i lika stor utsträckning som om frågan skulle ha ett mått närmare 1. 
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Tabell 8 

 

Resultatet visar på godtagbara värden därav blir korrelationstest nästa steg. Om flera variabler 

ingår då ökar sannolikheten att få ett högre värde, i tre av indexen finns endast 2-3 variabler. 

En analys görs ändå av dessa eftersom jag provat ta bort någon fråga och det inte föreligger 

någon större skillnad på värdet.  

5.4 Korrelationstest 
Pearsons korrelationstest görs på alla fem index och visar på godtagbara resultat att arbeta 

vidare med. 

Struktur (tabell 13) resultatet i korrelationsanalys visar att struktur har höga korrelationer i 

alla frågor, och inget lågt värde. Ledning resultatet i korrelationsanalys visar att ledning har 

höga korrelationer i alla frågor, och inget lågt värde. Kompetensutvecklingsresultatet i 

korrelationsanalys visar att kompetensutveckling har höga korrelationer i alla frågor, och 

inget lågt värde.  

Profession (tabell 12): resultatet i korrelationsanalys visar att profession vad gäller tid visar 

svaga korrelationer. Korrelationsanalys visar höga korrelationer om pedagogerna vet vad ett 

systematiskt kvalitetsarbete är för något, systematiskt, kontinuerligt, delaktighet i 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Pedagogisk dokumentation (tabell 14): resultatet i korrelationsanalys visar att pedagogisk 

dokumentation korrelationstestet visar att det finns svag korrelation mellan variablerna som 

handlar om användandet av Pluttra, påverkan av Pluttra positivt och negativt. 

Korrelationstestet visar att det finns stark korrelation mellan variablerna som handlar om 

användandet av Pluttra, positiv påverkan av verktyget Pluttra kopplat till det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Ett korrelationstest visar korrelationer mellan bakgrundsvariabler och frågorna kring 

profession. Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan två 

variabler. Här utgår korrelationstestet från profession och kopplat till bakgrundsvariabeln.  
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Korrelationen är godtagbart i frågorna: Profession – I min tjänst finns det tid avsatt för 

systematiskt kvalitetsarbete som har ett värde av 0,492. Profession – I min tjänst finns det 

avsatt tid för dokumentation i Pluttra, som har ett värde av 0,492. Ju närmare noll, desto 

svagare korrelation. Vilket visar att respondenterna svarar att det inte finns tid avsatt i tjänsten 

till dokumentation i Pluttra eller för systematiskt kvalitetsarbete.  

Korrelationen är hög i frågorna: Profession – bedömer du att du vet vad ett systematiskt 

kvalitetsarbete är för något, Profession – Anser du att du vet vad systematiskt i förskolan är, 

Profession – Anser du att du vet vad kontinuerligt är, profession – bedömer du att du är 

delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet, som alla har ett värde av 1,0. Korrelationer på +1 

visar på perfekta samband mellan variablerna. 

Korrelationstestet visar att det finns stark korrelation mellan variablerna som handlar om 

systematiskt kvalitetsarbete, kontinuerligt, delaktighet i det systemetiska kvalitetsarbetet. Det 

visar även att det finns svag korrelation mellan frågorna som gäller tid.  

Tabell 9 
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Struktur  

I ett korrelationstest (tabell 13) ser vi korrelationer mellan bakgrundsvariabler och frågorna 

kring struktur. Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan 

variabler. Här utgår korrelationstestet från struktur och kopplat till bakgrundsvariabeln.  

Korrelationen är inte svag i några frågor. Vilket innebär att det inte finns några svagare 

korrelationer. 

Korrelationen är hög i frågorna: Struktur – på min enhet finns det en tydlig struktur för 

systematiskt kvalitetsarbete, Struktur – På min enhet finns det en tydlig struktur för 

pedagogisk dokumentation, Struktur – på min enhet finns det tydlig struktur för Pluttra som 

dokumentationsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet, Struktur – kan du påverka 

strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet, som alla har ett värde av 1,0. Korrelationer på 

+1 visar på samband mellan variablerna. 

Korrelationstestet visar att det finns stark korrelation mellan variablerna som handlar om 

struktur: tydlighet och påverkan.   

Tabell 10 
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Pedagogisk Dokumentation 

I ett korrelationstest (tabell 14) ser vi korrelationer mellan bakgrundsvariabler och frågorna 

kring pedagogisk dokumentation. Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett 

samband mellan variabler.  

Korrelationen är ganska svag i frågorna: Pedagogisk dokumentation – Dokumentation 

påverkar Pluttra som dokumentationsverktyg arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

positivt kopplat till Pedagogisk dokumentation – jag använder Pluttra som 

dokumentationsverktyg, som har ett värde på 0,246. Pedagogisk dokumentation – 

Dokumentation påverkar Pluttra som dokumentationsverktyg arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet negativt kopplat till Pedagogisk dokumentation – jag använder Pluttra som 

dokumentationsverktyg, som har ett värde på 0,245. Ju närmare noll, desto svagare 

korrelation. Vilket visar att respondenterna svarar att de svaga korrelationer mellan 

användandet av Pluttra som dokumentationsverktyg kopplat till positiv påverkan av 

dokumentationsverktygets arbete med det systematiska kvalitésarbetet.  

Korrelationen är hög i frågorna: Pedagogisk dokumentation – Jag använder Pluttra som 

dokumentations verktyg, Pedagogisk dokumentation – Påverkar Pluttra som 

dokumentationsverktyg arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt, Pedagogisk 

dokumentation – Påverkar Pluttra som dokumentationsverktyg arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet negativt, som alla har ett värde av 1,0. Korrelationer på +1 visar på perfekta 

samband mellan variablerna.  

Korrelationstestet visar att det finns svag korrelation mellan variablerna som handlar om 

användandet av Pluttra, påverkan av Pluttra positivt och negativt. Korrelationstestet visar att 

det finns stark korrelation mellan variablerna som handlar om användandet av Pluttra och 

positiv och negativ påverkan av verktyget Pluttra kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet. 
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 Tabell 11 

 

Ledning 

I ett korrelationstest (tabell 15) ser vi korrelationer mellan bakgrundsvariabler och frågorna 

kring ledning. Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan variabler. 

Här utgår korrelationstestet från ledning och kopplat till bakgrundsvariabeln.  

Korrelationen visar att det inte finns några frågor som är svag.  

Korrelationen är hög i frågorna: Ledning – bedömer du att din närmsta chef ger dig 

förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra, ledning – bedömer du att 

din närmsta chef engagerar sig i dokumentationsverktyget Pluttra, som alla har ett värde av 

1,0. Korrelationer på +1 visar på perfekta samband mellan variablerna. 

Korrelationstestet visar att det finns stark korrelation mellan variablerna som handlar om 

ledning.  

 



40 
 

 

Tabell 12 

 

Kompetensutveckling  

I ett korrelationstest (tabell 16) ser vi korrelationer mellan bakgrundsvariabler och frågorna 

kring kompetensutveckling. Korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband 

mellan variabler. Här utgår korrelationstestet från kompetensutveckling och kopplat till 

bakgrundsvariabeln.  

Korrelationen visar att det inte finns några frågor som är svag.  

Korrelationen är hög i frågorna: Kompetensutveckling – Har du erbjudits 

kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete, Kompetensutveckling – har du erbjudits 

kompetensutveckling i dokumentationsverktyget Pluttra, som alla har ett värde av 1,0. 

Korrelationer på +1 visar på perfekta samband mellan variablerna. 

Korrelationstestet visar att det finns stark korrelation mellan variablerna som handlar om 

kompetensutveckling.  
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Tabell 13 

 

5.5 Ledning 
Respondenterna anser att instämmer helt, instämmer till stor del att närmsta chefen engagerar 

sig i dokumentationsverktyget Pluttra i högre utsträckning än att den närmsta chefen ger 

förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra. 

57,7% av respondenterna anser sig att instämmer helt, instämmer till stor del att den närmsta 

chefen ger förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra. 42,3% av 

respondenterna anser: instämmer till viss del, instämmer inte alls att den närmsta chefen ger 

förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra. 
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Figur 8 

67,6 % av respondenterna instämmer helt, instämmer till stor del att närmsta chefen engagerar 

sig i dokumentationsverktyget Pluttra. 32,4 % av respondenterna instämmer till viss del, 

instämmer inte alls att den närmsta chefen engagerar sig i dokumentationsverktyget Pluttra.  

 

Figur 9 

5.6 Crosstest 

Bakgrundsvariabler 

I crosstest ser vi skillnader och likheter utifrån bakgrundsvariabler.  

Hur många år har du arbetat i förskolan?  

Respondenterna som svarat visar att antal år med arbete i förskolan är 21år eller mer är 42 % 

av respondenterna. Mindre än 20 år av arbete i förskolan är alltså 58 %.   

Har du lärarlegitimation? Av respondenterna har 59,2 % lärarlegitimation.  
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Vilken utbildning har du? Av respondenterna har 61,2 % förskollärarutbildning, 32,2 % har 

barnskötarutbildning, 6,6 % har annan typ av lärarutbildning/annan typ av universitets- eller 

högskoleutbildning/outbildad.  

Profession 

Respondenterna svarade att 68 % att det inte finns avsatt tid för dokumentation i Pluttra. 30 % 

av respondenterna svarar att det finns avsatt tid för dokumentation i Pluttra. Av 

respondenterna som svarat att det inte finns tid avsatt är 31 % respondenter arbetat i förskolan 

21 år eller mer. Respondenterna svarade att 56 % instämmer helt att de vet vad ett 

kvalitetsarbete är för något. Av dem hade majoriteten av respondenter arbetat 21 år eller mer. 

Respondenterna svarade 56 % instämmer helt att de vet vad systematiskt i förskolan är för 

något. Av dem hade 37 % av respondenter arbetat 21år eller mer. Respondenterna svarade 84 

% instämmer helt, instämmer till stor del att de vet vad kontinuerligt i förskolan är för något. 

Av dem hade 39 % av respondenter arbetat 21 år eller mer. Respondenterna svarade 76 % 

instämmer helt, instämmer till stor del att de är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Av dem hade 36 % av respondenter arbetat 21 år eller mer. 

 

42,5 % av respondenterna svarade att det finns tid avsatt för systematiskt kvalitetsarbete. 25 

% av dem har lärarlegitimation. 30 % av respondenterna svarade att det finns tid avsatt för 

systametiskt kvalitetsarbete. 19 % av dem har lärarlegitimation. 81 % av respondenterna 

bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att de vet vad ett systematiskt kvalitetsarbete 

är. 55 % av dem har lärarlegitimation. 77 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, 

instämmer till stor del att de vet vad systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är. 55 % av dem 

har lärarlegitimation. 84 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor 

del att de vet vad kontinuerligt i förskolan innebär. 55 % av dem har lärarlegitimation. 76 % 

av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att de är delaktiga i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 71 % av dem har lärarlegitimation. 

 

56 % av respondenter anser att det inte finns avsatt tid i tjänsten för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Av dem har 68 % förskollärarutbildning, 30 % barnskötarutbildning. 43 % av 

respondenterna anser att det finns avsatt tid i tjänsten för det systematiska kvalitetsarbetet. Av 

dem har 59 % förskollärarutbildning, 35 % barnskötarutbildning. 68 % av respondenter anser 
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att det inte finns avsatt tid i tjänsten för dokumentation i Pluttra. Av dem har 61 % 

förskollärarutbildning, 35 % barnskötarutbildning. 30 % av respondenterna anser att det finns 

avsatt tid i tjänsten för dokumentation i Pluttra. Av dem har 64 % förskollärarutbildning, 25 % 

barnskötarutbildning. 80 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor 

del att de vet vad ett systematiskt kvalitetsarbete är för något. Av dem har 70 % 

förskollärarutbildning, 28 % barnskötarutbildning. 12 respondenter med barnskötarutbildning 

har valt instämmer till viss del, men 5 respondenter med förskollärarutbildning, 2 outbildade 

respondenter. 77 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att de 

vet vad systematiskt i förskolan är för något. Av dem har 74 % förskollärarutbildning, 25 % 

barnskötarutbildning. 84 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor 

del att de vet vad kontinuerligt i förskolan är för något. Av dem har 67 % 

förskollärarutbildning, 30 % barnskötarutbildning. 76 % av respondenterna bedömer: 

instämmer helt, instämmer till stor del att de bedömer sig delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Av dem har 74 % förskollärarutbildning, 25 % barnskötarutbildning.  

Struktur 

68 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att det finns en 

tydlig struktur på enheten för systematiskt kvalitetsarbete. 42 % av respondenterna som 

bedömer sig: instämmer helt, instämmer till stor del har arbetat 21 år eller mer i förskolan.  

62,5 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att det finns en 

tydlig struktur på enheten för pedagogisk dokumentation. 40 % av respondenterna som 

bedömer sig: instämmer helt, instämmer till stor del har arbetat 21 år eller mer i förskolan.  

59 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att det finns en 

tydlig struktur på enheten för Pluttra som dokumentationsverktyg. 41 % av respondenterna 

som bedömer sig: instämmer helt, instämmer till stor del har arbetat 21 år eller mer i 

förskolan.  

42,5 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att de kan påverka 

strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet. 55 % av respondenterna bedömer: instämmer till 

viss del, instämmer inte alls att de kan påverka strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet. 

37 % av respondenterna som bedömer sig: instämmer helt, instämmer till stor del har arbetat 

21 år eller mer i förskolan.  
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45 % av respondenterna som bedömer sig: instämmer till viss del, instämmer inte alls har 

arbetat 21 år eller mer i förskolan. 

 

Respondenter som har lärarlegitimation svarar i högre utsträckning att de instämmer att det 

finns en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet än respondenter utan legitimation. 

Respondenter med legitimation svarar i högre utsträckning att de instämmer helt, instämmer 

till stor del att det på enheten finns en tydlig struktur för pedagogisk dokumentation. 

Respondenter med legitimation och utan legitimation är det inte något som sticker ut, utan 

majoriteten med legitimation eller utan svarar likvärdigt vad gäller tydlig struktur för Pluttra 

som dokumentationsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet oavsett legitimation eller ej. 

Respondenter som har legitimation svarar i högre utsträckning instämmer helt, instämmer till 

stor del att de kan påverka strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet. De flesta 

respondenter oavsett utbildning svarar dock att de instämmer till viss del, instämmer inte alls 

att de kan påverka strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Majoriten av förskollärare instämmer helt, instämmer till stor del att det finns en tydlig 

struktur för systematiskt kvalitetsarbete. Majoriteten av barnskötare instämmer till stor del, 

instämmer till viss del att det finns en tydlig struktur för systematiskt kvalitetsarbete. Vad 

gäller förskollärare och barnskötare anser majoriteten instämmer till stor del, instämmer till 

viss del att det finns en tydlig struktur för pedagogisk dokumentation. Det finns inga stora 

skillnader vad gäller struktur för pedagogisk dokumentation mellan utbildningsnivån. Vad 

gäller förskollärare och barnskötare anser majoriteten instämmer till stor del, instämmer till 

viss del att det finns en tydlig struktur för Pluttra som dokumentationsverktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det finns inga stora skillnader vad gäller struktur för 

pedagogisk dokumentation mellan utbildningsnivån. Vad gäller förskollärare och barnskötare 

anser majoriteten instämmer till stor del, instämmer till viss del att de kan påverka strukturen i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns inga stora skillnader vad gäller struktur för 

pedagogisk dokumentation mellan utbildningsnivån.  

Pedagogisk dokumentation  

87,5 % av respondenterna använder Pluttra som dokumentationsverktyg. 43 % av 

respondenterna som använder Pluttra som dokumentationsverktyg har arbetat 21 år eller mera 
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i förskolan. 73 % av respondenterna anser att Pluttra som dokumentationsverktyg påverkar 

arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt.  

56 % av respondenterna som anser Pluttra påverkar positivt har arbetat 21 år eller mera i 

förskolan. Av respondenterna som inte använder Pluttra som dokumentationsverktyg är det i 

högre utsträckning respondenter som inte har lärarlegitimation. Majoriteten av respondenterna 

använder Pluttra som dokumentationsverktyg oavsett legitimation eller ej.  

73 % av respondenterna anser att Pluttra påverkar arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet positivt. Har respondenten inte lärarlegitimation anser de i mindre 

utsträckning att Pluttra påverkar arbetet med systematiskt kvalitetsarbete positivt. Alltså 

skiljer det sig mellan respondenter som har legitimation eller ej.  

Av respondenterna har 61,2 % förskollärarutbildning, 32,2 % har barnskötarutbildning, 6,6 % 

har annan typ av lärarutbildning/annan typ av universitets- eller högskoleutbildning/outbildad.  

Majoriteten använder Pluttra som dokumentationsverktyg oavsett utbildning. Respondenterna 

som inte använder Pluttra är fördelade mellan de olika utbildningarna, majoriteten av de som 

inte använder Pluttra är respondenter med barnskötarutbildning. Majoriteten av respondenter 

som har förskollärarutbildning instämmer helt, instämmer till stor del att Pluttra som 

dokumentationsverktyg påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt. 

Respondenter med barnskötarutbildning anser i större uträckning instämmer till stor del, 

instämmer till viss del att Pluttra påverkar det systematiska kvalitetsarbetet positivt. Alltså 

skiljer det sig mellan bakgrundsfaktorer utbildning vilken inställning respondenten har till 

Pluttra.  

Ledning 

69 % av respondenterna instämmer till stor del, instämmer till viss del att närmsta chefen ger 

förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra. 49 % av respondenterna 

har arbetat 21 år eller mer i förskolan. 66 % av respondenterna instämmer helt, instämmer till 

stor del att närmaste chefen engagerar sig i dokumentationsverktyget Pluttra.  

42 % av respondenterna har arbetat 21 år eller mer i förskolan. Respondenter med 

lärarlegitimation instämmer helt, instämmer till stor del i högre utsträckning än respondenter 

utan legitimation. Respondenter med lärarlegitimation instämmer helt, instämmer till stor del i 

högre utsträckning än respondenter utan legitimation. Respondenter med lärarlegitimation 
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instämmer helt, instämmer till stor del i högre utsträckning än respondenter utan legitimation. 

Respondenter med förskollärarutbildning instämmer helt, instämmer till stor del i högre 

utsträckning än respondenter med barnskötarutbildning.   

Kompetensutveckling 

Respondenter som arbetat i förskolan anser i högre utsträckning att de fått 

kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete om de arbetat i förskolan 21 år eller mer. 

Dock svarar majoriteten av respondenterna att de instämmer till viss del, instämmer inte alls 

att de erbjudits kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete. Respondenter anser i 

högre utsträckning att de erbjudits kompetensutveckling i dokumentationsverktyget Pluttra, 

det skiljer sig inte oavsett hur länge man arbetat i förskolan. Respondenter med 

lärarlegitimation anser i högre utsträckning instämmer helt att de fått kompetensutveckling i 

det systematiska kvalitetsarbetet än respondenter utan legitimation. Respondenter med 

lärarlegitimation anser i högre utsträckning instämmer helt att de fått kompetensutveckling i 

dokumentationsverktyget Pluttra än respondenter utan legitimation. Respondenterna anser i 

högra grad om de har förskollärarutbildning att de erbjudits kompetensutveckling i 

systematiska kvalitetsarbetet än respondenter med barnskötarutbildning som inte alls upplever 

att de erbjudits kompetensutveckling i det systematiska kvalitetsarbetet. Respondenterna anser 

i högra grad om de har förskollärarutbildning att de erbjudits kompetensutveckling i 

dokumentationsverktyget Pluttra än respondenter med barnskötarutbildning som inte upplever 

det i lika hög utsträckning.  

I ett crosstest visar att respondenterna anser i större utsträckning att de fått 

kompetensutveckling i Pluttra än i det systematiska kvalitetsarbetet. I ett crosstest visar att 

närmaste chefen engagerar sig i dokumentationsverktyget Pluttra i högre utsträckning än att 

förutsättningar ges till dokumentations verktyg Pluttra.  

I ett crosstest visar 76 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del 

att de är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 71 % av dem har lärarlegitimation. 

I ett crosstest visar 68 % av respondenter anser att det inte finns avsatt tid i tjänsten för 

dokumentation i Pluttra. Av dem har 61 % förskollärarutbildning, 35 % barnskötarutbildning. 

56 % av respondenter anser att det inte finns avsatt tid i tjänsten för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Av dem har 68 % förskollärarutbildning, 30 % barnskötarutbildning. Vilket 

visar att respondenterna anser att det i högre utsträckning finns tid avsatt i tjänsten för det 
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systematiska kvalitetsarbetet än de anser att det finns tid avsatt i tjänsten för dokumentation i 

Pluttra. Resultatet visar att majoriteten av respondenter anser att det inte finns tid vad gäller 

tid avsatt i tjänsten för dokumentation i Pluttra och tid avsatt i det systematiska 

kvalitetsarbetet. I testet ser jag inga skillnader vad gäller utbildningsnivå och respondenternas 

svar.   

Majoriteten av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att de vet vad 

ett systematiskt kvalitetsarbete är för något. Av dem har 70 % förskollärarutbildning, 28 % 

barnskötarutbildning. Men det är fler förskollärare som svarat på enkäten än barnskötare. 

Majoriteten av respondenterna bedömer sig veta vad systematisk och kontinuerligt i förskolan 

är för något.   

42,5 % av respondenterna bedömer: instämmer helt, instämmer till stor del att de kan påverka 

strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet. 55 % av respondenterna bedömer: instämmer till 

viss del, instämmer inte alls att de kan påverka strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet. 

37 % av respondenterna som bedömer sig: instämmer helt, instämmer till stor del har arbetat 

21 år eller mer i förskolan. 45 % av respondenterna som bedömer sig: instämmer till viss del, 

instämmer inte alls har arbetat 21 år eller mer i förskolan. 

Respondenter som har lärarlegitimation svarar i högre utsträckning att de instämmer att det 

finns en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet än respondenter utan legitimation. 

Respondenter med legitimation svarar i högre utsträckning att de instämmer helt, instämmer 

till stor del att det på enheten finns en tydlig struktur för pedagogisk dokumentation.  

Respondenter med legitimation och utan legitimation är det inte något som sticker ut, utan 

majoriteten med legitimation eller utan svarar likvärdigt vad gäller tydlig struktur för Pluttra 

som dokumentationsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet oavsett legitimation eller ej.  

Majoriteten av respondenter svarar att de instämmer till viss del, instämmer inte alls att de kan 

påverka strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Majoriteten av respondenter som är utbildade förskollärare instämmer helt, instämmer till stor 

del att det finns en tydlig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet.  Respondenter med 

barnskötarutbildning anser: instämmer till stor del, instämmer till viss del att det finns en 

tydlig struktur. Alltså skiljer det sig vad gäller om man anser att det finns en tydlig struktur 

eller ej. Förskollärare anser i högre utsträckning än barnskötare att det finns en tydlig struktur 

för systematiskt kvalitetsarbete. Strukturen för pedagogisk dokumentation, tydlig struktur för 
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Pluttra som dokumentationsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet och påverka strukturen 

i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till utbildningsnivå finns det inga större skillnader 

mellan förskollärare eller barnskötare, majoriteten av respondenter instämmer till stor del, 

instämmer till viss del vad gäller tydlig struktur för pedagogisk dokumentation.   

Majoriteten använder Pluttra som dokumentationsverktyg och anser att det påverkar arbetet 

med det systematiska kvalitetsarbetet positivt. Av respondenterna som inte använder Pluttra 

som dokumentationsverktyg är det i högre utsträckning respondenter som inte har 

lärarlegitimation. 

Majoriteten av respondenterna anser att Pluttra påverkar arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet positivt. Det skiljer sig mellan respondenter som har legitimation eller ej. Har 

respondenten legitimation tror de att Pluttra påverkar arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet positivt i högre utsträckning än om man inte har legitimation.  

Det skiljer sig mellan bakgrundsfaktorer utbildning vilken inställning respondenten har till 

Pluttra. Respondenter med förskollärarutbildning är i större uträckning positiva till att Pluttra 

påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt.  

Respondenterna anser i högre utsträckning att närmaste chef engagerar sig i 

dokumentationsverktyget än ger förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget 

Pluttra. Respondenter som arbetat 21 år eller mer i förskolan anser i högre grad att närmaste 

chefen ger förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra. Respondenter 

med legitimation upplever i högre utsträckning att närmaste chefen ger förutsättningar för att 

lyckas och engagerar sig i dokumentationsverktyget Pluttra än respondenter utan legitimation.  

Respondenter med förskollärarutbildning instämmer helt, instämmer till stor del i högre 

utsträckning än respondenter med barnskötarutbildning, alltså anser förskollärare i högre 

utsträckning än respondenter med barnskötarutbildning att de får bättre förutsättningar och att 

närmaste chefen engagerar sig i dokumentationsverktyget Pluttra.  

Respondenterna anser i högre utsträckning att de fått kompetensutveckling i 

dokumentationsverktyget Pluttra än i det systematiska kvalitetsarbetet. Respondenter som 

arbetat 21 år eller mer i förskolan anser i högre utsträckning att de fått kompetensutveckling i 

det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.  
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Respondenter med lärarlegitimation anser i högre utsträckning instämmer helt att de fått 

kompetensutveckling i det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentationsverktyget Pluttra 

än respondenter utan legitimation.  

Respondenterna anser i högra grad om de har förskollärarutbildning att de erbjudits 

kompetensutveckling i systematiska kvalitetsarbetet och dokumentationsverktyget Pluttra än 

respondenter med barnskötarutbildning som inte upplever det i lika hög utsträckning.  

5.7  Slutsatser 
I resultatkapitlet redovisas svar på de fyra frågeställningarna.  

I vilken utsträckning använder pedagogerna dokumentationsverktyget Pluttra i det 

systematiska kvalitetsarbetet?  

Pedagoger använder sig av Pluttra som dokumentationsverktyg majoritet av respondenter 

svarade Ja, 88,2 %. Anova test visar att det finns skillnader vad gäller utbildning och 

användandet av Pluttra som dokumentationsverktyg. 

Vilken påverkan har dokumentationsverktyget Pluttra i det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

Genom Anova test visar det att det finns skillnader hur respondenterna uppfattar Pluttra som 

dokumentationsverktyg. Ju högre utbildningsnivå du har, desto mer positivt uppfattar du att 

Pluttra påverkar det systematiska kvalitetsarbetet positivt.  

Hur uppfattar pedagoger arbetssättet? 

I de öppna frågorna beskriver många pedagoger Pluttra som dokumentationsverktyg att endast 

några få på varje enhet får utbildning i verktyget. Pedagogerna beskriver även bristen av tid 

för arbeta med Pluttra som arbetssätt. Majoriteten av respondenterna upplever Pluttra som ett 

positivt arbetssätt som kommer underlätta för pedagogerna.  

Pedagoger med förskollärarutbildning, lärarlegitimation och arbetat 21 år eller mer i förskolan 

upplever arbetssättet mer positivt än övriga respondenter.  

I vilken utsträckning anser pedagoger att de fått kompetensutveckling i Pluttra och det 

systematiska kvalitetsarbetet?  

Pedagoger anser att de i högre utsträckning fått kompetensutveckling i systematiskt 

kvalitetsarbete än kompetensutveckling i verktyget Pluttra.  
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Större andel förskollärare, respondenter med lärarlegitimation och som har arbetat 21 år eller 

mer i förskolan har svarat på enkäten.  En slutsats som kan dras utifrån Anova test innebär att 

det finns skillnader vad gäller användandet av Pluttra utifrån respondenternas utbildningsnivå. 

Enkäten visar att respondenterna anser att de i större utsträckning har avsatt tid i tjänsten för 

systematiskt kvalitetsarbete än dokumentationsverktyget Pluttra. Anova test visar att 

verktyget uppfattas mer positivt om respondenterna har förskollärarutbildning än annan 

utbildning.  

Det finns inga skillnader i antal år i yrket och om pedagogerna har lärarlegitimation eller inte 

om respondenterna upplever verktyget har en positiv påverkan i arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet. Men respondenterna upplever att endast några får utbildning i verktyget och 

bristen på avsatt tid i tjänsten för verktyget.  

Pedagogerna i undersökning har höga korrelationer vad gäller kunskap om kontinuerligt, 

systematiskt, delaktighet och systematiska kvalitetsarbete. Respondenterna anser i högre 

utsträckning anser att närmsta chefen engagerar sig i verktyget är ger förutsättningar i arbetet 

med verktyget. 

Respondenterna som har förskollärarutbildning anser i högre utsträckning att det inte finns tid 

avsatt i tjänsten för dokumentation i Pluttra. Vad gäller tid avsatt för det systematiska 

kvalitetsarbetet finns det inga skillnader vad gäller utbildning.  Respondenter med 

lärarlegitimation svarar i högre utsträckning att det finns en tydlig struktur för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vilket innebär att det finns en tydligare struktur i det 

systematiska kvalitetsarbetet än verktyget Pluttra enligt respondenter med legitimation.  

Respondenterna anser i hög utsträckning att Pluttra påverkar systematiska kvalitetsarbetet 

positivt. Av de som inte använder verktyget har de i hög utsträckning inte någon legitimation.  

Pluttra påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet positivt. Av de som inte 

använder Pluttra har de flesta inte någon lärarlegitimation. Pedagoger som arbetat 21 år eller 

mer och har lärarlegitimation anser i högre utsträckning att närmsta chefen ger förutsättningar 

och engagerar sig för att lyckas med dokumentationsverktyget Pluttra.   
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6          Diskussion  

Här presenteras de analyser som framkommit utifrån resultatkapitlet. Även en kritisk 

granskning av undersökningen görs. Undersökningen är gjord med ett totalurval i en kommun 

och slutsatser av resultatets dras till den kommunen.  

Metoden kvantitativt tillvägagångssätt som bygger på läroplanen och relevant forskning. 

Kvantitativ metod som användes i detta arbete var enkät. Vilket innebär att mängden information 

vart avgränsad eftersom det var många slutna frågor. Studien kunde avgränsas och mäta resultat. 

Min studie bygger på kvantitativ metod i form av enkät vilket ger en analys i form av tabeller, 

diagram och siffror. Studien ger specifika variabler som visar resultat som kan generaliseras till en 

större population som undersökts i en kommun.  

En kvalitativ metod har även använts eftersom texter har tolkats och beskrivit mina resultat i en 

hybridform av positivismen och hermeneutik. Mönster och gemensamma dras har generaliserats.  

 

Fördelar med enkäter är att de är snabba att genomföra, och medför liten effekt vad gäller 

påverkansfaktorer som exempel bakgrund som kan påverka. Jämför jag en enkät med en 

intervjuare så finns det inga variationer vad gäller enkäten. Nackdelarna är att forskaren inte kan 

hjälpa att förklara frågorna för respondenten. Som forskare kan man inte ställa några följdfrågor 

vad gäller enkäten. Vid tillvägagångssätt räknas oftast ett stort bortfall.  

 

Urvalet jag hade var hela populationen i en kommun, vilket innebär att jag skickade enkäten till 

alla verksamma pedagoger. Vilket innebär att några respondenter precis hade börjat sin tjänst eller 

var långtidsvikarier i verksamheten.  

6.1 Metoddiskussion 

För att undersöka studiens frågeställning om i hur stor utsträckning pedagoger arbetar med 

dokumentations verktyg Pluttra i verksamheten i förskolan, valdes ett kvalitativt inslag 

tillvägagångssätt som metod. Den metoden valdes då syftet med studien var att få veta i hur 

stor utsträckning pedagogerna arbetar med verktyget. Jag vill även undersöka hur 

pedagogerna uppfattar arbetssättet. Eftersom jag valt enkäter har jag kunnat skicka ut den till 

flera än om jag hade gjort intervju. Studien har avgränsats till att undersöka 

dokumentationsverktyget Pluttra. Undersökningen kommer inte vara frivilliga skolformer, 

utan undersökt en kommunal verksamhet.  
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Att genomföra en webbaserad enkätundersökning har sina risker då det kan vara svårt att få 

respondenterna att svar. Svarsfrekvensen i undersökningen är relativt hög, självklart finns 

önskemålet om ännu högre svarsfrekvens. Valet att undersöka den kommun jag själv är 

verksam i tror jag har underlättat för att få den svarsfrekvens jag fått. Tidsaspekten är en 

faktor som kan försvåra eller underlätta ett arbete. Under samma period enkäten skickades ut 

var det en del helgdagar, medarbetarenkät och en stor faktor att förskolan hade extra ordinära 

insatser under denna period. I studien hade önskats att respondenterna hade fått längre tid att 

svara på enkäten, vilket hade gjort att fler respondenter hade haft möjlighet att svarat på 

enkäten.  

Enkätfrågorna är väl genomarbetade och upplevelsen är att frågorna gett svar på det som 

efterfrågas i frågeställningarna. Dessutom har det skapats ännu mer frågor och nya frågor som 

växt fram hos mig och förslag till vidare forskning vilket gör ämnet ännu mer spännande. 

Under arbetets gång har frågeställningarna arbetats igenom väl och ändrats, något jag hade 

önskat skulle vara helt klart innan enkäten hade skickats ut. Men detta påverkar inte resultatet. 

Metoden baseras på enkät där frågor ställs som respondenten får ta ställning till utifrån olika 

skattningar: Instämmer helt, Instämmer till stor del, Instämmer till viss del och Instämmer inte 

alls. Jag har valt att inte ställa öppna frågor eftersom jag vill ha svar på specifika delar, ställer 

jag öppna frågor finns risken att respondenten tar upp andra saker som inte är relevant för det 

jag vill undersöka. Men kan även ge begränsade svar då det inte finns chans till några djupare 

svar eller följdfrågor utifrån respondentens svar. Det är en balansgång vad gäller öppna eller 

slutna frågor. Fler kvalitativa frågor borde ställts för att få mer att tolka, istället för att 

majoriteten var kvantitativa med slutna frågor. Men detta är en balansgång och det finns både 

fördelar och nackdelar med öppna och slutna alternativ. Kvalitativa svarsalternativ är inte 

alltid lätta att tolka, men för att kunna analysera mer djupgående hade detta varit en fördel i 

min undersökning.  

Respondenterna består av alla pedagoger i en kommun, alltså är det stor skillnad hur länge de 

arbetat eller om de har utbildning eller ej. Urvalet är gjort att jag visat skillnader mellan antal 

år i yrket, lärarlegitimation och utbildning, vilket innebär att vissa pedagoger endast arbetat en 

kort period. 

När överföring av data från S & R ska ske till statistikprogrammet SPSS, ställer det till 

problem för mig. SPSS fungerar inte och jag får ägna lång tid till att få det att fungera. Tillslut 

får jag det att fungera och jag kan genomföra en mängd olika tester. Frågan är vad jag får 

fram och vilka tester jag behöver för att kunna få svar på mina frågeställningar. Avgörandet 
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av vilka tester jag ska använda och genomföras planeras utifrån Statiska verktygslådan 1 

skriven av Djurfeldt et al., (2010). Många tester görs, men det är svårt att arbeta med dem 

eftersom de innehåller alldeles för många detaljer. Faktoranalys medför att validiten i 

undersökningen ökar då flera variabler slås samman. Anova test görs för att svara på om det 

skiljer sig mellan utbildning, legitimation och antal år i yrket. Signifikansanalys har gjorts för 

att undersöka samband mellan olika variabler. Crosstest har gjorts för att se skillnader/likheter 

vad gäller antal år i yrket, lärarlegitimation och utbildningsnivå (Djurfeldt, m.fl. 2010). 

Det har varit intressant och lärorikt att arbeta med SPSS, efter tidens gång har jag lärt mig mer 

och kan göra mer avancerade analyser. En svårighet är alla detaljer som resultatet visar.  

Undersökningen är en totalundersökning i en kommun, vilket medför att det inte ges 

möjlighet att fler skulle kunna få arbjudande om att svara på enkäten. Att skicka till en annan 

kommun skulle mer tillförlitliga svar eftersom den kommun som undersöks endast har använt 

verktyget drygt 1 år. Alltså handlar det fortfarande om implementering av verktyget.   

 

Undersökningen har inte undersökt kön i förhållande till olika frågeställningar om det finns 

skillnader och likheter. Det har valts bort eftersom det endast finns ett fåtal män i den 

kommunen som undersökts. Undersökningen har inte undersökt vilket förskolechefsområde 

respondenterna tillhör, av etniska ställningstagande valdes den frågan att inte tas med.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien var att undersöka i hur stor utsträckning pedagoger i förskola 

använder sig av dokumentationsverktyget Pluttra i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Beskrivande data visar att 41,3% av respondenterna har arbetat 21 år eller mer. 32,2% av 

respondenterna har arbetat 6 år-20 år. 26,4% av respondenterna har arbetat 5 år eller mindre. 

Vilket innebär att det är störst gruppen av respondenter är de som arbetat 21 år eller mer i 

undersökningen. 61,2 % av respondenterna är förskollärare, 32,2 % är barnskötare och 6,6 har 

annan utbildning. Vilket innebär att det är större andel förskollärare som svarat på enkäten. 

59,2% har lärarlegitimation och 40,8% har inte lärarlegitimation, vilket innebär att störst 

andel som svarat på enkäten har lärarlegitimation.  

Enligt Cronbach's Alpha har frågorna kring profession, pedagogisk dokumentation och 

struktur en hög reliabilitet, vilket innebär att frågorna har en hög tillförlitlighet. Enligt 
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Cronbach's Alpha har frågorna kring ledning och kompetensutveckling låg reliabilitet, vilket 

innebär att frågorna har låg tillförlitlighet, alltså svarar inte upp emot det som efterfrågas lika 

väl som de frågorna med hög tillförlitlighet. Men inte så låg tillförlitlighet att det är värt att 

plocka bort dem, måtten är ändå godtagbara.   

Enkäten visar att respondenterna anser att de i större utsträckning har avsatt tid i tjänsten för 

systematiskt kvalitetsarbete än dokumentationsverktyget Pluttra. I enkäten visar det att det 

finns skillnader mellan utbildning och användandet av Pluttra. Vilket kan beskrivas med att 

det är många vikarier och outbildade i verksamheten som inte fått utbildning eller använder 

Pluttra som dokumentationsverktyg.  

Anova test visar att det inte finns några skillnader i antal år i yrket och användandet av 

Pluttra. Det finns inte heller några skillnader vad gäller lärarlegitimation och användandet av 

Pluttra.  

Anova test visar att det finns skillnader vad gäller en positiv uppfattning om verktygets 

påverkan på det systematiska kvalitetsarbete, har respondenterna förskollärarutbildning är de 

mer positiva till verktyget än om de har annan utbildning. Enkäten visar att det inte finns 

skillnader i antal år i yrket och om pedagogerna har lärarlegitimation eller inte kopplat till en 

positiv påverkan av verktyget. Vilket kan påverkas av respondenternas svar vad gäller deras 

upplevelse att endast några på varje enhet får utbildning i verktyget men även bristen av tid 

avsatt i tjänst för verktyget. Upplevelsen av verktyget är att majoriteten tycker att det är 

positivt.  

Utifrån korrelationsanalys finns det höga samband vad gäller pedagogers kunskap om 

systematiskt, kontinuerligt, delaktighet och vad ett systematiskt kvalitetsarbete är för något.  

Utifrån korrelationsanalys visar det att det är stark korrelation mellan variablerna som handlar 

om ledning. 57,7% skattar instämmer helt, instämmer till stor del att närmsta chefen ger 

förutsättningar för att lyckas med dokumentationsverktyget. 67,6% av respondenterna skattar 

sig instämmer helt, instämmer till stor del att närmsta chefen engagerar sig i 

dokumentationsverktyget Pluttra. Vilket innebär att respondenterna i högre utsträckning anser 

att närmsta chefen engagerar sig i verktyget är ger förutsättningar i arbetet med verktyget.  

I crosstest visar att respondenterna som har förskollärarutbildning i högra utsträckning anser 

att det inte finns tid avsatt i tjänsten för dokumentation i Pluttra. Vad gäller tid avsatt för det 

systematiska kvalitetsarbetet finns det inga skillnader vad gäller utbildning.   
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Respondenter med lärarlegitimation svarar i högre utsträckning att det finn en tydlig struktur 

för det systematiska kvalitetsarbetet än respondenter utan legitimation.  Vad gäller strukturen 

för Pluttra är det likvärdigt oavsett om de har legitimation eller ej. Vilket innebär att det finns 

en tydligare struktur i det systematiska kvalitetsarbetet än verktyget Pluttra.  

Respondenterna anser att Pluttra påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

positivt. Av de som inte använder Pluttra har de flesta inte någon lärarlegitimation. 

Vad gäller ledning anser pedagoger som arbetat 21 år eller mer och har lärarlegitimation i 

högre utsträckning att närmsta chefen ger förutsättningar och engagerar sig för att lyckas med 

dokumentationsverktyget Pluttra.   

Respondenterna har svarat att de i större utsträckning erbjudits kompetensutveckling i 

dokumentationsverktyget Pluttra än kompetensutveckling i det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan. 

Enligt resultatet visar det att 56 % av respondenterna anser att de vet vad systematiskt 

kvalitetsarbete är för något. Vilket innebär att arbeta med ett systematiskt sätt, beskriva 

tillväga gång sätt för hur aktiviteter ska utföras och hur ansvaret är fördelat i verksamheten. 

Vilket innebär att pedagoger anser sig veta att arbetet behöver struktureras och dokumentera 

hur verksamhetens kan utvecklas för att barnet ska nå största möjliga utveckling utifrån 

individens behov.  

I styrdokumentet står det att det digitaliserade samhället ställer krav på verksamheten där en 

av den viktigaste uppgiften är att ge alla barn möjligheten till att utvecklas digital kompetens 

genom att ha tillgång till digitala verktyg. Pluttra är ett digitalt verktyg, majoriteten av 

respondenterna svarar att de använder dokumentationsverktyget Pluttra. Enligt respondenterna 

använder pedagoger verktyget tillsammans med barnen för att kunna utveckla digital 

kompetens, eftersom digitala verktyg ska introduceras och användas.  

Förskolan har större och större betydelse för samhället eftersom det är 83 % av alla barn som 

är inskrivna i förskolan. För att kunna arbeta med systematiskt kvalitetsarbetet sker det i olika 

nivåer. Respondenterna svarar att 76 % är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 69 % 

bedömer att närmsta chefen ger förutsättningar för att lyckas med systematiska 

kvalitetsarbetet. 66 % svarar att närmaste chefen ger förutsättningar för att lyckas med Pluttra. 

Tid avsatt i tjänst till systematiskt kvalitetsarbete och Pluttra anses vara en bidragande faktor 

som påverkar. Enligt skolverket ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyra alla nivåer för 
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ett kvalitativt kvalitetsarbete (skolverket, 2017). För att det ska ännu fler positiva effekter 

behövs mer delaktighet från närmaste chefen i både systematiskt kvalitetsarbete och Pluttra. 

Det behövs även mer tid avsatt i tjänst för systematiskt kvalitetsarbete och Pluttra. Enligt 

Angelöw (2006) framgår det att ledningen har en stor betydelse för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vilket innebär att ledarskapet påverkar det systematiska kvalitetsarbetet i hög 

utsträckning.  

Taguchi (1997) beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg och inte ett fotoalbum. 

36 % instämmer helt, 41 % instämmer till stor del att Pluttra påverkar det systematiska 

kvalitetsarbetet positivt. Vilket betyder att många respondenter anser att Pluttra bidrar till att 

öka den pedagogiska dokumentationen för att utveckla verksamheten. Enligt Lin (2017) är 

Pluttra ett verktyg för att tydliggöra systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.  

6.3 Avslutning 
Jag har själv en positiv inställning till Pluttra, vilket jag försökt neutralisera i denna 

undersökning. Men det är en balansgång, resultatet visar att majoriteten av respondenterna är 

positiva till arbetssättet som kommer underlätta för pedagogerna. Det är viktigt att alla 

pedagoger får utbildning i verktyget och att det finns tid avsatt för arbetet med Pluttra. Dock 

finns det skillnader i inställning till Pluttra, ju högre utbildningsnivå du har ju positivare är du 

till verktyget påverkar arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.  

88,2% använder verktyget. Dock finns det skillnader i användandet av verktyget, de faktorer 

som påverkar gäller utbildning. Respondenterna upplever att de fått mer kompetensutveckling 

i systematiska kvalitetsarbetet än verktyget.  

6.4  Förslag till fortsatt forskning  
Det hade vara intressant att jämföra olika kommuner och olika skolformer.  Fortsatt forskning 

skulle kunna vara att hur länge pedagoger använt Pluttra och undersöka samma 

frågeställningar och jämföra om det finns skillnader och likheter. Det hade varit intressant att 

undersöka kommuner där Pluttra är ensamt dokumentationsverktyg eller om pedagoger 

använder det tillsammans med flera dokumentationsverktyg. En intressant aspekt hade varit 

att undersöka om det skiljer sig vad gäller storlek på enheten och barngruppens storlek och 

sammansättning i förhållande till frågeställningarna.  

Jag hade gärna utökat undersökningen om hur pedagoger i förskola använder 

dokumentationsverktyget, jämföra om det skiljer sig mellan olika kommuner och förskolor. I 

studien hade det varit intressant att undersöka olika skolformer för att jämföra skillnader och 
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likheter, men eftersom dokumentationsverktyget endast används i förskolan är inte detta 

möjligt.  Det hade varit intressant att undersöka skillnader mellan kommunal verksamhet och 

fristående verksamhet. Något som skulle vara intressant att undersöka är samma kommun om 

ett antal år när de använt verktyget en längre tid. Även förskolechefer och huvudmannens 

perspektiv vore intressant att undersöka.  

Verktyget är fortfarande under implementering det vore intressant att undersöka samma 

kommun om några år då det förhoppningsvis är implementerat.  
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Bilaga 1 - Webbenkät 
Här bifogas bilaga på enkätfrågorna.  

Inledning 

Tack för att du medverkar i en studie om systematiskt kvalitetsarbete - 

"dokumentationsverktyget Pluttra i förskolan". 

Jag vill fördjupa mig i hur du ser på dokumentationsverktyget Pluttra i förskolan. I kursen 

Utbildningsledning och skolutveckling på Karlstad universitet gör jag denna studie. Denna 

enkät heter ”systematiskt kvalitetsarbete i förskolan” och den ska leda till att jag tydligare kan 

se pedagogers använder av det systematiska kvalitetsarbetet - dokumentations verktyg Pluttra 

i vardagen.  

Enkäten är anonym och är extra intressant då alla pedagoger i förskolan i Karlskoga ingår i 

studien. Resultatet kommer att redovisas och analyseras i mitt självständiga examensarbete. 

Jag hoppas sedan kunna arbeta vidare med resultatet i Karlskoga kommun.  

Jag ber dig därför att fylla i enkätfrågorna, 20 till antalet. Alla frågor har färdiga 

svarsalternativ som skall fyllas i. Ditt deltagande är viktigt och svaren används i 

forskningssyfte och förhoppningsvis kommer jag kunna arbeta vidare med resultatet i 

Karlskoga kommun. Att svara på enkäten tar uppskattningsvis 15 minuter i anspråk. 

Ett stort tack för din tid och medverkan! 

Ta gärna kontakt om du har frågor eller synpunkter. 

Mvh Madelen Handell  

Förskolechef Karlskoga Kommun  

Enkätfrågor 

1. Hur många år har du arbetat i förskolan? 

mindre än 2  

2-5  

6-10 

11-15 

16-20 

21-30 

mer än 30 

 

2. Har du lärarlegitimation? 

 

Ja 

Nej 

3. Vilken utbildning har du?  
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Förskollärare 

annan typ av lärare 

barnskötarutbildad 

annan typ av universitets- eller högskoleutbildning 

outbildad) 

 

Profession 

4. I min tjänst finns det tid avsatt för systematiskt kvalitetsarbete 

 

Ja - Ja Hur stor del av tjänst? 

Nej 

 

5. I min tjänst finns det tid avsatt för pedagogisk dokumentation Pluttra  

 

Ja - Hur stor del av tjänst? 

Nej 

 

6. Bedömer du att du vet vad ett systematiskt kvalitetsarbete är för något?   

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

7. Anser du att du vet vad systematiskt i förskolan är? 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

8. Anser du att du vet vad kontinuerligt i förskolan är? 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

9. Bedömer du att du är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

Struktur  

 

10. På min enhet finns det en tydlig struktur för systematiskt kvalitetsarbete 
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Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

11. På min enhet finns det en tydlig struktur för pedagogisk dokumentation  

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

12. På min enhet finns det tydlig struktur för Pluttra som dokumentationsverktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet  

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

13. Kan du påverka strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

Pedagogisk Dokumentation 

 

14. Jag använder i Pluttra som dokumentationsverktyg  

 

Annat/andra dokumentationssätt 

Jag använder enbart Pluttra 

Jag använder inte Pluttra 

 

15. På min enhet arbetar jag med Pluttra som dokumentationsverktyg i det systematiska 

kvalitetsarbetet  

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

16. Påverkar Pluttra som dokumentationsverktyg arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

positivt 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 



67 
 

17. Påverkar Pluttra som dokumentationsverktyg arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

negativt 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

Ledning 

18. Bedömer du att din närmsta chef ger dig förutsättningar för att lyckas med 

dokumentationsverktyg Pluttra  

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

19. Bedömer du att din närmsta chef engagerar sig i dokumentationsverktyg Pluttra 

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

Kompetensutveckling 

20. Har du erbjudits kompetensutveckling systematiskt kvalitetsarbete  

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

21. Har du erbjudits kompetensutveckling i dokumentationsverktyg Pluttra  

 

Instämmer helt  

Instämmer till stor del 

Instämmer till viss del  

Instämmer inte alls 

 

22. Har du några synpunkter att tillägga? 
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Bilaga 2 - Mejl till pedagoger i förskolan 

Jag studerar utbildningsledning och skolutveckling på Karlstads universitet och under våren 

genomför jag en studie om systematiskt kvalitetsarbete - "dokumentationsverktyget 

Pluttra i förskolan". 

Denna enkät heter ”systematiskt kvalitetsarbete i förskolan” och den ska leda till att jag 

tydligare kan se hur pedagogers använder av det systematiska kvalitetsarbetet - 

dokumentations verktyg Pluttra i vardagen. Det är en kvantitativ studie och för att få in 

material genomför jag en enkät bland pedagoger i förskolan i Karlskoga kommun.  

Enkäten är anonym och är extra intressant då alla pedagoger i förskolan i Karlskoga ingår i 

studien. Resultatet redovisas och analyseras i mitt självständiga examensarbete. Jag hoppas 

sedan kunna arbeta vidare med resultatet i Karlskoga kommun.  

Jag ber dig därför att fylla i enkätfrågorna, 21 till antalet, som du når genom att klicka på 

länken nedan. Alla frågor har färdiga svarsalternativ som skall fyllas i. Ditt deltagande är 

viktigt och svaren används i forskningssyfte och förhoppningsvis kommer jag kunna arbeta 

vidare med resultatet i Karlskoga kommun. Att svara på enkäten tar uppskattningsvis 15 

minuter i anspråk.   

Ditt svar behöver jag ha tillhanda senast den 13 april 2017. Dina svar behandlas konfidentiellt 

och anonymt. Enkäten går ut till alla pedagoger i förskolan i Karlskoga kommun, i resultatet 

kommer man inte att kunna härleda svaren till specifik förskola. Studien kommer när den är 

klar att publiceras på http://diva-portal.org 

ENKÄT: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/8481 

Ta gärna kontakt om du har frågor eller synpunkter. 

Ett stort tack för din tid och medverkan! 

Mvh Madelen Handell  

Förskolechef Karlskoga Kommun  
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