
	 	 	

	

   
 

Magisteruppsats i pedagogik  Självständigt arbete, 15 hp  

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
På tal om kvalitet 

Pedagogiska diskurser i förskolan 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik     Gunilla Herrlin  
Handledare: Lena Carlsson     
Kursnamn/Kurskod: 4PE60E  
År och termin: Hösttermin 2017  



	 	 	

	

Bilaga B 

 

Abstrakt 

Författarens namn: Gunilla Herrlin 

 
Titel: På tal om kvalitet-pedagogiska diskurser i förskolan 
 

Engelsk titel: Talk	about	quality-pedagogical	discourses	in	preschool 
 

 
Antal sidor: 69 

Studien belyser vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete och 
vilka diskursiva perspektiv som kommer till uttryck när arbetsgrupper träffas och diskuterar 
kvalitetsarbete och hur de ska organisera sitt lokala systematiska kvalitetsarbete inom 
respektive förskoleområde. 
Två förskoleområdes grupper i två olika kommuner där respektive grupp diskuterar 
kvalitetsarbete har följts på ett antal träffar från mars 2015 till augusti 2015. Genom ett 
diskursanalytiskt perspektiv har de utsagor som skapat empiri analyserats. Resultatet visar att 
flera diskurser visar sig i samtal angående systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitet belyses ur flera 
perspektiv. Den administrativa diskursen är framträdande i båda arbetsgrupperna oavsett 
inriktning på verksamheten. I detta sammanhang blir ansvarstagande, kontroll och korrekthet i 
fokus där rutiner och rapportering blir viktigt. 
I studien framgår även en traditionell diskurs som delvis härstammar från 1960 - talet, där 
också ett utvecklingspsykologiskt perspektiv finns med, till en reflekterande diskurs där 
personalen granskar sitt eget agerande, och försöker inta flera perspektiv. Det innebär att en 
komplex bild utkristalliserar sig, där de båda personalgrupperna försöker skapa mening och 
förståelse i de underlag som bildar grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Parallellt med 
systemintegration där tradition, grovplanering, finplanering kontroll, ordning och effektivitet 
ingår visar sig socialintegration genom ett reflekterande förhållningssätt. 
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1	Inledning		
 
Jag har under mina år som förskolechef och rektor intresserat mig för de begrepp man inom 
skolväsendet tidigare benämnt kvalitetsarbete. Stor tankemöda har ägnats åt hur jag i rollen 
som förskolechef eller rektor har kunnat bidra till förutsättningar för personalgrupper att arbeta 
i förhållande till nationella mål i styrdokument, vilka ska följas upp och utvärderas så att 
verksamhetsutveckling kommer till stånd. Numera befinner jag mig inom utbildningsväsendet i 
förhållande till förskolans praktik, och då främst genom utbildning av förskollärarstudenter på 
förskollärarprogrammet, där jag undervisar i kurser angående läroplansteori och systematiskt 
kvalitetsarbete, och där uppföljning, utvärdering och utveckling är centrala delar i 
kursinnehållet. 
 
Förskolan ingår sedan 2011 i det samlade utbildningssystemet i Sverige. Detta medför, som för 
övriga skolverksamheter i landet, ett ansvar för personalen att tydliggöra verksamhetens 
intentioner att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till nationella mål i 
aktuella styrdokument. Förskolan fick sin första läroplan 1998, (Lpfö 98). Den reviderades år 
2010 (Lpfö 98, Reviderad 2010). Uppföljning, utvärdering och utveckling får ett eget kapitel. 
Detta kapitel sätter fokus på förskolans kvalitetsarbete. Även förskollärares och förskolechefers 
ansvar skrivs fram tydligare i förhållande till systematiskt kvalitetsarbete. Revideringen innebär 
också en förstärkning av målområdena matematik, naturvetenskap och språk. Ytterligare en 
revidering, främst angående samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem gjordes 2016, 
(Lpfö 98, Reviderad 2016). I skrivande stund är ytterligare revidering aktuell inför år 2018. 
 
I och med att kommunerna delegeras ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet med 
kontinuerlig uppföljning, utvärdering och utveckling, tolkas och synliggörs kvalitetsbegreppet 
inom förskolan på flera olika sätt. Ett flertal metoder och diverse skriftliga underlag används i 
ambitionen att rikta blicken mot verksamhetens utveckling. De olika material som används som 
underlag visar på mångfalden av hur det systematiska kvalitetsarbetet tolkas av personalen i 
förskolan, och det visar till viss del också den barnsyn och det förhållningssätt som personalen 
har som grund i sitt arbete. Vid besök i olika förskolor i min roll som universitetslärare och i 
diskussioner angående systematiskt kvalitetsarbete varierar infallsvinklarna i diskussionerna 
från att processen är i fokus och resultatet underordnat, till att fokus i kvalitetsarbetet är riktat 
mot nationella mål. Dessa mål konkretiseras ofta på lokal nivå för att följas upp och utvärderas 
i riktning mot läroplansmålen. Det förstnämnda perspektivet kan tolkas som hemmahörande 
inom socialkonstruktivismen och/eller postmodernismen och förespråkarna för den inriktningen 
arbetar ofta på förskolor som benämns Reggio Emiliainspirerade förskolor. Här är processen i 
fokus i arbetet och läroplansmålen har oftast inte konkretiserats och analyserats mot de 
nationella målen. Det andra perspektivet representerar vanligtvis en målrationell inriktning där 
verksamheten följs upp i förhållande till nationella läroplansmål. Dessa delvis olika sätt att 
tolka arbetet med systematiskt kvalitetsarbete kan till viss del skapa motsättningar i 
professionen i förhållande till hur olika värden lyfts fram. 
 
Trots styrande måldokument genom införandet av läroplan för förskolan 1998 (Lpfö, 98) där  
uppföljning, utvärdering och utveckling förtydligats, är forskningen inom förskolans arena 
relativt ny när det gäller innehållsområdet systematiskt kvalitetsarbete. (jfr. bl. a. Sheridan 
2001, Löfdahl och Pérez Prieto 2009 a, Löfdahl och Pérez Prieto 2009 b, Pramling Samuelsson 
2010, Lager 2010, Rönneman och Olin 2013, Sheridan, Williams och Sandberg 2013, Vallberg 
Roth 2014, Sheridan och Pramling Samuelsson 2016 och	Håkansson 2016). Det finns också en 
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hel del forskning angående pedagogisk dokumentation och dokumentationsmetoder, men 
forskning i förhållande till förskolans bedömningspraktik är relativt ny och begränsad. Det är 
av den anledningen denna studie kommer att redogöra för hur systematiskt kvalitetsarbete kan 
tolkas genom förskolepersonals samtal inom förskolans kontext. Studiens ambition är att 
synliggöra de begrepp som används i två personalgruppers tal när de diskuterar systematiskt 
kvalitetsarbete och därmed belysa perspektiv angående hur systematiskt kvalitetsarbete kan 
komma till uttryck i förskoleverksamheten. 	
 
I föreliggande studie kommer därför begreppet kvalitet vara ett överordnat begrepp, där olika 
tolkningar av vad kvalitetsbegreppet innebär kan problematiseras i förhållande till de processer 
som iscensätts angående systematiskt kvalitetsarbete. Detta kan i sin tur i förlängningen ta sig 
olika uttryck i den pedagogiska praktiken, där varje enskilt barn kan mötas av olika fokus t.ex. 
utveckling i förhållande till barnfokus eller utveckling i förhållande till verksamhetsfokus. 
Skolverkets definition av kvalitet, som även finns i avsnitt 2.3, lyder:  
 

Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet 
svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, samt i 
vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras. (Skolverket sid. 9)  

 
Begreppet utvärdering uppmärksammas också och är även ett centralt begrepp i studien. 
Begreppet definierades inom utbildningsväsendet genom Skolverkets försorg i skriften Att 
utvärdera skolan (Skolverket 1999). Definitionen lyder: ”Att utvärdera skolverksamheten 
innebär att granska och värdera särskilt utvalda delar gentemot överenskomna kriterier” (a.a. 
sid. 34). Det innebär att utvärderingsbegreppet är nära förknippat med kvalitetsbegreppet, 
eftersom det är ett centralt begrepp i förhållande till det målrationella perspektivet där det finns 
ett utgångsläge att värdera mot, även om utvärderingsbegreppet är underordnat 
kvalitetsbegreppet i denna studie. Därför följs dessa båda begrepp över tid i kommande text, för 
att därmed skapa en plattform för tolkning i förhållande till dagens styrdokument. Genom 
historiken kommer vissa centrala begrepp att belysas i förhållande till begrepp i dagens 
styrdokument. 
 
Studien kommer att följa två förskoleområden i två olika kommuner för att studera vilken 
innebörd personalen lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Innebörden av 
kvalitetsbegreppet kommer senare i texten att belysas på olika sätt. Som begrepp används 
systematiskt kvalitetsarbete som navet i detta arbete. Studiens ambition är att synliggöra den 
innebörd som lyfts fram när personalgrupper diskuterar systematiskt kvalitetsarbete. Hur ser 
”talet” om systematiskt kvalitetsarbete ut? Studiens ambition är inte att göra en jämförande 
studie, där de två personalgruppernas uttalande ställs mot varandra, utan helt enkelt att göra 
några nedslag i den pedagogiska praktiken angående systematiskt kvalitetsarbete, och diskutera 
runt de förhållningssätt som synliggörs. Det innebär att studien riktar sitt fokus mot personalens 
tankar runt sitt eget agerande och de begrepp de använder angående att synliggöra respektive 
verksamhet i förhållande till systematiskt kvalitetsarbete. Inledningsvis kommer därför 
bakgrunden att fokusera på skrivningarna i de styrdokument som varit avgörande för 
utvecklingen av dagens kvalitetsarbete i landets förskolor. Tillbakablicken tar fasta på de 
begrepp som uttryckts över tid i för studien relevant kontext. 
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2	Bakgrund	
 

2.1	Allmän	historisk	överblick	
 
För att få en förståelse för den begreppsapparat som använts från myndigheternas sida i 
styrande dokument följer inledningsvis en övergripande tillbakablick från 1960-talet i 
förhållande till centrala begrepp när det gäller statens styrning av förskoleverksamheten. 
Beskrivningen utgår ifrån de första skrivningarna som innefattade planeringsbegreppet, vilket 
över tid har vidgats till att i dagsläget innefatta systematiskt kvalitetsarbete, där uppföljning, 
utvärdering och utveckling finns med som delområden. Beskrivningarna i kommande avsnitt 
belyser de grunder som professionen haft att förhålla sig till från 1960-talet och framåt. 

2.1.1 Från planering till utvärdering 

Förskoleverksamheten tillhörde under1960-talet Socialdepartementet med Socialstyrelsen som 
tillsynsmyndighet. Den officiella benämningen på institutioner för barn 1-5 år var daghem. 
Omsorgen om barnen stod i fokus i verksamheten. Från statens sida ägnades inte stor 
uppmärksamhet åt det pedagogiska arbetet. Med fokus på de aktiviteter som genomfördes var 
planering ett centralt begrepp för personalen att följa upp verksamheten genom. Ofta 
organiserades den gemensamma tiden utifrån finplanering, där veckans aktiviteter planerades, 
och grovplanering, vilken ägde rum en eller två gånger/halvår, för att planera vilka områden 
som skulle bearbetas under kommande halvår. Det var aktiviteterna i sig som stod i fokus. 
 
Den utredning som tillsattes 1968 under namnet, 1968 års barnstugeutredning (SOU 1972: 26-
27,) innehöll till stor del omsorg men också en framskrivning av barnet som person med 
inneboende förmågor. Samtidigt dominerade utvecklingsteorier. Målen benämndes delmål och 
utbyggnadsmål. Begreppet utvärdering finns inte med i texten. Med barnstugeutredningen som 
grund gav Socialstyrelsen (1976) ut den första boken i en serie, Arbetsplan för förskolan där 
planeringsbegreppet hade en framträdande roll. Frågor som: ”Vad fungerar bra? Vad behöver 
vi ändra på?” ställdes på personalens gemensamma planeringstid. De observationer som 
gjordes i verksamheten angående enskilda barn och hur de fungerar i barngruppen fanns också 
ofta med som underlag. Här var det enskilda barnet i fokus och verksamheten underordnad. När 
det gäller planering lades vikt vid dagliga iakttagelser av barnen för att utifrån detta planera 
verksamheten. Enligt Sheridan & Pramling-Samuelsson (2009) bygger denna utgångspunkt på 
utvecklingspsykologiska grunder, där barn observeras och klassificeras utifrån generella 
utvecklingsnivåer.  
 
Begreppet utvärdering nämns först drygt 10 år senare i Pedagogiskt program för förskolan 
Socialstyrelsen (1987:3). Detta dokument innehåller ca en sida om utvärdering där det framgår 
att utvärdering av verksamheten är grunden för planering av fortsatt verksamhet. 
 

Utvärdering är ett sätt att göra verksamheten tydlig – vad är det som händer?-hur ser vår 
verksamhet ut? – har den ändrat sig? I planeringsarbetet måste därför ingå en kontinuerlig 
utvärdering och uppföljning av verksamheten så man blir klar över vad som kommer barnen till 
del. Utvärderingen innebär att personalen tillsammans diskuterar, reflekterar över och försöker 
bedöma hur arbetet och verksamheten har fungerat för barnen. Därmed finns underlag för fortsatt 
planering och utveckling av verksamheten. (a.a. sid. 66-67) 

 
Vidare beskrivs att det är mot målen verksamheten i sin helhet ska stämmas av och föräldrar 
och barn ska göras delaktiga.  
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2.1.2 Från Socialdepartement till Utbildningsdepartement  

Regeringen tillsatte 1997 en kommitté vars uppdrag var att ta fram ett förslag på ett 
måldokument för förskolan. Kommittén kom att benämnas Barnomsorg och skola kommittén 
(BOSK) 1997 och slutbetänkandet fick namnet Att erövra omvärlden (SOU1997:157). Ett 
kapitel i arbetet behandlar utvärdering. Inledningsvis uttrycks att begreppet utvärdering är en 
central process i all undervisning och att utvärdering är en värderande process emot mål eller 
kriterium (min kursivering). Kommittén belyser vikten av att undervisningsprocessen är i fokus 
och beskriver att begreppet utvärdering (engelska – evaluation) kom att användas i början av 
1900-talet för att värdera utbildningssystem. Genom utvärderingar skulle utbildningssystemet 
kunna utvecklas och förfinas, samtidigt som undervisningen byggde på psykologin som 
vetenskap. Det är i detta skede kommittén menar att begreppet utvärdering ”vidgas till att också 
gälla kontrollen och utvecklingen av utbildningen som system,”(a.a. sid 87)  

 
Samtidigt är utvärdering ett styrinstrument som kan fungera INTERAKTIVT, dvs. inte enbart som 
styrande, utan som, rätt använt, också kan ge kunskap om hur en verksamhet fungerar och som kan 
användas för att förändra och utveckla verksamheten i fråga. För att detta skall bli möjligt inom 
förskola och skola är det viktigt att utvärderingsstrategier och utvärderingsmetoder utformas i 
samklang med fastlagda mål och med de grundläggande värden som verksamheterna skall vara 
bärare av. Vidare bör man ta ställning till i vad mån och på vilket sätt olika typer av utvärderingar 
bör fungera styrande för den verksamhet som utvärderas, vilken kunskap man vill få om 
verksamheten och hur denna kunskap skall användas samt hur man vill att ansvaret för 
verksamheten, men också ansvaret för utvärderingar, skall utformas. (a.a. sid 93-94) 

 
Kommittén (SOU1997:157) diskuterar runt olika fokus på utvärdering och menar att det även 
tolkas synonymt med kvalitetssäkring. Kommittén (SOU1997:157) belyser vikten av 
utvärderingens styrande funktion och poängterar också vikten av att utvärderingsstrategierna 
stämmer överens med de mål som finns i verksamheten och att även utvärderingsmetoderna 
stämmer överens med den värdebas som verksamheten vilar på. I förskolan finns inte några 
fastställda kunskapsmål som barnen ska uppnå, vilket gör att det är en något annan idéhistoria än 
för det obligatoriska skolväsendet, som ligger till grund för utvärdering i förskolans verksamhet. 
(Istället för att det finns mål att uppnå skrivs målformuleringarna i form av strävansmål.) 
Problematiseringen fortsätter genom att kommittén belyser observation som medel för att 
klassificera barns utveckling. Denna tradition som bygger på utvecklingspsykologi menar 
kommittén inte är överensstämmande med styrdokumentens skrivningar utan detta 
förhållningssätt gynnar istället bedömningar och klassificeringar av barn utifrån en 
normalitetsnorm. (a.a.) 
 

Om förskola och skola skall kunna utvecklas kvalitetsmässigt och upprätthålla eller stärka sin 
legitimitet, måste den pedagogiska praktiken således bli synlig och bli en del i en reflexiv diskurs 
kring verksamheten, där olika grupper kan involveras.                                                 (a.a. sid. 93) 

  
1998 övertogs förskoleverksamheten av utbildningsdepartementet med Skolverket som 
tillsynsmyndighet. Samma år fick förskolan sin första läroplan, Läroplan för förskolan (Lpfö, 
98). Mål för verksamheten formulerades i form av strävansmål och det ställdes krav på 
uppföljning och utvärdering av verksamheten. I denna fanns det endast en skrivning om att:  
 

Förskolans verksamhet ska planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till målen 
i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt relaterade till de 
uppställda målen för verksamheten som bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet. 
Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt 
underlag i diskussionen kring, och bedömningen av verksamhetens kvalitet. (a.a. sid. 4) 
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Övrig skolverksamhet hade under 1990-talet decentraliserats från stat till kommun, där 
kommunerna fick större befogenheter i form av ansvar och beslut.  Från att skolverksamheten 
tidigare styrts genom regler innebar det en förändrad styrning med fokus på målen för 
verksamheten. För verksamheten innebar målstyrning att fokus på uppföljning och utvärdering 
behövde bli en naturlig del i verksamheten. I och med att den statliga styrningen förändrades 
1991 innebar det att varje lokal enhet och varje kommun behövde utvärdera verksamheten i 
förhållande till de måldokument som fanns för respektive verksamhet. År 2005 införde staten 
krav på kvalitetsredovisning av förskolans verksamhet (förordning 2005:609:2 §). Samma år, 
gav Skolverket (2005) ut Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer,	där råden 
struktureras under rubrikerna Förutsättningar, Arbetet i förskolan och Måluppfyllelse. 
Inledningsvis definieras kvalitetsbegreppet i de allmänna råden. 
 

2.1.3 Förändrade krav på kvalitetsarbetet 

Under 2011 förändrades förutsättningarna för förskolors kvalitetsarbete genom reviderad 
läroplan (Lpfö 98 Rev. 2010) och ny skollag (SFS 2010:800). Sedermera även genom allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket 2012) och Allmänna råd för förskolan 
(Skolverket 2014). Utgångspunkten i de allmänna råden är de nationella målen och till dessa är 
nyckelbegreppen planera, genomföra, följa upp och analysera och bedöma utvecklingsbehov 
knutna. Dessa förändringar innebar att nya och förändrade krav ställdes på förskolans 
kvalitetsarbete. För att få systematik i kvalitetsarbetet betonades nu vikten av underlag att utgå 
ifrån. I förskolans kontext har underlagen delvis varit obefintliga genom åren och de som har 
utgjort en grund för uppföljning har sett väldigt olika ut. Både huvudmannens ansvar och 
enhetens ansvar tillsammans med barn och vårdnadshavare betonas i skollagen (SFS 
2010:800), där begreppen kvalitet och inflytande har fått ett eget kapitel. Här betonas att på 
enhetsnivå ska personal i förskolan tillsammans med barn och vårdnadshavare delta i 
kvalitetsarbetet. 
 
Det stödmaterial som Skolverket gav ut samma år genom Palmer (2012), Uppföljning, 
utvärdering och utveckling i förskolan, utgår från en postkonstruktionistisk teori, där språkets 
betydelse i samtalet mellan människor poängteras. Genom att personalen möts i dialoger 
används språket för att beskriva verksamheten. Verksamheten – sammanhangen ska vara 
utgångspunkten, vilka ska belysas genom dokumentation, där dialogen barn-barn, barn-
personal, personal-personal, personal - vårdnadshavare utgör grunden. Det är genom denna 
process dokumentationen kan betraktas som pedagogisk dokumentation. 
 
I slutskedet av denna studies färdigställande gav Skolverket (2017) ut ytterligare ett allmänt råd 
med titeln Måluppfyllelse i förskolan. Måluppfyllelse skrivs tydligt fram i förhållande till att 
resultatet beaktas i förhållande till de nationella målen i skollag och förskolans läroplan. 
Förutom detta skrivs även vikten av observation, dokumentation och analys av både barnens 
och verksamhetens utveckling fram. Begreppet kvalitet problematiseras inte i sig, utan används 
i förhållande till att en generellt god kvalitet för barnen i förskolan är viktig.  
 
Det är denna historiska tillbakablick där myndigheterna under tid gett förändrade direktiv med 
nya innebörder, som ska ligga till grund för kommande studie. Studien kommer att 
fortsättningsvis belysa de olika sätt på vilket det systematiska kvalitetsarbetet tolkas i några 
arbetslag. Eftersom kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling under senare år blivit begrepp 
inom den offentliga sektorn ges därför inledningsvis ett antal perspektiv på vad begreppet 
kvalitet innebär, då främst i ett nationellt perspektiv. 
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2.2	Utvärderingsunderlag	
 
Beroende på hur kvalitetsarbetet tolkades inom förskoleverksamheten skapades ett brett 
spektrum av olika utvärderingssystem i förskolans verksamhet. Eftersom olika typer av 
utvärderingsunderlag är styrande poängterar Barnomsorg och skolakommittén i sitt 
slutbetänkande (SOU 1997:157) vikten av att dokumenten fungerar i förhållande till den 
information man vill ha kunskap om i verksamheten. Kommittén poängterar risken för att olika 
utvärderingsmetoder ”importeras” oreflekterat i förhållande till den ”test- och 
utvärderingsindustri” som skapats på marknaden. Ett marknadsorienterat synsätt kunde skönjas 
i diverse underlag genom att familjer benämndes ex. ”kunder” och ”brukare”. 
 
Ett av dessa underlag som ursprungligen tagits fram i USA är Early Childhood Environment  
Rating Scale (ECERS), för att mäta förskolans kvalitet. Materialet utgår från en skala där både 
fysiska förutsättningar och pedagogiska processer mäts. Både självskattning och värdering 
externt ingår. Kärrby (1989, 1997) och Andersson (1995) översatte underlaget till svenska och 
Sheridan (2001, 2007) har sedan följt upp och reviderat det efter svenska förhållanden. 
Inledningsvis togs också modeller över från näringslivet exempelvis TQM (Total Quality 
Management) och SIQ (Swedish Institute for Quality). Gemensamt för de sistnämnda är att de 
inte har sina utgångspunkter i de pedagogiska processer som förekommer i förskola och skola 
utan mäter andra aspekter som personalens arbetsförhållanden och ledningsaspekter på 
kvaliteten. Barnomsorg och skolakommittén (SOU1997:157) hävdar att utvärderingens syfte 
inte endast består av kontroll, utan utvärderingen ska ge personalen kunskap och kompetens 
och kunna användas som ett redskap för att föräldrar ska få insyn i verksamheten. För att belysa 
detta perspektiv på utvärdering hänvisar kommittén till både John Dewey och Elsa Köhler som 
de menar förespråkar ”en reflekterande och problematiserande hållning till den pedagogiska 
verksamheten och med den sammanhängande frågeställningar.” (a.a. sid. 95). 
 

2.3	Historisk	tillbakablick	över	kvalitetsbegreppet	
 
Ovan har en allmän sammanfattande framställning gjorts i förhållande till förskjutningar i 
diverse centrala begrepp, såsom planering, uppföljning, utvärdering och kvalitét i styrande 
dokument. Fortsättningsvis väljer jag att avgränsa mig till hur kvalitetsbegreppet belysts genom 
olika styrande dokument, vilka är relevanta för denna studie. I kommande avsnitt görs därför en 
tillbakablick med fokus på just hur själva kvalitetsbegreppet har definierats i styrdokument i 
förhållande till vad som betonas i förskolan. Därefter lyfts kvalitetsbegreppet allmänt från olika 
källor för att sedan i avsnitt fem avslutas med att belysa vad de nationella 
kvalitetsgranskningarna i förskolan betonar. 
 
Begreppet kvalitet används inte i 1968 år barnstugeutredning (SOU 1972: 26-27). Däremot 
betonas en ömsesidig kommunikativ process mellan barn och vuxna, med fokus på dialog. Som 
nämnts i texten ovan finns det övergripande mål, delmål och utbyggnadsmål.  
 
Det Pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen 1987:3) innehåller övergripande 
mål, där förskolans personal i respektive kommun uppmanas att tolka målen lokalt. 
Programmets intentioner är ett led i att skapa likvärdig förskola. En förutsättning för att arbeta 
mot den viljeinriktning målen föreskriver är att berörda har målen ständigt närvarande och att 
en levande diskussion förs kring dem. Begreppet kvalitet och god kvalitet i verksamheten 
används frekvent men för övrigt problematiseras inte själva kvalitetsbegreppet i texten. 
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I 1997 års betänkande Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) genom Barnomsorg och skola- 
kommittén hävdas att kvalitetssäkring kan åstadkommas med ett antal olika 
utvärderingsmetoder, för att klassificering och kategorisering av barn ska undvikas. Vikten av 
att läraren lär känna det enskilda barnet och dess meningsskapande strategier betonas. Genom 
kontinuerlig dokumentation och kollektiv reflektion kan praktiken som skapats synliggöras för 
vidare verksamhetsutveckling och möjliggöra en kvalitetsbedömning av förskolans verksamhet. 
I den pedagogiska kvalitetsutvecklingen betonas även vikten av de vuxnas förmåga att inta 
barns perspektiv. Begreppet kvalitet belyses till viss del också utifrån ekonomiska perspektiv. 
Riskerna med att olika utvärderingsinstrument ersätter läroplansmålen belyses och 
sammanfattningsvis betonas att de utvärderingsinstrument som används ska syfta mot de mål 
som anges i läroplanen. 
 
Kapitlet om utvärdering och kvalitetsutveckling avslutas med följande: 
 

Det handlar med andra ord om att utveckla ett utvärderingstänkande, där utvärdering, 
kvalitetsbedömning och utveckling av pedagogisk verksamhet kan gå hand i hand.  
     (a.a. sid.100) 

 
Min tolkning av dessa dokument är att det är först i 1997 års betänkande Att erövra omvärlden 
(SOU 1997:157) genom Barnomsorg och skola kommittén som kvalitetsbegreppet belyses från 
olika perspektiv. 
 
Samtidigt initierades den första idén om kvalitet från myndigheternas sida genom förordningen 
om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702), vilken var ett uttryck för en kvalitetsvåg i det 
obligatoriska skolväsendet. Den innebar att varje kommun årligen skulle upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning. Vissa kommuner begärde även kvalitetsredovisningar från förskolor, men 
det var stor variation i dessa krav. Grunden för innehållet i kvalitetsredovisningarna var 
kommuners skolplaner och enheters arbetsplaner. Kravet på kvalitetsredovisning var ett arbete 
som tog flera år för alla kommuner att uppfylla och stödinsatser från dåvarande Myndigheten 
för skolutveckling sattes in. I de revideringar av förordningen som gjordes under åren fokuseras 
ännu tydligare kraven på att det är mot de nationella målen redovisningen ska ske. I 
förordningen är begreppen kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete centrala och det är en 
bedömning av de nationella målen som är i fokus för att synliggöra vilka utvecklingsinsatser 
som behövs göras för högre måluppfyllelse. Redovisning ska ske av verksamhetens 
förutsättningar, arbetet i verksamheten (processer) och måluppfyllelse. 
 
Det första enskilda dokumentet angående kvalitet i förskolan utkom 2005 under benämningen 
Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005). Inledningsvis i råden 
definieras kvalitetsbegreppet enligt nedan. 
 

Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet 
svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, samt i 
vilken utsträckning verksamheten strävar efter att förbättras.  (a.a. sid 9) 

 
Här betonas likvärdighet och resultat i förhållande till de nationella målen. I dessa allmänna råd 
benämns förutsättningar i verksamheten utifrån strukturkvalitet i form av förskolans styrning, 
ekonomiska resurser, personalens kompetens och barngruppers sammansättning och styrning. 
Arbetet i förskolan ses som processkvalitet och innefattar de processer som är i gång i 
förskolan i förhållande till de nationella målen. Här nämns vikten av reflekterande arbetslag 
och personal som är medveten om sin	egen betydelse som förebild. Måluppfyllelsen innebär 
resultatkvalitet, dvs. kvaliteten på den pedagogiska verksamheten bedöms utifrån 
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måluppfyllelsen och verksamhetens förutsättningar.  Dessa tre dimensioner ska bilda en helhet. 
I Råden betonas vidare vikten av system för uppföljning och utvärdering, även till huvudmän 
och politiker. För övrigt problematiseras inte själva kvalitetsbegreppet i texten. 
 
Förutom Allmänna råd (Skolverket 2005) utkom det första stödmaterialet angående 
kvalitetsarbete 2007 genom Myndigheten för skolutveckling. Detta stödmaterial utgår från den 
definition ovan i texten som definierades i Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan 
(Skolverket 2005) Här betonas uppföljning och utvärdering i förhållande till målkriterier. Detta 
ska vara underlag för kvalitetsredovisningen där kopplingen till de nationella målen betonas. 
Begreppet kvalitetsredovisning införs och tanken är att kvalitetsredovisningen ska utgöra grund 
för verksamhetens utveckling (Myndigheten för skolutveckling 2007)	
 
Samma definition av kvalitetsbegreppet som ovan gäller även i Allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete (Skolverket 2012). Förutom att olika moment beskrivs i det systematiska 
kvalitetsarbetet betonas att kontinuiteten och ansvarsfördelningen mellan förskolechef och 
förskollärare synliggörs tillsammans med krav på vårdnadshavares och barns delaktighet.  
 

2.4	Olika	tolkningar	av	kvalitetsbegreppet	nationellt	och	internationellt		
	
Begreppet kvalitet kan definieras på många olika sätt. Jag började med att läsa in mig allmänt 
på kvalitetsbegreppet, och har i genomförandet av denna studie valt att fokusera på olika 
perspektiv på kvalitetsbegreppet inom utbildningssektorn, i förhållande till de begrepp som har 
betydelse för denna studie. 
I Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning definierar Egidius (2006) kvalitet enligt 
följande:  
 

”Kvalitet, kvalité (den senare stavningen används vanligen endast om varor, inte t.ex. om 
utbildningskvalitet) quality egenskap, sort, beskaffenhet: 1. egenskap som en företeelse har, t.ex. i 
uttryck som en persons inre kvaliteter och i filosofin där man skiljer mellan primära kvaliteter 
(kvantitativa egenskaper som massa, längd, vikt, form, antal, kraft, riktning) och sekundära 
kvaliteter (kvalitativa egenskaper som färg, lukt, ton, smak, skönhet) 2. Beskaffenhet ur 
värdesynpunkt (vad kunden eller proffs på området sätter värde på), som när man talar om hög och 
låg kvalitet på en tjänst eller vara; definitionen av kvalitet som en ”tjänsts eller varas förmåga att 
tillfredsställa kundernas behov och förväntningar”, är missvisande, eftersom en sådan beskrivning 
inte stämmer på begreppet kvalitet utan på begrepp som  attraktivitet och marknadsvärde 3. sort, 
t.ex. slät eller skrovlig kvalitet; […]” sid. 222 

 
I den forskning som Nytell (2006) gör angående kvalitetsidén i offentlig verksamhet hänvisas 
till Ekholm m.fl. (2000) som menar att det svenska begreppet kvalitet innehåller en inneboende, 
värdemässig utgångpunkt i form av eftersträvansvärda egenskaper. Författaren hävdar att 
engelskans quality betraktas ofta som mera värdeneutral. Ursprungligen kommer 
kvalitetsbegreppet från japansk och amerikansk tillverkningsindustri. I den svenska och 
europeiska kontexten utvecklades kvalitetsrörelsen mot kontroll och standardiseringar. Ett av 
de system som fick spridning som kvalitetscertifiering inom näringslivet var ISO-systemet 
(Internationella standardiseringsorganisationen). Författaren (a.a.) hänvisar även till Hasselblad 
(2001) som menar att ”Kvalitetsidén kan kopplas till uppfattningar om brister i den offentliga 
verksamheten, skiften i tilltro till professionella grupper och statens roll i styrsystemet” (a.a. sid 
51). Utan att ge en närmare historiebeskrivning av skolsystemets decentralisering menar Nytell 
(2006) att intresset för kvalitetsfrågor inom utbildningssektorn ökade under första halvan av 
1990-talet. I diverse utredningar och propositioner ökar frekvensen av begreppet kvalitet. 
Författaren (a.a.) exemplifierar ett försök från regeringens sida att definiera begreppet kvalitet i 
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läroplanskommitténs betänkande: ”Med utgångspunkt i läroplanens mål som innebär mål att 
sträva mot skulle man kunna definiera kvalitet som måluppfyllelse” (a.a. sid 290). Samtidigt 
som näringslivet, Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Högskoleverket utvecklar modeller 
för att stärka kvaliteten indikerar regeringen i mitten på 1990-talet kvalitetsutveckling genom 
SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling och Svenska kommunförbundet. Nytell (2006) hävdar att 
trots decentralisering har staten behållit ett grepp över skolan, ”en ordning som kan fångas i 
begreppet kvalitetsregim med kontrollen som nav.” (a.a. sid. 153) 
 
 

2.5	Hur	beskrivs	kvalitet	i	utvärderingar?	
	
Haugs (2003) nationella metautvärdering på uppdrag av Skolverket är en sammanställning av 
den samlade forskningen som finns inom förskolans område mellan 1998 och 2001.  
Övergripande skriver författaren (a.a.) att ”Materialet visar att verksamheten i förskolan är 
synnerligen komplex, varierad och olikartad.” (a.a. sid.17) I förhållande till begreppet kvalitet 
belyser författaren (a.a.) att kvalitetsbegreppets innebörd i forskningen belyses både genom ett 
modernt perspektiv och ett postmodernt perspektiv. Det moderna perspektivet innebär 
standardiserade mätinstrument oberoende av kontext vilka kan mäta kvalitet och att det går att 
komma fram till relativt entydiga svar på vad kvalitet innebär. Det postmoderna perspektivet 
beskrivs i förhållande till att kvalitet är beroende av sammanhang och kontext. Kunskapen 
måste sökas i den aktuella kontexten. Vidare betonar Haug (a.a.) att i förhållande till 
kvalitetsbegreppet belyser forskningen struktur-, process- och resultatkvalitet. Mycket 
forskning har fokus på processerna och ett antal forskare intresserar sig för hur strukturer 
påverkar kvaliteten, medan det saknas forskning i förhållande till resultatkvaliteten. 
	
Den första nationella utvärderingen där förskolor studerades direkt, Förskola i brytningstid 
(Skolverket 2004, Rapport 239) gjordes som en lägesbeskrivning sex år efter det att den första 
läroplanen börjat gälla i förskolans verksamhet. Utgångspunkten i rapporten är att kvalitet 
bedöms i förhållande till de nationella målen i läroplanen och de krav som ställs på förskolan i 
förhållande till skollag. Kvalitetsaspekterna ses utifrån struktur-, process och resultatkvalitet. 
(Dessa aspekter kom sedermera att utgöra grunden för de Allmänna råden (Skolverket 2005) 
för kvalitetsarbetet i förskolan). För övrigt problematiseras inte kvalitetsbegreppet utifrån några 
andra perspektiv, utan de resultat som framkom från urvalet i 10 kommuner och 33 förskole-
enheter redovisas utifrån de tre dimensionerna av kvalitet, struktur-, process- och 
resultatkvalitet. Problematisering i förhållande till målen görs i form av att vissa kommuner och 
förskolor har uppnåendemål på förskolebarnen och att skolans mål är dominerande och även 
överförda på förskolan i vissa kommuner. För övrigt problematiseras inte förhållandet mellan 
struktur, process och kvalitet. 
 
Även den andra nationella utvärderingen Tio år efter förskolereformen (Skolverket 2008, 
Rapport 318) var initierad av Skolverket. Utvärderingsansatsen här är snarlik föregående 
utvärdering 2004 genom att studera verksamhetens mål, förutsättningar, process och resultat i 
det som kallas ”utvärderingskedja”.  Inledningsvis i rapporten problematiseras att 
måluppfyllelse inte med en självklarhet endast kan uppfyllas med exempelvis bra 
förutsättningar (struktur). Vikten av att belysa alla delar i utvärderingskedjan i förhållande till 
måluppfyllelsen poängteras. Det poängteras också att resultat är svårt att skilja ut i förskolan. 
Eftersom förordningen om kvalitetsredovisningar för förskolan infördes 1 januari 2006 belyses 
mer skriftlig dokumentation i form av kvalitetsredovisningar i denna utvärdering. Utöver det 
ovan skrivna angående komplexiteten i måluppfyllelse problematiseras inte själva 
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kvalitetsbegreppet ytterligare. Samtidigt visar utvärderingen att olika typer av 
bedömningsmaterial ökar. 
 
Den tredje nationella kvalitetsgranskningen, Förskola-före lärande och bärande genomfördes 
2012 av Skolinspektionen (Skolinspektionen, Rapport 2012:7). Den genomfördes två år efter 
det att förskolans läroplan reviderats och förstärkta målområden infördes tillsammans med 
tydligare krav på systematiskt kvalitetsarbete, där även förskollärares och förskolechefers 
ansvarsfördelning tydliggjordes. De två tidigare nationella granskningarna i Skolverkets regi 
har haft underrubriken Nationell utvärdering. Denna rapport (Skolinspektionen, Rapport 
2012:7). benämns Kvalitetsgranskning med underrubriken Kvalitetsgranskningsrapport om 
förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget. Ett av de fyra 
utvecklingsområdena lyder: ”Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla 
delar så att det blir en naturlig del av det dagliga arbetet”.(a.a. sid. 7). Här är utgångpunkten att 
det sker en förväntad kvalitetsutveckling i verksamheten i förhållande till de nationella målen. 
 
Förutom att tydliggöra och stärka barns utveckling och lärande förväntas kvalitetsgranskningen 
leda till att kvalitetsarbete får ett ännu större fokus i landets förskolor. Denna riktade 
kvalitetsgranskning skiljer sig från Skolinspektionens regelbundna tillsyn genom att utifrån 
bestämda frågeställningar bedöma förskolornas kvalitet. Ett avsnitt har rubriken ”Vad är 
kvalitet i förskolan?” (Skolinspektionen Rapport 2012:7 sid.13). Inledningsvis nämns att flera 
faktorer spelar in och att kvalitetsbegreppet är komplext. Tretton centrala punkter som enligt 
forskning innebär hög kvalitet tas upp. Innebörden i dessa sägs vara ett öppet, ömsesidigt 
kommunikativt förhållningssätt där barnen utmanas.  Kompetens som bygger på vetenskaplig 
grund och ett ledarskap som bygger på dialog i förhållande till de nationella målen och att det 
finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete som innehåller dokumentation, uppföljning, 
utvärdering och förbättringsområden för verksamheten. Överlag är det processer som beskrivs. 
Det är endast i en av punkterna som kvalitetsaspekter i form av strukturkvalitet, där 
personaltäthet och lämpliga gruppstorlekar tas upp. I löpande text skrivs ytterligare om 
förskolechefens ansvar att skapa tid och strukturer för personalen att planera, diskutera och 
reflektera över verksamhetens praktik. Här återkommer också vikten av att synliggöra 
processer i förhållande till de nationella målen för att säkerställa intentionerna i kvalitetsarbetet. 
Kvalitetsbegreppet lyfts också i förhållande till verksamheten i fristående förskolor, där 
kommunerna får kritik för att tillsynen av de fristående förskolorna inte är kvalitetsinriktad. 
 
Den senaste rapporten från Skolinspektionen (2017) har titeln Förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse Delrapport II. (Treårigt regeringsuppdrag med start 2015 där förskolan kvalitet 
och måluppfyllelse granskas. Det finns även en delrapport i uppdraget som utkom 2016. Väljer 
här att hänvisa till delrapport II, vilken sammanfattar uppdraget.) Denna rapport belyser 
inledningsvis att det finns exempel på välfungerande verksamheter för att stimulera och utmana 
barns lärande genom läroplansstyrt arbete, och att undervisningsbegreppets innebörd är oklart. I 
en av slutsatserna belyses att flera barn i förskolan går miste om undervisning i förhållande till 
målstyrda processer där man anser att verksamheten inte är tillräckligt målstyrd. I förhållande 
till verksamhetens måluppfyllelse belyses också vikten av förskolechefens ledning av 
kvalitetsarbetet. 
 
Sammanfattningsvis kan man över tid läsa att skrivningarna i de statliga rapporterna belyser 
komplexiteten angående kvalitetsbegreppet för att över tid utgå från begreppen kvalitet och 
måluppfyllelse. Från att i utvärderingen Förskola i brytningstid 2004 (Skolverket 2004, 
Rapport 239) inte någon problematisering görs i förhållande till innebörden i 
kvalitetsbegreppet, till kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen Rapport 2012:7) där 
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komplexiteten i kvalitetsbegreppet belyses genom flera dimensioner och i senaste rapporten 
(Skolinspektionen 2017) är begreppen kvalitet och måluppfyllelse i förhållande till läroplan 
utgångspunkten. Det kan jämföras med Nytell (2006) ovan som i sin studie av granskning av 
förekomst av kvalitetsbegreppet i offentliga utredningar såg att begreppet ökade i frekvens över 
tid. I rapporten (Skolinspektionen Rapport 2012:7) belyses brister angående kvalitetsarbetet. 
”Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla delar så att det blir en 
naturlig del av det dagliga arbetet.” (a.a. sid. 7) I rapporten är kvalitetsbegreppet och 
kvalitetsarbetet utgångspunkter och återkommande begrepp. Intressant att belysa är även 
titlarna på de olika rapporterna. Den första rapporten benämns Nationell utvärdering i 
förhållande till senare granskningar som benämns Kvalitetsgranskning och Förskolans kvalitet 
och måluppfyllelse. Detta tyder på en tydligare fokusering på läroplansmålen. 
 
I början på 1990-talet fick Gunni Kärrby uppdraget av Socialstyrelsen att göra en kunskaps- 
och forskningsöversikt i förhållande till kvalitet i pedagogiskt arbete. Kärrby (1992) hävdar där 
att det är svårt att hitta någon allmän definition av kvalitetsbegreppet när det handlar om 
offentliga tjänster. Beroende på person kan upplevelsen skilja sig av upplevd kvalitet. Det som 
författaren genomgående utgår ifrån är att ” Utvärdering av kvalitet måste i praktiken ske 
genom en diskussion om målen och hur dessa uppnås i relation till individuella behov.” (a.a. 
sid. 18) Inledningsvis lyfter hon sambandet mellan kvantitet och kvalitet, där representanter för 
kommunerna på 1980-talet uppfattade kvalitet som en fråga om tillgång på förskoleplatser. Här 
är inte det pedagogiska perspektivet primärt. Fortsättningsvis i rapporten belyser Kärrby 
kopplingar angående pedagogisk kvalitet i förhållande till tillgång på förskoleplatser. Om det 
finns god tillgång på förskoleplatser menar författaren att föräldrar ställer större krav på 
verksamheten. Om det är svårt för familjer att få en förskoleplats för sitt barn är de oftast 
tacksamma för platsen i sig. Författaren (a.a.) anser att kvalitetsbegreppet har flera perspektiv, 
politiskt, administrativt och pedagogiskt. Utifrån det politiska perspektivet blir centrala frågor 
som den politiska ambitionen med förskolan, antalet förskoleplatser och hur de fördelar sig i 
kommunen i fokus. Är förskolans öppettider anpassade för familjernas behov, vilka 
valmöjligheter har föräldrar att välja förskola etc… 
 
Det administrativa perspektivet innefattar ledningspersonalens kunskaper om verksamheten och 
hur den ska styras i förhållande till att medarbetarna och verksamheten utvecklas. Det 
pedagogiska perspektivet handlar om både kunskap och värderingar. Kärrby (1992) skriver  
”Kvalitet är den subjektiva upplevelsen av de förhållningssätt genom vilka de personliga 
behoven blir tillfredsställda. Detta sker ofta på en känslomässig och icke verbaliserad nivå och 
därför menar en del att man ej heller kan fånga in processen i mätbara termer” (a.a. sid.18) 
Författaren skriver vidare:  

 
Utvärdering av kvalitet måste ske genom andra metoder än de traditionella kunskapsproven. När 
kvalitet ses som något som uppstår i mötet mellan en givare och en mottagare behöver 
uppmärksamheten riktas mot såväl barnet som relationen mellan barnet och dess omgivning. 

(a.a. sid 21) 
 
När det gäller förskoleverksamheten belyser författaren (a.a.) även kvalitetsbegreppet utifrån 
finansdepartementets utredningar i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet. 
Nationalekonomen Bo Södersten förespråkar att kapitalinvesteringar kan göras i barns lärande 
och kompetens. ”Vinsten” skulle bestå i kommande arbetskraft. Kärrby (1992) hänvisar till 
utredningen Skola? Förskola? Barnskola? (Ds: 1990:3) där kostnadseffektiviteten för 
barnomsorgen står i fokus och begreppet kvalitet nämns inte. De föreslagna åtgärderna 
hänvisas till bland annat förskolan i Frankrike, l´Ecole Maternelle, där barngrupperna består 
av 30-35 barn och undervisningen är strukturerad i form av ämnesindelning i åldershomogena 
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grupper. I förhållande till den modell Söderström förespråkar menar Kärrby (1992) att 
kunskap ses som en producerad vara och begreppet kostnadseffektiv pedagogik används, där 
tid i förhållande till prestationsnivå hos barnen blir betydelsefulla. För övrigt problematiserar 
författaren (a.a.) kvalitetsbegreppet i förhållande till organisatorisk struktur och pedagogisk 
kvalitet. Till den organisatoriska strukturen hör personaltäthet, personalomsättning och 
vikarier, gruppstorlek, barnens ålderssammansättning, planering och organisation. Här 
betonar författaren (a.a.) att gynnsamma organisatoriska förutsättningar inte självklart är 
synonymt med god pedagogisk kvalitet. 
 
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är enligt Kärrby (2001) begrepp som finns med i den 
politiska målsättningen inom utbildningssektorn. Författaren (a.a.) problematiserar om 
förskoleverksamheten kan mäta kvalitet genom kvantifieringar på det sätt som näringslivet gör. 
Samma författare tar dock inte avstånd från kvalitetsbegreppet, utan utgår från att kvalitet i en 
pedagogisk verksamhet kan ses såväl från individens behov som samhällsuppdragets behov. 
Författaren (a.a.) utgår ifrån att ett antal indikatorer kan vävas samman till en helhet, och att en 
bedömning utifrån detta då kan ske. Hon (a.a.) hävdar att många komponenter som vägs 
samman och bildar en helhet kan bedömas, beroende på kunskapen hos den som bedömer. 
Utifrån samhällsvärderingar som kopplas till människans behov, och de ekonomiska och 
materiella förutsättningarna tillsammans med förskolans mål menar författaren (a.a.) att det går 
att utvärdera verksamheten. Kärrby översatte ett av de framträdande instrumenten för mätning, 
Early Childhood Environmental Rating Scale (ECERS). Detta observationsschema var 
ursprungligen framtaget i USA, av Thelma Harms och Richard Clifford på 1980-talet. Båda var 
specialister på den tidiga barndomen och de tog hjälp med sin validering av de olika 
poängskalorna av ”sju nationellt erkända experter”, vilka fick skatta de olika punkterna på 
skalan. Förskolepedagoger fick sedan bedöma skalorna efter klassrum av ”varierande kvalitet”. 
(Dahlberg, Moss och Pence 2014).  
 
Kärrby (1997) hänvisar till (Belsky 1984) som resonerar om två vågor angående forskning om 
kvalitet i förskolan. Den första vågen bestod i om barnomsorg utanför hemmet var bra för barn. 
Den andra forskningsvågen hade samband med yttre betingelser och resurser. Genom att 
upptäcka att likartade yttre betingelser kunde generera olika kvaliteter skapades en tredje 
forskningsvåg (Kärrby 1992). Fokus på interaktion mellan barn och vuxna och på vilket sätt 
vuxna förstår barn är utmärkande för denna forskningsvåg. Författaren (a.a.) menar ett en fjärde 
forskningsvåg är på ingående genom att forskningsmiljön förhåller sig till hela barnets 
uppväxtmiljö och kulturella bakgrund. Kärrby (a.a.) utgår ifrån att ett professionellt 
förhållningssätt är grunden till kvalitet. Det belyser författaren genom följande frågeställningar: 
”Vad är bäst för barnen? Hur utformar vi en verksamhet som ger maximala betingelser för barn 
att lära sig förstå, känna samhörighet, glädjas och skapa?” (a.a. sid. 30) De olika faserna i 
förskoleforskningen förklarar Haug (2003) genom tre regimer. Den första regimen bygger 
oftast på kvantitativa metoder med en utvecklingspsykologisk grund. Regim två fokuserar mera 
på ett socialt och kulturellt synsätt, men även här finns en utvecklingspsykologisk grund. Den 
tredje regimen öppnar upp för mångfald och kombinerar både kvantitativa och kvalitativa 
metoder där vetenskapen tar större plats. 
 
I OECD-rapporten Starting Strong III (2011) sammanfattas att flera länder hävdar att det finns 
ett antal ”nycklar” som gagnar kvalitet i förskolan. Dessa består i att fastställa mål, utgå från 
läroplansmål och utforma och genomföra verksamheten i förhållande till läroplansmålen. Hög 
kompetens hos personalen tillsammans med goda förutsättningar där familjer involveras är 
tillsammans med vetenskaplig grund framgångsfaktorer för att god kvalitet kan nås i förskolan. 
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Persson (2008) inleder en av forskningsrapporterna genom Vetenskapsrådet med att belysa de 
olika teoretiska diskurser som råder i förhållande till kvalitetsbegreppet. Författaren (a.a.) 
belyser här en socialkonstruktionistisk uppfattning utifrån Reggio Emilia med Loris Malaguzzis 
arbeten, där barn konstrueras och rekonstrueras i olika sammanhang. Här är pedagogen utifrån 
ett reflekterande förhållningssätt i fortlöpande dialog med barn, föräldrar, medarbetare och sig 
själva. Den andra diskursen menar författaren präglas av ett utvecklingspedagogiskt 
förhållningssätt, där pedagogerna tar vara på barns erfarenhetsvärld och leken utgör grunden i 
barnets lärande. Verksamheten organiseras utifrån barnen erfarenheter, och samtal om barns 
tankar om lärande i förhållande till lärandets objekt. 
 
Haug (2003) skriver: ”De frågor som rör kvalitet hänger ofta samman med komplexa 
yrkesmässiga, etiska, moraliska, kulturella och politiska krav som också präglas av oklarheter, 
oenigheter och dilemman. På praktiskt taget allt av det man helst vill ha säker vetskap om finns 
det inga klara eller enkla svar.” (a.a. sid. 34) Detta citat sammanfattar på ett koncist sätt den 
komplexitet som kvalitetsbegreppet innebär. Det finns många dimensioner som samverkar i 
förhållande till kvalitetsbegreppet. (jfr. även med Sheridan och Pramling Samuelsson 2016). 
 
Beskrivningen ovan är ett försök att åskådliggöra vilka riktningar kvalitetsarbete har tagit över 
tid i de styrdokument som rör förskolan. Den här studiens ambition är att belysa centrala 
utgångspunkter i spänningsfältet av tolkningar angående kvalitetsbegreppet. Att studera 
kvalitetsbegreppet än mer för att synliggöra de delvis motstridiga ingångarna i styrdokumenten 
gör att det kan bli problematiskt och motstridigt hur det systematiska kvalitetsarbetet ska 
genomföras och vad som ska synliggöras i den pedagogiska praktiken. I denna komplexa och 
svåra tolkning angående kvalitetsarbetet krävs det stort ansvar och medvetenhet från 
personalens sida att tolka begreppen i de styrande dokumenten och medvetenhet om vilket 
fokus man väljer i talet om det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Den bakgrund som har presenterats här är tänkt att fungera som en plattform för reflektion i 
förhållande till de formuleringar som över tid bildat utgångspunkt för dagens diskussioner. 
Därmed är inte utgångspunkten att läroplanen är idealet att utgå ifrån. I Haugs (2003) 
metaanalys över förskolans forskningsområde skriver författaren (a.a.) fram att många forskare 
underförstått studerar verksamheten i förhållande till ideal, där ofta läroplanen är förebild som 
ideal. Studiens ambition är inte att belysa kvalitetsbegreppet allomfattande, utan fokus kommer 
att vara på kvalitetsbegreppet i förhållande till förskolans kontext. Vad studien ska belysa 
angående kvalitetsbegreppet är ett av de många val jag som skribent har stått inför, och därför 
är dessa perspektiv valda, vilka är relevanta som bakgrund för just denna studie. Detta för att 
kunna forska vidare i hur formuleringar mellan personal inom förskola kan ta sig uttryck i 
systematiskt kvalitetsarbete. De fenomen och frågeställningar studien vill belysa, det som 
benämns kunskapsobjekt, har i denna studie systematiskt kvalitetsarbete som fokus. 
Kunskapsobjektet i förhållande till vad jag vill utveckla kunskap om handlar i denna studie om 
att se vilka diskursiva uttryck systematiskt kvalitetsarbete i förskolans kontext kan ta. 
Kunskapsobjektet utgår från den formulerade föreställningen om det jag studerar. Texten ovan 
ger en övergripande bild av vilka begrepp som använts över tid, till att idag benämnas 
systematiskt kvalitetsarbete. Studieobjektet blir då förskolans praktiska sammanhang i mötet 
med olika personalgrupper. 
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2.6	Diskurs	
	
Språket har fått en central position inom filosofin de senaste årtiondena,	anser	Alvesson & 
Sköldberg (2008). Diskursanalytisk forskning innebär att arbeta med selektion av lingvistiska 
resurser, vilket innebär att några utsagor sätts i fokus medan andra väljs bort och att de valda 
konstruktionerna innebär konsekvenser (a.a.).	Mitt intresse för fortsatt läsning och tolkning av 
innebörden i diskursbegreppet väcktes av formuleringen ”språk är handling”, som människor i 
min omgivning använde sig av. Centrala frågor blir då: Speglar de formuleringar vi använder 
som personal i förskolan sättet att se på förskolans uppdrag, människosyn, kunskapssyn och hur 
agerar vi därefter?	
 
Genom att studera hur ord och begrepp fördelas, sprids och bildar olika typer av 
regelbundenheter kan vi urskilja vad Foucault (2002) kallade ”diskursiva formationer”. 
De diskursiva formationerna skapas av människors språkhandlingar och bildar olika 
språkstrukturer där vissa begrepp sätts i centrum och efterföljs därmed av tillhörande begrepp. 
Författarna Croona (2003), Linnér (2005) och Carlsson (2006) har alla utifrån en 
diskursanalytisk ansats studerat hur talhandlingar tar sig uttryck i olika arbetsgemenskaper 
inom skolans område. Croona (2003) beskriver diskursbegreppet enligt följande:  

 
När det gäller språkstrukturer/diskurser så har det ett ofrånkomligt inflytande och inverkar på 
människors språkhandlingar, men samtidigt, är det just dessa som hela tiden reproducerar, utmanar 
och rekonstruerar diskurserna. 
Diskurser är m.a.o. både konstituerande och konstituerade. Beroende på vilket intresse man har 
och vilket fokus och perspektiv som anläggs ger analys av diskurser i någon mening aspekter av 
verkligheten. På samma gång som diskurser beskriver aspekter av verkligheten utgör de en 
väsentlig del av desamma.                    (a.a. sid. 61) 

 
För att skapa en gemensam utgångspunkt är kommunikation genom samtal ett ofta 
förekommande verktyg där argument och motiv för gjorda val belyses. I förskolans kontext 
skulle det kunna vara genom det systematiska kvalitetsarbetet som olika aspekter synliggörs i 
förhållande hur personalen tolkar förskolans uppdrag.  
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3	Syfte	och	frågeställningar 
 
Studiens syfte är att fördjupa förståelsen av förskolans arbete inom det som i nuvarande 
styrdokument benämns systematiskt kvalitetsarbete. 
Studien kommer att fånga vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt 
kvalitetsarbete. 
Följande frågeställningar bildar utgångspunkt för studien. 

• Vad synliggörs i samtalen mellan personal om systematiskt kvalitetsarbete? 
• Hur kommer olika diskurser till uttryck? 

 
Det innebär att studien berör personalens tal och reflektioner om hur det systematiska 
kvalitetsarbetet tar sig uttryck.  
 

3.1	Avgränsningar	
	
Kraven på uppföljning och utvärdering i förskolan har sedan läroplanen för förskolan 
reviderades 2010 ökat och ansvaret angående systematiskt kvalitetsarbete har skrivits fram för 
förskollärare och förskolechefer. Därtill har systematiskt kvalitetsarbete ett eget kapitel i den 
nya skollag (SFS 2010:800) som trädde i kraft 2011. Här förväntas att personal ska hantera de 
olika moment som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Studien kan därför bidra med en 
inblick i hur talet om det systematiska kvalitetsarbetet kan ta sig uttryck i förskolans kontext, 
även ett bidrag till att medvetandegöra vilka innebörder de olika perspektiven inrymmer. 
Därmed gör inte studien anspråk på att ge en övergripande bild av hur systematiskt 
kvalitetsarbete i förskolor generellt tar sig uttryck eftersom studieobjektet endast består av 
personal i två förskoleområden. De begrepp som fokuseras handlar därmed inte om uttalanden 
om barn, ”talet om barn” kopplat till människosyn och barnsyn och hur barnen involveras i det 
systematiska kvalitetsarbetet, utan fokuserar på talet angående systematiskt kvalitetsarbete. 
 
I nästa kapitel kommer tidigare forskning inom området att presenteras, där olika perspektiv på 
kvalitet kommer att belysas. 
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4	Tidigare	forskning	
 
I det följande presenteras tidigare forskning angående systematiskt kvalitetsarbete i förhållande 
till ”förskolefältet”. Därutöver redovisas forskning med inriktning på hur kvalitetsarbete 
organiseras och hur den dokumentationspraktik som finns inom förskolan kan ta sig uttryck, för 
att sedan avslutas med olika perspektiv på vad kvalitet kan innebära. Dessa valda delar utgör 
forskning som min studie tagit djupa intryck av och som kan knytas till både ledning, 
talhandlingar, dokumentation och problematisering i förhållande till kvalitetsbegreppet. Som 
helhet bildar de inspiration för min studie att ansluta till.  

4.1	Organisation	av	systematiskt	kvalitetsarbete	
 
I förhållande till att organisera för kvalitet i förskolan har Lager (2010) i en licentiatuppsats 
studerat de handlingar utifrån hur kvalitetsarbete organiseras. Författaren följer ett antal 
nyckelpersoner för att se vilka hinder de möter, och vilka strategier de utvecklar. Författaren 
(a.a.) hävdar att kontrollmotivet är tydligt i förhållande till den decentralisering som 
skolsystemet genomgått. Resultatet visar att nyckelpersonerna i kommunen fungerar som en 
länk mellan de statliga intentionerna, kommunens strategier och det arbete som pågår i 
förskolan. Resultatet visar också att det har betydelse vilka resurser och vilken kompetens 
(oavsett yrkesgrupp) de har till sitt förfogande när de översätter intentionerna. När 
nyckelpersonerna möter hinder och intressekonflikter uppstår, försöker de vinna acceptans hos 
olika aktörer och likriktar kvalitetsarbetet genom gränsobjekt för att stabilisera arbetet.  
 
Även Rönneman och Olin (2013) har utifrån teori om praktikarkitektur (kulturella-diskursiva, 
materiella–ekonomiska och sociala-politiska praktikteorier) studerat två kommuners sätt att 
hantera systematiskt kvalitetsarbete i tre ledningsnivåer, förvaltningsnivå, förskolenivå och 
verksamhetsnivå. Det visar sig att praktiker för kvalitetsarbetet hänger ihop på alla nivåer och 
bör ses som sammanhållna. För att kvalitetsarbetet ska genomsyra verksamheten understryker 
författarna att man inte bara kan fokusera på vad som händer i verksamheten, utan även se hur 
kvalitetsarbetet organiseras genom de andra nivåerna. Resultatet visar att det krävs en 
förändring i praktiken och kvalitetsarbetet får inte lika stor genomslagskraft om man satsar på 
den enskilda individen som om man organiserar för dialog och delaktighet på alla nivåer. 
 
När det gäller förskolechefernas roll i systematiskt kvalitetsarbete belyser även Håkansson 
(2016) det genom en kvalitativ studie, utifrån perspektiven styrning och ledning och 
organisation, innehåll och metoder och utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Resultatet 
visar att förskolecheferna styr det systematiska kvalitetsarbetet både utifrån extern kontroll, 
statens föreskrifter, kommunala strategier och interna förhållanden och behov. När det gäller 
top-down och bottom-up initierade strategier visar det sig att den externa kontrollen inte alltid 
tar hänsyn till de lokala behoven.  
När det gäller innehållet i dokumentationen visas stor variation, samtidigt som det finns stor 
variation i hur dokumentationen utförs. Den viktigaste utgångspunkten för dokumentationen 
tycks vara läroplanens olika målområden. Det visar sig vara svårt att få en kontinuitet i 
dokumentationen och barns och föräldrars representantskap i dokumentationen framträder 
endast hos några. Dokumentationen belyser i liten grad hur verksamheten ansvarar för barns 
utveckling och lärande i undervisningen tillsammans med lärares kompetens.  Kritiska röster 
framträder också när det gäller bedömning av enskilda barn, ex. TRAS i förhållande till 
dokumentationen.  
Förskolecheferna ser vikten av att vara ”motorn” i det kollegiala lärandet i förhållande till 
medarbetarnas och verksamhetens utveckling. De ser sig också som en del i kommunens 
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övergripande system angående systematiskt kvalitetsarbete och de är nöjda med det 
kvalitetsarbete som utförts på förskolorna. Dock ser de en svårighet i form av personalens 
kunskapsskillnader i det kollegiala lärandet mellan personalen. De olika kunskapsnivåerna hos 
personalen utmanar förskolechefernas utbildningsinsatser i förhållande till om de utjämnar eller 
ökar kunskapsklyftorna hos personalen. 
 

4.2	Dokumentationspraktik	
 
Bjervås (2011) har i sin avhandling utgått från ett diskursanalytiskt perspektiv när hon i sin 
studie har följt kommunikationen i två förskolors arbetslags angående personalens veckovisa 
planering. Det är personalens samtal i förhållande till pedagogisk dokumentation som underlag 
som varit i fokus. Diskursen om det ”kompetenta barnet” har en stark position. Lärarna 
bedömer att barnen är kompetenta. De placerar i första hand förmågor i barnet och inte i 
sammanhanget. Barn bedöms som begränsade av exempelvis ålder. 
Bedömningar av barn görs i relation till den verksamhet lärarna anser att de erbjuder barnen. 
Pedagogisk dokumentation stödjer barnens möjligheter att visa sina kompetenser och hjälper på 
så sätt barnen. Sammanfattningsvis visar studien att diskurserna ”barn som person” och ”barnet 
som position” samexisterar i personalens yttranden vilket innebär att barn betraktas både ur 
individperspektiv med inneboende förmågor oberoende av sammanhang och ur ett kontextuellt 
perspektiv där miljön och relationer är en viktig faktor i förhållande till barns utveckling.   
 
När det gäller pedagogisk dokumentation som verktyg har Elfström (2013) studerat vilka 
diskurser som framträder när pedagoger reflekterar genom pedagogisk dokumentation. Det 
framkommer ingen enhetlig syn på barn, kunskap och lärande. Det är flera diskurser som 
synliggörs samtidigt. Det framkommer också att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för 
reflektion, men det kräver också att det finns inbyggt i organisationen, som i detta fall både 
organisatoriskt och innehållsmässigt genom en handledare som utmanar arbetslaget genom att 
analysera den pedagogiska dokumentationen. Sammanfattningsvis visar studien att pedagogisk 
dokumentation kan vara en grund för verksamhetsutveckling, men studien visar samtidigt att 
det är en krävande process att genom vetenskaplig grund skapa förståelse för de processer som 
pågår i verksamheten.  
 
När det gäller pedagogisk dokumentation utmanar Lenz Taguchi (2013) läsaren genom att 
belysa pedagogisk dokumentation ur flera aspekter, där hon från olika perspektiv belyser vem 
som har makten över den pedagogiska praktiken. Författaren (a.a.) menar att den pedagogiska 
dokumentationen och det sätt på vilket den reflekteras över till viss del ”avslöjar” hur vi tänker 
angående barnsyn och kunskapssyn. Hon hänvisar till Foucault som en maktteoretiker, med 
utgångspunkten att reflektionen angående den pedagogiska dokumentationen skapar 
dominerande diskurser. Dessa diskurser förändras över tid och byts ut mot förändrade diskurser 
som i sin tur blir dominerande i talet om verksamheten. Lenz Taguchi (a.a.) hävdar också att i 
ivern att reflektera och utvecklas i professionen har pedagogisk dokumentation emellanåt 
kommit att bli ett verktyg endast för pedagogerna i fortbildningssyfte, där man försummat att 
göra barnen delaktiga i processen. 
 
Problematiken i hur lärare i förskolan förstår syftet med dokumentation i norska förskolor har 
Alvestad & Sheridan (2014) studerat genom tre frågeställningar; Hur planerar lärare 
verksamheten för barnen? Vad fokuseras i dokumentationen? Hur uttrycker lärarna relationen 
mellan planering och dokumentation? Resultatet visar att aktiviteter fokuseras i 
dokumentationen utifrån ett psykologiskt perspektiv i förhållande till barnens förståelse eller 
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utifrån ett sociokulturellt perspektiv där relationen sätts i centrum. Dokumentationen fyller 
informationsbehovet till föräldrar där foto tas på de aktiviteter som genomförts. 
Dokumentationen används också för att tydliggöra barnens lärprocesser. När det gäller 
relationen mellan planering och dokumentation betonar lärarna att dokumentationen hjälper 
dem att förstå barnens lärprocesser så att de ser hur deras pedagogik stöttar barnen i förhållande 
till målen i läroplanen.  Samtidigt visar resultatet att lärarna inte planerar i förhållande till 
läroplansmålen. Det förekommer ingen skriven dokumentation om lärarnas reflektioner utifrån 
den fotodokumentation som finns. Resultatet visar också att dokumentationen fokuserar mera 
på lärarnas planering än barnens kunskapsprocesser. Fokus i dokumentationen relateras till 
barnens ålder, intresse och att skapa god omsorg i planeringen av arbetet. 
Alvestad & Sheridan (a.a.) problematiserar sammanfattningsvis hur lärarna egentligen förstår 
det politiska uppdraget angående dokumentationsskyldighet som läroplanen föreskriver i norsk 
läroplan i förhållande till att dokumentationen är ett verktyg för verksamhetsutveckling. 
Dokumentationen används som ett redskap att förbättra verksamheten och att visa föräldrar vad 
som skett. 
 
I förhållande till forskning angående dokumentation och bedömning har Vallberg Roth (2017) 
gjort en forskningsöversikt över den forskning som finns beträffande skandinaviska 
förhållanden. Resultatet visar en mångfacetterad bild med flera teoretiska ingångar och 
författaren (a.a.) hävdar att forskningen om dokumentation är relativt utbredd där forskning 
angående pedagogisk dokumentation har ökat i omfattning de senaste åren. Forskning om 
bedömning är inte så utbredd men intresse för processbaserad bedömning och bedömning av 
barns kunskaper på individnivå kan noteras. Författaren menar att forskningen angående 
förskolans bedömningspraktik är relativt ny och behöver utvecklas för att skapa kunskap och 
argumentation i förhållande till det handlingsutrymme förskolans personal kan agera inom. 
 
Sheridan, Williams och Sandberg (2013) har identifierat följande tematiska områden när de 
undersökt hur trettio förskollärare talar om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan; 
dokumentation och utvärdering, fokus för dokumentation och utvärdering och hur, varför och 
när dokumentera och utvärdera och för vem. Forskarna (a.a.) belyser kontraster i 
förskollärarnas utsagor från utvecklingspsykologiskt grundade uttalande i form av ex. att barn 
ska kunna räkna till fem, till ett sociokulturellt perspektiv där fokus är på att bedöma sitt eget 
arbete i förhållande till barnen. I det första fallet kan det tolkas som att det sätts uppnående mål 
på barnen, och i det sociokulturella perspektivet läggs tonvikten på att utveckla den egna 
yrkeskompetensen. Förskollärarnas utsagor säger att deras kompetensutveckling angående 
systematiskt kvalitetsarbete behöver stärkas. 
 
Utifrån den pedagogiska praktiken i förskolan problematiserar Emilsson (2008) personalens 
agerande utifrån Habermas begrepp system och livsvärld. Systemet belyser målrationalitet 
utifrån nationella mål och samhällsuppdrag. Livsvärldsperspektivet utifrån ett förståelse- 
orienterat synsätt i förhållande till barnen. Författaren poängterar att dessa olika perspektiv inte 
utesluter varandra. Även om flera värden uppmuntras studeras specifika värden som fostran 
och inflytande i förhållande till den som fostrar och den som blir fostrad. Den första slutsatsen 
innebär att den som ska fostras ofta ses som objekt och den som fostrar som subjekt. Resultatet 
visar att maktstrukturen kan fördelas jämnare om lärare närmar sig barns perspektiv. Den andra 
slutsatsen är vikten av lyhördhet inför barnet, där lärare är emotionellt närvarande. Den tredje 
aspekten där ett mera subjekt-subjektförhållanden utvecklas i kommunikationen mellan lärare 
och barn är lekfullhet. Då kan samstämmigheten mellan barn och vuxna öka. De tre övriga 
grupper av värden som kontinuerligt kommunicerades mellan lärare och barn är omsorgsetiska 
värden, demokratiska och disciplinerade värden. 
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Emilsson och Pramling Samuelsson (2014) har genom en kvalitativ studie analyserat 
videoinspelat material för att undersöka kommunikationen mellan förskollärare och barn i 
dokumentationssituationer. Resultatet visar även här att det är barns prestationer som får fokus i 
dokumentationen och att kommunikationen mellan förskollärare och barn ofta blir strategisk, 
dvs. slutna frågor ställs till barnen för att vägleda dem i deras prestationer. Ett asymmetriskt 
förhållande kan ses mellan förskollärare och barn där det kan tolkas som att dokumentationen 
görs för att förskolläraren ska utvecklas i sin professionalism. Ömsesidighet och dialog mellan 
förskollärare och barn tas inte tillvara genom att förskollärarna blir tysta observatörer. 
Motsatsen synliggörs också, förskollärarna blir ivrigt förespråkare av något de upptäckt.  
Slutsatsen är att dokumentationssituationerna präglas av ett strategiskt handlande, där barn inte 
alltid vet vad som förväntas av dem, eller att situationer för interaktion och dialog inte tas 
tillvara.  
 
För att se om ett gemensamt instrument kan användas för att göra en nationell jämförelse av 
förskolekvalitet genomfördes en utvärdering genom ECERS på förskolor i Sydkorea och på 
förskolor i Sverige genom Sheridan, Giota, Han och Kwon (2009). Resultatet visade att det går 
att finna vissa gemensamma kvalitetsindikatorer oberoende av politiska ambitioner, exempelvis 
lärares interaktion med barn, förekomst av planering och mål och samarbete med hemmen, 
traditioner och kultur. Vissa indikatorer är svårare att jämföra beroende på att de politiska 
ambitionerna i länderna emellan skiljer sig åt exempelvis när det gäller inkluderande utbildning 
för barn med funktionshinder.  
 
Genom att studera utvärderingsunderlag och till viss del följt verksamheten har Löfdahl och 
Pérez Prieto (2009 a) i sin studie sett två dominanta perspektiv, där det första handlar om 
kontroll och det andra om motstånd.  I det första perspektivet finns en vetenskaplig dimension 
och utvärderingsunderlagen är kopplade till lärarnas lokalt satta mål utefter en rationell 
dimension där aktiviteter följs upp dokumenteras och analyseras i förhållande till de uppsatta 
målen, för att sedan offentliggöras. Författarna (a.a.) menar här att lärarna utövar kontroll över 
sig själva och sin lärarprofessionalism. Det andra perspektivet belyser enligt författarna 
motstånd där lärarnas visioner för förskolan framträder och också normativa berättelser där 
lärarna beskriver hur de strävar efter ett arbetssätt att leva upp till.	Underlagen kan betraktas 
både som en arena där lärarnas professionalism visas och samtidigt den kamp som utspelar sig i 
förhållande till styrdokument och politiska beslut. Förutom detta ser författarna (a.a.) en 
övervägande dokumentation i förhållande till förskolans kunskapsuppdrag, där de 
problematiserar i förhållande till förskolans omsorgsuppdrag. Författarna (a.a.) belyser även 
liksom Lenz Taguchi (2013) att personalen blir huvudpersonerna i dokumentationen.  
 
Löfdahl och Pérez Prieto (2009 b) problematiserar också angående den av förskolechef och 
förskolepersonal upplevda marknad förskolor befinner sig och hur kvalitet redovisas i 
offentlighetens ljus för att förskolan ska få god publicitet. Vilket innehåll tas med och vilket 
innehåll utesluts för att förskolan ska anses vara så attraktiv att föräldrarna ska välja respektive 
förskola? Kommer viss information som anses känslig att inte finnas med på den ”första 
arenan” utan hänvisas till dokument ”vid sidan om”? Författarna ställer sig också frågan om 
dessa underlag verkligen kan anses vara underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. 
 
När det gäller dokumentation inleder Vallberg-Roth (2012) sin artikel angående bedömning 
och dokumentation i förskolan med begreppet governmentality. Dokumentation är inte bara ett 
redskap. Här menar författaren att all form av dokumentation utgår från något perspektiv, i 
vilket det finns intresse att registrera något. Dokumentationen innebär en styrning beroende på 
vad som väljs att belysa. Författaren (a.a.) beskriver att likväl som dokumentation kan 
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synliggöra och förstärka, så kan dokumentation också missleda och försvaga.  För att studera 
hur individ – och gruppfokus tillsammans med aktiviteter dokumenteras valdes tre förskolor ut 
genom förskolornas presentationer på respektive hemsida. En förskola presenterades som 
Reggio Emilia inspirerad, en förskola där barnen ses som unika individer och den tredje 
förskolan presenterade sig i form av en hälsoprofilerad förskola. Det resultat som framkommer 
är att oberoende av förskolans profilering varierar dokumentationsunderlaget i alla förskolor 
från individuella standardiserade bedömningsmaterial som exempelvis TRAS (Early 
Registration of Language Developement), SET (Social and Emotional Training), portfolio, 
digital dokumentation och pedagogisk dokumentation (vilket innebär att personal, barn och 
föräldrar reflekterar runt aktuell information). Dokumentationen fokuserar inte på lärarna. 
Majoriteten av dokumentationen är gjord på det sätt så att lärarna kan betrakta barnen. Endast 
ett fåtal lärare dokumenterar små grupper av barn och dokumentation av hela barngrupper är 
näst intill obefintlig. 
 
Likväl som Pramling Samuelsson (2010) så diskuterar Vallberg Roth (2014) lärandeprocessen 
som ett interaktivt samspel mellan lärare och barn och författaren reflekterar angående varför 
inte blicken riktas mot läraren, som ansvarig för verksamheten. Författaren (a.a.) beskriver en 
mångfald av dokumentation. Dokumentationen är både summativ, dvs. dokumentationen visar 
ett resultat på något som är avslutat, och formativ, dvs. framåtsyftande dokumentation som 
fokuserar processer. Båda dessa former av dokumentation förekommer och blandas oftast med 
fokus på enskilda barn. Trots olika pedagogiska utgångspunkter i förskolornas presentationer 
på respektive hemsida pekar författaren (a.a.) sammanfattningsvis på den mångfald av 
dokumentation som förekommer. Här benämner författaren (a.a.) detta med det övergripande 
begreppet transformativ bedömning. Begreppet innebär enligt författaren en rhizomatisk 
utgångspunkt, där bedömningen inte är linjär. Det förekommer olika sorters dokumentation 
med mer eller mindre bedömande inslag, emellanåt tillbakablickande, summativ och ibland 
framåtblickande och formativ. 
 
Även Elfström Pettersson (2017) har studerat hur dokumentation skapas i förhållande till barns 
delaktighet och vad som påverkar dokumentationen i förskolan. Resultatet visar att barns 
delaktighet inte behöver hänga samman med vilken typ av dokumentation som skapas. 
Traditioner, mallar och styrdokument styr den dokumentation som skapas. De snarare 
producerar underlag för hur verksamheten kan utvecklas vidare istället för att utvärdera det som 
skett. När de aktuella underlagen och barn är delaktiga i dokumentationen riktas fokus mot 
lärarnas aktivitet, istället för på enskilda barn.   
 
De utvärderingar i förskolan i form av tester eller kartläggningar av barn ifrågasätter även 
Pramling Samuelsson (2010). I artikeln Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande 
utvecklas i förskolan? diskuterar och problematiserar hon frågan om utvärdering av små barn i 
förhållande till att externa utvärderingar ökar över hela världen, inklusive de nordiska länderna. 
Tester används ofta utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv med bristfokus. Författaren 
(a.a.) hävdar att förskolans läroplan utgår från ett relationellt förhållningssätt där interaktion 
och samspel mellan barn och vuxna är förutsättningar för barns lärande tillsammans med 
lärarens kunnande. Författaren (a.a.) hänvisar till studier hon själv deltagit i (Pramling & 
Pramling Samuelsson (2010), Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009). I dessa 
studier framgår att den form av samspel och på det sätt läraren förhåller sig till 
kunskapsobjektet inverkar på vad barn får möjlighet att lära sig. Saknar läraren kunskaper om 
byggstenarna i kunskapsobjektet ifrågasätter författaren om hur den ”okunnige” läraren kan 
använda sig av de svar som framkommer vid ett test eller en kartläggning. Tester speglar inte 
det relationella perspektivet utan bygger på att barns förmågor är oberoende av samspel och 
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situation. Läraren behöver kunskaper om vilka kunskapsobjekt som är lämpliga att bearbeta 
tillsammans med barnen och vilket innehåll som barnen ska utveckla kunnande om. Författaren 
(a.a.) framhäver att det behöver finnas en balansgång mellan fokus på kunskapsobjektet 
samtidigt som det krävs en öppenhet inför barns erfarenheter och intressen.  
 
Avslutningsvis är det intressant, ur ett diskursperspektiv, att göra en liten utblick angående 
grundskolans styrande dokument i förhållande till förskolans. Nordin (2010) studerar vilka 
diskursiva förskjutningar, som gjorts i två statliga offentliga utredningar, Läroplanskommitténs 
betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94), vilken var förarbete till Läroplan för 
grundskolan 1994, Lpo 94 och Utredningen om mål och uppföljning i grundskolans betänkande 
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28).  Dessa två utredningar betraktar 
författaren (a.a.) som diskursiva sociala praktiker. Författarens utgångspunkt i förhållande till 
ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv är:  
 

”Vid en given tidpunkt kan olika dominansförhållanden mellan diskurser analyseras. Utrymmet 
såväl inom som mellan diskurser varierar över tid och man kan då tala om diskursiva 
förskjutningar. Inom en diskurs positioneras subjekt på olika sätt vilket syftar på den ”sociala 
identitet” som ett subjekt tilldelas inom en specifik diskursiv kontext.” (a.a. sid. 3) 

 
I förhållande till pedagogikens bildningsbegrepp i Skola för bildning (SOU 1992:94) där 
fyra former av kunskap presenteras, sker en förskjutning mot kvalitet som även delvis 
används synonymt med likvärdighet utan att begreppen problematiseras i Tydliga mål 
och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28). Nordin (2010) hävdar att balansen 
mellan professionaliteteten i läraryrket förskjuts mera mot den politiska arenan där viss 
standard genom statlig kontroll är kvalitet, där tjänstemän utformar exemplifierade 
kunskapsmått. Detta påverkar lärarens tolkning av de mål som fokuseras och därmed 
förminskas också kommunikationen med eleverna i klassrummet. Detta menar 
författaren (a.a.) innebär en förskjutning från diskursen om meningsskapande till 
diskursen om kvalitet. 

4.3	Kvalitetsdimensioner	
	
I forskningssammanhang ser man att kvalitetsbegreppet förekommer i olika sammanhang. 
Förutom den socialkonstruktivistiska/postmoderna teoriinriktning som enligt Eidelvald (2013) 
kan vara motsägelsefull i förhållande till den utvecklingspsykologiska teorin hävdar författaren 
att en tredje teoriinriktning tillkommit. Detta perspektiv utgår till viss del från biologi, men 
lyfter även in materialets påverkan där inte endast en linjär biologisk utveckling står i fokus. 
Denna utvecklingspedagogiska inriktning poängterar relationen mellan barnet och den 
omgivande miljön där barn ska få möjlighet att erfara kunskaper och färdigheter i förhållande 
till miljön. Erfarenheterna baseras med andra ord inte enbart på biologisk mognad. Författaren 
(a.a.) diskuterar även olika politiska perspektiv genom att hänvisa till politiska tongångar 
angående utbildning där han hävdar att det borgerliga blocket i svensk politik presenterar 
förskola genom fokus bland annat på skolförberedande verksamhet och ämnesrelaterad 
kunskap i förhållande till att socialdemokratin presenterar skola utifrån demokratiuppdrag. 
Eidevald (2013) beskriver också tillkomsten av de italienska förskolorna på 1960-talet i staden 
Reggio Emilia, med Loris Malaguzzi som förgrundsgestalt. Malaguzzis arbete sågs som en 
lokal motståndsrörelse, som vilade på demokratiska grunder mot fascistiska högerkrafter där 
utgångspunkten var att synliggöra barns röster i samhället och skapa motståndskraft mot 
fascistiska tongångar. Dessa förskolors utgångspunkt i kvalitetsarbete är enligt författaren 
”delaktighetens pedagogik” (a.a. sid. 42) som innebär att synliggöra barnets inneboende krafter 
och tona ner fokus på det skolförberedande perspektivet. Utgångspunkten här är inte 
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fördefinierade kvalitetsmått att stämma av mot i förhållande till planer och målsättningar. Även 
om inte syftet med den här studien är att fokusera politiska eller ideologiska motiv i de 
skrivningar som presenterats ovan är det intressant att Eidevald (2013) framhåller att det inte är 
alldeles enkelt att hålla isär om skrivningarna i styrdokument över tid vilar på teoretiska, 
ideologiska eller politiska motiv. 
 
Den dokumentation som idag pågår i landets förskolor angående det systematiska 
kvalitetsarbetet ser väldigt varierande ut, i form av portfolio, IUP (Individuell utvecklingsplan), 
olika självskattningsverktyg, som ex. Early Childhood Enviroment Rating Scale, BRUK 
(Bedömning, Reflektion, Utvärdering, Kvalitet). Under senare delen av 1900-talet bestod 
underlaget av observationer i förhållande till varje enskilt barn, vilka byggde på 
utvecklingspsykologisk grund. Kvalitetsarbetet inom förskolan tar sig som nämnts i texten ovan 
flera uttryck. Från standardiserade mätskalor till processfokus genom pedagogisk 
dokumentation, där reflektion förs i förhållande till den utförda dokumentationen. 
Det är spänningsfältet om vad diskursen om kvalitet inbegriper i förhållande till det som 
Dahlberg, Moss och Pence (2014), tar sitt avstamp ifrån, nämligen diskursen om 
meningsskapande, med processerna och ett relationellt förhållningssätt och etisk dimension i 
fokus, som utkristalliserar sig i de olika texterna. 
 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) utgångspunkt är att kvalitet i sig inte är neutralt. Författarna 
menar att begreppet är socialt konstruerat. ”Det tycks oss att diskursen om kvalitet kan förstås 
som en produkt av upplysningstänkande plus modernitetens aptit på ordning och kontroll.” (a.a. 
sid. 167).  Filosofiska frågor och värdegrundsfrågor reduceras i talet om kvalitet, vilket kan få 
till följd att frågor angående kvalitet kan bli något tekniskt och administrativt. 
Kvalitetsbegreppet utgår ifrån att barnen är tomma kärl som ska förberedas på sin läranderesa 
genom förutbestämda mål. Mätmetoder såsom kategorisering, klassificering, inventering och 
kvantifiering är de metoder som moderniteten står för. Författarna (a.a.) uppmärksammar att 
kvalitetsdiskursen kan fokusera på en utvecklingssyn utifrån en vuxen norm som lätt resulterar 
i ett linjärt och målrelaterat tänkande kring lärande. Barnen beskrivs av författarna (a.a.) som 
kultur- och kunskapsskapare vilket innebär att barns bidrag i de pedagogiska processerna kan 
vara lika viktiga som vuxnas. Enligt författarna (a.a.) skapades begreppen kvalitetskontroll och 
kvalitetsgaranti i affärsvärlden på 1920-talet. Kvalitetsbegreppet är därmed intimt förknippad 
med produktion av varor och tjänster. Istället för att använda kvalitetsbegreppet skriver 
författarna (a.a.) om meningsskapande, vilken utgår från ett relativt perspektiv som kan 
synliggöras genom dokumentation i vilken barn-barn, barn-pedagoger och pedagoger-
pedagoger konkret reflekterar över vad som händer i den dagliga verksamheten. Ambitionen är 
att synliggöra och offentliggöra de processer som sker i verksamheten. På detta sätt vill 
författarna (a.a.) lyfta fram förskolans inre arbete, där också den rumsliga aspekten finns med. 
Etiska möten och dialog blir här centrala begrepp. Det andra perspektivet, som författarna 
benämner som kvalitet, i vilket utvärderingar görs mot förutbestämda mål och kriterier. 
Författarna (a.a.) pekar här på risken att denna bedömning kan bli för subjektiv. De antaganden 
som väljs utifrån olika perspektiv, utgår från val och bedömningar. I perspektivet angående 
kvalitet består valet i att försöka göra så värderingsfria tekniska val som möjligt. I perspektivet 
angående meningsskapande menar författarna (a.a.) att valet utgår från etiska och filosofiska 
grunder, som bygger på de värden vi vill att barnen ska ha med sig in i framtiden. Frågor som 
är aktuella här kan vara ” Vad önskar vi av våra barn?” ”Vad är en god barndom?” (Dahlberg, 
Moss och Pence 2014 sid. 198) 
	
Författarna utgår ifrån att båda perspektiven ”söker svar på frågor om vad som är ett gott arbete 
inom våra förskoleinstitutioner.” (a.a. sid.196). Att arbetet som pågår inom de båda 
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perspektiven utövas i ambitionen för verksamhetsutveckling är också denna studiens 
utgångspunkt. 
 
Sammanfattningsvis kan man utläsa delar av båda perspektiven angående kvalitetsbegreppet i 
avsnitten ovan. Avsnitten belyser både en målrationalitet samtidigt som vikten av att 
uppmärksamma de inre processerna poängteras, där hänsyn tas till etiska aspekter och där 
vårdnadshavare och barn är involverade. 
 
Det dualistiska uppdraget belyser Insulander och Svärdemo Åberg (2014) i en studie angående 
hur uppdraget i förhållande till systematiskt kvalitetsarbete hanteras i förskolan. Författarna 
(a.a.) har genom videoinspelat material studerat vilken kunskap som erkänns/är relevant i 
interaktion mellan barn och personal. Resultatet visar att två aspekter blir centrala i de 
representationer av lärande och kunskap som presenteras. Interaktionsmönstret ”Ömsesidigt 
meningsskapande med tecken på lärande” (a.a. sid.12) präglas av ett förhållningssätt som 
uppmuntrar till interaktion och barnens alster finns som grund i samtalen mellan pedagoger och 
barn, där barnen har ett stort handlingsutrymme. Författarna (a.a.) framhäver att detta 
förhållningssätt kan hänföras till de förskolor som utger sig arbeta efter ett Reggio Emilia-
inspirerat arbetssätt. Detta kan enligt författarna hänföras till både målrationalitet och diskursen 
om meningsskapande. 
	
I den andra kategorin som benämns ” Förskollärare lär ut och barn lär in” (a.a. sid.12) är det 
förskolläraren som definierar lärandemålet. Författarna (a.a.) konstaterar att det är 
förskolläraren som är huvudagent och som avgör vad barnen ska rikta sitt intresse mot. Barnen 
har begränsade möjligheter att påverka innehållet. Detta förhållningssätt menar författarna 
grundar sig i den målrationella tankestilen, där förskolläraren avgör vad som utgör 
lärandeobjekten. Här blir kontroll av kunskaper viktigt i förhållande till kvalitet. 
Författarna (a.a.) uttrycker att det gemensamma draget i de båda interaktionsmönstren är att det 
inte finns en tydlig systematik i dokumentation och analys av barnens lärande som kopplas till 
systematiskt kvalitetsarbete i förhållande till verksamhetsutveckling. Förskollärarna fullföljer 
oftast inte det systematiska kvalitetsarbetet med kritisk blick på ansvaret för verksamheten, 
utan dokumentationen stannar med blicken fokuserad på enskilda barns prestationer, som även 
används som material för att visa föräldrar. Författarna hävdar vikten av förståelse och 
medvetenhet hos personalen för att förstå de olika nivåerna i det systematiska kvalitetsarbetet, 
där det kollegiala samtalet är en viktig utgångspunkt för att skapa sammanhang och 
helhetsperspektiv. 
 
Alnevik & Nilsson (2015) hävdar nödvändigheten av att förskollärare kritiskt granskar och tar 
ställning till olika utvärderingsmetoder i förhållande till diskursen om meningsskapande och 
diskursen om kvalitet, för att därmed konstruktivt agera i de motsättningar som kan uppstå 
mellan dessa diskurser. I det målstyrda styrsystem som förskoleverksamheten befinner sig i 
skapas i förhållande till styrdokumenten utrymme för tolkning av vad skrivningarna innebär. 
Som enskild personal eller gemensamt i arbetslaget behöver personal sätta ord på de begrepp 
som används i styrdokumenten. Eftersom det är en komplex och svår uppgift har både 
skolmyndighet och externa aktörer skapat stödmaterial i form av underlag som består av 
förtryckta ”mallar”, som mer eller mindre fokuserar skrivningarna i förhållande till gällande 
styrdokument. Det skulle ju kunna ses enbart som ett stöd och diskussionen avslutas med detta. 
Det denna studie vill belysa är om och hur olika fokus i systematiskt kvalitetsarbete synliggörs 
beroende på de sätt personalgrupper utför systematiskt kvalitetsarbete. Skapas fokus mot 
verksamheten och därmed personalens ansvar eller skapas fokus på enskilda barn, barngrupper, 
sätts fokus på brister-styrkor, utvecklingsområden etc… Därför blir det av intresse att få 
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kunskap om huruvida fokus läggs på verksamheten, personalens eget agerande eller fokus på 
barn. 
 
Finns det överhuvudtaget några motsättningar i att fokusera i förhållande till nationella mål, 
vilket vissa författare benämner målrationalitet, (Dahlberg, Moss & Pence (2014), Insulander & 
Svärdemo Åberg (2014)) eller finns det en problematik i att enbart fokusera de pedagogiska 
processerna? Studiens ambition är att reflektera i förhållande till vad som uttalas av två 
arbetsgrupper, där ett perspektiv kan utgöras av processfokus alternativt resultatfokus. 
	
När det gäller forskning angående kvalitetsbegreppet ger Sheridan (2001) inledningsvis i sin 
avhandling en tillbakablick på kvalitet genom fyra steg. I första steget på 1950-talet innebar 
kvalitet för barnen att var hemma tillsammans med modern och det fanns en skepsis till att små 
barn skulle fostras utanför hemmet. I andra steget handlade diskussionen om de strukturella 
faktorerna på förskolan, såsom lokaler, ventilation, material och personaltäthet.  
Dessa faktorer ansågs vara lätta att ha kontroll över och jämföra sinsemellan. Tredje steget 
innebar fokus på de processer som ägde rum i förhållande till innehållet i förskolan och i det 
fjärde steget fokuserar kvalitetsbegreppet hela förskolans miljö med en socialt- och 
kunskapsstimulerande process. En samhällsinstitution med politiska ambitioner där barnen ska 
ges goda förutsättningar för förmågor och färdigheter. I förhållande till de studier som ingick i 
avhandlingen definierar författaren pedagogisk kvalitet enligt följande: 
 

Pedagogical quality is a conglomerate of variables that affect a child´s learning in various ways. It is 
to be found in the interaction between the teacher and the child and between the children, as well as 
in the pedagogical awareness of the teacher, that is, meeting each child´s wishes and interests, 
supporting, stimulating and challenging their learning. Further, it is to be found in the contact with 
the parents, in the content and in the overall goals of preschool. (a.a. sid. 93) 

 
Här framgår tydligt att Sheridan (2001) uppfattar kvalitet som en komplex och ömsesidig 
relation mellan individ och miljö, där många aspekter samspelar. Hon (a.a.) beskriver 
pedagogisk kvalitet utifrån fyra dimensioner: strukturella aspekter, attityder, processer och 
resultat. Här introducerar författaren (a.a.) personalens attityder som en kvalitetsdimension, 
vilket författaren menar innefattar personalens värderingar, kunskapssyn och filosofiska och 
teoretiska perspektiv på kunskap och lärande. Fortsättningsvis sammanfattar Sheridan (2001) 
sin avhandling med att understryka att utgångspunkten i förhållande till pedagogisk kvalitet är 
barnens möjligheter till lärande. Författaren (a.a.) belyser olika perspektiv på kvalitet både i 
förhållande till det objektiva perspektivet där barnens färdigheter kan utvärderas över tid och i 
förhållande till den rådande dynamiska och interaktiva process i förhållande till rådande 
skolsystem och politiska ambitioner. De strukturella faktorerna är inte en garanti för 
resultatkvaliteten, utan det är hur dessa används som gör skillnad. 
	
Den polarisering som beskrivits i avsnitten ovan angående kvalitetsbegreppet argumenterar 
Sheridan (2009) mot. 
I förhållande till att kvalitet skulle stå för ett relativt dynamiskt begrepp som alltid är 
kontextbundet eller att kvalitet definieras som ett objektivt begrepp vars giltighet gäller i alla 
situationer initierar författaren (a.a.) att denna polarisering måste vi se bortom. Det finns 
gemensamma värderingar och skeenden som oavsett kultur, sammanhang och intention är 
viktiga för barns välbefinnande. I förhållande till struktur, process och resultat relaterar 
författaren (a.a.) till Bronfenbrenners (1979) ekologiska ram, vilket innebär att alla systemen 
interagerar med varandra utifrån fyra dimensioner, samhällets dimension, lärarens dimension, 
barnets dimension och verksamhetens dimension. Dessa fyra dimensioner interagerar med 
varandra beroende på sammanhang och kultur och läroplan. De hållbara kvaliteterna i dessa 
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fyra dimensioner är viktigare än andra och står över sammanhang, kultur och intention. De 
hållbara kvaliteterna handlar om respekten för barns rättigheter och meningsfulla sammanhang 
för barnen, där de får möjlighet att utveckla kompetenser i form av samarbete, flexibilitet, och 
kommunikativa färdigheter. Förutom dessa beskriver författaren (a.a.) att hållbara kvaliteter 
även kan ses ur ett kulturellt perspektiv. Jämlikhet, delaktighet och inflytande, genusfrågor och 
akademiska färdigheter kan vara exempel på dynamiska och kulturella färdigheter, där 
sammanhang, kultur och tid är en avgörande faktor. Alla dessa aspekter interagerar med 
varandra i förhållande till de fyra dimensionerna. Detta gör att pedagogisk kvalitet kan 
definieras ur ett brett perspektiv, där vissa kvalitetsaspekter som helhet kan anses vara 
universella medan andra är mer kontextbundna beroende på samhällsvisioner och politiska 
intensioner vilka kan förändras över tid. 
Utifrån dessa perspektiv definierar författaren kvalitet enligt följande: 

 
A multidimensional educational phenomenon in which interdependent dimensions and aspects 
constitute an environment that in different ways contributes to children´s opportunities for learning 
and developing in educational settings. These dimensions and aspects are partly constituted of 
sustainable qualities and partly by dynamic and relative qualities that are inter-subjectively agreed 
on and subjectively conceived depending on perspective, time and context (a.a. sid. 254) 
 

I förhållande till de fyra dimensionerna, samhällsdimension, barndimension, 
förskollärardimension och verksamhetsdimension betonar Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2016) det komplexa sambandet mellan dessa kvalitetsaspekter. De menar att det inte går att 
skilja ut någon enskild faktor som är viktigare än någon annan, utan det är relationen mellan de 
olika faktorerna som tillsammans är viktiga. Angående pedagogiskt perspektiv på kvalitet sätter 
författarna (a.a.) pedagogisk kvalitet i centrum, där de utgår ifrån att pedagogisk kvalitet 
innebär att gestaltade värden tillsammans med ett målinriktat fokus där interaktion och 
kommunikation mellan barn och förskollärare äger rum. Kvaliteten skapas i mötet i ett 
interaktivt samspel. I förskollärarrollen betonar de vikten av perspektivseende, där 
förskollärarna är medvetna om sin egen roll och vad kvalitet innebär i förhållande till att 
förskolan är målinriktad. Författarna (a.a.) hänvisar till Sylva m.fl. (2010) som genom 
forskning visar att förskola med hög kvalitet bidrar till bättre kognitiv och social utveckling och 
lärande för barn. Förskola med hög kvalitet gynnar även barn från sårbara socioekonomiska 
förhållanden bäst. Författarna betonar det komplexa i kvalitetsbegreppet och menar att något 
enskilt perspektiv inte är allenarådande utan de olika dimensionerna bildar en helhet. Det 
synsätt författarna förespråkar innebär att genom att avgränsa och definiera går kvalitet att 
utvärdera och utveckla i förhållande till verksamhetens nationella mål. Författarna (a.a.) hävdar 
att det går att prata om och beskriva kvalitet i förskolans verksamhet.  
 
Olika perspektiv på hur kvalitetsfrågor belyses inom förskola är en del av den bakgrund som 
ramar in studiens syfte i förhållande till personals talhandlingar angående systematiskt 
kvalitetsarbetet. Tillsammans med denna grund har min studie innehållsligt tagit intryck av  
Croona (2003), Linnér (2005) och Carlsson (2006). I följande avsnitt belyses detta med det 
teoretiska ramverket som bildar utgångspunkt för studien. 
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5	Teoretiskt	ramverk		
 

5.1	Utestängningsprocedurer	
 
Den franske tänkaren/filosofen Foucault (1993) har i sina texter behandlat diskursbegreppet 
utifrån flera intressanta perspektiv. En utgångspunkt i den här studien är antagandet att vissa 
diskurser (meningsbärande mönster) dominerar samtal och praktik i specifika sammanhang. I 
sin installationsföreläsning vid Collége de France, december 1970 talar han om tre 
utestängningsprocedurer i talet mellan människor. Han hävdar att den tydligaste handlar om 
förbudet, det förbjudna ordet. Författaren (a.a.) menar att alla vet att man inte kan ta upp vad 
som helst när som helst. Hit hör också att vem som helst inte kan säga vad som helst beroende 
på vilken status/roll man har i en viss gruppsammansättning. På 1970-talet hävdade han att de 
mest förbjudna områdena att tala om var politikens och sexualitetens områden. Den andra 
utestängningsproceduren handlar om både uppdelning (mellan förnuft och vansinne) och 
uteslutning och innebär ett förkastande av utsagor från människor med psykisk ohälsa. ”Ända 
sedan djupaste medeltid är dåren den vars diskurs inte får cirkulera som andras.” (a.a. sid 8). 
Samtidigt som man inte lyssnar på ”den vansinniges” tal, som bara blir till ett brus, kan man å 
andra sidan tolka talet som att dolda sanningar framträder. Den tredje 
utestängningsmekanismen står mellan det sanna och falska, där viljan till sanning är 
framträdande. Det sanna och falska ligger även till grund för de två ovan nämnda 
utestängningsprocedurerna. Vad som betecknas som sant respektive falskt är i ständig rörelse 
där institutioner inför och vidmakthåller begrepp. De tre ovan beskrivna 
utestängningsprocedurerna begränsar talet från utsidan. Foucault (a.a.) talar vidare om att det 
finns inre utestängningssystem som begränsar, i form av att olika diskurser utövar kontroll över 
sig själva. Det är ett antagande, delvis byggt på praktisk erfarenhet, att vissa diskurser blir 
dominanta och utövar kontroll över andra.	Här kan också frågan ställas om alla får tillgång till 
de aktuella diskurserna eller om man behöver kvalificera sig på något sätt för att få tillträde? 
 

En lära förbinder individerna med vissa typer av yttranden och förbjuder därmed alla andra. Men å 
andra sidan använder den sig av en viss typ av yttranden för att förbinda individerna sinsemellan och 
därigenom särskilja dem från alla andra. Läran verkställer en dubbel underkastelse: de talande 
subjekten underställs diskursen och diskursen underställs, så förutsätts det åtminstone, gruppen av 
talande individer. (a.a. sid. 31) 

 
Foucault (Nilsson 2008) talar om genealogi, vilken innebär en aspekt av hur diskurser formas, 
och hur diskurser i samhället gallras beroende på vilka områden de benämns inom. Foucault 
exemplifierar detta med att förbuden inte har samma form inom exempelvis medicinsk, litterär 
eller psykoanalytisk diskurs. Genealogin innebär att studera hur nya diskurser formeras och 
vilka effekter de får, menar Nilsson (2008), som i flera texter tolkar delar av Foucaults verk. 
Författaren (a.a.) hävdar att Foucault slår hål på myten av den totala objektiva och opartiska 
sanningen, och att Foucault intresserar sig för de procedurer som genom olika institutioner 
producerar kunskap. Det innebär då att i förhållande till kunskap följer också makt. Enligt 
Foucault innebär också makten relationer i styrkeförhållanden mellan enskilda individer eller 
grupper av individer, där styrkeförhållandena kan ändras över tid. Det är enligt Foucault (2002) 
inte den lingvistiska analysen som står i centrum i förhållande till ett antal tecken, utan de 
regelbundenheter och relationer som är det karakteristiska för den diskursiva praktiken. 
Författaren menar att det är något mera, som gör att de inte kan reduceras till tal och språk. 
Foucault benämner det en diskursiv kamp, där han hävdar att en diskursordning framträder i 
förhållande till vem som får tala och är starkast i sin argumentation. Utgångspunkten här är att 
inte vem som helst får bruka vissa begrepp, där han nämner läkarens uttalande som exempel. 
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Yrket läkare för med sig en status, som gör det legitimt att bruka vissa begrepp. Författaren 
menar även att diskurserna är förankrade i samhället, och förändras över tid. Som exempel på 
detta nämns i denna studiens bakgrund och historiska tillbakablick, begrepp som var aktuella 
under den period förskolan tillhörde socialstyrelsen och begrepp som var frekventa och aktuella 
inom omsorgsdiskursen, till att förändras när förskolan är förankrad i utbildningsväsendet, där 
vissa begrepp i en utbildningsdiskurs blir framträdande. Enligt Foucault (2002) finns det i varje 
samhälle accepterade formuleringar som bestämmer hur olika diskurser ska formuleras. Om 
människors uppfattningar om vad som är sant förändras, förändras även den formulerade 
diskursen.  
 

5.2	Kommunikativt	handlande	
 
Studiens empiri kommer även att analyseras gentemot Habermas (1987, 1996) 
kommunikationsteori, som är en del i hans gigantiska socialfilosofiska teoribygge. I en politisk 
styrd organisation finns incitament för administrativ styrning. Beroende på kunskapssyn kan 
olika styrningsmodeller både begränsa den pedagogiska praktiken men också skapa 
förutsättningar för en meningsfull kunskapsbildning. De kommunikativa handlingar som utövas 
mellan människor i kontextuella språkgemenskaper bidrar till att formulera och förstå de 
föreställningar som lyfts fram. Habermas (1996) uttrycker det som att det måste finnas en 
talsituation ”där en talare i kommunikation med en lyssnare om något uttrycker vad han 
menar.” (a.a. sid 36) Författarens epistemologiska utgångspunkt är att talaren har en intention 
med det som uttrycks för att skapa en relation mellan den som talar och den som lyssnar i 
förhållande till att uttrycka något. För att språket ska ses som arbetande och bli en 
kommunikativ handling krävs det av att aktörerna att de strävar mot en gemensam förståelse 
eller gemensam åsikt som grundar sig på ontologiska antaganden. Författaren (a.a.) menar att 
det är skillnad på ”att säga något till någon” och ”att förstå vad som sägs.” För att förstå vad 
som sägs behöver deltagarna agera i en kommunikationsprocess och sätta sig in i olika 
perspektiv. Den talare som initierar olika antaganden ingår i en process där det inte är självklart 
vem som ska lära av vem. Det talaren menar kan riskera att ifrågasättas av övriga medlemmar 
som ingår i kommunikationsprocessen. Underförstått innebär det att studien utgår ifrån att i 
denna kommunikativa process uppstår ett lärande mellan de som ingår i talakterna. 
 
Carlsson (2006) hänvisar till Mörkenstam (1999:44) ”Språket har inte bara en rent 
kommunicerande sida utan även en konstituerande dimension […] företeelser, handlingar och 
praktiker konstitueras delvis på det sätt på vilket det beskrivs. --- Språket skapar genom 
distinktioner en gemensam utkiksplats över omvärlden och etablerar gemensamma ramar för 
hur omvärlden beskrivs.” (Carlsson (2006) sid. 41) Det skulle kunna innebära att olika kartor 
skrivs beroende på vilka rådande diskurser som utkristalliserar sig i de båda grupperna. 
 
De två följande begreppen som Habermas (1996) använder; socialintegration och 
systemintegration kommer att vara en av utgångspunkterna när studiens empiri granskas. 
Socialintegrationens utgångspunkt är att de deltagande i kommunikationsprocessen skapar både 
jagidentiteter och gruppidentiteter och därmed en orientering i organisationen. Genom en 
självförståelse skapas en inre stabilisering i gruppen. Habermas utgångspunkt är att den 
socialintegrerade utgångspunkten bygger på ett kommunikativt och förståelseorienterat  
handlande, i vilket begreppet livsvärld blir centralt. 
 

The one-sidedness of the culturalistic concept of the lifeworld becomes clear when we consider that 
communicative action is not only a process of reaching understanding; in coming to an 
understanding about something in the world, actors are at the same time taking part in interactions 
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through which they develop, confirm, and renew their memberships in social groups and their own 
identities. (Habermas 1987 sid. 139) 

 
Habermas (1996) betonar att systemintegration utmärks genom att yttre gränser gentemot 
organisationen upprätthålls, för att skapa stabilitet i organisationen. Det är den tillgängliga 
informationen som är föremål för objektiv observation. Strategiskt handlande, funktion, 
kontroll och resultat blir väsentliga faktorer i det begrepp som Habermas definierar som system.  
Det innebär att målinriktade aktiviteters resultat och konsekvenser anknyter till den objektiva 
världen genom systemintegrationens mekanismer. Enligt författaren (a.a.) ska dessa perspektiv 
betraktas inte helt oberoende av varandra. Likaväl som ett systemperspektiv innehåller 
förståelseinriktad kommunikation är inte ett kommunikativt livsvärldsperspektiv helt befriat 
från strategiskt handlande eller fritt från makt. Fenomen kan beskrivas utifrån båda 
perspektiven, men med olika tolkningar. Det är utifrån denna dualism i förhållande till system 
och livsvärld som studien tar sin utgångspunkt. I den tidigare beskrivningen av hur 
kvalitetsarbete inom skolväsendet kan hanteras i form av standardiserade formulär, (ofta med 
industriell bakgrund) som ska fyllas i och kontrolleras genom olika nivåer i organisationen till 
förståelseorienterad kommunikation mellan personal, och där material och verktyg för 
verksamhetsutveckling formas efter de lokala behov som finns. Habermas (a.a.) mening är inte 
att något av perspektiven ska uteslutas, men det behövs en medvetenhet om vilka innebörder de 
olika perspektiven framhäver. När administration, rationalitet och effektivitet helt tar 
överhanden i samhälleliga institutioner och försvårar förutsättningarna för en 
förståelseorienterad kommunikation hävdar Habermas (a.a.) att systemet koloniserar 
livsvärlden.  När detta uppstår genom att det tekniska och strategiska handlandet tar över menar 
Habermas (1987) att etiska, moraliska och politiska diskussioner utarmas. Det grundläggande 
problemet med social teori är hur man på ett tillfredsställande sätt kopplar samman de två 
konceptuella strategierna som anges av begreppen system och livsvärld.  
 
Alvesson och Sköldbergs (2008) tolkning av systemets kolonisering av livsvärden innebär att 
lösningen på flera samhällsproblem utifrån en snäv positivistisk vetenskapssyn har dominerat 
mer och mer, på bekostnad av etiska diskussioner och ställningstaganden. I förhållande till mål-
medellogik blir de problemlösningar och förslag som bäst passar in under teknokratisk ideologi 
mer och mer framträdande genom administration, teknik och vetenskap. 
De meningssammanhang och kulturella perspektiv som livsvärlden representerar bygger på det 
upplevelsenära, utifrån den horisont som människor tolkar sin situation. Systemet riskerar att 
utarma meningssammanhangen. 
 
I samtal mellan människor bygger språkanvändningen på att vara uppriktig, begriplig, trovärdig 
och legitim, där inga bakomliggande maktstrukturer kommer till uttryck. I det ideala samtalet 
beaktas alla föreställningar, där alla deltagare har möjlighet att uttrycka sina åsikter genom 
argument och motargument, även om inte alla argument får samma genomslagskraft. Alvesson 
och Sköldberg (2008) framhåller att även Habermas menar att konsensus inte är önskvärd i alla 
situationer utan att kompromisser kan vara väl så fruktbara. Habermas kommunikationsteori 
kan inte inrymma alla språkliga perspektiv, men författarna menar att kommunikationsteorin 
kan belysa viktiga aspekter i exempelvis policyskapande. Människors hinder och möjligheter 
angående kommunikation i dialog eller kommunikation där rationalitetsuppfattningar 
dominerar kan studeras genom Habermas teori. 
 
Enligt Fritzell (2008) utgår Habermas från att man genom språket mellan människor kan dela 
kunskap och lärande genom kommunikativa strukturer. Istället för att språket är en ”korrekt” 
eller objektiv avbildning och endast ett verktyg, är språket invävt i människans identiteter och 
den omgivande kulturen. Språket mellan människor betraktas snarast som intersubjektivt, dvs. 
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de samtalande ingår i en gemensam värld där de genom tolkningar av denna skapar gemensam 
förståelse eller synliggör olika perspektiv. Beroende på hur talet ser ut om den pedagogiska 
praktiken skapas olika konsekvenser. Vad som kommer till uttryck i språket mellan människor i 
förskolans verksamhet blir då av intresse att studera. Beroende på vilka perspektiv och synsätt 
som dominerar eller utestängs blir de pedagogiska konsekvenserna varierande. 
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6	Metod		
	

6.1	Diskursanalys	som	teori	
	
Studien bygger på en tolkande analys som kan hänföras till hermeneutiken, vars utgångspunkt 
är att ”meningen hos en del endast kan förstås om de sätts i samband med helheten.” (Alvesson 
och Sköldbergs 2008, sid.193). Författarna beskriver den hermeneutiska cirkeln som även 
omvänt bygger på att helheten förstås ur delar. Studien bygger på tolkning av transkriberad text 
och avlyssnande ljudinspelningar. Författarna (a.a.) utgår ifrån att tillvägagångsättet i 
förhållande till texten är dialogisk, dvs. frågor utifrån en förförståelse ställs till texten utifrån en 
ödmjuk hållning. Samtidigt som textens autonomi ska respekteras behöver forskaren gå in och 
ut i texten. Alvesson och Sköldberg (2008) hänvisar till Gustavsson och Bergström (2004) 
utifrån att forskaren ”glider…fram och tillbaka mellan den ”gamla” aspekt som lagts på texten i 
form av förförståelse och den nya förståelsen.” (Alvesson och Sköldberg sid. 207). Studien tar 
fasta på några av de tio utgångspunkter som Alvesson och Sköldberg (2008) hänvisar till 
genom Madison (1998). Dessa innebär bl. a. att tolkningen överensstämmer med vad 
informanterna säger utan att utsagorna förvrängs. Texten behöver också sättas in en historisk 
och kulturell kontext, och det bör också finnas en potential i tolkningen som gör att liknande 
texter kan tolkas vidare. 
	
Lund och Sundberg (2004) hävdar att kommunikationen i förhållande till pedagogiken har varit 
monologisk och utgått från kognitiva färdigheter där språket har betraktats som statiskt i 
förhållande till den information som har överförts. Författarna (a.a.) utgår från att det utvecklats 
en intersubjektivitet runt de pedagogiska frågorna. De hänvisar bland annat till en sats från 
Wittgenstein; ”Språket är inte bara tankens transportmedel utan också dess förare” (a.a. sid.17). 
Författarna hävdar att människor använder språket för att tolka vad som händer i den dagliga 
praktiken och språket finns samtidigt i en kontext som inte är fristående från varken det 
institutionella sammanhanget eller samhället i övrigt. Diskursanalysen innebär att det inte finns 
någon värdeneutral utgångspunkt. Olika praktiker skapar olika språkbruk, där vissa 
förgivettaganden ligger till grund i sättet att kommunicera. Förskolan har i sin tradition inte 
talat om begreppet systematiskt kvalitetetsarbete, eftersom styrdokumentens skrivningar när det 
gäller detta inte har funnits längre än sedan år 2010. 
 
När det gäller begreppet diskurs, förklarar Winther Jörgensen och Phillips (2000) det som en 
”idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom 
olika sociala domäner.” Författarna menar att ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen” (a.a. sid. 7). 
 
 Foucault (2008) utgår även från att diskursen finns i det som inte uttalas. 
 

Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, 
sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och 
avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna. (Foucault (2008) sid. 181) 

 
Lenz Taguchi (2013) tar sin inspiration från Foucault och hävdar att ett dominerande sätt att 
förstå och tänka utesluter andra sätt att tänka och handla. Hon uttrycker sig följande i 
förhållande till diskursiv praktik: 
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Diskurser är således innebörden i och sättet att tala om och uttrycka något om exempelvis lärande, 
förskola, skola, barn, kvinnor, män, barn, barnuppfostran och så vidare under en viss tid och i en 
viss kultur. (a.a. sid. 38) 

 
Fortsättningsvis menar Lenz Taguchi (2013) att varje individ producerar makt genom att 
upprätthålla vissa handlingsmönster eller skapa nya förhållningssätt. Det innebär att diskurser 
inte endast är ett neutralt redskap för att skapa eller förmedla mening. Människor vill uppnå 
saker och ting då de talar eller skriver, och diskursanalysen är inriktad på de strategier som 
människor använder då de försöker uppnå olika syften.  
 
Fritzell (2008) utgår från att det finns ett spänningsfält mellan mening och styrbarhet i samtal.  
För att ett samtal ska upplevas meningsfullt av deltagarna bör det inte finnas ett ”färdigt” svar 
på den problematik som diskuteras. Det krävs ett kritiskt förhållningssätt både till egna och 
andras argument, och bör innehålla både det objektiverade, det sociala och det subjektiva. Den 
”objektiva världen” är den som innehåller fakta och som vi kan uttala oss mer eller mindre 
korrekt om. ”Det sociala” består av våra gemensamma sociala angelägenheter vilket innefattar 
en normativ legitimitet, och vår subjektiva upplevelse består av de upplevelser som jag själv 
har tillgång till. Dessa tre dimensioner förutsätts för att samtalet ska anses vara ett kvalificerat 
samtal. 
 

6.2	Diskursanalys	som	metod	
 
Studiens ambition är att genom personalgruppers talhandlingar fånga utryck för vad 
systematiskt kvalitetsarbete kan vara i förskolans praktik. Genom att synliggöra diskurser 
kommer Foucaults tankar tas som stöd angående hur diskurser används för att producera 
kunskap. Att Foucault valts som en utgångspunkt i studien har också att göra med om det kan 
urskiljas några maktstrukturer i förhållande till de yrkeskategorier (förskolechef, 
utvecklingsledare-förskollärare, barnskötare) som de båda personalgrupperna representerar. I 
diskursanalytisk forskning arbetar forskaren med det som faktiskt har sagts, och det är 
forskarens uppgift att undersöka vilka mönster som finns i utsagorna, inte att värdera dem som 
mera rätt eller fel, utan istället belysa vilka sociala och pedagogiska konsekvenser olika 
diskursiva framställningar får. 
 
För att få syn på den språkliga konstitueringen kommer studien att rekonstruera den språkliga 
praktiken som utkristalliseras i kommunikationen mellan aktörerna i talet om deras 
pedagogiska praktik. Här kommer Habermas begrepp som socialintegration och 
systemintegration, livsvärld och system, vara dualistiska punkter som studiens empiri kommer 
att belysas mot. När det gäller diskursanalys som metod hänvisar Bryman (2011) till Phillips & 
Hardy (2003) som menar att diskurser representerar egenskaper och också är ett medel i 
förhållande till maktutövning. 
 

Vi definierar diskurs som en uppsättning förknippade texter och den praxis som är kopplad till deras 
produktion, spridning och mottagande som något som skapar ett objekt… Den sociala verkligheten är 
med andra ord producerad och blir verklig genom diskurser, och socialt samspel kan inte förstås till 
fullo utan att man refererar till de diskurser som ger det mening. Som diskursanalytiker går således vår 
uppgift ut på att utforska relationen mellan diskurs och verklighet. (a.a. sid.484) 
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6.3	Beskrivning	och	bearbetning	av	empiri	
 
Efter en allmän inledning hur jag initialt tog mig an studiens empiri, beskrivs de två 
grupperingarna och deras förutsättningar lite närmare, för att sedan avslutningsvis synliggöra 
den kritik som kan finnas på genomfört metodval. 

6.3.1 Urval och genomförande 

Studien bygger på ett urval av förskolor genom sökning på kommuners hemsidor av förskolors 
presentationer. Genom att jag i min tjänst som universitetsadjunkt kommer i kontakt med 
förskolor genom uppdragsutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hos studenter 
på olika förskolor, valdes förskolor ut som jag inte tidigare varit i kontakt med. Fem 
förskolechefer kontaktades genom telefon. En förskolechef avböjde medverkan direkt i 
telefonsamtalet. En annan förskolechef behövde drygt en månads betänketid, men tackade nej 
till studien, efter det att informationsbrevet angående studien skickats ut via e-post. Detta 
informationsbrev skickades också ut till tre övriga förskolechefer. (Se bilaga A) Två av dem 
sade sig vara positiva och återkom efter ett antal dagar, när medarbetare informerats. En av 
dem kom jag bara i kontakt via telefonsvarare, men fick ett avböjande svar via e-mail genom 
det informationsbrev jag skickat ut. De två förskoleområden som sedan blev aktuella finns i två 
kommuner av ungefär samma storlek med ett invånarantal på ca 20 000 invånare. En 
gruppering av personal i dessa två kommuner följdes på sina träffar från mars 2015 till augusti 
2015. Denna tidsperiod var utvald på grund av att tema och projekt följs upp inför sommaren, 
för att sedan vara utgångspunkt inför arbetet kommande höst. 
 
I en av kommunerna benämns gruppen pedagogiskt råd och det består av en representant för 
varje avdelning på en förskola, tillsammans med förskolechef och pedagogisk 
utvecklingsledare inom förskoleområdet. Förskolechefen har haft sin anställning som 
förskolechef i området ca två år, när empirin samlas in. Förskolan består av åtta avdelningar, 
och ingår i ett förskolechefsområde med ytterligare två förskolor. De träffas i det pedagogiska 
rådet två timmar varje månad. I det pedagogiska rådet diskuteras och reflekteras hur arbetet i 
förhållande till det projekt man håller på med fortlöper. Som stöd i detta arbete används en 
powerpointpresentation. Emellanåt diskuteras också litteratur där man är förberedd genom att 
ha läst vissa kapitel innan aktuellt tillfälle. Jag har besökt den förskolan där ett pedagogiskt råd 
bildats fyra tillfällen under våren och ett tillfälle under hösten. Jag har även träffat pedagogisk 
utvecklingsledare och förskolechef vid ett tillfälle, där de berättade om hur de tänker angående 
grunderna i det systematiska kvalitetsarbetet. Strukturen för kvalitetsarbetet i kommunen 
innebär att varje enhet i utbildningsförvaltningen med jämna mellanrum lämnar in respektive 
redovisning enligt förutbestämda områden. Varje förskola har frihet att utgå från det underlag 
som de själva finner givande. Förskoleområdet har skapat en struktur i det systematiska 
kvalitetsarbetet i form av ett årshjul. Här synliggörs vad som ska fokuseras varje månad. 
Förutom detta har inom förskoleområdet skapats ett system som kallas reflektionsmallar, där 
respektive arbetslag en gång i veckan skriver information/reflektion om vad de fokuserat i 
verksamheten. Förskolechefen och den pedagogiska utvecklingsledaren ger skriftlig 
återkoppling på dessa reflektionsmallar veckovis, och i ett rullande schema träffar den 
pedagogiska utvecklingsledaren respektive arbetslag/avdelning för att reflektera vidare kring 
dessa. Det finns olikfärgade mallar (blå, röd, grön och orange) som används för olika syften 
som veckoreflektion, månadsreflektion, utvärderingsmall i förhållande till läroplanens 
strävansmål och innehåll i förhållande till prioriterade målområden i läroplanen. 
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I den andra kommunen består grupperingen av förskolechef och representanter inom 
förskolechefsområdets tre förskolor (kan representeras av både förskollärare och barnskötare). 
Samordnargruppen består av både förskollärare och barnskötare, och har funnits sedan 2008. 
En representant för varje förskola finns med i gruppen. Representantskapet i samordnargruppen 
är inte vald på någon viss tid. Det innebär att de är tre personer tillsammans med förskolechef 
som är kvalitetssamordnare och är språkrör ut till övrig personal. Totalt består de tre 
förskolorna av åtta avdelningar. Förskolechefen har innehaft förskolechefstjänsten sedan april 
2014. På grund av Skolinspektionens kritik att inte personal och politiker har tillräcklig 
kännedom om verksamheten ska ett kommungemensamt dataverktyg i förhållande till 
kvalitetsarbete införas, vid namn Stratsys. Det verktyget finns kommunövergripande i 
kommunens alla förvaltningar. I det övergripande kvalitetsverktyget Stratsys, som kommunen 
köpt licens på, är begrepp som formspråk, effektivitet, aktiviteter, rapportering och 
rapporteringsprocesser vanligt förekommande. Stratsys kvalitetssystem används genomgående 
i kommunens förvaltningar där begreppet nyckeltal används, vilket innebär att det görs 
jämförelse mellan olika förskolor respektive olika kommuner. I vissa fall mäts nyckeltalen i 
förhållande till rikets genomsnitt. Resultat av exempelvis enkäter visas i form av olika färger i 
form av nyckeltal. I Stratsys koncept ingår en föräldraenkät som skickas ut till berörda hushåll 
under hösten, och resultatet av den kommer tillbaka till respektive förskola runt nyår. Här 
jämförs respektive förskola genom nyckeltal röd, gul och grön. Om det lyser rött i Stratsys 
innebär det ett resultat som behöver åtgärdas. Grön färg innebär bra resultat, 100% , på enkäter 
från barn och föräldrar. Kommunen strävar efter ett målvärde på 80%. Vissa frågor i 
analysarbetet återkommer exempelvis vid genomförd aktivitet: Fick genomförd aktivitet 
genomslag för nyckeltalen? Om inte, förändra/plocka bort. Har aktiviteten blivit en rutin? 
Förändra/ plocka bort? Olika områden återkommer med jämna mellanrum exempelvis ” hur 
mår barngruppen”, likaså likabehandlingsarbetet. När jag besöker samrådsgruppen vid första 
tillfället är de i initialskedet att sätta sig in i hur Stratsys är tänkt att fungera i den pedagogiska 
praktiken. 
Ett utgångsmaterial för förskoleområdet är också Skolverkets underlag i form av en ”snurra” 
med frågorna: Var är vi, Vart ska vi, Hur gör vi och Hur blev det? 
 
I det förskoleområde som bildat samordnargrupp har jag deltagit på tre träffar under våren och 
en träff under hösten. Det innebär att de olika personalgrupperna är i olika faser i sitt 
systematiska kvalitetsarbete. Gruppen som benämns samordnargruppen är i initialskedet att 
samla ihop och bearbeta material som grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Materialet 
ska presenteras för övrig personal i början av hösten 2015. Den andra gruppen vid namn 
pedagogiskt råd använder ett internt utarbetat material som de utgår ifrån. 

6.3.2 Bearbetning av det empiriska materialet 

Jag har suttit med och lyssnat på de samtal som förts i båda grupperingarna. Jag har inte varit 
aktiv i samtalet, förutom om jag har frågat något som jag i sammanhanget behövde ha 
förtydligat. Samtalen har spelats in, totalt 13 timmar och 59 minuters inspelningstid, varav 7 
timmar och 18 minuter av denna tid transkriberats till text (130 sidor). Valet av transkriberad 
text är där det i samtalen diskuteras i förhållande till innehåll, verksamhet kopplat till 
systematiskt kvalitetsarbete. Den text som inte transkriberats innehåller exempelvis 
powerpointpresentationer (De omtalas i texten när de förekommer) och pauser, där allmänt prat 
förekommit och där tid tagits till att ta fram olika dokument när inte tekniken i arbetsprocessen 
i någon grupp fungerat fullt ut. Utifrån den teoretiska bakgrunden har materialet analyserats 
utifrån ett öppet förhållningssätt, där det inte fanns några förutbestämda kategorier. Under 
arbetets gång har formuleringar växt fram och kategoriserats i förhållande till 
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frågeställningarna: Vad synliggörs i samtalen mellan personal om systematiskt kvalitetsarbete? 
och Hur kommer olika diskurser till uttryck? Markering i texten med olika färg på 
överstrykningspennor har tydliggjort de olika kategorierna i den transkriberade texten. I de 
moment som inte transkriberats har anteckningar gjorts i förhållande till det som uttalas efter att 
ha avlyssnats gång på gång på gång. Genom otaliga avlyssningar och läsning av det 
transkriberade materialet framstod vissa begrepp tydligare än andra. Begrepp som tydligt 
återkom och som språkligt, innehållsmässigt och ideologiskt hörde samman har kategoriserats.  
När de gång på gång kategoriserats i förhållande till den teoribakgrund som beskrivits, växte 
till slut fram ett förhållandevis stort antal meningsbärande kluster som inte minst ideologiskt 
hörde samman. Efter ytterligare bearbetning och läsning av litteratur kunde vissa av dem 
sammanföras till ett mindre antal, vilka tillsammans ringar in och bildar en helhet för den 
förskolepraktik som diskuteras i samtalen. 
 

6.4	Metodkritik	
 
Fokus i studien har varit den formulerade begreppsapparat som utspelar sig när ett antal 
pedagoger samlas och diskuterar olika skeenden i systematiskt kvalitetsarbete. Det som inte 
framkommer i denna studie är hur ”talet om” realiseras i den pedagogiska praktiken.	Det skulle 
kunna anses vara en svaghet i studien, vilken inte aktualiserar hur de olika diskurserna tar sig 
uttryck i praktiken. Utifrån vad Foucault alltså säger skulle det däremot vara intressant att se 
om de diskurser som utkristalliserat sig i studien verkligen figurerar och finner stöd och 
växtkraft i verksamheten med barnen. 
 
När det gäller bearbetning av empiri diskuterar både Alvesson och Sköldberg (2008) och 
Bryman (2011) att det finns risk för att överbetona vissa utsagor i förhållande till faktiska 
förhållanden. Återupprepat lyssnande och läsande för att säkerställa att de utsagor som 
presenteras är frekventa och relevanta har gjorts gång på gång. Dock kan inte uteslutas att om 
någon annan person analyserat materialet skulle till viss del andra utsagor fokuseras. Jag vill 
som forskare även poängtera att det inte i studien framgår på vilket sätt min närvaro i de båda 
grupperingarna påverkade vilka utsagor som uttalades av respektive gruppmedlemmar. Det kan 
därför inte uteslutas att jag som forskare kan ha påverkat gruppmedlemmarnas utsagor. 	
 
Det kan också ifrågasättas varför studien tar sitt avstamp i 1960-talets styrdokument. Kritiska 
röster skulle kunna hävda att det inte ger en fullständig överblick över de begrepp som använts 
i förskolans styrande dokument över tid. Som skribent har jag stått inför ett antal 
ställningstagande, där detta var ett av dem. I slutet av 1960-talet påbörjades 
barnstugeutredningen (SOU 1972: 26-27) och en förändrad syn på barn som individer med 
förmågor och kompetenser framträder. Eftersom studiens huvudsyfte är att fånga de olika 
perspektiv som två personalgrupper tolkar systematiskt kvalitetsarbete i dagsläget, så ska inte 
huvuddelen av texten belysa begreppsapparaten historiskt. Jag utgår från att läsaren får 
tillräcklig information för att få ett sammanhang i texten genom den bakgrund jag inleder med. 
Att gräva ännu djupare och längre tillbaka i de dokument som styrt förskolan över tid ges inte 
utrymme till i denna studie. Det vore dock tillräckligt intressant som en dokumentstudie i sig.  
 

6.5	Forskningsetiska	överväganden	
 
För att värna om personerna i de två personalgruppernas integritet har hänsyn tagits till de 
etiska principer som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I det brev som 
skickades ut till de förskolor som valdes ut (se urval av förskolor i avsnitt 6.3, och bilaga A) 
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finns Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer CODEX (informationskrav, 
samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav) med. När det gäller informationskravet 
och samtyckekravet informerade förskolechef respektive medarbetare om studiens syfte. 
Eftersom jag överlät informationsansvaret till förskolechef har jag som forskare inte överblick 
över hela processen, och på vilket sätt denna forskning presenterades. Detta kan anses vara 
tveksamt i förhållande till om personal av någon anledning inte vill delta i studien. Det kan som 
enskild arbetstagare eventuellt upplevas obekvämt att neka till att delta i studien, om ett flertal 
av kollegorna är positiva. Vid de första träffarna i de olika personalgrupperingarna informerade 
jag om studiens syfte och vilken roll jag hade under samtalen. Även detta kan som ovan 
upplevas obekvämt av enskild arbetstagare att neka till deltagande, när forskaren finns på plats 
och övriga kollegor samtyckt. När det gäller konfidentialitetskravet har det varit viktigt att de 
uttalanden som skrivs fram endast ska kännas igen av enskilda personer eller aktuella 
personalkonstellationer. Den begynnelsebokstav som inleder uttalanden i resultatdelen står 
således inte för aktuell persons begynnelsebokstav i befintligt namn. I förhållande till min egen 
forskning är materialet ämnat endast för denna studie. 
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7	Resultat		
	

7.1	Resultatets	struktur	
	
I förhållande till syftet (sid.15) att synliggöra vilka diskursiva perspektiv som kommer till 
uttryck används följande frågeställningar: 

• Vad synliggörs i samtalen mellan personal om systematiskt kvalitetsarbete? 
• Hur kommer olika diskurser till uttryck? 

 
Vissa begrepp som ideologiskt hörde samman och frekvent återkom kategoriserades (se avsnitt 
6.3.2) i första skedet i flera grupperingar. Efter ytterligare bearbetning utkristalliserar sig ett 
färre antal kategorier i förhållande till processorientering och struktur-tradition. Dessa begrepp 
utgör grunden för hur resultatet kommer att presenteras i det följande, där de tre närmsta 
avsnitten har fokus i förhållande till processorientering och de nästkommande avsnitten i 
förhållande till struktur-tradition.  
 

7.2	Processorientering	
Den processorienterade diskursen tar hänsyn till uttalanden angående upplevelser i det skedda 
tillsammans med ett reflekterande förhållningssätt till sitt eget agerande i yrkesrollen och i 
förhållande till förskolans uppdrag. Här blir det värdefullt för respektive arbetstagare att 
försöka sätta sig in i andra perspektiv både i förhållande till barns perspektiv och övriga 
arbetskamraters perspektiv genom att lyssna till arbetskamrater för att ta del av deras 
erfarenheter och reflektera tillsammans. Olika värdebegrepp som etiska möten och dialog 
respekt, tillsammans, demokrati, hänsyn, trygghet, öppenhet och makt belyses. Nedan 
presenteras resultatet för pedagogiska rådet i förhållande till processorientering, för att därefter 
belysa samordnargruppens utsagor i förhållande till processorientering. 

7.2.1  Demokrati i Pedagogiska rådet 

Det pedagogiska rådet leds av en pedagogisk utvecklingsledare. (Förkortas fortsättningsvis: 
ped.utv.led). Vid den första träffen jag deltog i initierar ped.utv.led att varje deltagare i gruppen 
gestaltar demokratibegreppet med hjälp av en ståltråd. 
I samband med detta uttrycker en person i pedagogiska rådet följande: 
 

P: Äm, demokrati tycker jag, många gånger tänker man politik … Jätteviktigt att vi jobbar med demokratin, 
det står i läroplanen att vi ska jobba med den,…vi pratar delaktighet, att barnen ska vara delaktiga, att vi 
ska lyssna och göra deras röster hörda...kommer vi dit egentligen, är vi, har vi barnen med oss i 
delaktigheten, i demokratin och som någon sa, demokrati, vad är det egentligen? Det kanske är  
demokrati, vad kan demokrati vara? 
 

På frågan från den pedagogiska utvecklingsledaren om hur avdelningarna har diskuterat runt 
begreppet sedan de träffades förra gången svarar en av deltagarna följande: 

 
L: Äh, nä, utifrån orden respekt, tillsammans, hänsyn i grupp, trygghet, öppenhet, makt, bestämma, 
rättvisa och hänsyn. Och vi diskuterade att det handlar ju då om att alla ska vara välkomna och att 
vi ska ha en vikänsla, där man är tillsammans och det skapar trygghet.[…] Äh, vi behöver en 
samsyn och genomtänkt arbetssätt för att vi ska kunna se alla. Vi pratade också lite om 
maktförhållande barn-pedagog, barn-barn. Fördelningen av makten och inflytande och delaktighet. 
Vi har även diskuterat sen efter, hänsyn, vad är hänsyn för barn, vad är hänsyn för oss, äh, hur visar 
dom hänsyn? Förstår alla ordet hänsyn? Vad betyder det? Nä men alltså, så vi bara börjat spåna 
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lite på det ordet. Men sen hur det kommer in i vardagen, äh, utifrån föräldrarnas och barns, eller 
dom har uttryckt då att barnen tycker om rörelse och dans. Så har vi tatt tillvara på det, så vi har 
gjort dansgolv och grejer inne. Och i vårt projekt kring dans, får barnen möta dans i dator, Ipad, 
dansgolv i stora motorikrummet, olika möjligheter till dans finns tillgängliga. Barnen frågar och tar 
egna initiativ. Äh, vi synliggör varje barns erfarenheter kring dans och vi dansar danser från olika 
kulturer. Äh, vi bearbetar på olika sätt 100-språklighet, mycket rörelse. Demokratin finns i att alla 
blir sedda, och få ta del av varandras världar. Och barnen ges möjlighet att uttrycka sig på olika 
sätt, och förmedla det som ligger närmast dom då. Och vi gör medvetna val, när vi kommer med 
grupperna då, äh, då vi delar in i mindre grupper. Äh, vi tänker på att möjliggöra för att alla ska få 
ta plats, synas utifrån sina förutsättningar. […] Vid återkoppling så får vi möjlighet att lyssna in 
barnens tankar och utmana dom, och demokrati är att barnen ges möjlighet till ytterligare 
inflytande, och få tillbaka sin upplevelse vi ger med dansen. 

 
I citatet ovan visas en tydlig ambition på att alla barn ska bli sedda i förhållande till den person 
de är. Begrepp som demokrati, hänsyn, respekt, makt, delaktighet och 100-språklighet sätts i 
fokus. 

 
När de olika personalgrupperna träffas i förhållande till läroplansuppföljning och ”opponerar” 
på varandras texter uppmärksammar förskolechefen personalgruppen på vad som skrevs i den 
gröna mallen för ett år sedan angående rubriken Barns inflytande i läroplanen. Nu menar 
förskolechefen att hen ser ett annat och förändrat resultat beroende på vad som skrivs detta året. 
Förskolechefen menar att barns inflytande nu fått en djupare innebörd i jämförelse med vad 
som skrev i föregående års sammanställning av barns inflytande. Angående Barns inflytande 
diskuteras även både personalens eget förhållningssätt och miljöns betydelse. 
 

W: Ni har ett bra sätt att utvärdera även här, hela tiden kopplat till Lpfö och mycket reflektion. 
 
Här kopplas också förskollärares särskilda ansvar för systematiskt kvalitetsarbetet i förhållande 
till de reviderade skrivningarna i läroplanen tillsammans med att uppföljning, utvärdering och 
utveckling. (Lpfö98 Rev. 2010). 
 
När det gäller ett av de resultat som ska sammanfattas uttrycks följande: 
 

Z: Jag måste säga att det här demokratibegreppet som vi började och… gjorde att vi lyfte fram det, att 
man liksom blev säkrare både i sina tankar och sitt arbetssätt. 

 
Arbetet med demokratibegreppet i personalgruppen och hur det påverkat arbetssättet med 
barnen återkommer i diskussionen. 

7.2.2 Perspektivbyte i Pedagogiska rådet 

Vid en av träffarna diskuteras erfarenhetsutbyte i förhållande till hur det gemensamma projektet 
fortskrider. En av avdelningspersonalen berättar att barnen intresserade sig för andra saker än 
det personalen hade tänkt.  
 

Z: Vi ser inte det som att vi spårar ut, utan vi ser bara att vi tar en liten omväg, men vi hinner, vi 
har hela tiden tågprojektet igång också. 
O: Det blir inte som man tänker sig. Tågen kör ju när det är mörkt också, alltså lite… 
Z: Ja 
O: Lite så där 
P: Det är inte bara stambanan, det är Krösatåget också… 

 
Ovan är ett exempel på att personalen belyser barnens intresse samtidigt som det uttrycks att 
tolkningen är från vuxenperspektiv. Nedan belyses ett uttalande där en avdelning har visat en 
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skuggsaga från You Tube för barnen, som inspiration för att barnen själva ska göra en 
skuggsaga.  
 

P: Jag tänkte på den skuggdansen där, den är väldigt gripande känslomässigt. 
O: Ja 
Flera personer: Mmm… 
P: Hur mötte, hur reagerade barnen, vad fick ni från barnen, vad hände? 
Z: Inte några såna där kraftiga reaktioner så, utan bara att dom satt och diskuterade och dom, det 
var inte alla som såg det på det viset heller. 
L: Nä. 
P: Jag har ju en vuxen tolkning. 
 

Samtalet fortsätter angående barnens visade intresse för dans. Diskussion om att filma, för att få 
syn på sitt eget agerande och för att upptäcka barnens intresse diskuteras. 

 
L: Äh, sen är det här att vi dansar inne på avdelningen också, på vårt dansgolv. När vi gjorde 
utifrån en utvärdering i höstas, med dom gröna mallarna då, så var det ju så att vi använde inte så 
mycket IT, ipad och såna saker, så det har vi gjort, vi har försökt att börja använda mycket mer 
och barnen är involverade i och använda IT. 

 
Vid nästa träff fortsätter respektive representant genom powerpointpresentation att 
beskriva processen i det pågående projektet. Den personal som ovan presenterade hur de 
arbetar med projektet vid förra tillfället fortsätter berättelsen gången efter. 
Den pedagogiska utvecklingsledaren utmanar med frågeställningen nedan. 

	
Ped.utv.led: Vad fick ni för tankar då när ni såg allt detta barnen gjorde? Vad tänker ni då kring 
om vi tar kring demokratin som exempel? 
A: Ja, men det var ju det jag sa innan, att vi känner att vi måste ge dom mer chans att vara med, i 
att vi inte behöver ta steget före. 
Ped.utv.led: Var det, fick ni syn på det tydligt när ni tittade på bilderna, eller var det innan eller 
var det efter ni började tänka så? Jag blev så nyfiken bara, när den bara kom så till er. Var det 
när ni tittade på bilderna eller var det innan? 
A: Nä men det med, hur vi delar upp grupperna det var helt enkelt att XXX (namn på personal) 
började dela upp dom… 
Ped.utv.led: Ja 
Z: … på det viset, sen så efteråt så pratade vi då om hur bra det var att göra på det sättet. 
Ped.utv.led: Bra. 
A: Och sen härvid var det också, som visar på hur dom var smarta och gjorde efter det som vi 
bara hade lagt fram som inspiration då. Sen satte vi, tryckte vi ut massor av dom här bilderna och 
satte upp på våran anslagstavla. Då har dom tittat på dom mycket i fria verksamheten eller vad 
man säger. Och sen har vi även satt oss tillsammans med några barn då och då, och försökt prata 
mer om det. Försökt och skriva upp lite vad dom har sagt. Och det… vi upplever lite att det kan 
vara svårt och hitta dom där rätta frågorna. Få dom till att utveckla det mer. Så det är väl nånting 
som man känner att man skulle kunna få tips av, dom där bra frågorna. 
L: Vad känner du att ni har lätt att ställa, alltså ledande frågor eller… 
A: Ja, men vi vill inte ställa ledande frågor. 
L: Nä 
Z: … och samtidigt så kanske vi behöver pusha lite för att… 
Ped.utv.led: mmm…	
Z: …den där balansen. 
Ped.utv.led: Vad tänker ni? Har ni nåt förslag? 
L: Jag känner att det är jättesvårt. 
Flera personer: Mmm. 
 
 

Återkommande har deltagarna diskuterat att den diskussion de haft angående 
demokratibegreppet tillsammans i pedagogiska rådet och i arbetslaget har fått effekter. 
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7.2.3 Reflektion i Pedagogiska rådet 

Deltagarna uttrycker att organisationen och fokuseringen på projektet har bidragit till 
personalens kunskapsutveckling. En av deltagarna lyfter att de didaktiska frågorna (varför, vad 
och hur) behöver finnas med i arbetet hela tiden. Nedan ges exempel på hur deltagarna anser att 
deras yrkesroll förändrats.  

 
Z: Och det man ser också under årets gång på oss, så är det att vi har ju ett helt annat lärande och 
vi använder det mycket mycket mer, som dom här orden och det som vi pratat om. 
W: Mmm 
L: Mmm 
L: Men det är ju en analys 
Z: Ja, och resultat också. 
L: Ja 
Z: Det gör vi ju mer och mer. 
L: Absolut 
L: Vi använder nya ord. 
Z: Ja, men att vi lär oss på ett helt annat nytt sätt och benämner kunskapen och lärandet och på ett 
helt annat sätt än vi har gjort förut. 
L: Mmm helt klart. […] Vi använder vår kunskap på ett helt annat sätt än vad vi gjort förut. 
Z: Vi mer och mer utmanar oss själva också. Man vågar, eller vågar och vågar, man måste liksom 
gå in på områden där jag inte är säker och trygg och känner mig hemma. 
[…] 
Fast du har inte valet att säga, nä men jag är mycket mer hemma på…så då gör vi det för jag 
tycker det är roligt eller jag trivs med det…  
L: Nä, det går ju inte. 
Z: Du måste. Det är din skyldighet att göra, ge det också. 
L: Absolut, och det gör ju att man lär. 
Z: Innan har man nog varit lite mer, ja men jag gör 
W: Men jag tror att det tänket, det lever fortfarande lite så där, det är att många vill, man 
diskuterar gärna, jag men jag gör gärna, jag håller på med teater för jag är mer säker. 
Z: Ja, men vi har börjat och… 
W: Jo 
L: Men sen ska man ju inte förkasta det heller, för man ska ta tillvara allas… 
L: Naturligtvis 
L: …kompetenser och allas saker och delge och… 
Z: Absolut 
W:… men man kan ju ändå säga att vi vågar byta områden. 

 
Det uttrycks även att ett kommande utvecklingsområde är att i fortsättningen knyta 
verksamheten mera till forskning. 

 
Metaforer finns med i talet. Metaforerna bidrar till att samtalet får flera dimensioner. 

 
Ped.utv.led: Ja, jag tänker bara på det här med, vi har ju pratat om det här med hur länge ska jag 
få befinna mig i stillhetens mellanrum, hur viktigt det kan va, men också XXX (namn på personal), 
ni var inne på det på eran reflektion sist, just det här, hur sprider vi doften, så att det händer 
nånting. Jag har gjort det här i denna gruppen och jag vill ju förmedla nånting till dom som var 
där. Hur sprider vi doften häremellan? 
… Vilken konstellation behöver vi ha tror vi i morgon för att vi, utifrån dom relationerna vi hade 
idag när det här hände. Ska vi koppla ihop dig och mig i morgon, vad händer då? 
[…] 
O: På nåt sätt plantera vidare. 
[…] 
Ped.utv.led.: Vilken spännande reflektion! Vi behöver ju redskapet film för att vidga våra ögon och 
vidgade vi, tankarna. 
[…] T: Men alltså, det kryper in i hjärnan, visst möjliggöra, det är det jag måste göra, alltså vi 
själva växer också med barnen och dom här olika, eller som du sa nu till exempel sprida doften.	
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I det pedagogiska rådets förskoleområde belyses även svårigheter angående att formulera sig 
skriftligt så att läsaren förstår.  
 

Z: När man är i skrivandet, så glömmer man att nu ska man… 
W: för andra… 
Z: skriva för någon som inte varit i det alls har varit med ska kunna läsa ut 
L: Det är det jag känner jag med, 
W: Vi måste bli bättre… 
L: …som förstagångsläsare hade jag inte känt igen det om jag inte varit inne i ruljangsen. 
Z: Får jag säga en sak som självkritik här? 
W: Vi har ju faktiskt totalt missat att ha en egen reflektionsfråga under hela projektet… 
L: Okey 
Z:… som ni hade angående sinnlighet eller det där, och det är ju en jättelärdom här nu att det ska 
ju vi gå vidare.. 
W Att ha en utgångsfråga 
Z: Ja 

 
Dessa kommentarer angående svårigheten att formulera sig skriftligt och att ha en utgångsfråga 
gäller flera läroplansområden. Här belyses också en kritisk aspekt från en medarbetare som inte 
fullt ut kan följa med i texten. Vikten av ett bra samarbetsklimat som skapas mellan personalen 
belyses också, där det framgår att man vill bli utmanad. 
 

L: Tillåtande klimat gör att man vågar säga bu och bä. Vi märker hur mycket vi har utvecklats sen i 
höstas. 
[…] 
W: Så kommer det aldrig en återkoppling med reflektionsbilder samtal pedagog – barn eller barn-
barn, det känner jag att det måste. Att vi måste bli bättre både vi och som en tankeidé, både i ert 
arbetslag och i vårt arbetslag…  
Z: Ja. 
W:…det är liksom att man fortsätter. Det är där tror jag… 
L: Absolut. Det tycker jag med 
W: Det har jag saknat 
L: Det förstår jag om ni inte har några att reflektera med, väldigt svårt 
W: Jo fast ändå, men det ger så mycket…Reflektion ger jätte mycket.  
L: Absolut 
W: Lägger du fram en aktivitet som du har gjort med barn, du visar bilderna, det ger, dom ser ju nåt 
annat på bilden och visar dom ett annat intresse, dom visar kanske, dom kanske inte va så när i 
aktiviteten, men får de bilderna har de kanske ändå förstått vad vi gjorde eller var syftet var. 
Z: Ja, eller kanske har de varit med på sitt vis.  

 
Deltagarna uttrycker att ett resultat av gemensamma reflektioner på förskolan är att man är 
medveten om utvärdering i vardagen, där man kan göra visst arbete i verksamheten. Man 
behöver inte gå ifrån verksamheten. Tidigare dubbelarbetade man mera. Nu uttrycker 
deltagarna att de använder de förutsättningar de har till kvalitetsarbete effektivare. 

7.2.4 Förståelseorientering i Samordnargruppen 

Representanterna i samordnargruppen representerar tre förskolor och deras roll är att fokusera 
på kvalitetsarbetet och tillsammans med förskolechefen ta ett övergripande ansvar för det 
systematiska kvalitetsarbetet och vara språkrör till övriga kollegor. Det underlag som skapas i 
en pärm till kommande systematiska kvalitetsarbete i form av en pärm är tänkt som stöd för att 
alla i arbetslaget ska driva det systematiska kvalitetsarbetet. Underlaget ska skapa 
förutsättningar för att det blir allas ansvar och att man får syn på sitt eget arbete för vidare 
diskussion i arbetslaget. Vikten av att förstå varför man gör saker betonas. För att skapa 
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förståelse för pärmens grund uttrycker förskolechefen att implementeringen av innehållet i 
pärmen ska ses över tid, samtidigt som kvalitetsverktyget Stratsys behöver diskuteras. 

 
Fsk.ch.: Och sen likadant så känner vi också, jag menar att diskutera Statsys, det kan man göra, 
men vet man inte varför man diskuterar det så diskuterar man det kanske på ett annat sätt bara för 
att man ska diskutera det. Det är bättre liksom att se den röda tråden. Att nu gör vi detta för det 
kommer vi att ta med oss i det arbetet att det byggs vidare då. 

 
I samordnargruppen framkommer även synpunkter om att materialet ibland kan vara för styrt. 
Det uttrycks genom följande:	
 

A: Vi har ju ändå, jag tycker ändå, vi har ju gett möjlighet, alltså det finns ju ändå detta,  
S: mmm 
G:…som en öppning på att man också får prata om   
S:… om andra saker 
A:… om andra viktiga saker, inte bara det här utan… 
A:. ..Det är ju dom här punkterna också. 
Så man ger ju en öppning för båda sakerna menar jag, för ibland kan man, kan det ju va så att det 
blir för styrt, att folk liksom tycker att det finns ju, jag menar, skulle du inte komma, för du hade 
jättemånga viktiga punkter här och då missar, jamen… 

 
För att materialet i pärmen ska vara anpassat för respektive avdelning diskuteras vilka rubriker 
som ska finnas. Representanterna i samordnargruppen diskuterar och tycker det är viktigt att 
det anpassas så flexibelt som möjligt: 
 

A: Jag tror du missar liksom, äh, den där helheten,  
G: mmm 
A: …alltså den här helheten av att på den här förskolan jobbar vi med språkpåsar och… 
A: …vi tänker så här kring det 
S: mmm 
A: Alltså, man påminner alla på något vis. Hallå, kommer ni ihåg, vad är detta? Och hur gör vi nu, 
är det viktigt för alla här att kunna ha AKK(Alternativ kompletterande kommunikation) till exempel. 
Men visst, man kan tycka att det kommer till avdelningen, för det står ju här att du ska göra det. 
Fsk.ch.: Så tänker jag med, men tänk som XXX (namn på en förskoleavdelning), ni har ju vatt 
väldigt genomgående och kanonduktiga på språkpåsar, men så helt plötsligt så kanske XXX (namn 
på en förskoleavdelning) får en barngrupp som att nu måste vi tagga stad ordentligt med AKK. Då 
måste ju kanske den avdelningen få lyfta sin AKK och minska språkpåsarna. 
A: mmm, absolut. 
G: mmm 
Fsk.ch.: Och här kanske det inte alltid bara är AKK, utan det är faktiskt Bornholmsmodellen,        
alltså jag bara… 
G: mmm 
Fsk.ch.: Så att vi inte låser oss fast husvis också. 
G: Nä, för jag tänker, kan det inte stå både och, förskola/avdelning, så har man ett val hur man vill 
jobba, för det kan ju ändra sig också från läsår till läsår. 
Fsk.ch.: Vi kan skriva det, förtydliga det, för annars kan det bli diskussion, vad menas med detta? 
G: Ja. Utifrån vår språkprofil kommer vår förskola/ avdelning att jobba med… 
Fsk.ch.: mmm 
G: Och då skriver man där, för det står tema, det magiska trädet, dss, dss, dss 

 
Förskolechefen poängterar också att det inte får bli för många delar att fokusera samtidigt.  
 

Fsk.ch.: Och så hoppade vi över mål för husen, utan vi gick ju ner på att man ska ha ett eget mål  
på avdelningen 
Flera: Ja 
Fsk,ch.:Men var ser vi det? Vårt egna mål på avdelningen? 
G: Men är inte…, nä, det är det kanske inte. Temafokus. Jag känner, det får inte bli för många delar, 
så folk inte vet vad dom håller på med. 
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A: Men det skulle…Det var ju mer målet i arbetet tillsammans med barnen. 
Fsk,ch.: mmm 

 
Det poängteras att innehållet i pärmen ska vara ett levande material som förändras efter 
behov och all personal ska känna igen sig i arbetsgången. Parallellt med att organisera och 
tydliggöra materialet, så talar gruppen samtidigt om vikten av att få förståelse för varför 
man skriver, om inte förståelse finns sker ingen utveckling. 

 

7.2.5 Barns inflytande i Samordnargruppen 

I förhållande till språkarbetet i den lokala mallen i form av ett träd diskuteras barns inflytande 
kopplat till aktuellt tema. Barns inflytande aktualiseras vidare under diskussionen. 
 

A: Jo, men det är bara det att när du går in på barns inflytande, då pratar du ju som barnen hittade 
15 stenar och vi byggde det här… Dom har ju inte bestämt ett enda dugg om detta. 
[…] 
Fsk.ch.: Vi ska bli så medvetna som möjligt. Det är det stammen gör. 

 
Dialogen mellan deltagarna i samordnargruppen tar djupare dimensioner i förhållande till 
barns inflytande och det ifrågasätts om det är verkligt inflytande om någon aktivitet utgår 
från de femton stenar barnen hittat.  
 

7.2.6 Återkoppling i Samordnargruppen 

Samordnargruppens medlemmar efterlyser feedback från förvaltningsnivå på de resultat som 
skickas in. Här aktualiseras också en föräldraenkät som genomförs med en regelbundenhet. 
Frågan Vad får vi tillbaka ställs. Gruppen uttrycker att de vill veta vad som händer med det 
material som skickas in till förvaltningsnivå. De uttrycker en önskan om att huvudmannen ska 
argumentera för gjorda val. Man menar att det skulle skapa större förståelse bland personalen 
på fältet angående gjorda val, som ex. varför man valt en kommunövergripande studiedag med 
visst tema vid terminsstart. Argumentation runt gjorda val saknas. En av deltagarna efterlyser 
argument som: 
 

G: Vi har sett detta, därför har vi arrangerat… 
 

7.3	Struktur-tradition	
	
Den struktur/traditionsorienterade diskursen tar hänsyn till uttalanden som handlar om 
organisation och administration och där respektive personalgrupp försöker skapa rutiner och 
struktur i det material som hanteras. Hit hör också den traditionsdiskurs som beskrivs i 
bakgrunden i förhållande till de begrepp som var brukliga på 1960-talet. Nedan presenteras 
resultatet för pedagogiska rådet i förhållande till struktur-tradition, för att därefter belysa 
samordnargruppens utsagor i förhållande till struktur-tradition. 
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7.3.1 Underlag i Pedagogiska rådet 

I det pedagogiska rådets förskoleområde har alla avdelningar förberett sig för 
läroplansuppföljning en dag när förskoleområdets förskolor är stängda. (Vanligt förekommande 
att kommuner beslutar om att förskolor kan stänga ett antal dagar för personalens 
kompetensutveckling etc.). Det innebär att de målområden som arbetats med i projektet har 
skrivits i de gröna mallarna som är gemensamma för området. Personalen delas in i tvärgrupper 
under stängningsdagen, där respektive personer förberett sig på att ”opponera” på varandras 
texter. Dagen inleds med att förskolechef ber respektive arbetslag skriva en sammanfattande 
kommentar efter de diskussioner som förs under dagen. Dessa skriftliga sammanfattningar 
kommer sedan att användas som grund i den läroplansuppföljning som ska skickas centralt till 
förvaltningen i början av hösten. Utifrån denna sammanställning formulerar förskolechef, 
biträdande förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare åtgärder för utveckling. 
 

L: Då känner jag så här, att om man ser till hur de gröna mallarna är uppstrukturerade […] Det du 
berättar där skulle varit med där […]Skriver man för lite? 

 
Flera personer uttrycker att det är enklare att formulera sina tankar verbalt, och beroende på 
erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i andra kommuner jämförs hur mycket man skriver i 
förhållande till det aktuella materialet. Vikten av att synliggöra varför betonas, när man i den 
gröna mallen ser att hur-frågan är lättare att formulera.  Frågan om användning av BRUK 
(Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet -Skolverkets självskattningsmaterial) 
Skolverkets utvärderingsunderlag) diskuteras för att se om man får med alla läroplansområden. 
(BRUK-materialet finns med i enhetens årshjul). Där har någon deltagare i gruppen erfarenhet 
sen tidigare och tycker att det är ett bra material och man kan ”bocka av” så att man inte missar 
något. I förhållande till att man tycker någon avdelning saknar dokumentation angående ett 
läroplansområde, förs en diskussion där övrig personal reflekterar över att de själva inte 
synliggör ett av läroplansområdena exempelvis Normer och värden tillräckligt. Under 
diskussionen framkommer även att utgångsläget borde varit tydligare formulerat. Samtliga 
deltagare i gruppen uttrycker att de behöver vara tydligare med nuläge för att uttrycka sig om 
åtgärder för utveckling. I opponeringen på en av avdelningarnas formuleringar uttrycks 
följande: 
 

L: Jag upplever liksom att det behövs mer tydlighet och struktur 
W: Mmm 
L: För annars vet jag inte att det gått från den gången från sinnena till bubblorna och till vattnet. 
 

Det återkommer i diskussionen att det saknas information emellanåt i alla mallar för att den 
som läser (i denna situation: opponera) ska få en förståelse för vad som händer i projektet. 
Det ges tips om vilken information som kan skrivas i projektmallen för att effektivisera och inte 
behöva skriva samma information flera gånger. Representanten för en nyöppnad avdelning 
hävdar att arbetet med barnen fungerar, men att man behöver utveckla dokumentationen 
angående sin verksamhet. Någon av opponenterna uttrycker att den nyöppnade avdelningens 
personal har fått arbeta med allt samtidigt, och de avdelningar som haft verksamhet länge har 
bättre förutsättningar för att det skrivna ordet får större plats. 
Vikten av att varje arbetslag får tid för reflektion belyses också, där det poängteras att det är 
viktigt att tiden används till det den är tänkt för. 
Det diskuteras också om förutsättningar för att genomföra dokumentationen i det systematiska 
kvalitetsarbetet, där svårigheter angående att få tid till det när inte det finns ordinarie personal 
på plats.  
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Diskussion om vikten i arbetslaget av att synliggöra läroplansområden genom skrift, som man 
inte är så bekväm med och vikten av att diskutera ord och begrepp. Det skulle kunna 
synliggöras genom att man kopplar fler läroplansområden till projektet och synliggör genom 
skrift. Vid en av avdelningsopponeringarna uttrycker en av opponenterna:  
 

Z: Ni har så många kloka formuleringar, så man tänker bara; Ja, just det, så är det ju. och att ni vet 
ju vilka medel ni ska ha när ni säkrar det också, att ni använder dom här som BRUK och dom 
observationerna och det till att säkra det ni gör. 

 

7.3.2 Förutsättningar i Pedagogiska rådet 

Personalgruppen diskuterar angående hur arbetslagen använder den planeringstid de har till 
reflektion. All personal menar att de kan bli bättre på att använda den tid som finns till förfogande. 
Vikten av att reflektionen ska komma först och informationen sist betonas. Att sätta reflektionen i 
första hand visar att man är beredd att granska sitt arbetssätt.   
 

Z: Om vi hade haft en huvudfråga för oss, så hade vi också mycket lättare att nu fokuserar vi på 
detta.  

 
Därefter beskrivs resultatet av arbetet med normer och värden. Frågan, vad är ett resultat 
ställs. Fokus i fortsatt diskussion är de förutsättningar personalen skapar för att barnen 
ska få möjlighet att utvecklas inom projektet. När resultatet sedan har sammanställts och 
skrivits ned tror personalgruppen att de blandat analys och resultat. 
 
Att få tid till att dokumentera återkommer regelbundet. Flera personer uttrycker att de kan bli 
ännu bättre på att använda den tid de har till förfogande för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Personalen på en av avdelningarna gör en ansvarsfördelning angående vad som ska läggas in i 
de blå mallarna i förhållande till projektet. Där kan all personal läsa och få kännedom om vad 
som hänt. Någon använder post-itlappar för att komma ihåg vad som senare ska dokumenteras i 
datorn. Återigen diskuteras att det är viktigt att ha en dagordning på planeringstiden. De 
administrativa rutinerna och organisationen runt det systematiska kvalitetsarbetet får vid 
upprepade tillfällen i diskussionen utrymme vid träffen där man ”opponerar” på varandras 
skriftliga dokument. 
 
När det gäller personalorganisationen till hösten diskuteras byte om avdelning för viss personal. 
 

Z: Det blir som med barnen. Man blir i ett sammanhang. Detta har blivit ert sammanhang, nu blir det 
något annat i ett annat sammanhang. 

 
Innan terminsslut samlas återigen all personal i det pedagogiska rådets förskoleområde angående 
den läroplansuppföljningen som ägde rum två veckor tidigare. Genom powerpoint presenteras 
den läroplansuppföljning där förskolechef, biträdande förskolechef och pedagogisk 
utvecklingsledare tolkat den sammanställning av läroplanens målområden som skriftligt 
formulerades på stängningsdagen som ägde rum två veckor tidigare. Förskolechef, biträdande 
förskolechef och pedagogisk utvecklingsledare har i tolkningen formulerat Åtgärder för 
utveckling utifrån personalens egna skrivningar. Genom detta förfaringsätt betonar 
förskolechefen att personalen ska ha möjlighet att se en röd tråd i det arbete som gjorts inom de 
olika läroplansområdena, där avdelningspersonalens egna formuleringar ligger till grund. 
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Vid återsamlingen i slutet av läroplansuppföljningen lyfts förutsättningarna för systematiskt 
kvalitetsarbete; mallarna skiljer sig åt en del mellan förskolorna och ska justeras så att det blir 
samma utgångspunkter för alla. Det framkommer att det systematiska kvalitetsarbetet tar länge 
tid än vad som förväntas, så mer tid vid gemensamma träffar efterfrågas. Förslag lyfts på att 
fyra avdelningar följer varandras systematiska kvalitetsarbete under ett antal träffar regelbundet 
under året. 

7.3.3 Kvalitetsverktyg i Samordnargruppen 

Vid första träffen i samordnargruppen är kommunens kvalitetssamordnare (förkortas i dialogen 
nedan kv.sam.) med för att informera om Stratsys som kvalitetsverktyg och varför kommunen 
bestämt sig för att köpa licens på detta.  
 

Kv.sam: […]…back i vad det här egentligen handlar om, och  Stratsys är ju ett verktyg. Det är ett 
dataverktyg, det är ju inget…vad ska jag säga… när jag kom hit så sa man, vi arbetar med 
Stratsys, och det gör vi ju som ett verktyg, men vi arbetar ju med kvalitetsarbete och till hjälp har 
vi Stratsys för att se till var vi är för nån stans. Så att egentligen så skulle man vilja sudda ut det 
där Stratsys 
[…] 
Kv.sam.: Ja, det blir lite grann att man fastnar i, att man gör en benämning på någonting som 
egentligen. Vi skulle inte behöva nämna Stratsys… 
Fsk.ch.: Nää 
Kv.sam.:…på det sättet, men det har ju blivit nånting som, äh, vad ska vi säga ett lika med tecken. Vi 
pratar kvalitet, så pratar vi det. 
Kv.sam.: Att detta är bara ett dataverktyg, men det är ändå… Det är en hjälp för oss att hålla styr 
på, följa upp det vi gör. Men det är arbetet, och det är det jag vill ha det till också, är att vi 
arbetar inte i Stratsys, Stratsys är vårt liksom lite, inte kontrollverktyg, det är fel, men ändå det 
som vi har materialet i. 

	
Ovan introducerar kommunens kvalitetssamordnare det kvalitetsverktyg vid namn Stratsys som 
köpts in kommunövergripande. 

7.3.4 Underlag i Samordnargruppen 

De tre övriga träffarna är det enbart deltagarna i samordnargruppen som träffas. Under dessa tre 
träffar färdigställs det material som påbörjats tidigare under våren. En pärm skapas där 
förskolorna ska lägga information, på vuxennivå eller barnnivå, med samma struktur i alla 
pärmar, en så kallad lathund, och i förhållande till kvalitetsverktyget Stratsys (se avsnitt 6.3.1). 
Den pärm som arbetas fram innehåller blad och flikar med en stödstruktur för att som det 
uttrycks; tidsbespara och effektivisera kvalitetsarbetet så att inte kvalitetsarbetet ska spreta åt 
olika håll.	 
 

Fsk.ch.:  Vi håller på med en sån kvalitetspärm för vi känner att det är så mycket delar överallt. Det 
är kvalitetsarbetet på Stratsys som vi pratade om som liksom ligger löst då i vissa dokument eller i 
vissa papper och det är loggboken, med veckoplaneringen och sen är det ju utvärderingen och 
G: Massor, massor olika delar är det ju. 
Fsk.ch.:  Delar överallt. 
G: Ja 
Fsk.ch.:  Och då vill vi ha ihop det till en pärm, så att man liksom kan se att här är vi nu, och om fyra 
veckor händer det och vice versa.  
S: (Säger något som jag inte uppfattar.) 
Fsk.ch.:  Så detta är helt enkelt att vi sitter och diskuterar och vänder och vrider och försöker få ihop 
en grundpärm, som vi sen kan göra i tre ex, en till vardera hus.  
G: Så man inte sitter där och, Åh, nu måste det här dokumentet… 
Fsk.ch.:  Nä 
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G: … var färdigt och hon ska ha in det så. 
Fsk.ch.:  Nä 
G: Nä nu, och då vet vi att det ligger på lagom. Den här veckan måste vi diskutera detta och den här 
veckan måste vi diskutera det och ja… 

 
Rubrikerna i pärmen bygger på läroplanens rubriker och läroplanen ska finnas som skriftligt 
dokument i en plastficka. 
Det görs försök vid ett flertal tillfällen att använda samma ord som föreskrivs i läroplanen. 
Exempelvis i diskussion om ansvarsområden på vuxennivå diskuteras vilka begrepp som ska 
användas i materialet. Några av samordnargruppens medlemmar föreslår att det ska heta 
struktur eller ramar. Det innebär att det sker en fokusering i förhållande till läroplanens 
begrepp, i förhållande till andra begrepp som delvis kan inrymmas genom kvalitetsverktyget 
Stratsys, exempelvis aktiviteter, rapportering, nivåer, och nyckeltal.   
 
Eftersom kommunens förskolor arbetar med språk som övergripande tema, finns även ett 
dokument i form av ett träd (kallat språkträd) som personalen också har att ta hänsyn till. Detta 
språkträd är lokalt utformat material med en trädstam som symboliserar en språklig grund med 
förgreningar. Samtalet nedan är ett exempel på hur man försöker skapa en struktur i förhållande 
till de bakomliggande dokumenten man har att förhålla sig till. 
 

Fsk.ch: Men då har vi egentligen fått en ruljans på veckorna… 
S: Mmm 
G: Ja. 
Fsk.ch: ...och Stratsys och sånt. Det petar vi ju in när vi gör den färdiga pärmen. 
S: Ja, precis. Då sitter dom papperna på plats. 
Fsk.ch: Då tänker jag äh, utvärdering… 
S: Ja 
Fsk.ch: …inför 
A: Grovplanering. 
[…] 
S: Eller organisation, om vi ska plocka ett ord från läroplanen. 
A: Mmm, det gillar vi. Det gillar vi. 
G: Tråkigt: men organisation, struktur då till exempel. 
S: Ja, fast det står struktur också, så det går bra det också. Det står både organisation, struktur och 
förutsättningar. 

 
I processen under iordningställandet av materialet där olika flikar skapas i pärmen utspelar sig 
följande dialog: 
 

G: Det blir jättebra, tills nån kommer och frågar, hur tänker ni nu? 
A: Äh, jag vet inte, jag ska kolla på datorn (Skratt) 
S: Det är därför vi måste ha den här lathunden för att vi ska komma ihåg det. 
A: Ska vi nåt här direkt, som vi kan fylla på sen i lathunden? Här fattar alla vad man ska skriva. 

 
Vid ett av de avslutande mötena i samordnargruppen inför pärmens färdigställande ställer sig 
arbetslaget frågan om man får in temat i veckoplaneringen och grovplaneringen. 
En årlig intervju med förskoleområdets femåringar brukar också genomföras.  
Eftersom en ”femårsenkät” till barnen ingår i Stratsys material diskuteras om man eventuellt 
ska göra en årlig intervju med tre- och fyraåringarna för att barnen när de är fem år ska vara 
bekväma med att genomföra en ”femårsenkät”. 
 

Fsk.ch.: […]att vi nu stampar in oss i Stratsys, så är det inte riktigt rätt förutsättningar och bara 
ge femåringarna en enkät, och sen är den sån tyngd när man inte är van vid vad intervjufrågor är.  
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Det bestäms att det ska ske en intervju med barnen när de är tre år och en intervju med barnen 
när de är fyra år, för att barnen ska ha mött frågeställningarna några gånger innan. Barnens svar 
på enkäten ska sedan användas som ett underlag inför utvecklingssamtalen. 
Diskussioner förs i förhållande till att läroplansmålen finns med i den lathund som skapas. 
Förslag finns på att även väva in ett Lotusdiagram (Ett ark där alla läroplansmålen finns 
nedskrivna i förhållande till den aktivitet/tema man arbetar med), men man anser att man kan 
vänta med detta. 
 

Fsk.ch.: Vi har så mycket för att mäta kvalitet, så vi väntar med den. 
 
Vidare i diskussionen angående kompetensutveckling i förhållande till språkträdet: 
 

Fsk.ch.: För jag känner, precis som vi har sagt här nu, nu ska vi hålla oss till den här stammen till 
kvalitetsutveckling kan man ju säga… 

 
Diskussion om att samordnarnas roll är att synliggöra och tydliggöra innebörden av språkträdet, 
för att skapa en förståelse för övriga medarbetare. 
Huvudtanken är att pärmen i form av en lathund ska skapa fokus i förhållande till 
verksamheten. Har någon personal varit borta ska det finnas information här. 
Olika områden ska bearbetas vecka för vecka. Information till Stratsys ska läggas in var fjärde 
vecka, med motiveringen att det inte ska vara för ofta. För att tydliggöra materialet ytterligare 
diskuteras om en tidslinje ska skapas, där det också finns en almanacka för ett halvår framåt. 
De rutor som är tänkta att skriva i, i förhållande till olika områden ska inte kunna ändras av 
respektive arbetslag. Diskussion om olika begrepp, ex. temafokus och språkstimulerande 
arbetssätt diskuteras för att tydliggöra och skapa fokus. På förskolechefens fråga: ”Tror ni att 
det kommer att ge mer utväxling, vad kommer det att ge oss tror ni” svarar två medarbetare 
samtidigt:” Struktur”. Det uttrycks också att det kommer att vara tidsbesparande. 
Förskolechefen uttrycker att kvalitetsarbetet tappade fart på grund av organisationen angående 
inskolning förra året. Diskussioner förs om hur kommande inskolning ska organiseras för att 
också kunna fokusera på kvalitetsarbetet. Det innebär att administration och organisation runt 
det systematiska kvalitetsarbetet återkommande diskuteras. 
 
Utgångspunkten i det lokala materialet är ett träd med rotsystem, stam och grenverk, där olika 
områden synliggörs vecka för vecka, så att all personal vet vad de ska fokusera. Strukturen 
bearbetas varje vecka genom rubrikerna: planering av veckan, att diskutera, diskuterat och vad 
har vi beslutat. Dessa rubriker anses vara viktiga för att skapa fokus. Här finns det plats i 
pärmen för respektive förskoleavdelnings personal att i löpande text skriva hur man tänkt i 
förhållande till de områden man aktualiserar.  
 

G: Vi kan ju inte peta i allt.  
 
Skolverkets stödmaterial i form av frågorna Var är vi, vart ska vi etc. kompletterar också den 
interna stödstrukturen. 
 
Kommunens resursgrupp har introducerat begreppet smarta mål som står för specifikt, mätbart, 
accepterat, realistiskt och tydligt, vilket ska vara en hjälp att begränsa de mål man sätter för 
verksamheten. 
	
Var fjärde vecka ska frågor besvaras av respektive förskoleavdelning i förhållande till Stratsys 
utifrån de indikatorer man tidigare fått angående utvecklingsområden i den föräldraenkät som 
beskrivs ovan. För att inte missa dessa regelbundna frågor i förhållande till Stratsys ges förslag 
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på att laminera blad med frågeställningar som flyttas framåt i pärmen för att man med jämna 
mellanrum ska bli påmind om de specifika frågorna som ex. Hur mår vår barngrupp nu? Är jag 
en närvarande pedagog? 
	
Diskussioner förs i samordnargruppen om att även återuppta bilden med trädet, men då 
angående varje enskilt barns utveckling. Det innebär en avstämning av varje barns utveckling. 
Detta material har använts tidigare, men inte aktualiserats på ett tag. Man beslutar sig för att 
vänta med detta. 
	

7.4	Maktstrukturer	
	
I förhållande till de begrepp som väljs så har respektive person som leder diskussionerna i de 
olika arbetsgrupperna mandat att införa nya begrepp och utmana till diskussion runt dessa. 
Förskolechefen i samordnargruppen har befogenheter att organisera det systematiska 
kvalitetsarbetet lokalt genom att utse samordnare som tar ett extra ansvar i förhållande till det 
systematiska kvalitetsarbetet. I samordnargruppen väljer förskolechef litteratur som ska läsas i 
kompetenssyfte och i pedagogiska rådet väljer den pedagogiska utvecklingsledaren 
tillsammans med förskolechef den litteratur med utvalda begrepp som ska läsas inför vissa 
träffar. 
 
I samordnargruppen initierar förskolechefen att tydliggöra samordnarnas roll och innehållet i 
pärmen för alla medarbetare i början av höstterminen när all personal träffas. 
Gång på gång uttrycks vikten av att alla medarbetare förstår vikten av pärmens grund. Man 
uttrycker att man ska skynda långsamt och se arbetet med innehållet i pärmen över tid. 
Samtidigt uttrycks att när det gäller arbetet med innehållet i pärmen är det inte ”diskuterbart.” 
”Det är det här som gäller nu.”  
För att få tyngd i initialfasen av implementeringen av innehållet i pärmen ber representanterna i 
samordnargruppen förskolechefen vara med på planeringen för att få en sansad nivå, 
disciplinera och skapa tyngd i argumenten. 
Förskolechefen anser att det är viktigt att personalen får syn på sitt arbete för att kunna utveckla 
verksamheten.  
 

A: Jag tycker det skulle vara bra att du är med, för då är man liksom… Jag tror att det går 
jättebra, för dom gillar det eller så, men man är ändå två – det här har vi gjort, det här har vi 
jobbat hela våren med och… alltså det blir lite mera tyngd när du är med och då är man två och 
man kan prata, det blir liksom så här. Det här är inte något som vi har suttit och hittat på utan det 
här har vi gjort tillsammans och…[…] 
Det är jätteviktigt att det kommer från dig. (Riktat till förskolechefen) 

	
I pedagogiska rådet uttrycks att genom det lärande som sker hos var och en genom de 
reflekterande processerna där personalgruppen utmanar sig själva används kunskapen på ett 
annat sätt idag. Samtidigt med detta uttrycks att valfriheten att arbeta med det man känner sig 
mest bekväm med har minskat. Nu har de inte valet att göra det de känner sig mest bekväma 
med eller tycker är roligast. Personalen uttrycker att de använder nya ord och uttrycker att de är 
skyldiga att vidga sina områden. Samtidigt lyser traditionen igenom när det uttrycks att till viss 
del lever det fortfarande kvar att man försöker arbeta med de områden man känner sig bekväm 
i. 
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7.5	Resultatsammanfattning	
	
Sammanfattningsvis innebär resultatet att de utgångspunkter de olika grupperna har i sitt arbete 
angående systematiskt kvalitetsarbete skapar olika ”kartor” i vilka de språkliga uttrycken kan 
tolkas som olika diskursiva uttryck.	
	
I det pedagogiska rådet återkommer begrepp som demokrati, hänsyn, respekt, makt, delaktighet 
gestaltning, dokumentation, reflektion, projekt, 100-språklig, fiffig kompis, ge tillbaka, 
närvarande pedagog, härvarande pedagog i samtalen. Den pedagogiska utvecklingsledaren är 
främst den som initierar dessa begrepp. Begreppet kvalitetssäkring används vid något tillfälle. 
De begrepp som blir framträdande i samordnargruppens tal är aktiviteter (begrepp från 
Stratsys), närvarande pedagog, rapportering, nivåer, lathund, mall, struktur, kvalitetspärm, 
gemensam ram, mål, kvalitetsarbete, tema, temafokus, grovplanering, planering, resultat, 
lägsta nivå, enkät, analys, utvärdering, nyckeltal.		
 
Benämningen på de båda personalgrupperna är också intressant att belysa. Vilket innehåll 
förväntas diskuteras i ett pedagogiskt råd och vad förväntas diskuteras i en grupp som benämns 
samordnargrupp? Ger olika namn på grupperna differentierade förväntningar och mandat att 
diskutera olika innehåll och vilka konsekvenser får det för verksamheten i förhållande till att 
samordna det systematiska kvalitetsarbetet eller diskutera pedagogik?  
 
I både samordnargruppen och det pedagogiska rådet existerar talet om hur dokumentationen 
ska tillhandahållas och var information ska finnas, så att den blir lättillgänglig för alla. 
I det pedagogiska rådet diskuteras teknikaliteter, viss problematik med hur man ska hitta de 
filmer eller bilder man vill visa för övriga kollegor. (Det visar sig finnas en del tekniska 
svårigheter med detta.) I samordnargruppen ägnas stor del av tiden åt var de olika delarna ska 
finnas i pärmen för att det ska bli en helhet och att rubrikerna upplevs som en röd tråd. 
Representanterna återkommer kontinuerligt till att de begrepp som finns i läroplanen även ska 
finnas i pärmen. Ett exempel på detta är att ordet ramar stryks och ersätts med begreppen 
förutsättningar och struktur. 
 
I både pedagogiska rådet och i samordnargruppen lyfts administrationen runt 
dokumentationen, hur det ska skrivas så att alla förstår och vilka förutsättningar och 
kompetensutveckling som finns i förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
När det gäller maktstrukturer synliggörs dessa på olika sätt i samordnargruppen och det 
pedagogiska rådet. Gemensamt för de båda personalgrupperna är att de har skriftliga dokument 
som på olika sätt styr vad fokus skapas och vilka begrepp som kommer att användas. 
Pedagogisk utvecklingsledare och förskolechef initierar och leder diskussionen i pedagogiska 
rådet och styr diskussionerna genom att initiera de begrepp som ska diskuteras. 
Medlemmarna i samordnargruppen uttrycker en önskan om att förskolechefen ska vara med 
när den pärm som bildats ska introduceras för övriga kollegor.	
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8	Analys		
	

8.1	Kapitlets	struktur	
	
I detta avsnitt tolkas och analyseras den begreppsapparat som använts i talet om systematiskt 
kvalitetsarbetet. Ambitionen är att synliggöra mönster som framkommer i de utsagor som 
används i de båda personalgrupperna där jag kommer att koppla det teoretiska ramverk jag 
tidigare beskrivit tillsammans med tidigare forskning. Kapitlet bygger på samma struktur som 
föregående kapitel, dvs. de stora dragen i utsagorna analyseras i förhållande till process och 
struktur. Genom stegvis bearbetning i förhållande till utsagorna kategoriserades sedan dessa i 
ett flertal diskurser. För att inte fragmentisera utsagorna kategoriserades dessa efter mycket 
övervägande till tre diskurser i form av en administrativ diskurs, en traditionsinriktad diskurs 
och en reflekterande diskurs. Dessa belyses ingående i avsnitt 8.6.1-avsnitt 8.6.3. Därutöver 
avslutas kapitlet med en analys av uttalande i förhållande till den maktstruktur som synliggörs 
genom dokument och i de uttalanden som görs. 
 
De utsagor som tolkas av i detta fall mig som forskare är en spegling av den sociala och 
pedagogiska verklighet vissa personer ställs inför inom förskolans kontext. I analysen framgår 
att de diskurser som visat sig inte är renodlade ifrån varandra utan intimt sammanflätade, vilket 
gör att jag står inför val när empirin kategoriseras. Även om alternativa tolkningar av det 
empiriska materialet och andra benämningar av kategorier är möjliga, är min bedömning att 
den samlade analysprocessens resultat är relevant och trolig. De val jag har gjort speglar därför 
dispositionen fortsättningsvis. I stora drag går det att urskilja två ställningstaganden och 
perspektiv när pedagogiska rådet och samordnargruppen talar om systematiskt kvalitetsarbete. 
Det ena perspektivet tolkas vara knutet till ett förståelseorienterat och reflekterande perspektiv 
med fokus på processer och det andra perspektivet tolkas som knutet till administration och 
organisation, vilket leder tankarna till Habermas centrala begrepp livsvärld och system, där det 
förståelseorienterade perspektivet kan relateras till begreppet livsvärld och det administrativa 
till begreppet system.  
 

8.2	Processorientering	
 
Det första perspektivet i förhållande till processfokus kan knyta an till den postmoderna 
teoribildning som Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver, där pedagogisk dokumentation 
är ett redskap för reflektion. Här skapas meningen tillsammans i reflekterande samtal mellan 
pedagogerna (a.a.). Det är även det perspektivet Palmer (2012) fokuserar i det stödmaterial som 
getts ut av Skolverket. Dokumentationen blir genom dialog i process pedagogisk 
dokumentation. Den fortlöpande diskussionen och gestaltningen, som initierades av den 
pedagogiska utvecklingsledaren angående demokratibegreppet i det pedagogiska rådet (se 
sid.36-37) gjorde intryck på flera av deltagarna. Etiska möten och dialog blir här centrala 
begrepp (a.a.). Flera av deltagarna uttrycker att diskussionen vid förra tillfället skapat många 
reflekterande tankar som diskuterats på respektive avdelning. Författarna (a.a.) hävdar att de 
val som görs i diskursen angående meningsskapande kräver filosofiska och etiska val med 
fortlöpande kritiska frågor i förhållande till vad en god barndom innebär. Uttalandet på sid. 37-
38 kan också betraktas som en kommunikativ handling (Habermas 1996) där aktuell person har 
intentionen att en gemensam förståelse för begreppen respekt, tillsammans, hänsyn i grupp, 
trygghet, öppenhet, makt, bestämma och rättvisa ska skapas i arbetslaget och att de värden som 
tillhör begreppen ska synliggöras i vardagen. I och med att det skapas utrymme för 
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diskussioner om ontologiska antaganden (mänskliga värden) där arbetstagarna lyfter och bryter 
perspektiv med varandra är en kommunikativ process iscensatt där det ges möjlighet för 
deltagarna att lära av varandra. Ambitionen att synliggöra begreppen både i handling och i 
dokumentation (i detta fall powerpoint) är tydlig, när det gäller att diskutera exempelvis 
demokratibegreppet djupare genom reflektion.  
 
Uttalanden ovan kan också relateras till Sheridans (2001) tankar angående de olika innebörder 
kvalitetsbegreppet tagit över tid. Författaren betonar att det fjärde steget i kvalitetsbegreppet 
innebär att hela förskolans politiska ambition finns med tillsammans med fokus på både 
kunskapande- och sociala processer. 
 
Ett exempel på en intersubjektiv hållning (Fritzell 2008) där olika perspektiv belyses för att 
skapa en gemensam värld mellan deltagarna kan utläsas i resultatet när en person uttrycker att 
hen tolkar barnens reaktion på skuggsagan från YouTube ur ett vuxenperspektiv. I 
gemenskapen mellan deltagarna i pedagogiska rådet är detta ett uttryck för att synliggöra olika 
perspektiv. Samtidigt uttrycks återkommande att det är svårt att hitta de rätta frågeställningarna 
om dokumentationen till barnen för att kunna byta perspektiv. Ytterligare exempel på uttryck 
för att delta i kommunikativa handlingar kan ses i förhållande till att det finns en önskan av 
någon i pedagogiska rådet att få återkoppling på de reflektionsbilder som skapats både i 
förhållande till barn-barn, barn-vuxen och återkoppling från den pedagogiska 
utvecklingsledaren. För att skapa förståelse för innehållet i de skriftliga underlag 
samordnargruppen får från förvaltningskontoret önskas också en dialog för att skapa mening 
med de dokument som skickas in med en regelbundenhet till förvaltningen. 
Habermas (1996) understryker att i den kommunikativa processen finns risk för 
ifrågasättande angående det som uttrycks. Personalen i samordnargruppen eftersträvar just 
ifrågasättande av någon part för att kunna vända och vrida på perspektiven.  
 
Ytterligare exempel på en strävan i samordnargruppen i förhållande till en förståelseinriktad 
diskurs är rätten att verkligen förstå, när förskolechefen i samordnargruppen uttrycker vikten av 
att förstå varför kvalitetsverktyget Stratsys används. Hen framhåller att man inte ska diskutera 
för ”diskuterandets skull” och att vikten av att se en röd tråd i arbetet är betydelsefullt. 
Exemplet ovan belyser även här strävan för varje arbetstagare att förstå bakgrunden och varför 
det material som används ser ut som det gör. Här blir återigen Habermas (1996) tankar om att 
det är skillnad på att säga något till någon och att förstå vad som sägs aktuella. Här kan  
förskolechef, pedagogisk utvecklingsledare och företrädare för förvaltningskontor och 
föräldrarepresentanter vara en tillgång för att utmana och byta perspektiv i förhållande till 
innehållet som skapas i underlaget för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Kopplat till att våga uttrycka sina tankar är att personer i pedagogiska rådets förskoleområde 
lyfter betydelsen av att ha ett gott samarbetsklimat. Alvesson och Sköldberg (2008) betonar 
vikten av ett samtalsklimat där det inte finns några bakomliggande maktstrukturer, även om 
inte alla argument får samma genomslagskraft. Fritzell (2008) argumenterar för att skapa en 
intersubjektivitet i kommunikationen mellan människor där olika perspektiv och gemensam 
förståelse skapas. Det är i denna arbetande process, när personalens perspektiv i förhållande till 
yrkesprofessionen skapas, som Habermas (1996) hävdar att både jagidentiteter och 
gruppidentiteter skapas i förhållande till en orientering mot stabilitet i organisationen.  
 
Även när det gäller samordnargruppens ambition att underlaget i den gemensamma pärmen ska 
skapa förutsättningar för alla arbetstagare att ta ansvar kan detta tolkas som att förutsättningar 
skapas för en grupporientering i organisationen och för att en inre stabilisering i gruppen ska 
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skapas. När det gäller samordnargruppens ambition att underlaget i den gemensamma pärmen 
ska vara flexibelt framkommer i resultatet att det är viktigt att det material som finns inte är för 
styrande, utan att det ska finnas utrymme för respektive arbetslag att ta upp för dem andra 
viktiga punkter. Det ska också vara hanterbart, så att inte för många delar att arbeta ska 
bearbetas samtidigt. Det kan tolkas som att företrädarna i samordnargruppen är måna om att 
administration och effektivitet inte ska ta överhanden, det enligt Habermas (1996) innebär att 
systemet koloniserar livsvärlden. 
 
Dialogen i samordnargruppen angående barns inflytande kopplat till temat kan också kopplas 
till hur åsikter och föreställningar bryts och där alla har möjlighet att säga sina åsikter i 
förhållande till det som Habermas (1996) beskriver innefattar kommunikativa handlingar där 
etiska och filosofiska tankar väcks. I detta fall reflekteras det över vad barns inflytande 
egentligen innebär. 
 	

8.3	Struktur/tradition	
 
Båda grupperna talar om fokusering och avgränsning som stöd för att utvecklas i sin 
yrkesprofession. Samordnargruppen skapar ett internt arbetsmaterial med en stödstruktur för 
att fokusera de områden som är aktuella att arbeta med på respektive förskola. Materialet är 
tänkt att samla arbetslagen mot gemensamt fokus för att skapa dialog mellan de olika 
arbetstagarna. Pedagogiska rådet använder de olikfärgade mallarna att skriva veckovis 
respektive månadsvis i. Detta skapar en stabilitet i gruppen utifrån ett systemperspektiv där 
stödstrukturen anses hjälpa till att sätta gränser, (jfr Habermas 1996) vilket gör att 
gruppmedlemmarna kan stärka både sin personliga och gruppens yrkesidentitet genom att 
begränsa de målområden de diskuterar. Det som Habermas (a.a.) definierar som system knyter 
an till en objektiv verklighet med målinriktade aktiviteter. Exemplet angående smarta mål 
(specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tydligt, vilket ska vara en hjälp att begränsa de 
mål man sätter för verksamheten) är ett av flera uttryck för detta. I pedagogiska rådet kommer 
det till uttryck genom att man efterlyser att det ska finnas en grundfråga att utgå ifrån, när man 
sedan ska analysera resultatet. Det uttrycks också att för att kunna följa med i dokumentationen 
behövs det större tydlighet och struktur.  
 
Gemensamt för de båda grupperna är också att de uttrycker vikten av förutsättningar för det 
systematiska kvalitetsarbetet i form av tid till förfogande och struktur på de tillfällen som finns 
att diskutera. Några personer i pedagogiska rådet hänvisar till Skolverkets kvalitetsverktyg i 
form av BRUK så att det går att ”bocka av” områden. 
 

8.4	Använda	begrepp	
 
Det framgår tydligt att vissa begrepp är utmärkande för respektive arbetsgrupp. Begreppet 
projekt återkommer i det pedagogiska rådet ett antal gånger. Lenz Taguchi (2013) beskriver att 
förskolor med ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt använder vissa begrepp sprungna ur 
Reggio Emilias filosofi. Författaren (a.a.) exemplifierar med begreppet projekt, som hon menar 
används i förskolor med Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.  Detta begrepp används inte i 
samordnargruppen. I denna studie använder samordnargruppens medlemmar begreppet tema, 
som kan tolkas i förhållande till det begrepp som används i förskolans läroplan (Lpfö 98, 
reviderad 2016). Min tolkning är också att begrepp som 100-språklig, härvarande pedagog 
fiffig kompis och ge tillbaka har sitt ursprung i ovanstående filosofi. Detta är begrepp som inte 
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uttalats i samordnargruppen. Själva begreppet kvalitet används endast i samtalen när innehållet 
i mallarna diskuteras i det pedagogiska rådets förskoleområde, medan det i samordnargruppen 
förekommer mera frekvent i respektive samtal. Detta kan kopplas till det Foucault (1993) 
uttrycker angående att vissa typer av yttranden gallras och är förbundna med varandra för att 
förbinda individer sinsemellan. Det kan beskrivas som det Foucault (a.a.) benämner inre 
utestängningssystem som styr de ordval som används, exempelvis specifika begrepp som 
intagits över tid utestänger vissa andra begrepp. Genom beskrivningen ovan kan skönjas två 
delvis olika framträdande diskurser, där olika diskurser viss del binder ihop personalen genom 
gemensamma begrepp.  
	

8.5	Mandat	i	argumentation	
 
Enligt Foucalt (1993) binder vissa typer av yttranden individer samman.  
Den pedagogiska utvecklingsledaren har mandat att välja vissa typer av begrepp i 
diskussionerna för att därmed förbinda individer med varandra genom att initiera och använda 
utvalda begrepp i pedagogiska rådet. I samordnargruppen under ledning av förskolechefen 
skapas en pärm med vissa begrepp som förbinder de olika arbetslagen och förskolorna med 
varandra. Förskolechefen har här mandat att förstärka de begrepp som hen anses vara centrala. 
 
Att samordnargruppen önskar att förskolechefen ska närvara på de träffar där innehållet i den 
pärm som skapats ska introduceras kan ses som exempel på den maktstruktur som 
organisationen är byggd på. Här framträder en diskursordning som enligt Foucault (2002) 
innebär att förskolechefen anses ha det fulla mandatet att introducera pärmens innehåll. 
Representanterna i samordnargruppen anser att det blir mer ”tyngd” i argumenten om 
förskolechefen finns med.  
Även önskan från gruppen om att få feedback på de formuleringar i det material som skickas in 
på förvaltningsnivå kan tolkas som ett uttryck att inordna sig i den maktstruktur som respektive 
organisation skapar. I den kommun som samordnargruppen verkar utgör kvalitetsverktyget 
Stratsys begrepp en dominant grund, som präglar vilka begrepp verksamheten behöver använda 
för att passa in i de formulär som efterfrågas från förvaltningsnivå. 

	

8.6	Sammanfattning	
	
I talet om systematiskt kvalitetsarbete framträder flera meningsbärande mönster, som jag väljer 
att kalla diskurser. Enlig Foucault (Nilsson 2008) så formas olika diskurser i samhället över tid 
beroende på sammanhang och institution. Diskurserna som formas är i sig är inte objektiva och 
producerar även kunskap.  I förhållande till kunskap följer då också makt. De diskurser som 
tydligast framträder benämns administrativ diskurs, traditionsdiskurs och reflektionsdiskurs. I 
följande görs en fördjupad analys och förståelse av innebörden i respektive diskurs. Samtidigt 
kan man se att diskurserna överlappar varandra och ibland för en kamp. I de citat som valts kan 
till viss del skönjas både socialintegration och systemintegration. Avsikten är inte i denna 
studie att värdera diskurserna i termer av bra eller dåligt. 
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8.6.1 Administrativ diskurs 

Den administrativa diskursen är tydligt framträdande i både pedagogiska rådet och 
samordnargruppen. De värden som bär upp denna diskurs är effektivitet, ordning och kontroll. I 
detta sammanhang blir ansvarstagande och korrekthet i fokus där rutiner och rapportering blir 
viktigt. 
 
Utmärkande för den administrativa diskursen är att stort fokus ägnas åt de skriftliga underlag 
som bildar underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Tid läggs på att fokusera vad som ska 
skrivas under respektive rubrik och vikten av att de skriftliga underlagen ska se lika ut belyses. 
Diskussion om hur man ska uttrycka sig i skrift är aktuell här. Hit hör också vikten av att få 
förutsättningar i organisationen för att utföra det systematiska kvalitetsarbetet och att hitta 
rutiner för arbetet, så att det blir så effektivt som möjligt. 
 
I en politisk styrd organisation menar Habermas (1996) att det finns incitament för en 
administrativ styrning. Styrningsmodellerna kan både begränsa och skapa förutsättningar för att 
utveckla den pedagogiska praktiken beroende på vilken kunskapssyn som framträder i de 
kommunikativa handlingarna mellan människorna i organisationen. Istället för att ha olika 
dokument i olika delar skapar samordnargruppen en pärm där allt aktuellt material ska finnas. 
Återkommande talar samordnargruppen om vikten av att läroplanen är utgångspunkten och 
den pärm som ska bilda underlag för det systematiska kvalitetsarbetet organiseras efter 
läroplanens rubriker. Man granskar emellanåt vilka övriga begrepp som skrivs fram i 
läroplanen, för att använda samma begrepp i pärmen. Även de mallar som arbetats fram i det 
pedagogiska rådets förskoleområde bygger på rubrikerna i läroplanen. Samordnargruppen 
skapar ett underlag som ska stämma överens med det kommunövergripande kvalitetsverktyget 
Stratsys. Den administration som stödjer det systematiska kvalitetetsarbetet i form av 
olikfärgade mallar i pedagogiska rådets förskoleområde och den pärm som skapats i 
samordnargruppens förskoleområde kan ses i ljuset av Habermas begrepp (1996) system och 
livsvärld. De administrativa incitament i form av olikfärgade mallar och i form av en pärm kan 
i denna studie till viss del ses som grund för att kommunikativt handlande och interaktivt 
samspel uppstår och skapa förutsättningar för att kommunikativa handlingar ska uppstå. 
Samordnargruppen ser innehållet i pärmen som hjälp till att skapa fokus i diskussionen, för att 
undvika ett talmönster som de inte tidigare alltid upplevt givande. I förhållande till det 
perspektivet kan de administrativa incitamenten ses som grund för både verksamhetsutveckling 
och professionsutveckling. 
 
Det kan också tolkas så att när de administrativa incitamenten väger över reduceras och 
begränsas innebörden i de kommunikativa handlingarna. Detta kan förstås i ljuset av Habermas 
teori om systemets kolonisering av livsvärden (Habermas 1996). I denna studie synliggörs det 
genom kvalitetsverktyget Stratsys som finns övergripande i en av kommunerna, där olika 
områden ska rapporteras in kontinuerligt var fjärde vecka, och där lokala underlag till viss del 
styrs efter det kommunövergripande kvalitetsverktyget. Förskolechefen i samordnargruppen 
påpekar gång på gång vikten av att förstå meningen med det man gör. Därför vill hen också att 
arbetet ska skynda långsamt, för att skapa en gemensam förståelse hos personalen. Här kan 
problematiseras i förhållande till Stratsys som ett kontrollverktyg i förhållande till underlag för 
politiker att fatta beslut. Samtidigt som Stratsys uppbyggnad styr de lokala förutsättningarna 
skapas information inför politikers beslut. Det gör att det lokala handlingsutrymme som 
personalen har begränsas i förhållande till de lokala behoven. Lager (2010) hävdar att 
kontrollmotivet har ökat i förhållande till den decentralisering som skola och förskola 
genomgått och för att vinna acceptans hos olika aktörer likriktas kvalitetsarbetet genom 
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gränsobjekt för att stabilisera arbetet. I denna studie visar det sig att genom att pedagogiska 
rådets olikfärgade mallar och den kvalitetspärm samordnargruppen skapar är betydelsefulla 
underlag att samlas kring i förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Ytterligare exempel på denna administrativa diskurs är att vissa avdelningar inom pedagogiska 
rådet uttrycker att de har dagordning på varje möte för att fokusera det som mötet är tänkt att 
handla om. För att inte dubbelarbeta uttrycker medlemmar från pedagogiska rådet att de har 
hittat rutiner under pågående verksamhet som gör att det skriftliga arbetet blir effektivare. 
Samordnargruppens medlemmar uttrycker att genom den stödstruktur som skapas i form av en 
pärm sparas tid och kvalitetsarbetet effektiviseras.  

8.6.2 Traditionsdiskurs 

De begrepp som framträder i samordnargruppens tal är aktiviteter (begrepp från Stratsys), 
närvarande pedagog, rapportering, nivåer, lathund, mall, struktur, kvalitetspärm, gemensam 
ram, mål, kvalitetsarbete, tema, temafokus, grovplanering, planering, resultat, lägsta nivå, 
enkät, analys, utvärdering, nyckeltal.  Begrepp som aktivitet, planering och grovplanering är 
begrepp som härstammar från de styrande dokument som var aktuella på 1960-talet när 
förskolan tillhörde socialdepartementet.  
 
Begreppen dokumentation och reflektion som både pedagogiska rådet och samordnargruppen 
använder kan utläsas i den historiska bakgrund studien inleddes med och är begrepp som 
härstammar från slutet av 1990-talet. Även begrepp som tema, analys, utvärdering och 
kvalitetsarbete är begrepp som härstammar från de styrande dokumenten på 1990-talet där 
implementeringen av förskolans läroplan (Lpfö 98) genomfördes i slutet av 1990-talet. De 
senare begreppen förekommer ännu mera frekvent genom den skollag (skollag 2010:800) som 
trädde i kraft 2011. Begreppet ”säkrar” kvaliteten återkommer vid ett flertal tillfällen i 
pedagogiska rådet i förhållande till att personalen skapar förutsättningar för barnen att 
utvecklas. Fokus riktas då mot personalens eget agerande. Här kan problematiseras i 
förhållande till om kvalitet skapas enbart genom att personalen skapar förutsättningar för 
barnen i förhållande till att också fokusera blicken på barnens utvecklingsprocesser. Själva 
kvalitetsbegreppet i denna diskurs finns underförstått utan diskussion om vad det innebär i 
denna diskurs. 
 
Till den traditionsinriktade diskursen hör också föreställningen i pedagogiska rådet om att man 
”säkrar” kvaliteten genom att använda BRUK. De indikatorer som BRUK är uppbyggt kring i 
likhet med flera självgranskande material, kan skapa förutsättningar för kommunikativt 
handlande, men kan också användas för att bocka av olika steg, utan att dialog uppstår. 
När det gäller personalens arbetssätt framkommer i pedagogiska rådet att även om man får 
kunskap genom nya begrepp och ”tvingas” till att arbeta med områden som man tidigare 
undvikit, så kan man till viss del arbeta som man gjort innan i förhållande till de områden man 
personligen känner sig bekväm med. De värden som belyses här innebär att falla tillbaka på den 
förskoletradition som funnits, där respektive personal har haft relativt stort handlingsutrymme 
att forma verksamheten både innehållsmässigt och strukturellt efter de styrkor respektive 
intresse varje enskild arbetstagare och arbetslag har satt i fokus. 
 
Det utvecklingspsykologiska perspektivet på barn där barn i en viss ålder förväntas genomföra 
exempelvis enkäter genom olika kvalitetsunderlag kan även anses höra till den 
traditionsinriktade diskursen. I 1968 år barnstugeutredning (SOU 1972: 26-17) dominerade 
utvecklingspsykologiska teorier och Sheridan & Pramling Samuelsson (2007) hävdar att dessa 
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utvecklingspsykologiska teorier där barn observeras och klassificeras utifrån generella 
utvecklingsnivåer har varit dominant i förskolan under lång tid. Även Barnomsorg och skola- 
kommittén (SOU 1997:157) problematiserar i förhållande till att traditionen angående 
utvecklingspsykologin inte är överensstämmande med styrdokumentens skrivningar och att 
förhållningsättet gynnar bedömningar och klassificeringar av barn utifrån en normalitetsnorm. I 
denna studie framgår det tydligt genom Stratsys kvalitetsverktyg där barn i vissa åldrar 
förväntas genomföra enkäter. Det utvecklingspsykologiska perspektivet är ett av de perspektiv 
som även Sheridan, Williams och Sandberg (2013) identifierade när de analyserade 
förskollärares utsagor om systematiskt kvalitetsarbete. 
 

8.6.3 Reflekterande diskurs 

Den reflekterande diskursen utmärks av etiska och filosofiska ställningstaganden som 
synliggörs genom att man försöker inta flera perspektiv, personal-förälder och 
vuxenperspektiv-barns perspektiv. Värdet av att försöka inta någon annans perspektiv är i fokus 
tillsammans med vikten av att granska sitt eget agerande som pedagog. Hit hör också värdet av 
demokrati och barns inflytande. Barnomsorg och skolakommittén (SOU 1997:157) poängterar 
vikten av en reflexiv diskurs för att verksamheten ska kunna utvecklas kvalitetsmässigt. Hit hör 
också vikten av att utvärderingsmetoderna stämmer överens med den värdebas som 
styrdokumenten vilar på. 
I pedagogiska rådet uttrycks att man får utökad kunskap genom att använda nya begrepp, 
samtidigt som uttalanden vittnar om att man granskar sig själv i professionen och uttalar att 
man behöver mera kunskap om vissa områden. I samordnargruppen reflekterar man över 
begreppet inflytande och fördjupar diskussionen om vad barns inflytande egentligen innebär. 
Här tydliggörs en självreflekterande hållning, där man diskuterar både sina personliga 
svagheter och styrkor i professionen med varandra. 
Arbetet med demokratibegreppet i pedagogiska rådet anses både stärka tankarna och 
handlingen i professionen. 
 
Enligt Foucault (2002) är diskurser förankrade i samhället och föränderliga över tid. De 
återkommande begrepp som används i pedagogiska rådet som gestaltning, dokumentation, 
reflektion, projekt, 100-språklig, fiffig kompis, ge tillbaka och härvarande pedagog i samtalen 
kan ses som begrepp hemmahörande i de Reggio Emiliainspirerade förskolorna som enligt 
Lenz Taguchi (2013) är en dominerande diskurs inom de förskolor som är inspirerade av 
Reggio Emilias filosofi. Närvarande pedagog är ett begrepp som används frekvent i båda 
grupperna och som kan kopplas till ett reflekterande förhållningssätt. Grunden i detta begrepp 
är att närvara och delta i barns aktiviteter. Begreppet härvarande pedagog uttrycks i 
pedagogiska rådet. Genom att vara en härvarande pedagog är du med barnen både fysiskt och 
mentalt till fullo. I pedagogiska rådet utrycks att det är stor skillnad på innebörden i begreppet 
närvarande pedagog och begreppet härvarande pedagog och att man måste fundera på sitt eget 
agerande i förhållande till dessa. Enligt samordnargruppen uttrycks att närvarande pedagog 
kan upplevas på ett sätt inomhus och ett annat sätt utomhus i förhållande till hur personalen 
agerar. 
 

8.7	Lokala	behov	
	
Det man även kan se i resultatet är att båda grupperingarna värjer sig på olika sätt för den 
teknokratiska ideologin som framträder för att administrativa rutiner inte ska ta överhanden. 
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Pedagogiska rådet genom att skapa det material som de själva anser gynnar ett reflekterande 
förhållningssätt och verksamhetsutveckling, samtidigt som underlaget med en regelbundenhet 
ska skickas in till förvaltningskontoret. De uttalanden som görs inom pedagogiska rådets 
förskoleområde kan till stor del tolkas som hemmahörande inom socialkonstruktivismen 
och/eller postmodernismen, och förespråkarna för den inriktningen, arbetar ofta på förskolor 
som benämns Reggio Emiliainspirerade förskolor. Samordnargruppen använder det 
handlingsutrymme de har i förhållande till sina lokala behov när de iordningsställer innehållet i 
pärmen som ska bilda underlag till det systematiska kvalitetsarbetet, som också ska innehålla 
underlag som ska skickas in till förvaltningskontoret i form av bland annat rapportering i 
förhållande till Stratsys. Samtidigt kan det också utläsas av materialet att båda grupperingarna 
är måna om att underlaget ska utformas så att det bidrar till att all personal tar ansvar för det 
systematiska kvalitetsarbetet. I pedagogiska rådets förskoleområde har vissa avdelningar gjort 
en ansvarsfördelning angående vad som ska läggas in i respektive mall och i 
samordnargruppen belyses värdet av att det ska vara ett gemensamt material för alla att 
diskutera kring. Detta kan anses bidra till det som Habermas (1996) kallar förutsättningar för en 
meningsfull kunskapsbildning som bidrar till att formulera och förstå de föreställningar som 
lyfts fram. 
 
Sammanfattningsvis utkristalliserar sig en reflekterande diskurs utifrån Habermas (1996) 
begrepp socialintegration och livsvärld.  De värden som framträder här är nyfikenhet inför den 
andre, tillsammans med ett självreflekterande förhållningssätt, där man utmanar varandra i 
förhållande till den pedagogiska praktiken. I förhållande till begreppen systemintegration och 
system utkristalliserar sig en administrativ diskurs som är dominerande i båda grupperna 
oavsett inriktning på verksamheten. De värden som återspeglas här består av effektivitet, 
ordning och kontroll. I förhållande till begreppen systemintegration och system utkristalliserar 
sig även en traditionsdiskurs, där ett utvecklingspsykologiskt perspektiv framträder tillsammans 
med begrepp som har sitt ursprung i 1960-talets styrdokument. Här framkommer också att man 
till viss del kan arbeta som man gjort tidigare i förhållande till det man som arbetstagare känner 
sig mest bekväm med, och som man gjort under tidigare år. Samtidigt visar resultatet att båda 
grupperna skapar sitt eget material i förhållande till de lokala behoven, utöver de dokument 
som respektive huvudman beslutat om.  
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9	Diskussion		
	

9.1	Komplexitet	
Det är en komplex bild som synliggörs mellan personalen i både pedagogiska rådet och 
samordnargruppen.	

9.1.1 Komplexitet i förhållande till Habermas teori 

I förhållande till Habermas teori angående systemintegration och socialintegration kan frågan 
ställas om det strategiska handlandet i form av underlag genom olikfärgade mallar 
(pedagogiska rådet) och pärmen med flikar (samordnargruppen) kan stötta 
livsvärldsperspektivet genom att skapa underlag för diskussion där olika perspektiv kommer att 
belysas. Samtidigt är innehållet i den pärm som samordnargruppen skapar ett incitament för 
administrativ styrning, och det är risk för att kontrollen tar överhanden över 
verksamhetsutvecklingen, som enligt Nytell (2006) är statens sätt att behålla greppet över 
skolan genom ”en ordning som kan fångas i begreppet kvalitetsregim med kontrollen som nav.” 
(a.a. sid 153) Ambitionen är att pärmens innehåll ska ge förutsättningar för att skapa dialog 
mellan personal. Empirin visar att det livsvärldsbegrepp som Habermas (1996) belyser i form 
av förståelseinriktad kommunikation på ett komplext sätt närvarar i samma kontext med 
begreppet system där förutsättningar, struktur och färdiga dokument skapade av externa aktörer 
har en dominant roll. Ett reflekterande kommunikativt självgranskande förhållningssätt med 
fokus på personalens eget agerande i form av reflektioner angående sitt agerande i professionen 
och reflektioner i förhållande till barns inflytande framkommer parallellt med det som kan 
anses vara målrationalitet, där personalen önskar en tydligare utgångsfråga att stämma av mot 
för att kunna analysera ett resultat. Frågan kan ställas om det inom den målrationalitet som 
Eidevald (2013) beskriver går att utvärdera utan att ha en utgångsfråga eller utgångspunkt?  

9.1.2 Komplexitet i förhållande till begreppet kvalitetssäkring 

Begreppet kvalitetssäkring används vid ett flertal tillfällen och kan jämföras med det begrepp 
som användes i Barnomsorg och skolakommittén 1997 (SOU1997:157) slutbetänkande i 
förhållande till kapitlet angående utvärdering. Redan i slutet av 1990-talet poängterade 
kommittén risken med att oreflekterat importera utvärderingsinstrument som skapats på 
marknaden. Det finns flera aktörer som med stöd av olika kvalitetsverktyg vill verka på 
förskolans arena. Oftast är de uppbyggda utifrån mätbara nivåer och indikatorer för att 
jämförelse mellan förskolor ska kunna ske. Begreppen i dessa material har ofta sitt ursprung 
från andra verksamheter. Hur stor styrning dessa utvärderingsunderlag har, problematiseras 
redan för 30 år sedan i Barnomsorg och skolakommittén 1997 (SOU1997:157) (jfr. avsnitt 2.2) 
Här betonas vikten av att dokumenten skapas i förhållande till det man vill ha kunskap om. När 
inramningen av det systematiska kvalitetsarbetet styrs bland annat genom Stratsys, att 
exempelvis alla kommunens femåringar ska svara på en enkät, bidrar det till tolkningar som 
kan anses vara representation för ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Här kan också 
framhävas att om den teknokratiska ideologin i form av strategiskt handlande, kontroll och 
resultat genom diverse kvalitetsverktyg för ifyllnad tar överhanden finns risk för att personalens 
eget handlingsutrymme minskar (Haug 2003) och de mallar som utgör grunden i det 
systematiska kvalitetsarbetet fylls i rutinmässigt utan dialog och brist på att olika perspektiv 
belyses.  

 



	 	 	

	 59	

9.1.3 Komplexitet i förhållande till Foucaults teori 

De skriftliga underlag som används och innehållet i diskussionerna skapar grund för att olika 
diskurser uppstår i talet mellan personal. Här blir Foucaults (1993) tankar intressanta i 
förhållande till om inre utestängningssystem utövar kontroll över sig själva. I denna studie blir 
det synliggjort genom att mätning och nivåer förekommer oftare i samrådsgruppen i 
förhållande till det underlag som skapas där. I pedagogiska rådet utformas materialet mera i 
förhållande till processfokus. Samtidigt visar studien att utvärdering förekommer i båda 
förskoleområdena i form av att personal anser att de säkrar kvaliteten genom att skapa 
förutsättningar för barnen. Här riktas blicken främst mot personalens eget agerande. Likväl är 
den administrativa diskursen förhållandevis stor i båda grupperingarna oavsett ideologisk grund 
i verksamheten. Den administrativa diskursen framkommer tydligt genom att det diskuteras 
vilken tid man får till förfogande, hur ”mallarna” ser ut och ska utformas och hur man ska 
formulera sig och vara effektiv i arbetet. 	
Genom att mallar används och att kvalitetsarbetet sker rutinmässigt finns det även stöd för att 
den traditionsinriktade diskursen dominerar och respektive arbetstagare/arbetsgrupp använder 
det handlingsutrymme de har genom att arbeta med det man känner sig mest bekväm med, och 
utmanar sig själva och andra i mindre omfattning. Det skulle enligt Foucault (1993) innebära 
att man oreflekterat låter en diskurs dominera. Även Nordin (2010) menar att grundskolans 
tjänstemän utformar specifika kunskapsmått som en viss standard i förhållande till statlig 
kontroll, vilket författaren (a.a.) menar innebär en förskjutning från diskursen om 
meningsskapande till diskursen om kvalitet. Är förskolan på väg i liknande riktning? Därför är 
personalens medvetenhet i förhållande till ideologi och kunskapssyn bakom de material som 
används viktigt att diskutera inför de val som görs och för att kunna ifrågasätta och ställa frågor 
till beslutsfattare i förhållande till hur det systematiska kvalitetsarbetet ramas in av ansvariga.  
Det krävs därför ett stort ansvarstagande av berörda att utmana både det skriftliga underlag som 
bildar grund i det systematiska kvalitetsarbetet och att i talet utmana varandra i förhållande till 
de begrepp som används för att en reflekterande diskurs med kommunikativa handlingar ska 
uppstå. Här har ledningen för förskolan stort ansvar i förhållande till att stötta, bekräfta och 
utmana den begreppsapparat som respektive förskoleområde använder. Som företrädare för 
förskolan som offentlig institution har förskolechef och ledning mandat att skapa dialog och 
införa dialog kring nya begrepp för att utmana och vidga perspektiven i förhållande till 
samhällsutveckling och den kontext förskolan befinner sig i idag. Mandatet kan även innebära 
att begrepp enligt tradition vidmakthålls för att begränsa och utestänga nya begrepp, vilket gör 
att vissa diskurser blir mer dominanta än andra. Det innebär ytterligare en utmaning för 
förskolans ledning att ansvara för de eventuella grupperingar som bildas som stöd i det 
systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med den struktur och administration som utgör 
förutsättningar. Vikten av att arbetslag blir utmanade och att systematik för diskussioner finns 
inbyggt i organisationen betonar Elfström (2013) i sin forskning. I detta sammanhang hävdar 
även Rönneman och Olin (2013) vikten av att kvalitetsarbetet organiseras sammanhängande 
genom alla nivåer från verksamhet till förvaltningsnivå. 

9.2	Kvalitetsbegreppet	
 
Intresset för kvalitetsfrågor i offentlig verksamhet ökade under första hälften av 1990-talet 
enligt Nytell (2006). Det är överensstämmande med hur kvalitet framträder i de styrdokument  
som beskrivs i den historiska tillbakablicken i förhållande till förskolans styrdokument. I slutet 
av 1980-talet används begreppen kvalitet och god kvalitet, men det är inte förrän i slutet av 
1990-talet som kvalitetsbegreppet belyses ur flera perspektiv. 
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Kvalitetsbegreppet belyses även i studien genom olika kartor. Det Kärrby (1997) (jfr. avsnitt 
2.5, jfr. även avsnitt 4.3 Sheridan 2001) uttrycker i förhållande till fyra forskningsvågor 
angående kvalitet kan både en andra, tredje och fjärde forskningsvåg angående kvalitet synas i 
empirin. I förhållande till den andra forskningsvågen som visar sig i förhållande till 
förutsättningar för arbetet framträder en administrativ och organisatorisk diskurs där 
förutsättningar och administration fokuseras. Den tredje forskningsvågen angående kvalitet kan 
ses i form av att personalen ger uttryck för att försöka inta olika perspektiv och ambitionen att 
inta barns perspektiv framträder. Samtidigt belyses också den fjärde forskningsvågen i 
förhållande till att ambitionen i form av att ta tillvara hela barnets uppväxtmiljö och kulturella 
bakgrund. I samordnargruppen belyses det genom att roten på det träd som bildar underlag för 
områdets språkprofil innehåller rubriken ”Barnen och deras hemkultur”. Empirin visar att man 
ger exempel på att utforma miljön för att ordna maximala betingelser för barnens utveckling 
både i form av förskolans miljö och de processer som iscensätts samtidigt som hänsyn tas till 
barnens kulturella bakgrund. Diskussioner återkommer i det pedagogiska rådet om hur 
personalen skapar förutsättningar för barnen till lärande och vilka kunskaper de själva har i 
förhållande till det pågående projektet och deras egna förhållningssätt och värderingar 
synliggörs i diskussionen. Det blir synonymt med det Sheridan (2009) argumenterar för 
angående de förskolor med hög kvalitet där lärare har en pedagogisk medvetenhet, är medvetna 
om sina värderingar och har förståelse för uppdraget i förhållande till förskolans läroplan. För 
att förstå sig själva reflekterar lärarna kontinuerligt i dessa förskolor över sitt eget 
förhållningssätt tillsammans med att synliggöra vilka förutsättningar de ger barnen. Lärarna tar 
vara på barns nyfikenhet och är ”med sin tid” i samhällsförändringar, för att därmed skapa 
förutsättningar för barnen att skapa färdigheter och förmågor som nutidens samhälle kräver 
(a.a.). Detta uttrycks i denna studie genom att personalen exempelvis använder de digitala 
medel som står till buds, är uppdaterade på vilken typ av musik barnen tycker om och är 
intresserade av barns närmiljö och kulturella bakgrund. 
 
Det som också synliggörs (särskilt tydligt i det pedagogiska rådets förskoleområde) är 
personalens fokus på sitt eget agerande i det systematiska kvalitetsarbetet. I förhållande till 
resultatet belyses vilka förutsättningar personalen ger barnen, där personalens agerande 
diskuteras i främsta rummet. Barnen är inte i fokus när det gäller diskussioner om vilket resultat 
man kan se. Detta synliggör även bland annat Löfdahl & Pérez Prieto (2009a) och Elfström 
Pettersson, Ingela (2017) i sin forskning.  
 
Den komplexa innebörden i kvalitetsbegreppet kan avslutningsvis även jämföras med den 
nationella metautvärdering Haug (2003) presenterar i förhållande till en varierad och olikartad 
bild av kvalitetsbegreppets innebörd. Författaren (a.a.) belyser att det i forskningen förekommer 
ett modernistiskt perspektiv på kvalitetsbegreppet, vilket innebär standardiserade 
mätinstrument oberoende av kontext, till ett postmodernistiskt perspektiv som tar hänsyn till 
sammanhang och kontext. 
 

9.3	Benämningar	på	grupper	
	
I förhållande till en diskursanalytisk ansats är det också intressant att problematisera runt de 
benämningar som de båda grupperingarna har. Vilka associationer och förväntningar skapas på 
en grupp som benämns pedagogiska rådet och vilka associationer och förväntningar finns på en 
grupp som benämns samordnargrupp? Innebär begreppet pedagogiskt råd att det förväntas att 
en reflekterande kommunikation uppstår mellan gruppmedlemmarna? Innebär begreppet 
samordnargrupp att fokus riktas mot en administrativ diskurs? Vilka pedagogiska 
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konsekvenser skulle de eventuellt olika förväntningar bidra till? Beroende på studiens resultat 
och analys är det viktigt att diskutera och klargöra vilket uppdrag och vilket mandat olika 
stödgivande funktioner arbetsgrupper ska ha. Logiskt blir då att benämna arbetsgrupperna efter 
det uppdrag som utförs. 
 

9.4	Vilka	pedagogiska	konsekvenser	får	de	diskursiva	perspektiven	i	förhållande	till	
hur	verksamheten	utformas?	
 
Fritzells (2008) utgångspunkt är att språket är invävt i människors identiteter och den 
omgivande kulturen och beroende på hur talet ser ut får det olika pedagogiska konsekvenser i 
praktiken. Denna studie har inte haft fokus på det konkreta handlandet i den pedagogiska 
verksamheten, men intressanta följdfrågor uppstår vidare om sättet att utrycka sig i förhållande 
till systematiskt kvalitetsarbete speglar av sig på sättet att hantera pedagogisk praktik. Emilsson 
(2008) problematiserar i förhållande till Habermas begrepp system och livsvärld, där författaren 
(a.a.) belyser att den som ska bli fostrad ofta ses som objekt och den som fostrar som subjekt. 
Ett subjekt-subjekt förhållande utvecklas genom lekfullhet mellan barn och lärare i förhållande 
till livsvärldsperspektivet. Även vikten av lärarens emotionella närvaro i förhållande till 
lyhördhet inför barnen betonas. Författaren (a.a.) ser också att maktstrukturen kan fördelas 
jämnare om lärarna närmar sig barns perspektiv. Bidrar kvalitetssystem som exempelvis 
Stratsys till att skapa objektifierande värden på bekostnad av etiska diskussioner i förhållande 
till att Stratsys representerar en administrativ styrning och därmed en positivistisk 
vetenskapssyn? Jag hänvisar även till det citat som Lund och Sundberg (2004) framhävde från 
Wittgenstein ”Språket är inte bara tankens transportmedel utan också dess förare” (a.a. sid. 17). 
I detta sammanhang är min tolkning att det innebär att vårt tal är så invävt i institutionella 
sammanhang så det inverkar på hur den pedagogiska praktiken genomförs. Det innebär att 
diskurser inte endast är ett neutralt redskap för att skapa eller förmedla mening. Människor vill 
uppnå saker och ting då de talar eller skriver.  
Den administrativa diskursen visar sig vara relativt dominant i båda grupperna, oberoende om 
externa kvalitetsverktyg används eller ej. Här finns skäl att skapa medvetenhet vilka 
konsekvenser den administrativa diskursen i olika former innebär för verksamheten. 
 

9.5	Metoddiskussion	
	
När jag nu ser i backspegeln i förhållande till den metod jag valt anser jag att den 
diskursanalytiska ansatsen har skapat intressant kunskap om hur diskursiva perspektiv kommer 
till uttryck i personals talhandlingar angående systematiskt kvalitetsarbete. Metoden jag använt 
har givit mycket information. Självklart finns det utrymme för kritik i förhållande till att 
studien har fokuserat på personalens talhandlingar där de skriftliga underlagen till viss del 
banar väg för de begrepp som använts. De skriftliga underlagen skulle kunna belysas i 
förhållande till diskursanalys i sig. Det skulle säkert också vara en framkomlig metod för att få 
kunskap om de begrepp som används i systematiskt kvalitetsarbete. Att jag valt metoden att 
sitta med och lyssna i personalens redan organiserade forum angående kvalitetsarbete beror på 
att jag tror att man uttrycker sig mera ”som man brukar göra” i ett redan etablerat 
återkommande forum. (Även med tanke på att min närvaro kunde inverka.) Intervjuer skulle 
kunna vara en framkomlig väg för att undersöka de begrepp som använts i systematiskt 
kvalitetsarbete, men jag valde bort denna metod för att jag tror att man kan uppleva 
intervjusituationen som mera arrangerad, där det eventuellt skulle kunna förväntas att man ska 
svara ”politiskt korrekt.” 
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Den här studien har inte haft ambitionen att värdera i vad mån läroplanens riktlinjer om 
systematiskt kvalitetsarbete efterlevs.  I professionen ingår i uppdraget att utföra ett 
systematiskt kvalitetsarbete både för att se det enskilda barnets förändrade kunnande och 
verksamhetsutveckling i förhållande till nationellt satta mål genom olika styrdokument. 
Styrningsmekanismer i form av nationella och lokala måldokument innebär en underliggande 
auktoritet i förhållande till den handlingsfrihet personalen har. Det innebär att det inte är 
studiens ambition att värdera över- respektive underprestation av strategiskt eller 
kommunikativa uttalanden. Det kan jämföras med det komplexa samband de fyra dimensioner, 
samhällsdimension, barndimension, förskollärardimension och verksamhetsdimension som 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menar samverkar. Tillsammans bildar de en helhet 
och att genom att avgränsa och utveckla mot nationella mål går det att utveckla kvalitet. 
 

9.6	Avslutande	sammanfattning	
	
Liksom Katarina Elfström Pettersson (2017) problematiserar jag i förhållande till om kvaliteter 
”kan vara” multipla. Studien visar att olika kartor skrivs angående vad som anses vara kvalitet. 
Kommunikativa handlingar genom en reflekterande diskurs vilken Habermas (1987, 1996) 
belyser i förhållande till livsvärldsperspektivet syns parallellt med det begrepp som Habermas 
benämner system i denna studie i form av en administrativ diskurs och en traditionsdiskurs. Det 
kan jämföras med att i det senaste Allmänna rådet Skolverket (2017), skrivs måluppfyllelse 
tydligt fram i förhållande till att resultatet beaktas i förhållande till de nationella målen i skollag 
och förskolans läroplan. Här problematiseras inte kvalitetsbegreppet, utan används i förhållande 
till att en generellt god kvalitet för barnen i förskolan är viktig. Systemperspektivet visar sig 
vara relativt omfattande i förhållande till de dokument och förutsättningar personalen har att ta 
ställning till. Håkanssons (2016) forskning visar att den externa kontrollen inte alltid tar hänsyn 
till de lokala behov som finns. Detta innebär att personal behöver vara medveten om och 
vaksam på de sätt de olika ”kontrollverktygen” styr verksamheten i förhållande till de 
didaktiska val som görs i förskolans dagliga praktik. Här finns paralleller till Sheridan, 
Williams och Sandbergs (2013) studie där det framkommer att förskollärares uppfattning är att 
de behöver kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Den dualism som Sheridan (2009) menar att vi behöver se bortom när det gäller diskursen om 
meningsskapande och i förhållande till diskursen om kvalitet, inspirerar till att diskussion 
angående innebörden i kvalitetsbegreppet inom förskola behöver utrymme för diskussion.  
Därmed kan enligt Vallberg Roth (2017) professionella stödjas i att utöka sin kompetens. Detta 
kan i sin tur skapa förutsättningar och möjligheter för personalen att använda sig av den 
handlingsfrihet, som finns inom förskolan. Som slutfråga ställs då hur förutsättningar skapas 
för att möjliggöra meningsfulla dialoger där så många perspektiv som möjligt kan brytas? 
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10	Fortsatt	forskning:	
 
Under arbetets gång har många tankar uppstått i förhållande till fortsatt forskning.  
Föremål för fortsatt forskning angående att iaktta sambandet mellan de 
talhandlingar/formuleringar som görs angående verksamheten i förhållande till det som 
realiseras i den pedagogiska praktiken, dvs. också studera själva ”görandet” i 
förskoleverksamheten. Med utgångspunkten att det har betydelse vilka begrepp personal 
använder när de talar om systematiskt kvalitetsarbete i förhållande till diskursen om 
meningsskapande med fokus på processer, eller i förhållande till diskursen om kvalitet mot 
mätbara mål. De aspekter som lyfts fram och som väljs ut att synliggöras i det systematiska 
kvalitetsarbetet kan då även bli synliggjort i den pedagogiska praktiken. Finns det ett samband 
mellan sättet att ”tala om” och handlingarna i praktiken? Om så är fallet; på vilket sätt påverkar 
”talet om” verksamheten, hur arbetet i den pedagogiska praktiken ser ut? 
 
Ytterligare en ingång till en kommande studie skulle vara förskolechefens roll i förhållande till 
det pedagogiska ledarskapet angående systematiskt kvalitetsarbete? Forskningen på detta 
område är relativt ny, så här finns mycket att beforska i förhållande ledarskap - systematiskt 
kvalitetsarbete. Vilka konsekvenser får det för respektive förskolechef och respektive 
verksamhet om det delegeras via utvecklingsledare, pedagogistor etc? 
 
En dokumentstudie med diskursanalytisk ansats inom läroplansteoretisk forskning skulle vara 
intressant att göra i förhållande till formuleringar i läroplanen och en jämförelse i förhållande 
till olika kvalitetssystem som finns att tillgå. Att närmare studera de begrepp som används i den 
uppsjö av olika kvalitetsverktyg som finns i förhållande till dokumentanalys. 
 	
Denna studie har enbart belyst personalens talhandlingar om systematiskt kvalitetsarbete i 
strävan efter att utveckla verksamhetens kvalitet. Fortsatt forskning skulle också kunna belysa 
vårdnadshavares och barns delaktighet i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Inom detta 
område finns inte mycket forskning. Detta forskningsområde är i sin linda. 
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Bilaga	A	
2015 03 13 

Hej! 
Jag heter Gunilla Herrlin och arbetar viss del av min tjänst som adjunkt i rektorsprogrammet 
och viss del i förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Den tredje delen av min tjänst 
består av studier i magisterprogrammet, och det är i den studeranderollen jag kontaktar er.   
Nu är det dags för mig att skriva min magisteruppsats, inom kursen 4PE60E, Självständigt 
arbete i magisterprogrammet.  
 
Jag har intresse av systematiskt kvalitetsarbete och vill studera vilken innebörd som läggs i 
begreppet systematiskt kvalitetsarbete. 
 
För att skaffa mig underlag från förskolans verksamhet undrar jag om jag kan få finnas med 
och lyssna på samtal om systematiskt kvalitetsarbete på er/era  förskola/förskolor. 
Eftersom jag kommer i kontakt med flera förskolor inom mina andra delar av min tjänst, har 
jag slumpmässigt valt ut förskolor som jag inte tidigare varit i kontakt med. Ni tillhör någon av 
dessa. Rent praktiskt innebär det att jag skulle vilja finnas med som lyssnare på några av era 
möten med medarbetare och chef angående systematiskt kvalitetsarbete i vår. Ev. också något 
samtal i början av hösten.  
Jag kommer att behöva spela in samtalen, för jag kommer inte att hinna skriva ner alla dialoger 
under samtalets gång.  Jag kommer också att ta del av era skriftliga dokument när det gäller det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att min studie inte tar er tid i anspråk utöver det ni 
redan planerat in. Beroende på vad jag kommer fram till kanske jag skulle behöva intervjua 
någon/några av er. Det är i så fall intervjun som skulle ta en stund av er tid i anspråk.  
 
Som forskare har jag Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till. 
Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera er som informant om syftet med 
studien och att ert deltagande är frivilligt. 
 
Samtyckekravet innebär att ni som informanter behöver samtycka till att delta i studien. Det 
innebär också att ni kan avbryta ermedverkan. 
 
När det gäller konfidentialitetskravet kommer uppgifter i studien att skrivas på sådant sätt att 
inte några enskilda uttalanden eller enskild förskola inte går att identifiera.		
	
Nyttjandekravet innebär i denna studie att det insamlade materialet endast kommer att användas 
inom denna studie. När denna studie är klar kommer det inspelade materialet av raderas bort. 
 
Jag hoppas ni genom detta brev skall känna fullt förtroende för mig som forskare och de 
förutsättningar jag beskriver och därmed bidra till forskning kring systematiskt kvalitetsarbete. 
 
På återhörande och med vänlig hälsning 
Gunilla Herrlin, arb. 0470-70 86 72 mobil: 0734-070766 E-post: gunilla.herrlin@lnu.se 


