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Systematiskt kvalitetsarbete  
- ur förskollärares perspektiv  

 

Systematic quality work 
- from the perspective of preeshool teachers 
 

 

Abstrakt 
 

Detta är en kvalitativ studie om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Syftet med 

studien är att undersöka vad förskollärare säger sig ha för kunskap, hur de säger sig 

arbeta med och vad de upplever för begränsningar och möjligheter inom det 

systematiska kvalitetsarbetet. Genom semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare 

har empiri samlats in som utgör resultatet. Det teoretiska ramverk som använts för att 

analysera resultatet är ramfaktorteorin. Resultatet visar att förskollärarnas kunskap och 

arbetssätt har både likheter och skillnader. Begränsningar som upplevdes finnas var 

kunskap, tid och vektyg. Möjligheterna bestod av ett gemensamt fokus på arbetsplatsen 

samt utveckling av barnen och verksamheten.  

 

Nyckelord 
 

Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning, utvärdering, utveckling, dokumentation, 

analys, resultat, kvalitet, kunskap, förskollärare. 
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Inledning 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet finns för att öka förskolornas kvalitet, ett sätt att 

kvalitetssäkra för att förskolor ska vara likvärdig för alla barn. På Skolverket (2012) går 

det att läsa om det systematiska kvalitetsarbetet där följande framgår: 

 
        Det systematiska kvalitetsarbetet ska svara mot nationella krav och riktlinjer, uppfylla  

        andra uppsatta mål, krav och riktlinjer förenat med de nationella samt kännetecknas av  

        en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar  

                                                                                                           (Skolverket, 2012, s 34).  
 

Som student på förskollärarutbildningen tog jag del av kursen Uppföljning, utvärdering 

och utvecklingsarbete i förskolan som handlar om det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan. Under kursen väcktes ett intresse och en önskad fördjupad kunskap om detta 

ämne då det i min kommande yrkesroll som förskollärare är en uppgift att förstå och 

hantera det systematiska kvalitetsarbetet. I läroplan för förskolan framgår att 

förskollärare ska ansvara för: 

 
           att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras,  

           följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan   tillgodoser  

           barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner  

                                                                                                       (Skolverket 2016, Lpfö 98, s 14).  

 

Håkansson (2013) menar att det systematiska kvalitetsarbetet har skapat en stor 

förvirring hos de berörda och att det är ett svårt ämne. Att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete garanterar inte att kvaliteten på förskolan ökar. Kompetens, förståelse 

och meningsskapande är nycklar för att kvalitetsarbetet ska göra skillnad.  
 

Kvalitetsarbete beskrivs vara relativt nytt i förskolan vilket innebär att forskning om 

ämnet är begränsad (Sheridan, Williams & Sandberg, 2013; Lager, 2010). Forskning om 

hur systematiskt kvalitetsarbete hanteras i praktiken är även något som finns i liten 

utsträckning (Lager, 2010). Varje förskola förväntas hantera och finna former för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta kräver omfattande teoretisk och praktisk kunskap 

för arbetet är oerhört komplext (Elfström, 2015). Utifrån detta kan denna studie vara 

bidragande till kunskap om området. Intresset ligger i att undersöka vad förskollärare 

säger sig ha för kunskap och hur de tar sig an denna uppgift samt om de upplever att det 

finns begränsningar och möjligheter med det systematiska kvalitetsarbetet. 
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1 Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt presenteras studiens syfte och de frågeställningar som är väsentliga för 

denna studie.  

 

1.1 Syftet med studien 
Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare säger sig ha för kunskap om 

och hur de arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Syftet är även att 

undersöka om förskollärare upplever att det finns begränsningar och möjligheter med 

det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

1.2 Frågeställningar 
 

Vad säger sig förskollärare ha för kunskap om systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Hur säger sig förskollärare arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan? 

 

Vad upplever förskollärare systematiskt kvalitetsarbete ger för möjligheter och 

begränsningar? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  
I detta kaptiel beskrivs och förklaras det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Det 

systematiska kvalitetsarbetets angelägenhet, vad det innebär, hur det kan hanteras 

praktiskt och dilemman är aspekter som med hjälp av tidigare forskning behandlas.  

 
2.1 Systematiska kvalitetsarbetets angelägenhet 
I detta avsnitt beskrivs förskolans betydelse och styrdokument samt vilka skäl det finns 

för att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs.  

 
2.1.1  Förskolan 

 

I Sverige är förskolan en institution där barn befinner sig medan deras vårdnadshavare 

är på sin arbetsplats. Barn med vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa 

har rätt till att vara på förskolan 15 timmar per vecka (Renblad & Brodin, 2012). Enligt 

Skolverket (2013) är 95 % av alla barn i Sverige i åldrarna 3-5 år inskrivna i förskolan. 

Förskoleperioden är en av de viktigaste perioderna i ett barns liv, det är i förskoleåldern 

som utvecklingen är mest intensiv och där grunden för framtida lärande skapas. Utifrån 

dessa faktorer har förskolan en betydande roll ur ett samhällsperspektiv (Renblad & 

Brodin, 2012). 

 
2.1.2 Styrdokument  

 

Skollagen (2010:800) och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är de statliga 

styrdokument som förskolan ska följa och ta hänsyn till i sitt arbete. År 1998 kom den 

första läroplanen för förskolan, den har därefter reviderats 2010 och 2016. Läroplanen 

som reviderades 2010 trädde i kraft 2011 och innehöll två nya avsnitt; ett om 

uppföljning, utvärdering och utveckling och ett om förskollärares och förskolechefens 

ansvar. Det systematiska kvalitetsarbetet, som är ett sätt att arbeta med kvalitet, blev 

tydligare i och med att den nya reviderade läroplanen infördes (Skolverket, 2016).  

 
2.1.3 Skäl till systematiskt kvalitetsarbete 

 

Anledningen till det systematiska kvalitetsarbetet är dels att förskolan ska ha god 

kvalitet vilket ligger i samhällets intresse. Investeringar har gjorts i förskolan och det 

systematiska kvalitetsarbetet ska vara ett verktyg för att bekräfta att investeringarna 

lönar sig (Skolverket, 2016). En annan anledning till de förändringar som gjordes är att 

regeringen vill få en förbättrad ambition och en jämlikare kvalitet på förskolorna 

(Eidevald, 2013; Håkansson, 2013). Det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att 

kontrollera förskolors kvalitet och ge verktyg för att kunna göra egna 

kvalitetsbedömningar (Lager, 2010). 

 

Tidigare fanns det ett krav på årlig kvalitetsredovisning men det har avskaffats på grund 

av att det sågs som en slutlig produkt. Arbetet med kvalitet i förskolan ska ske 

kontinuerligt och systematiskt vilket ska bidra till att ständig ny utveckling upptäcks 

och att det därmed aldrig tar slut (Skolverket, 2010; Lager, 2010). Det finns ett 

demokratiskt syfte med att systematiskt arbeta med kvalitet, det kan involvera 

förskolepersonal, barn, vårdnadshavare, politiker och debattörer. De kan ta del av det 

som synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet och öppna upp för dialog som berör 

måluppfyllelse, kvalitetsutveckling och brister i verksamheterna (Haug, 2003). 
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2.2 Systematiskt kvalitetsarbete  
I detta avsnitt beskrivs de olika nivåer och ansvar som innefattar det systematiska 

kvalitetsarbetet. Vad kvalitetsarbete kan innebära och vilka faktorer som påverkar 

kvalitet behandlas.  

 
2.2.1 Nivå och ansvar 

Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på olika nivåer; huvudmannanivå, enhetsnivå, 

förskollärarnivå, arbetslagsnivå och gruppnivå. På huvudmannanivån ska det enligt 

skollagen bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete, nivån kan inkludera t.ex. politiker i 

kommun-fullmäktige, barn- och utbildningsnämnder och förvaltningar eller styrelser i 

fristående förskolor (Håkansson, 2013). I Skollagen (2010:800) framgår att:  
             

              ”Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid  

               förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som  

               gäller för skolväsendet” (Skollagen 2010:800, kap 2, 34 §). 

 

              ”Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges  

               möjligheter till kompetensutveckling” (Skollagen 2010:800, kap 2, 34 §). 

Enhetsnivå ska enligt skollagen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, exempel på 

enheter är förskola, skola och fritidshem. På förskollärarnivå ska förskollärare utifrån 

barngruppen arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet genom uppföljning, 

utvärdering och utveckling. Förskollärare har ansvar för arbetet (Håkansson, 2013). I 

läroplan för förskolan framgår det att förskollärare bland annat ska ansvara för att 

verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, 

aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas. Att 

utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar 

verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära 

inom samtliga målområden kritiskt granskas. Att resultat av dokumentation, 

uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att 

utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016, s 15). I skollagen (2010:800 framgår att:  
 

                  ”En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den 

                   undervisning som han eller hon bedriver” (Skollagen 2010:800, kap 2, 15 §). 
 

En nivå som endast omnämns som riktlinjer är arbetslagsnivån (Håkansson, 2013). 

Arbetslaget ska enligt läroplanen bland annat kontinuerligt och systematiskt 

dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner. Använda olika former av dokumentation och 

utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i 

verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika 

målområden” (Skolverket, 2016. S 15). Ur ett gruppnivåperspektiv ska mål, med 

hänsyn till gruppen och kontexten bli tolkade samt göras konkreta. Där sker arbetet 

riktat mot de nationella målen och en eller flera förskollärare ansvarar för dess 

undervisning (Håkansson, 2013). Förskolechefens uppdrag är att se till så ett 

systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i verksamheten och ansvarar för resultatet som 

sedan omvandlas till åtgärder så att de nationella målen kan uppfyllas. Förskolechefen 

har ansvar för att finna en rutin och struktur för arbetet samt att få det att fungera. Att 

personalen har förståelse för och kompetens om det systematiska kvalitetsarbetet 

ansvarar även förskolechefen för. En uppgift är att vara pådrivande och även att se till 
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att resurser finns så verksamheten kan planeras och utvecklas (Håkansson, 2013; 

Mistrén & Armerö, 2016).  
 
2.2.2 Kvalitet och kompetens 

 

Kvalitetsarbetets syfte i förskolan innebär att särskilja vilka villkor som behövs i arbetet 

mot de nationella målen. Det innebär även att lämpliga arbetssätt utvecklas, att på 

effektiva sätt granska resultat och måluppfyllelse samt hitta de åtgärder som ska 

användas för att utveckla kvaliteten (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Wennström (1999) lyfter att arbetet med att säkra kvaliteten i förskolan ska beaktas som 

en analys av den egna verksamheten med avsikt att förbättra kvaliteten. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) menar att kvalitet i förskolan gäller barns välbefinnande 

och deras rättigheter att få förutsättningar till lärande och utveckling utifrån deras 

behov. Förskolan bör ha som mål i sitt arbete med kvalitet att verksamheten och 

personalen ska arbeta för att tillgodose barns behov, höja deras välbefinnande och möta 

dem i deras lärande (a.a.). 

 

Kompetenta pedagoger är en faktor som kan höja kvaliteten på förskolan (Haug, 2003; 

Sheridan, Pramling Samuelsson, 2016). Utveckling av kompetenser är en viktig del av 

förskolans verksamhet och en resurs som bör prioriteras, detta för att kunna anpassa sig 

efter de förändringar som sker (Wennström, 1999). Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) beskriver att förskollärares kompetens består av kunskap om vissa områden som; 

barns utveckling och lärande, att kunna observera och utvärdera, ta tillvara kulturell 

mångfald, skapa utmanande lär-tillfällen för barnen och möta barns specifika behov. 

Det innebär även att kunna se vilka unika strategier barn använder sig av för att lära och 

att ge barn möjlighet att utveckla olika kompetenser. Den väsentliga delen av förskolans 

kvalitet är förskollärarnas förhållningssätt, handlande och kompetenser. Andra delar 

som gynnar kvaliteten är även att förskolan i sitt arbete utgår ifrån samverkan med 

vårdnadshavare och att verksamheten har tydliga mål (a.a.). 

 

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken 
Det praktiska kvalitetsarbetet innehåller flera delar som är mål, uppföljning, 

utvärdering, analys, resultat och utveckling. Dessa hänger ihop och bildar en helhet av 

arbetet som bedrivs i verksamheterna. I denna del beskrivs det närmare vad de olika 

grundläggande delarna innebär och hur det systematiska arbetet kan bedrivas. 

 
2.3.1 Innehåll 
 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innehåller tre komponenter; innehåll, process och 

metod. Innehållet innefattar de mål, krav och riktlinjer som beskrivs i skollagen, 

förordningar, läroplaner samt verksamhetsmål. I förskolans läroplan finns det 30 

nationella mål som är utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet. Processen är 

det praktiska arbetet i att samla in information, göra en bedömning av kvaliteten och en 

förbättring av måluppfyllelsen. Det kan även beskrivas som uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Metod innebär hur data till det systematiska kvalitetsarbetet samlas in. 

Det finns flera sätt, till exempel dokumentationer, intervjuer, enkäter, observationer, 

bilder, genom att filma och ljudupptagningar. Hur data bearbetas och analyseras ingår 

även i metoden (Håkansson, 2013). 
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2.3.2  Mål i förskolan 

 

Målen i förskolans läroplan är öppet formulerade så att varje förskola ska kunna tolka 

och få det att fungera i sin verksamhet. I det systematiska arbetet så utgås det ifrån de 

nationella och övergripande målen, i förskolans läroplan benämns de som mål. Målen i 

förskolans läroplan är öppet formulerade som en inriktning eller förväntad utveckling av 

barnen. I dessa mål är det alltid barnen som utgör subjektet. Att förtydliga dessa mål är 

behövligt och betydande i det systematiska arbetet. Det går det inte att uppmärksamma 

allt innehåll i läroplanen samtidigt istället fokuseras valda delar där man exempelvis kan 

se att ett utvecklingsbehov finns. Däremot behöver alla mål i läroplanen täckas in där en 

systematisk och kontinuerlig uppföljning ska äga rum. Att integrera mål och se hur de 

relaterar till varandra för att kunna hantera den mängd mål, krav och riktlinjer är att 

sträva efter (Håkansson, 2013). 

 
2.3.3   Verksamhetsmål  

 

Håkansson (2013) menar att verksamheterna vid behov och möjlighet kan formulera 

lokala eller egna verksamhetsmål, där de kan utgå ifrån de riktlinjer som finns i 

läroplanen. Det kan skrivas mål som berör vårdnadshavare, personal eller ledning t.ex. 

kompetensutveckling, kollegialt lärande eller samverkan med hemmet. Ett 

verksamhetsmål kan formuleras konkret och finnas som stöd i arbetet med planering, 

genomförande och utvärdering kring ett specifikt område. Håkansson (2013) tar upp ett 

exempel på ett verksamhetsmål: 

 
          ”Senast vid årets slut deltar föräldrarna aktivt i verksamheten (jfr Lpfö,98, s. 11, Lgr, s. 16)  

            Målet är uppnått när föräldrarna: 

          - känner till målen för verksamheten 

          - kommer till föräldramötena  

          - är intresserade av verksamhetens innehåll 

          - deltar i utvärderingen av verksamheten” (Håkansson, 2013, s 26).  
 

Skillnaderna på övergripande mål och verksamhetsmål behöver beaktas, då de vid 

tolkning och förtydligande skrivs på olika sätt. Ett förtydligande och precisering 

behöver formuleras där målet bryts ner till målkriterier. Att bryta ner till målkriterier 

innebär att ge förklaring och förtydliga målets innebörd (Håkansson, 2013). 

 

 
2.3.4 Övergripande mål  

 

De mål som finns i förskolans läroplan är formulerade på så sätt att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklas inom olika aspekter som berör grundläggande värderingar, 

inflytande, utveckling och lärande (Håkansson, 2013; Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2016). Då förskolan formulerar mål ska det beskrivas som en förväntad 

utveckling och inte som något barnen ska kunna. I förskolan bedöms inte barnen på ett 

sätt som att de ska ha en kunskap om eller klara av vissa saker. Där arbetas det med att 

sträva efter att de utvecklar vissa förmågor och därför behöver målkriterierna 

formuleras på ett annat sätt än vad de gör i skolan (Håkansson, 2013; Mistrén & 

Armerö, 2016).  

 

Målen i det systematiska kvalitetsarbetet behöver tolkas och förstås så att de passar in i 

sammanhangen där de används. För att tolka ett mål behöver det diskuteras om vad för 

tolkning som kan finnas kring nyckelordet eller nyckelorden i målet (Håkansson, 2013; 
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Mistrén & Armerö, 2016). Ett exempel som Håkansson (2013) lyfter är: 

 
        ”Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (jfr Lpfö 98, s. 9) 

          I förhållande till detta mål kan kriterier för när utveckling pågår formuleras exempelvis såhär: 

          Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att… 

          - framföra synpunkter på verksamheten, utan hjälp genomföra olika uppgifter,  

          själva bedöma sina framsteg, och på egen hand kunna planera sitt arbete/sin lek.” (Håkansson, 

2013, s 46) 

 

I målkriterierna beskrivs inte hur ett mål ska nås utan endast ett förtydligande för att 

göra det utvärderingsbart (Håkansson, 2013). 

 
2.3.5 Skillnad på mål och medel  

 

Håkansson (2013) menar att det som ofta händer i systematiska kvalitetsarbeten är att 

mål och medel eller metod blandas ihop och används fel. Vid arbete med mål behöver 

det skiljas på vad som är mål och vad som är medel, mål är något som kan uppnås 

medan medel innebär ett tillvägagångsätt för att uppnå målet.  

 

Ett mål inte är att bara göra något, många lärare förväxlar ofta mål med de uppgifter 

som ingår för att uppnå målet och skriver aktiviteter. Om mål skrivs som aktiviteter är 

det dem som fokuseras i utvärderingen och då kan det bli att aktiviteterna bockas av. 

Det går aldrig att ta för givet att en aktivitet som genomförs innebär att ett mål uppnås 

eller att ett lärande sker. Att utvärdera aktiviteter i utvärderingsarbetet är inget som 

rekommenderas då det är målen som ska utvärderas (Håkansson, 2013).  

 

Aktiviteter och förhållningssätt för att uppnå målen kan planeras men beskrivs inte i 

målformuleringen (Håkansson, 2013). Tydliga mål är ett stöd och behöver formuleras 

både på kort och lång sikt för att det ska få en betydelse och bli utvärderingsbart 

(Håkansson, 2013; Mistrén & Armerö, 2016). Håkansson (2013) beskriver att utifrån 

sina egna erfarenheter kan dessa tillvägagångsätt i arbetet med målen göra det mer 

tydligt och bidra till att arbetet med uppföljning och utvärdering underlättas. 

 

2.4 Uppföljning i förskolan 

I detta avsnitt presenteras vad uppföljning i förskolan innebär, vilka underlag och vilken 

dokumentation som kan användas för att samla information inför utvärdering.  

 
2.4.1 Dokumentation 
 

Håkansson (2013) förklarar att uppföljning innebär att följa upp arbetet utifrån målen 

och de formulerade målkriterierna. I uppföljningen samlas data in som senare kan 

användas för utvärdering. Den insamlade data som även kan benämnas som 

dokumentation kan bestå av flera olika slags dokument som till exempel: 

 

- Minnesanteckningar och protokoll från möten och sammanträden 

- Lokala policydokument, kvalitets- och utvecklingsplaner 

- Närvarolistor 

- Tidigare utvärderingsrapporter, kvalitetsredovisningar 

- Årsberättelser, verksamhetsberättelser 

- Pedagogiska planeringar 

- Åtgärdsprogram 
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- Portfolios, Pedagogisk dokumentation 

- Dagbok, Loggbok 

 

Det är viktigt att bestämma vad som söks i dokumenten och göra en avgränsning utifrån 

målen som ska följas upp och utvärderas. Information eller underlag som samlas in ska 

vara fri ifrån värdering, det ska beskrivas på ett neutralt sätt. Information ska beröra 

arbetet i verksamheten, förutsättningar och resultat. Uppföljningen ska med andra ord 

innefatta vilka pedagogiska villkor som finns, hur det i riktning mot målen arbetas och 

vilket resultat det får gentemot de nationella målen. Uppföljningen utgör det underlag 

som används för att göra utvärderingar, analyser och förbättrings- och 

utvecklingsarbeten (Håkansson, 2013).   

 

Verktyg för dokumentation kan som tidigare nämnts bestå av att ta bilder, filma, spela 

in ljud och skriva ner vad som sägs och görs. Barnen ska även göras delaktiga och de 

ska själva få dokumentera sina egna och andras lärande (Palmér, 2012). Det är inte 

möjligt och utan mening att doumentera allt, den som dokumenterar bör veta vad den 

ska användas till annars blir det ett svårt uppdrag (Eidevald, 2013). Både kvalitativ och 

kvantitativ information kan samlas in, vilket är olika metoder för insamling av data 

(Håkansson, 2013).  

 
2.4.2 Pedagogisk dokumentation 
 

Skolverket rekommenderar användandet av pedagogisk dokumentation som verktyg i 

insamlandet av data i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan (Skolverket, 2012). 

Pedagogisk dokumentation beskrivs av Palmér (2012) höra ihop med ett sätt att arbeta, 

ett utforskande arbetssätt där vuxna är medskapare av kunskap tillsammans med barnen. 

I arbetssättet tas barns olika tankesätt tillvara på och möjlighet ges till att utforska olika 

tillvägagångssätt (a.a.) Eidevald (2013) menar på att i arbetet med pedagogisk 

dokumentation så fokuseras det på hur barnen lär istället för på vad de lär. 

Genom pedagogisk dokumentation kan barns lärprocesser synliggöras (Elfström, 2015).  

Dokumentation blir pedagogisk när pedagoger gemensamt med varandra eller med 

barnen reflekterar över den. När dokumentationen reflekteras över med barnen ökar det 

deras möjlighet till delaktighet. Om dokumentationen används medvetet i pedagogiska 

processer och leder till analyser, reflektioner och tolkningar så är det en pedagogisk 

dokumentation. I reflektionen ska man försöka få en uppfattning om olika sätt att förstå 

dokumentationen som sedan kan användas i arbetet med barnen (Svenning, 2009; 

Sheridan, William & Sandberg, 2012).  

 

2.5 Utvärdering av förskolan 

I denna del förklaras vad en utvärdering i förskolan grundar sig i, varför utvärdering 

görs och vad som ska fokuseras. Vad bedömning i förskolan kan innebära presenteras 

även.  

 
2.5.1 Underlag till utvärdering 
 

I utvärderingen används den information och det underlag som samlats under 

uppföljningen för att göra en granskning och värdering av vissa delar som är kopplade 

till måluppfyllelsen. Det finns moment av bedömning i en utvärdering vilket inte finns i 

en uppföljning. Det som bedöms är vilka svagheter och styrkor verksamheten har i 

förhållande till de nationella målen. Det går aldrig att utvärdera hela verksamheten, det 

måste vara utvalda delar som granskas och dessa delar behöver analyseras på ett djupare 
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plan. Granskningen bygger på de insamlade data som finns att tillgå, att endast använda 

sitt minne räcker inte då det är opålitligt (Håkansson, 2013).  

 
2.5.2  Syftet med utvärdering 
 

Inför en utvärdering är det viktigt att planera och reflektera över vad utvärderingen har 

för syfte, upplägg och funktion. I förskolan kan utvärderingar ha som syfte att vara ett 

redskap för styrning och granskning och användas som verktyg för att ge kännedom om 

verksamheten för att kunna utveckla den (Åsén, 2015). Utvärdering sker vid specifika 

tillfällen och är en djupgående aktivitet bestående av analys och en bedömning av 

kvaliteten för att finna behov för utveckling så att måluppfyllelsen kan förbättras. Det 

som granskas och värderas ska utgå ifrån de utvalda mål och målkriterier som är 

överenskomna. Värderingen behöver dock göras utifrån mönster och granskas på ett sätt 

som inte bedömer individer utifrån personliga åsikter (Håkansson, 2013).  

 
2.5.3 Processen i utvärdering  
 

Åsén (2015) påpekar att förskolan har strävansmål så därför handlar utvärdering om att 

granska processen. Alltså att granska i vilken utsträckning man är på rätt väg i strävan 

mot målen och inte om att undersöka färdiga resultat. I en utvärdering bör hela arbetets 

förlopp täckas in i en analys såsom mål, förutsättningar, process och resultat. Fokuseras 

endast en del av kedjan är det svårare att finna anledningar till och kunna ange orsaker 

till resultatet. Om fler är delaktiga i de olika leden i utvärderingsprocessen så blir den 

mer användbar och uppfyller en större funktion. Håkansson (2013) lyfter samma sak 

och beskriver att barns och vårdnadshavares röster och perspektiv även ska finnas med i 

utvärderingen (a.a.) Det är vanligt i förskolan att det läggs mer tid på genomförandet 

eller insamling av data än på analys- och värderingsarbetet dock bör alla bitar tillägnas 

lika mycket tid för att gynna arbetet och lyfta kvaliteten på utvärderingarna (Håkansson, 

2013; Åsén, 2015). 
 
2.5.4 Bedömning i förskolan  
 

I Renblad och Brodins (2012) studie beskriver de att förskollärare upplever bedömning 

som svårt, det individuella barnets lärande ska identifieras samtidigt som de arbetar 

fokuserat på grupp. De förklarar vidare att förskollärarna är osäkra på vad som är en 

bedömning, att de är rädda för att uttrycka sig och då istället undviker det.  

Förskolecheferna i Renblad och Brodins studie beskriver att det enskilda barnet inte ska 

bedömas dock ska en analys av barnets lärande och utveckling göras. Detta för att 

kunna bedöma verksamheten så att barnet ska kunna stödjas i sin fortsatta utveckling. 

(Renblad & Brodin, 2012; Eidevald, 2013).  

 

Sheridans, Williams och Sandberg (2013) nämner att en risk med det systematiska 

kvalitetsarbetet är att som förskollärare göra en bedömning av barn utifrån individuella 

utvecklingsplaner (IUP) där deras förmågor och kunskaper bedöms. Vallberg Roth och 

Månsson (2008) beskriver att individuella utvecklingsplaner, test- och 

observationsmaterial ofta är skapade på ett sätt så att de fastställer barns enskilda 

prestation. Detta även fast det står i förskolans läroplan att barns enskilda resultat inte 

ska utvärderas. De förklarar vidare att det är rätt vanligt att bedöma och dokumentera 

barn via dessa metoder i förskolor (a.a.).  

 

Förskollärare kan lätt hamna i att de pratar om brister då de analyserar barn trots att de 
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berättar att de är emot att tala om eller bedöma barn på det sättet (Bjervås, 2011). I 

förskolan är uppgiften att bedöma sitt arbetslag, sin verksamhet och miljö för att avgöra 

om de stärker förskolans mål. Det är i högsta grad angeläget att som förskolechef och 

förskollärare granska vilka arbetssätt och metoder som är vetenskapliga och som 

stämmer överens med läroplanens intentioner (Eidevald, 2013). Förskollärarna ansvarar 

för att kritiskt granska vilken dokumentation som förs samt de metoder som används till 

utvärdering i förskolan (Håkansson, 2013). 

 

2.6  Analys och resultat för utveckling av förskolan 

I detta avsnitt presenteras vad en analys innebär, hur den kan göras och vad analysen 

kan bestå av. Analysen och resultat bidrar till utvecklingsåtgärder som även behandlas i 

detta avsnitt.  

 
2.6.1 Analys och resultat av förskolan 
 

Håkansson (2013) menar på att det som är betydande och väsentligt för det fortsatta 

utvecklingsarbetets framgång är analysen. Det finns flera perspektiv som avgör 

huruvida analysen blir användbar (a.a.) Analyserna i förskolan ska i första hand vara 

inriktade på det praktiska och hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Analysen 

bygger på de insamlade underlagen och den kan bli djupare ju mer berikat material det 

finns att tillgå. Uppföljning och utvärdering är bidragande material till analysen 

(Håkansson, 2013; Sheridan & Pramling Samulesson, 2016). Reflektion är det 

begreppet som ligger nära analys och båda begreppen är betydande i det systematiska 

kvalitetsarbetet. En analys innebär att med beprövad erfarenhet och på vetenskaplig 

grund systematiskt analysera verksamheten (Eidevald, 2013, Håkansson, 2013). 

 

Håkansson (2013) förklarar att i analysen kan skillnader och likheter mellan delarna av 

den helhet som utgör förskolan belysas. Där kan förskolans förutsättningar, processer 

och resultat finnas med. För att skapa en uppfattning av verksamhetens arbete och 

resultat kan tolkningar göras. Att finna fullständig orsakverkan är inte syftet men 

eventuella förklaring kan diskuteras för att prioritera insatserna till utvecklingsarbetet. I 

analysen kan nya frågor dyka upp som behöver undersökas och bli besvarade (a.a.). I en 

analys kan fokus bli på att lyfta fram fel och att det riktas en kritik emot sig själv eller 

verksamheten. Det som istället bör fokuseras är möjligheterna och lösningarna som 

finns på de svagheter som synliggörs (Eidevald, 2013). Generellt är syftet med analysen 

att svagheter och styrkor eller faktorer för framgång och behov av utveckling synliggörs 

i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer (Håkansson, 2013).  
 

I analysen kan faktorer som har betydelse för förskolans verksamhet finnas med som 

förklaring till olika resultat. Faktorer innefattar de ramar och förutsättningar som 

varierar från förskola till förskola exempel på det kan vara personal- och 

gruppsammansättning, kompetensnivåer, organisation samt socioekonomiska och 

ekonomiska villkor (Håkansson, 2013). De inre faktorerna såsom förhållningssätt, 

rutiner, regler, lärmijöer och processer bör fokuseras i en analys (Mistrén &Armerö, 

2016). En viktig aspekt i resultatet av analysen är att det kan omvandlas till förslag på 

utvecklingsbehov och möjligheter till arbete för förbättring (Eidevald, 2013; Håkansson, 

2013; Mistren & Armerö, 2016; Sheridan, & Pramling Samuelsson). 
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2.6.2 Utveckling av förskolan 
 

Meningen med analyserna som görs är att de ska ge stöd och kännedom om 

verksamheten som används för att gå vidare med utveckling- och förbättringsarbetet. I 

analysen ska processen och de faktorer som haft betydelse för arbetet mot målen finnas 

med detta används inför och under det pågående utvecklingsarbetet (Eidevald, 2013; 

Håkansson, 2013; Mistrén & Armerö, 2016; Sheridan & Pramling Samulesson, 2016).  

Det som finns med är exempel på det pedagogiska ledarskapet, olika slags 

beslutsprocesser, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av 

undervisningen (Håkansson, 2013).  

 

Utifrån analysen belyses de områden som är i behov av utveckling och där åtgärder 

behöver vidtas för att förbättra arbetet och kvaliteten. Sedan görs en prioritering utifrån 

vilka områden som är i mest behov av insatser samt de som kan vänta. Det som bör 

fokuseras är en förbättring i arbetet med att ge barn bättre förutsättning för lärande och 

utveckling (Håkansson, 2013; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). I Håkanssons 

(2016) studie framgår det att förskolor ofta fokuserar på den pedagogiska miljön och 

barns lärande i utvecklingsarbetet men inte så mycket på förskollärarnas kompetenser. 

Förskollärares kompetens och kunskap om undervisning är något som är bidragande till 

kvaliteten i förskolan och som bör beaktas i analysen och i det kommande 

utvecklingsarbetet. 

 

2.7 Systematiska kvalitetsarbetets dilemman  

 

Mistren & Armerö (2016) beskriver förskolans arbete generellt som avancerat, personal 

i verksamheterna har ett enormt betydelsefullt uppdrag. Eidevald (2013) beskriver 

liknande och förklarar att hur det systematiska kvalitetsuppdraget i förskolan ska 

begripas är en svår uppgift. Det är även ett komplicerat uppdrag att planera, genomföra, 

dokumentera och analysera lärande och lärprocesser. Varje förskola har friheten att ta 

beslut om hur arbetet ska utföras men det medför orolighet och tvekan då personal 

undrar hur de ska gå tillväga. Efter revideringarna i skollagen och läroplanen 2010 som 

är förhållandevis betydande fanns inga direktiv för hur arbetet ska utföras (a.a.). 

Håkansson (2013) menar att det varken i skollagen eller i de allmänna råden med 

kommentar om det systematiska kvalitetsarbetet ges vägledning eller förslag om hur 

målen ska hanteras.  

 

I kombination med statens styrning finns kommunalt lokala skolplaner, de går däremot 

inte alltid i linje med intentionerna som Skollagen och Läroplanen har. Kommunens 

metoder som berör kvalitetsmätning kan vara produktion – eller skolbaserade och är då 

inte anpassade för förskolan som arbetar med strävansmål (Lager, 2010). Det blir 

således en dubbel-styrning som kan skapa spänning mellan staten och kommunerna, 

vilket i sin tur kan leda till en styrning som är otillräcklig och med förvirrande 

instruktioner kring kvalitetsarbetet för förskolepersonalen (Lindensjö, Lundgren, 2005).  

 

Eidevald (2013) förklarar att det tidigare förväntades en beskrivning av det som gjorts 

av förskollärarna i kvalitetsarbetet. Nu ska däremot förskollärare med hjälp av 

systematiska analyser åskådliggöra hur deras arbete har gjort skillnad. Det svåra är att 

påvisa hur detta görs i utgångspunkt från analyser som bygger på vetenskap och sker 

systematiskt samt att det har dokumenterats (a.a.). I Håkanssons (2016) studie framgår 

det att det i vissa förskolor är brist på dokumentation och kunskap om hur 

dokumentationen ska utföras och användas. Några förskolechefer i Håkanssons studie 
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nämner att personalen fokuserar mer på vilken slags dokumentation de använder sig av 

än på själva innehållet. Dokumentationen bör användas på ett sätt så att den förbättrar 

interaktionen och kommunikationen mellan personalen och barnen samt utvecklar 

verksamheten (a.a.). 

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver att det finns en viss systematik, i detta fall kan 

syftet med den vara att skapa förutsägbarhet och tydlighet i organisationen. För att få 

detta ställs det krav på att det finns en struktur och ett system av processer som 

upprepas. Processerna kan innebära rutiner och innefattar att det finns resurser i form av 

tid, datastöd, material och kompetens. Flera förskolor har svårt med att få till en 

systematik när det gäller den kontinuerliga uppföljningen, utvärderingen och analysen 

vilket behövs för att kunna få till ett förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är både tid 

och metod som upplevs som svårt att få till i arbetet (Håkansson, 2013).  

 

Åsén och Moberg (2015) berättar att skolinspektionen har i uppdrag att göra 

granskningar av förskolors kvalitet. De förklarar att det går att läsa i Skolinspektionens 

granskning av förskolor om områden där det finns brister. Bristerna utgörs av kunskap, 

osäkerhet, tid och verktyg. Inspektionen konstaterade att personalen upplevde en 

osäkerhet kring hur de ska, utan att göra en bedömning av barn, dokumentera deras 

enskilda utveckling och lärande. Hur dokumentation som verktyg skulle hanteras för att 

visa på barns lärande var något som saknades i många förskolor. Personal upplevde att 

tiden inte räckte till för att kunna göra arbetet med dokumentation meningsfullt. (Åsen 

& Moberg, 2015; Skolinspektionen, 2012).  
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3 Teoretiskt ramverk  
Ramfaktorteroin är det teoretiska ramverk som valts för studien. Teorin utgör analysen 

av det resultat som senare redovisas i texten. Med hjälp av ramfaktorteorin belyses och 

tolkas resultatet. 

 

3.1 Ramfaktorteori  

 

Ramfaktorteorin bygger på hur ramar för verksamheter inom skolväsendet kan påverka 

och begränsa undervisningen. Teorin försöker åskådliggöra förklaringar och finna 

förståelse för de ramar som finns och hur detta kan påverka undervisningsprocesser 

(Lindblad, Linde och Naeslund, 1999). Ramar kan, som tidigare nämnts, beskrivas som 

de förutsättningar en verksamhet har dessa kan vara personal- och 

gruppsammansättning, kompetensnivåer, organisation samt socioekonomiska och 

ekonomiska villkor (Håkansson, 2013).  

 

Lundgren (1999) förklarar att inom förskolan finns även ramar som tid, miljö, 

personalens förhållningssätt och utformningen av verksamheten. Dessa ramar kan både 

hindra och möjliggöra undervisningens kvalitet. Ramar innefattar även de juridiska, i 

förskolan är det skollagen och läroplanen, dessa styrs utav regeringen. Läroplanen har 

formats utifrån intentionen att alla barn har rätt till en likvärdig förskola. Därför strävas 

det även efter likvärdiga resultat. Läroplanens innehåll är en slags styrning rådande 

undervisning och möjlighet till lärande. De yttre ramarna styrs av staten och kommunen 

och deras organisation påverka således de inre ramarna. De inre ramarna styrs av 

förskolechefen och arbetslaget och kan omfatta schema, arbetssätt, personal och budget. 

Ramar, processer och resultat är tre komponenter som utgör en ramfaktorteori – och- 

eller modell. De förutsättningar som ramarna ger möjliggör olika processer som sedan 

leder fram till ett resultat. Skolverksamheter bör i undervisningsplanering ta hänsyn till 

vad förutsättningarna kan ge för påverkan av undervisningsprocesserna. Ramarna är inte 

den enda orsaken till resultatet dock ger de ett visst utrymme för processer, de kan både 

ge möjlighet och begränsa verksamheter (a.a.).  
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4 Metod  
I detta kapitel redovisas forskningsmetoden, insamlandet av data, urval, hur studien 

genomförts och etiska ställningstaganden. Hur databearbetning genomförts och vad som 

redovisas i resultatet samt studiens validitet och reliabilitet beskrivs.  

 

4.1  Val av metod  
 

Studien bygger på en kvalitativ metod inspirerad av fenomenografi som 

forskningsansats. Kihlström (2007) förklarar att fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsansats där intervju oftast utgör insamling av data. Syftet är att ta reda på 

människors uppfattning om ett fenomen. Att få ta del av människors tankar och 

erfarenheter samt hur de upplever något i sin omvärld. I studien ska man få syn på 

variationer av människors olika uppfattningar (a.a.) Detta är syftet i denna studie, att få 

syn på förskollärares uppfattningar, tankar och erfarenheter om systematiskt 

kvalitetsarbete. Bryman (2011) belyser att kvalitativa metoder ger möjlighet till att 

undersöka fenomen. Genom intervjuer kan forskaren försöka förstå varierade 

upplevelser och uppfattningar. Kihlström (2007) menar på att dessa uppfattningar kan 

vara både medvetna och omedvetna. Det handlar inte om att påpeka om de är sanna eller 

falska utan de beskrivs endast. En analys av intervjuerna genomförs och sedan 

kategoriseras det som framgår i resultatet (a.a.).  

 
4.1.1  Semistrukturerade intervjuer  

 

Valet av undersökningsmetod är semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2016) 

beskriver att vid semistrukturerade intervjuer har det förberetts frågor om ämnet som 

ska undersökas. Under intervjun ska den som intervjuar kunna anpassa sig utifrån 

samtalet som äger rum och fånga upp samt låta den som blir intervjuad utveckla sina 

tankar och svar. Då kan även ordningsföljden på ämnena och frågorna förändras (a.a.).  

Frågor inför intervjuerna förbereddes (se bilaga 1) och inför dessa fanns en medvetenhet 

om vara anpassningsbar utifrån varje unika samtal som ägde rum. Personliga intervjuer 

har valts vilket Denscombe (2016) beskriver vara när forskaren intervjuar en person 

enskilt. Fördelen med personliga intervjuer är att de lätt kan anordnas då endast 

forskaren och respondenten ska finna en lämplig tid. Det är även enklare för forskaren 

att under intervjun endast förhålla sig till en persons svar. Detta förenklar även 

hanteringen av empirin (a.a.). Innan en intervju och utformning av frågor behöver en 

kunskap om ämnet finnas för att kunna få de svar som önskas (Kihlström, 2007). 

Utifrån ämnet, systematiskt kvalitetsarbete, skaffades en förkunskap och intervjufrågor 

gjordes. Frågorna som förbereds ska vara öppna vilket innebär att det inte finns ett givet 

svar. Under intervjun så ska respondenten kunna svara fritt och utveckla sina svar. För 

att få frågorna besvarade så behöver en medvetenhet om studiens syfte finnas med. Vid 

behov kan följdfrågor och att be den intervjuade att utveckla sitt svar vara behövligt 

(Kihlström, 2007). Intervjufrågorna som förberetts var öppna och under intervjuerna 

hade respondenterna möjlighet att tala fritt. Utifrån de samtal som ägde rum anpassades 

ordningsföljd och lämpliga följdfrågor ställdes.  
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4.2 Urval 
 

I kvalitativa forskningsstudier används oftast målstyrt urval. Detta för att forskaren gör 

sitt urval utifrån en önskan om att intervjupersonerna är relevanta för studien och kan 

besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011, Kihlström, 2007). Valet av respondenter i 

studien är därför förskollärare. Dels för att det går i enlighet med studiens syfte och dels 

för att förskollärare har utbildning och ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. För 

att göra studien mer trovärdig och få en så bred bild som möjligt valdes förskollärare 

från fyra olika förskolor. Valet av förskolor har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Denscombe (2016) förklarar att bekvämlighetsurval innebär att forskaren gör ett urval 

utifrån vilka objekt som är närbelägna. Fördelen med att välja detta urval är att 

avståndet minimeras och därmed minskar utgifterna, både när det gäller tid och pengar, 

om dessa förutsättningar är begränsade. Valet utgörs då av det som är lättast, snabbast 

och billigast (a.a). Vid kontakt med några förskolor framkom det att de inte kunde ställa 

upp på grund av tidsbrist. Slutligen tackade fyra förskolor ja. Önskvärt för studien var 

även att intervjua två förskollärare per förskola. Detta skulle genomförts om inte en 

förskollärare avböjt på grund av förhinder. Därför intervjuades sju stycken förskollärare 

Samtliga förskolor ligger i samma kommun, tre ligger i kommunens tätort och en 

förskola befinner sig på landsbygden. Genom studiens urval kunde jag slutligen att få 

god och tillräcklig information för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Nedan 

finns en tabell med information om förskollärarna. Namnen på förskolorna och 

förskollärarna är fiktiva. 

 

Tabell 1. Sammanställning av information om respondenterna.  

 

Tabellen visar de fyra förskolorna och de sju förskollärarnas namn. Den visar deras 

ålder, när de utbildades och hur länge de har varit verksamma som förskollärare.  

 

4.3 Genomförande 
 

Först kontaktades förskolorna via telefon där det muntligt berättades om vem jag är, vad 

som ska studeras och varför. Sedan skickades ett missivbrev (bilaga 2) via mail där mer 

information fanns att tillgå. Sedan bestämdes tid och plats utefter deras förutsättningar, 

samtliga intervjuer genomfördes på den förskola som förskollärarna arbetar på. 

Förskollärarna på Solrosen önskade att få ta del av intervjufrågorna innan så de 

skickades ut cirka två veckor innan intervjuerna ägde rum. De andra förskollärarna har 

inte tagit del av intervjufrågorna på förhand då detta inte efterfrågats. Varje intervju 

  Förskola: Namn: Ålder: Utbildades: Arbetat i: 
 

Liljekonvaljen 

 

Mona 

 

63 år  

 

1973 - 1976 

 

41 år 

 

Liljekonvaljen 

 

Jenny 

 

27 år  

 

2013 - 2017 

 

9 månader 

 

Tulpanen 

 

Lisette 

 

51 år 

 

1983 - 1987 

 

30 år 

 

Tulpanen 

 

Sandra 

 

25 år 

 

2012 - 2016 

 

1 år & 9 månader 

 

Solrosen 

 

Monica 

 

55 år  

 

1989 - 1993 

 

24 år 

 

Solrosen 

 

Kerstin 

 

60 år 

 

1975 - 1978 

 

39 år 

 

Ormbunken 

 

Molly 

 

27 år 

 

2009 - 2013 

 

4 år & 9 månader 
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pågick i 40-60 minuter. Respondenterna fick fråga om ljudupptagning av intervjun var 

okej, vilket samtliga godkände, samt information om hanteringen av inspelningen. 

Ljudupptagningen har använts till transkribering vilket innebär att det som sagts under 

intervjun har skrivits ner, sedan har ljudfilen raderats.  

 

Vid intervjutillfällena gavs ytterligare och djupare information om studiens syfte och 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer som senare i texten förklaras. Under 

intervjuerna utgicks det ifrån frågor som förberetts (bilaga 1) och vid samtliga ställdes 

även följdfrågor utifrån deras svar. Några gånger bads det även om förtydligande och 

utveckling av deras svar. Kihlström (2007) menar att när lämpliga följdfrågor ställs kan 

berättelserna byggas på och bli mer utvecklade.  

 

4.4  Etiska ställningstaganden  
 

Vetenskapsrådet (2011) påpekar att när forskning bedrivs bör forskaren ta hänsyn till de 

fyra huvudkraven som även kallas forskningsetiska principer. Dessa är; 

 

Informationskravet – forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte 

 

Samtyckeskrav – deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan 

 

Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem 

 

Nyttjandekravet – uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

I studien har det tagits hänsyn till dessa krav och i enlighet med dessa har de intervjuade 

blivit informerade. Utifrån informationskravet har information om studien getts både 

skriftligt och muntligt. De har blivit informerade om att det är frivilligt att delta samt att 

de under intervjun eller i efterhand kan avbryta sin medverkan utifrån samtyckeskravet. 

Deras personuppgifter har getts konfidentialitet då ingenting om kommunens, 

förskolornas eller förskollärarnas uppgifter ges ut. Deras identitet har undanröjts och det 

används fiktiva namn. Det insamlade materialet kommer endast att användas i syfte till 

forskning, vilket nyttjandekravet ställer krav på.  

 

4.5 Databearbetning och redovisning 
 

För att kunna genomföra en bearbetning av insamlat material ska intervjuerna ha blivit 

inspelade och transkriberade (Dalen, 2015). Den insamlade empirin har resulterat i 60 

sidor transkriberat material. Transkriberingen gjordes tätt inpå varje intervju. Dalen 

(2015) förklarar att det är angeläget att personen som genomfört intervjuerna även 

transkriberar dem, det ger en möjlighet att lära känna materialet (a.a.). För att återge en 

så trovärdig och sann bild av respondenternas svar har materialet noggrant bearbetats. 

Det har lästs igenom åtskilliga gånger och jag har förhållit mig objektivt till deras svar. 

Likheter, skillnader och mönster har upptäckts som lett fram till tematiseringen av det 

resultat som senare i texten behandlas. Dalen (2015) menar att tematisering av resultatet 
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behövs för att göra det tydligt. Dessa kan dock förändras under bearbetningen av 

materialet då nya teman kan upptäckas (a.a.). De teman som har upptäckts i empirin har 

svarat på studiens syfte och frågeställningar, det är både huvudteman och underteman. 

De huvudteman som gick att finna var kunskap om systematiskt kvalitetsarbete, arbetet 

med systematiskt kvalitetsarbete, begränsningar inom systematiskt kvalitetsarbete och 

möjligheter med systematiskt kvalitetsarbete. De underteman som upptäckts har använts 

för att förtydliga innehållet i varje huvudtema. Dessa underteman redovisas i resultatet.  

 

Det är omöjligt att återge allt som sagts under intervjuerna och där behöver forskaren 

göra en avgränsning (Dalen, 2015). Det fanns mycket i mitt material som upplevdes 

användbart men det mest relevanta har valts ut. Detta medförde att det vid flera tillfällen 

fick göras ett val av vilken data som skulle användas. I resultatet har en ansträngning 

gjorts för att få med allas röster på olika sätt samt citerat respondenterna, så att deras 

egna ord framförs. Dalen (2015) menar på att citat kan stärka studien och att 

respondenternas egna uttalanden är väldigt värdefulla (a.a.). Resultatet presenteras 

utifrån huvudteman och underteman i löpande text med citat som förstärkning. Det 

teoretiska ramverket, ramfaktorteroin, som valts har hjälpt till att hantera och analysera 

resultatet.  

 

4.6  Validitet och reliabilitet  

I denna del beskrivs vad validitet och reliabilitet kan innebära och hur det kan tolkas 

utifrån denna studie.  

 
4.6.1 Validitet 

 

En studies validitet är kopplat till om studien skulle kunna återskapas av en annan 

forskare vid ett annat tillfälle och då komma fram till samma slutsatser. I kvalitativ 

forskning är det svårt att bevisa detta då ingen social miljö är en exakt kopia av den 

andra. Det går aldrig att vara säker på hur intervjupersoner kommer att svara eller 

uppleva fenomenet som undersöks (Bryman 2011). Utifrån detta argument kan det inte 

garanteras att studien har validitet i den bemärkelsen. Bryman (2011) förklarar att det är 

viktigt att avgöra om rätt metod används eller om det finns bättre sätt att undersöka 

fenomenet. Det går inte att garantera att valet av metod för är det mest optimala för det 

som undersöks. Det går att stärka validiteten genom att använda metoder som liknande 

forskning använt sig av. Dessa metoder ska vara relevanta för att besvara studiens syfte 

(Bryman, 2011). I dennas studie upplevdes den kvalitativa metoden som mest passande 

att använda. Genom semistrukturerade har studiens syfte kunnat bli besvarat.  

Intervjufrågorna har följts i största möjliga mån och fokus har legat på det som 

undersöks. Under intervjuerna har ett neutralt förhållningssätt tillämpats för att inte 

påverka eller styra respondenternas svar. 

 

Vid en intervju kan frågorna på förhand skickas ut vilka har både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att respondenten har tid att läsa och förbereda svar och utveckla svaren 

under intervjun. Nackdelen är att svaren förbereds utifrån vad respondenten tror är de 

förväntade svaren. Samt att de redan innan kanske väljer att inte svara på vissa frågor. 

Det kan även leda till att intervjun ställs in (Bryman, 2011). I denna studie fick två 

respondenter ta del av intervjufrågorna innan och resterande fem fick inte det. Detta kan 

ha inverkan på studien då de som fick frågorna innan fick en möjlighet till förberedelse 

och utvecklade svar. Däremot kan deras svar vara det de tror de förväntas vara. Då är de 

andra respondenternas svar mer naturliga då de berättade fritt under intervjuerna. 
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Däremot kunde deras svar varit med utvecklade och genomtänkta om de fått ta del av 

frågorna på förhand.  

 
4.6.2 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten innefattar huruvida resultatet har en trovärdighet, där man kan lita på att 

det stämmer överens med respondenternas svar. Reliabilitet ökar om den insamlade 

empirin är relevant och att det finns mycket material att tillgå. Forskaren har en stor roll 

där tolkning och analys av materialet ska göras, detta medför att den egna uppfattningen 

skulle kunna påverka detta (Dalen, 2015). Den insamlade datan har varit väsentlig för 

studien. Ett rikt material har funnits att tillgå, den egna uppfattningen har lagts åt sidan 

och det som respondenterna berättat har framförts. Som tidigare nämnts har delar valts 

ut av materialet och därför har en noggrann granskning gjorts så att inget relevant 

missats eller missförståtts.  
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5 Resultat  

I detta kapitel bearbetas och redovisas respondenternas svar på intervjufrågorna. För att 

besvara studiens syfte och frågeställningar används tematiseringarna som är kunskap om 

systematiskt kvalitetsarbete, arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, begränsningar 

inom systematiskt kvalitetsarbete och möjligheter med systematiskt kvalitetsarbete. 

Under dessa följer undertematiseringar för att förtydliga innehållet.  

 

5.1 Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete 

I denna del beskrivs och redovisas vad respondenterna har för utbildning i och vad de 

säger sig ha för kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Vilka de anser har ansvar för 

det systematiska kvalitetsarbetet redovisas även.  

 
5.1.1 Utbildning 

 

Jenny och Sandra gick under sin förskollärarutbildning kursen Uppföljning, utvärdering 

och utvecklingsarbete i förskolan som handlar om det systematiska kvalitetsarbetet. 

Sandra beskrev att hon inte mindes så mycket av den kursen och upplevde att hon hade 

velat ha mer kunskap om ämnet. Jenny upplevde kursen som otydlig och hade velat ha 

mer konkret information. Resterande respondenter hade inte fått någon ren utbildning 

om det systematiska kvalitetsarbetet. De förklarade att de fått information om det på 

sina arbetsplatser och även på tillexempel möten och arbetsplatsträffar. Lizette berättade 

att de kanske hade haft någon föreläsning. 

 

Monica berättade att hon har utbildat sig till pedagogista där hon upplevde att 

systematiskt kvalitetsarbete var en integrerad del i utbildningen. Hon förklarade även att 

på förskolan har de arbetat med att få till ett fungerande arbetssätt. Hon beskrev: 

 
    ”[…] där har vi många år liksom diskuterat, reflekterat om lärande och om olika perspektiv och  

            då var det här med systematik en tydlig, en aspekt som vi liksom jobbade med […]” 
 

Hon berättade att ett verktyg eller förhållningssätt de använder sig av är pedagogisk 

dokumentation som hon tror på som en del i en systematik.  

 
5.1.2  Kunskap  

 

Vid frågan om vad de själva ansåg sig ha för kunskap om det systematiska 

kvalitetsarbetet var svaren varierade. Mona beskrev att det är den kunskap hon har i sitt 

arbete med barnen, att man måste tänka på barns lärprocesser och utgå från läroplanen. 

Sedan sa hon följande: 

 
         ”Vi har ju inga uppnåendemål så men jag måste ju ändå ha med det i, jag måste ju ändå ha de med  

           mig och det är väl de mera som är vårat, vårat som jobbar på, jobbar med barnen som tänker så” 
 

Hon förklarade vidare att om man följer läroplanen så följer man även det systematiska 

kvalitetsarbetet och att det är deras chef som sköter det systematiska 

kvalitetsredovisningsarbetet.  

 

Molly berättade att hon upplevde att hon klarar av arbetet som förväntas av henne. Hon 

berättade att hon har läst boken ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan” 

som hon beskrev handla mycket om dokumenation och pedagogisk dokumentation.  

Kerstin berättade om arbetet hon varit med om och att de arbetar med en Power Point 
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där deras arbete beskrivs, Kerstin förklarade: 

 
        ”Vi skriver ju liksom en process och vi gör en reflektion och analys och hur vi går vidare och det 

          är också en form av kvalitetssäkring för där ser kan vi ju följa barnens utveckling  

          under ett helt  läsår” 

 

Sedan talade hon om att det ibland känns som att de inte hunnit med något i sitt arbete 

men när de sedan tittar på sin Power Point kan de se hur mycket de faktiskt har gjort. 

Monica förklarade att de arbetar i relation med läroplanen och att arbetat handlar om att 

man följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten, hon sa: 

 
             ”[...] på nåt vis måste man verkligen skatta sin verksamhet och också som det står,  

              man ska följa alla barns förändrade kunnande står det i läroplanen och då behövs  

              ju nån form av systematik” 
 

Monica berättade att hon arbetat mycket med att reflektera både med barn och 

pedagoger för att kunna utvecklas. Lizette berättade att de på hennes förskola gått 

igenom begreppen som används inom det systematiska kvalitetsarbetet. De hade under 

arbetsplatsträffar arbetat med vad de olika orden står för, hon poängterade: 

 
         ”[...] men det skulle kunna förbättras för det blir alltid lite diskussioner kring detta  

           det blir det ju, för just nu kan jag inte riktigt orden[...]” 

 

Alla respondenter ansåg att de kunde ha mer kunskap om det systematiska 

kvalitetsarbetet. Kerstin kände att hon inte har den teoretiska delen om ämnet. Sandra 

och Jenny beskrev att de kände en osäkerhet när de började arbeta då de inte upplevde 

sig ha tillräckliga kunskaper. Sandra uttryckte sig på följande sätt: 
 

              ”[…] men alltså jag menar jag tycker ju inte att man fick så mycket i utbildningen om hur  

                man ska skriva ett systematiskt kvalitetsarbete eller så” 

 

Sandra hade upplevt under sin första tid som nybliven förskollärare att hon inte till en 

början förstod alla begrepp och hur arbetet skulle gå till. Sandra och Jenny uttryckte att 

de hade velat veta mer för att göra arbetet lättare och Jenny önskade tydligare redskap.  

Lizette och Molly tyckte att de kunde känna tveksamhet ifall de gjort rätt när de skriver 

i sina dokument. Mona berättade att hon velat har mer kunskap om varför de gör det 

systematiska kvalitetsarbetet, hon sa: 

 
           ”[...] syfte tillexempel det skulle man ju kunna veta.. ha mer kunskap om varför vi  

            gör det här, vad det leder till, vad används kvalitets.. och vem läser det” 
 

Mona berättade att detta var funderingar hon brukade ha, hon undrade om det verkligen 

var någon som kollade igenom och läste allt som dem skrev. Monica sa att man aldrig 

kan få för mycket kunskap men att hon upplevde en trygghet i deras arbete då det finns 

en systematik för hur de ska gå tillväga. Hon beskrev: 

 
                 ”[…] jag känner mig trygg i att vi kan visa hur varje barn liksom har varit delaktig i det  

                   här så vi har systematik för det[…]” 
 

Sedan berättade hon att den pedagogiska dokumentationen kan visa barns delaktighet 

och ger ett brett underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.   
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5.1.3 Ansvar 

 

Samtliga respondenter menade på att förskolechefen är den som har ansvar för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Tre av dem benämnde det som det övergripande-, yttersta- 

och huvudansvaret. Molly uttryckte att det är förskolechefen som ska se till att de får tid 

till arbetet. Sandra berättade att förskolechefen och biträdande förskolechef skulle se till 

att arbetslaget fick till sig målen och dokumenten samt ta emot det som arbetslaget 

skrivit. Lizette förklarade att förskolechefens uppgift är att göra om och lämna in det 

arbetslaget skrivit till förvaltningen, hon nämnde även: 
 

                  ”Hen ligger ju på oss om vi inte skriver i kvalitetsarbetet vid dem här deadlinesen  

                     eller datumen då är hen ju på oss om det”  
 

Hon menade att förskolechefens uppgift är att se till så att dem arbetar med det 

systematiska kvalitetsarbetet och skriver i de dokumenten som sedan ska redovisas till 

förvaltningen. Jenny nämnde att kommunen har ansvar och att det finns de som har 

ansvar ännu högre upp än kommunen och beskrev att det står i läroplanen att alla ska 

arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Sex av respondenterna förklarade att arbetslaget 

även har ansvar för att arbetet genomförs och skrivs ner. Monica beskrev det såhär: 

 
                ”Ja alltså det finns ju ett övergripande ansvar som om man säger det har ju förskolechefen  

                  det övergripande ansvaret, men sen blir det ju att varje avdelning får ju sina ansvar för att  

                  den här systematiken sker” 
 

Hon berättade vidare att personalen på varje avdelning ansvarade för att det finns 

systematik för hur arbetet med barnen dokumenteras och reflekteras över.  

 

 

5.2 Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete 

I denna del presenteras hur respondenterna säger sig arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet. De teman som redovisas är tema och mål, dokumentation, uppföljing 

och utvärdering och resultat och redovsining.  

 
5.2.1 Tema och mål  

 

Samtliga respondenter talade om att man i arbetet på förskolan utgick ifrån 

läroplansmålen. De berättade att de fått mål ifrån förvaltningen, som av Lizette och 

Monica beskrevs som verksamhetsuppdrag. Samtliga förklarade att det är dessa mål de 

utgår ifrån i det systematiska kvalitetsarbetet och som sedan redovisas. Fyra av 

respondenterna förklarade att målen de får till sig utgår från resultaten av de nationella 

proven i årskurs tre. Jenny berättade: 
 

                   ”Vi har ju tre prioriterade målområden som vi ska arbeta extra med [...]  och det är ju för 

                     att dem ser det på *** skolan vad barnen som var här för fem år sen, dem har sjunkande 

                     resultat i vissa områden i dem här ämnena”  

 

Hon påpekade att alla förskolor får till sig olika mål utifrån vad skolornas resultat visar. 

Alla respondenter berättade att de använder sig av ett tematiserat arbetssätt. De har på 

enheterna ett gemensamt tema som varje förskola och avdelning utgår från i arbetet med 

barnen. Fem av respondenterna beskrev att de bröt ner läroplansmålen men framförallt 

de mål de fått från förvaltningen så att de passar deras verksamhet. De förklarade att de 

väver in målen med temat och barngruppen så att det passar just dem. Jenny förklarade 
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att de först undersöker vad barnen intresserar sig för, vilken nivå dem ligger på för att få 

en uppfattning om hur de ska arbeta med målen och vad de behöver erbjuda för 

aktiviteter. Molly berättade följande: 

 
                 ”[...] ja men det är väl de att man skriver ett ganska tydligt mål och sen ja så man vet vad  

                 man ska fokusera på, sen brukar vi skriva en aktivitet liksom hur uppnår vi det här målet” 

 

Hon berättade vidare att man senare i sitt arbete skriver ett resultat om vad de har gjort 

och vad det resulterade i, sedan görs en analys. Analysen kunde då leda till att det 

skrevs nya mål och ny aktivitet så att arbetet går runt. Sandra upplevde att målet dem 

fått som berör matematik var svårt då hon arbetar med de yngsta barnen, hon beskrev: 

 
              ”[...] men då får man ju göra det till våra små man får tänka att barnen ska förstå att dem 

                kommer i en viss ordning och sen så med dem här allra minsta så kan man kanske inte  

                veta att dem lär sig det [...]” 
 

Sandra berättade att dem anordnar en miljö med siffror och att arbetslaget försöker 

tänka på att räkna högt med barnen. Hon förklarade att målet skulle kunna vara att sätta 

upp fler siffror. Samtliga respondenter berättade att de anordnar en pedagogisk miljö 

och aktiviteter i utgångspunkt från de formulerade målen. Målen beskrevs även vara 

föränderliga utefter hur arbetet med barnen och temat fortlöpte. Lizette förklarade: 

 
            ”Då ska man ha den här röda tråden och låta barnen bli intresserade av verksamheten  

             då kan man kanske inte använda sig av målen man satte då får man skriva det i  

             måldokumentet liksom att det här trodde vi men det blev inte så, vi kunde inte få, 

             barnen var inte intresserade därför blev det såhär istället[...]” 
 

Lizette beskrev att arbetslaget kan ha tänkt massor om hur de kan arbeta med målen 

men om inte barnen är intresserade får de tänka om. Molly menade att det är svårt att få 

till ett bra mål då det styr arbetet och ska kunna utvärderas. Lizette, Molly och Sandra 

förklarade att det lättaste är att hitta på aktiviteter och komma på hur man vill arbeta. 

 
5.2.2 Dokumentation  

 

På Solrosen arbetar dem med pedagogisk dokumentation, dokumentationen som förs 

läggs in i deras Power Point och på så sätt kan dem följa sitt arbete. De återgav att allt 

de gör i sin verksamhet inte går att skriva ner utan att de får välja ut det som är relevant. 

Kerstin berättade att de tar bilder och skriver ner vad barnen har sagt och utifrån det 

leder arbetet vidare. Monica förklarade att de arbetar med att gå barnens väg och att 

pedagogerna reflekterar och analyserar över dokumentationen, hon beskrev: 
 
                ”[...] och det är viktigt tänker jag hur man kan gå och inte hur man ska, hur man kan gå  

                 vidare för planeringen måste ju stämma i dialog med barnen” 
 

Monica menade att pedagogerna kan tänka en sak men om barnen blir intresserade av 

annat ska pedagogerna anpassa sig efter det och tänka om. Dock behöver en planering 

äga rum då de har som ansvar att jobba i relation till läroplanen och att alla barn ska 

involveras. Hon lyfte även att det är viktigt att pedagogerna är närvarande och 

engagerade i barnen. Mona förklarade att pedagogisk dokumentation var något hon 

brann för. Detta framkom: 

 
             ”Pedagogisk dokumentation är ett otroligt bra redskap att man använder sig utav de och  

               bara antecknar vad barnen säger och vad dem gör och lägger upp bilder på de här,  
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               titta de här har vi gjort” 

 

Hon berättade även att det finns mycket hjälpmedel idag såsom att spela in men att det 

bästa är att vara en närvarande pedagog och anteckna situationer. Molly beskrev att de 

dokumenterar på olika sätt ibland genom att filma eller fotografera och att de brukar 

dokumentera aktiviteterna. Barnen har även gjorts delaktiga då de fått skriva eller rita 

beroende på deras ålder. Även Sandra brukade fotografera och filma med hjälp av Ipad 

och hon sa:  
 
             ”Ja det är ju mycket dokumentationer ja för att kunna göra analysen blir det ju det, för att 

                kunna analysera det vi gör det är ju för att vi dokumenterar det vi gör [...]” 
 

De brukar ibland ta med sig sina dokumentationer till avdelningsplaneringen där de då 

kan analysera varandras.  

 
5.2.3 Kontinuitet  

 

Respondenterna återgav att arbetet ska ske kontinuerligt varje vecka, att de på sina 

arbetslagsplaneringar ska lyfta saker som berör det systematiska kvalitetsarbetet.  

Monica och Kerstin beskrev att de varje vecka i arbetslaget försöker arbeta med deras 

Power Point och tillsammans reflektera över sitt arbete med barnen. Monica förklarade: 

 
                  ”Är det varje vecka den här systematiken sker då handhar man ju det arbetet  

                   som man gör tillsammans med barnen, så då har man kanske dokumentationer  

                   som man tittar på [...]” 
  

Resterande av respondenterna berättade att de har mallar som de kan förhålla sig till 

under sina planeringar. Dessa mallar innehöll begrepp och frågor, gemensamt för alla 

mallar var att sista frågan löd; hur går vi vidare? Detta var ett stöd för att analysera och 

reflektera över barns lärande och intressen och att driva arbetet framåt. Molly berättade: 

 
                ” [...] dem kan ju också vara ett stöd när man skriver tillsammans där sen,  

                   just att man skriver ner vad man har gjort, vad man har sett ganska snabbt  

                   efter för det blir lätt att man glömmer bort” 
 

Hon upplevde mallarna som ett stöd som sedan kunde användas till utvärderingen.  

Dock återgav respondenterna att det inte alltid fanns möjlighet att ha sina gemensamma 

planeringar om personal var borta eller dylikt samt att de inte alltid hann fokusera på 

just det som berör det systematiska kvalitetsarbetet. Kerstin beskrev att just nu har dem 

tjugo barn som skolas in och de är ett nytt arbetslag så därför går mycket tid till att få 

ihop allt, hon sa: 

 
                       ”Vi har ett nytt arbetslag och två av dem har inte jobbat på det här sättet  

                         som vi gör här inne och det har varit lite strul och så här som det kan bli,  

                         man tycker olika och så”  
 

Mona och Jenny sa även dem att de har nya arbetslag och de har inte hunnit starta upp 

arbetet ännu, Jenny uttryckte att det därför är lite rörigt. Jenny berättade: 

 
                 ”[...] de här nio månaderna jag har jobbat då, ja då sker det kontinuerligt men  

                  det beror ju på vilket arbetslag man är i och vilket tänk man har” 
 

Även om de för tillfället inte hunnit starta upp arbetet så har det skett kontinuerligt 
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tidigare. Jenny berättade att hon tror att det är viktigt att det sker kontinuerligt, att man 

inte bara kan göra det någon gång för då blir det svårt. Lizette berättade att de senaste 

tre planeringarna hade fokus legat på ett föräldramöte och ett möte med chefen då 

arbetslaget inte drog åt samma håll. Lizette förklarade även att deras dokument där de 

skriver sitt systematiska kvalitetsarbete inte används kontinuerligt, hon berättade:  

 
             ”då tycker man kanske att kvalitetsarbetet används för att redovisa till chefen så att den kan  

              lämnas vidare liksom mer än vad det är ett levande dokument” 
 

Lizette sa att detta kunde bero på tidsbrist och att hon och hennes arbetslag inte använde 

det på rätt sätt. Detta förklarades även med att de tycker arbetet med barnen och att följa 

deras intresse är roligare. Hon var medveten om att dessa dokument ska fungera som ett 

arbetsverktyg men att hon ibland kände att de endast skrev i dem för att de har en 

deadline till när det ska lämnas in.  

 
5.2.4 Uppföljning och utvärdering 

 

Alla respondenter gör utvärderingar på sina arbetsplatser, dessa beskrevs på olika sätt 

och därför har rubriken uppföljning och utvärdering valts. Respondenterna förklarade 

att det är hur arbetet med målen har gått som utvärderas. Monica och Kerstin förklarade 

att de använder sig av underlaget som finns i deras Power Point för att utvärdera, där de 

utgår från frågeställningar som utformats. Dem utvärderar sin verksamhet och tar med 

sig lärdom in i nästa läsår för att kunna jobba vidare och utvecklas. Båda upplevde att 

deras Power Point de arbetat fram utgjorde ett stöd och verktyg. Monica poängterade att 

deras Power Point förändrats med åren och att den inte är cementerad. Kerstin beskrev 

följande: 

 
              ”[...] vi har hållt på i fem år med den här att den blir tydligare och enklare för våra kollegor [...] 

                men det här är så tydligt vi behöver inte ens fundera på det och det säger kollegorna likadant” 

 

Både Monica och Kerstin är med i en utvecklingsgrupp där de arbetar mycket med 

utformningen av och innehållet i denna Power Point.   

 

På Tulpanen har förskolechefen bestämt vilka datum arbetet ska följas upp berättade 

Sandra. Ett exempel hon gav var att, om deras mål var att sätta upp fler siffror på 

avdelningen och prata mer om siffror, så analyserar dem sedan hur detta har fungerat. 

Hennes avdelning utgörs av två arbetslag och grupper som ska skriva det systematiska 

kvalitetsarbetet tillsammans, Sandra förklarade: 

 
                  ” [...] men sen är det svårt för vi har ju liksom olika åldrar på sidorna liksom  

                     och dem skiljer sig väldigt hårt eftersom att på vår sida pratar vi och på den  

                     andra sidan gör dem inte det, vissa av dem går inte ens”  
 

Vid ett tillfälle hade dem skrivit separat men hon återgav att dem då fått skäll av chefen 

för att det ska göras tillsammans. Lizette beskrev vid ett tillfälle under intervjun att de 

har två uppföljningar per termin och vid ett annat tillfälle sa hon att det vid två tillfällen 

har utvärderingar, hon beskrev: 

 
              ”Då utgår vi ifrån målen vi har skrivit, vilka aktiviteter det var vi skulle göra för att nå målen  

                och sen tittar vi då på har vi gjort dem här aktiviteterna och sen utvärderar vi det då, hur dem 

                aktiviteterna gick kan man säga” 

 

Hon berättade även att man utvärderar vad som var bra och dåligt, vart man tycker man 
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har kommit och hur man kan fortsätta jobba. Även hur de kan ändra på verksamheten 

och på aktiviteterna för att kunna nå målet. Lizette gav ett till exemepel: 

 
            ” [...] då utvärderar vi och ser att det här blev jättebra alla barn gör det, alla  

             barn kan räkna framlänges ett till fem och baklänges fem till ett och likadant  

             från tio och ner och tio och upp då har vi ju ändå nått vårt mål kanske”   
 

Lizette pratade om hur de kunde utvärdera målet de har fått om matematik från 

förvaltningen. På Mona och Jennys förskola har de använt sig av Power Point där det 

förts en projektberättelse, vid intervjutillfället rådde en tveksamhet om de skulle 

fortsätta med denna eller inte. Jenny berättade att hennes arbetslag förvarade 

observationer och dokumentationer i en pärm som de satt med på planeringarna, utifrån 

dessa utformades projektberättelsen, ett sätt att kunna följa barnen. Sedan talade hon om 

att de följer upp målen i december och hon förklarade: 
 

               ”Man har ju samma mål och så får ju vi ändra vad vi ger barnen för liksom eller kanske de  

                 ja nu bara säger jag, våra barn att dem kanske ska kunna räkna till fem, jag bara säger något nu  

                 [...] eller kanske dem bara kan räkna till tre så att där hamnar vi ju som hur man utmanar  

                 barnen vidare eller om det inte gått” 
 

De kunde då upptäcka hur de har gått med arbetet med målen och se hur de vidare 

kunde anpassa sig utifrån barnens kunskaper. Mona berättade att med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen kunde de se hur de har arbetat och hur de kan arbeta 

vidare, hon sa: 

 
                    ” [...] och vad behövs, behöver vi göra nånting det kanske funkar jättebra då, det  

                       kanske inte är så att vi behöver göra nånting” 
 

Mona menade vidare att de kunde upptäcka om de inte arbetat med målen alls eller att 

de upplever att det fungerar bra. Molly berättade att allt arbete inte går att utvärdera och 

hon upplevde att det är lättare att utvärdera ett mindre mål. Hon beskrev att det är lättare 

om målet är tydligt och att man ska kunna se eller ta på ett resultat, Molly gav även ett 

exempel på mål: 

 
                  ”För att ge ett exempel på ett enkelt mål som till exempel alla barnen ska besöka biblioteket 

                   alltså det är ett jätteenkelt mål, för de är ju bara amen då vet man ganska lätt har alla barnen  

                   gjort det här ja eller nej” 

 

Hon berättade vidare att andra mål som kanske berör berättande är klurigare och 

luddigare att utvärdera än sådana mål som gavs exempel på.  

 
5.2.5 Resultat och redovisning  
 

Molly talade om att hon är med i en ledningsgrupp på förskolan där de sammanställer 

hela förskolans resultat som skickas in. Hon berättade att de uppskattar i procent hur 

mycket måluppfyllelse de har på sina mål, detta berättade Molly: 
 

                ”Alltså för vissa mål kan vara svårt och se eller det är såhär, jag uppfattar att jag tycker  

                   att det känns som att de är så och det är ju inte riktigt så man ska tänka man ska kunna se  

                   eller kunna ta på ett resultat” 

 

Hon kände att resultatet skrevs mest för ens egen skull, att de i arbetslaget kunde se 

varför det blivit som det blivit och hur de ska arbeta i fortsättningen. Även Lizette 

nämnde att det kunde skrivas i procent vilket hon ställde sig frågande till och beskrev att 
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det inte var något hon ville göra. Sedan berättade hon: 
 

                 ”[...] det här är det som chefen då enligt henne är det sättet jag ska göra det på då kan  

                   hon bara sätta hundra procent måluppfyllelse.. vi skriver på jätte olika sätt” 

 

Lizette hade tagit del av en annan förskola som tillhör samma enhets dokument där de 

hade skrivit i procent. Hon berättade att hon inte förstod hur de kunde efter så kort tid 

som på två månader ha uppnått sjuttiofem procent måluppfyllelse, Lizette återgav: 

 
            ”[...] och jag tänker ekonomerna då och dem som jobbar på förvaltningsnivå som  

             vill ha in det här med målen i procent, jag tror dem är intresserade av procenttalet  

             för att det kan dem skriva ner i några kolumner och i grafer och så där” 
 

Lizette förklarade att de måste skriva mål så att de går att mäta dem men att de inte går 

att mäta om barnen har lärt sig någonting. Hon förklarade vidare att de endast kunde 

mäta om barnen har varit med på en aktivitet. Även Sandra beskrev att allt ska vara 

mätbart för annars får dem inte det godkänt, hon förklarade: 

 
          ” [...] så man får ju inte skriva såhär, vi tänker på, för det går inte att mäta om vi tänker,  

            utan det måste vara mätbart hela tiden”  
 

Sandra förklarade vidare att de därför måste dokumentera för att kunna mäta om det har 

gjort det de ska göra. Mona återgav att de använt sig av något som heter Esmaker 

(enkät- och analysverktyg) där det står tydliga frågeställningar som man fyller i och att 

detta sedan redovisas. Monica och Kerstin sitter i utvecklingsgruppen och 

sammanställer alla avdelningars utvärderingar som chefen sedan redovisar till 

förvaltningen. Kerstin berättade att det är enhetens egna mål men framförallt målen de 

fått av förvaltningen som redovisas.  

 

5.3  Begränsningar inom systematiskt kvalitetsarbete 

I denna del redogörs vad respondenterna upplevde att det fanns för begränsningar inom 

det systematiska kvalitetsarbetet. Teman som presenteras är läs-årsvis, bedömning och 

tid. 

 
5.3.1 Läs-årsvis 

 

En problematik som lyftes av 2 respondenter är att verksamhetsuppdragen löper årsvis. 

Lizette berättade att det tidigare löpte läsårsvis, från augusti till juni, men att det för 

ungefär två år sedan ändrades. De får nu till sig målen i januari. Molly tydliggjorde: 

 
           ”[…] men jag tycker nästan det har blivit svårare sen dem bytte, alltså att man jobbar från  

             januari till december tycker jag nästan har blivit svårare än från augusti till juni” 
 

Molly menade att hon kan ha en barngrupp som hon sedan släpper i juni och sedan 

börjar med en ny grupp i augusti men det är ännu samma mål som behandlas. Därför 

hinner man inte avsluta med den gruppen man startade med. Lizette upplevde att det 

inte var så smart då det plötsligt kommer nya mål efter en halv termin när man startat ett 

visst arbete med barnen.  
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5.3.2 Bedömning  

 

Kerstin berättade att enligt akademins ordlista betyder ordet bedömning: ”bilda sig en 

uppfattning om”. Hon beskrev att många som arbetar inom förskolan är rädda för att 

göra en bedömning av barnen och att detta kan begränsa barns möjlighet att utvecklas. 

För om man inte gör det, bildar sig en uppfattning om varje barn, så begår man ett 

tjänstefel menade hon. Kerstin sa även: 
 

               ”För hur ska vi nånsin kunna utmana dem och lägga vår verksamhet på rätt nivå om vi inte  

                bedömer barnen […] man måste skilja på att bedöma och döma för varför gör vi den här  

                bedömningen jo det är ju för att stödja och hjälpa barnen” 
 

Monica beskrev även att man inte får vara rädd för att bilda sig en uppfattning om 

barnen. Dock bör man vara vaksam över vilken bedömning som förs och hur man mäter 

barns kunskap. Hon ställde sig kritisk till vissa modeller och metoder som är av formen 

av-checkning. Monica framförde: 

 
                  ”[…] och i det här måste vi hela tiden tänka att det är verksamheten som ska utvärderas  

                   det är inte det individuella barnet. Ibland tycker jag att det där går i klings va liksom att 

                   vissa såhär verktyg som kommer blir svårt att förhålla sig till, ibland tycker jag att när man 

                   läser så blir det ändå nån sorts bedömning” 

 

Hon berättade vidare att detta kan leda till att man letar efter brister istället för förmågor 

och att man bör vara noggrann med vilken slags systematik som används. Den bör ge 

utrymme för variation och gå barnens väg. 

 
5.3.3 Tid 

 

Tid var en aspekt som återkom vid intervjuerna. 6 av respondenterna upplevde att tiden 

var en faktor som kunde påverka och begränsa det systematiska kvalitetsarbetet. Sådant 

som påverkade tiden var om personal var sjuka eller borta, andra uppgifter, planering av 

föräldramöte och att deras gemensamma planeringstid är kort. Kerstin berättade att de 

har en och en halvtimme planering tillsammans i arbetslaget men att de var mycket 

bättre förut då de hade tre timmar, hon beskrev: 

 
               ”Ja det är ju att vi har för lite tid, man skulle vilja skriva det mycket mer utförligt och tydligare  

                än vad vi gör men den tiden har vi ju inte. Så hade vi mer tid så hade den här kunnat ha  

                alltså djupare analyser och reflektioner, det hinner vi ju inte på den tiden” 
 

Kerstin berättade även att varje barn har rätt till att minst två pedagoger tittar på och 

analyserar en dokumentation men att det är svårt att hinna med. Jenny berättade att hon 

kände till avdelningar som inte kunnat ha planering på flera månader, men att hon haft 

tur som varit i ett arbetslag där personalen inte varit borta. Vid några tillfällen hade 

Lizettes arbetslag delat upp sig och på sin egen planeringstid utvärderat och att det 

brukar vara så som hon beskrev; ”när det brinner i knutarna”. Sandra uttryckte: 
 

             ”Att det tar tid att det är så stort liksom och att det kan bli stressande, och aa shit 

             nu ska vi uppfylla det  här, nu ska vi uppfylla det här och så det kan vara väldigt jobbigt” 

 

Hon upplevde att det är svårt att uppfylla målen då det ska finnas tid vilket det inte alltid 

gör. Molly beskrev att tid tas ifrån barnen till det systematiska kvalitetsarbetet, hon sa: 
 

              ”All dokumentation, allt skriftligt, allt man ska göra, ibland kan man fråga sig är det bättre,  

               blir det bättre av att vi gör såhär för det kan ju bli lite ibland på barnens bekostnad  
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               kan jag känna tyvärr” 

 

Ibland hade hon upplevt att om de inte fick till tiden kunde det bli jättestressigt och hon 

återgav att flera känner sig även väldigt osäkra och stressade över att de inte vet om de 

gör rätt. 

 

5.4 Möjligheter med systematiskt kvalitetsarbete 

Denna del presenterar vad respondenterna upplevde för möjligheter med systematiskt 

kvalitetsarbetet. De teman som redovisas är gemensamt fokus och utveckling och 

kvalitet. 

 
5.4.1  Gemensamt fokus  

 

Flera av respondenterna poängterade att det upplevdes som positivt att alla har samma 

mål. Dem har något att förhålla sig till så att de drar åt samma håll. Molly berättade att 

en fördel är att man inte missar delar av läroplanen och uttryckte sedan: 
 

               ”Om jag tycker det är jättekul med till exempel språk och jobbar mycket med sagor då kanske  

                man tappar andra delar som man själv inte har intresse av med det gäller ju att bara för att man 

                har en pedagog som är intresserad av nånting ska inte de ju ta överhand” 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet upplevde hon var ett stöd för vad de ska fokusera på så 

att inga mål glöms bort och att all personal ska ta hänsyn till detta. Sandra var inne på 

samma spår och sa att då det finns gemensamma bestämmelser kan man tillsammans 

komma överens om hur man ska arbeta. Annars hade nog alla gått i sin egen riktning 

förklarade hon. Lizette upplevde även detta, hon beskrev: 

 
            ”Ja det är bra att man gör det tillsammans för då är alla med tänker man att dem är då,  

             ja mentalt, och då är alla på banan tänker jag, då vet vi vilka mål vi har och vad vi  

             jobbar för och hur vi ska göra så vi går på samma linje” 
 

Hon berättade vidare att det dock tar lång tid när alla är involverade då de diskuteras 

mycket kring formuleringar och hur de kan arbeta. Kerstin förklarade att i och med de 

mål som finns inom förskolan så finns det något personalen gemensamt ska arbeta efter 

och förhålla sig till, hon sade:  

 
                ”[...] för jag kan ju tycka vad jag vill som privatperson men i och med att jag kliver in  

                 genom den här dörren då ska jag va professionell och förhålla mig till det [...] och har vi  

                 då skrivit dokument om att vi ska jobba med det här då är det ju det jag ska förhålla mig  

                 till och det blir ju en form av kvalitetssäkring” 
 

Kerstin berättade även att det finns en tydlighet i vad de på hennes arbetsplats ska göra 

vilket borgar till att alla barn får en likvärdig kvalitet. Monica talade om att det finns en 

yttre och en inre organisation. Hon berättade att den yttre organisationen kunde hon inte 

påverka till exempel ekonomi, antal barn och pedagoger. Dock kunde hon med 

gemensamt med sina kollegor påverka den inre organisationen, Monica sa: 

 
           ”[...] eftersom det är ganska tydligt strukturerat så får man mer tid och det blir mer utrymme för  

             barnen och även pedagoger att bli involverade tillsammans” 
 

Hon menade att en tydlig organisation ger en frihet inom ramarna och upplevde att detta 

är nyckeln till ett fungerande arbetssätt. Att i arbetslaget vara överens om strukturer för 



  
 

29 

dagen, hur man fördelar sig och hur verksamheten sätts i rörelse var exempel som gavs.  

 
5.4.2 Utveckling och kvalitet  

 

Samtliga respondenter upplevde att det systematiska kvalitetsarbetet ger möjlighet till 

en utveckling av både barnen och verksamheten. Också att dem kan se denna genom att 

titta tillbaka via de underlag dem har samlat in. Respondenterna kan med hjälp av sina 

dokumentationer och analyser se förändringen som sker. Detta ger dem även en 

möjlighet att se och upptäcka både svagheter och styrkor i sin verksamhet. Sandra 

beskrev: 

 
           ”[...] då kanske analysen blir att ja men vi tycker det har funkat jättebra här för att vi gjorde 

            såhär och här kunde vi ha gjort mer av det här, så man analyserar ju både för och nackdelar” 

 

Hon berättade vidare att de ska skriva vad de tyckte det var bra eller dåligt för att kunna 

utveckla sin verksamhet. Lizette återgav att det handlar om att ge barnen bättre 

förutsättningar för att få möjlighet till lärande. Molly menade att arbetet bidrar med att 

höja kvaliteten på det man erbjuder barnen i förskolan. Mona och Jenny talade om att 

det systematiska kvalitetsarbetet någonstans bevisar att arbetet dem gör följer 

läroplansmålen. Mona sa: 

 
         ” [...] men nu vet man ju ändå att det leder till någonting.. att verksamheten , det är ju, de 

           är en bra verksamhet känner jag, att det blir ett betyg eller man gör det som man ska göra” 
 

Hon berättade vidare att det blir ett bevis på att de dem gör är bra, kanske till och med 

bättre än bra och det kan även vara dåligt men då får de arbeta vidare på det. Monica 

beskrev att med hjälp av detta blir förskolan innehållsrik och det handlar om alla barns 

rätt till den bästa förskolan. Kerstin återgav: 

 
              ”[...] det är en tydlig kvalitetssäkring tycker jag, för jobbar alla efter detta då borgar det 

              ändå för att alla barn får en likvärdig kvalitet” 
 

Hon poängterade att även fast barngrupperna är större och pedagogerna färre så är 

arbetet mycket bättre och roligare idag än vad det var förr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

30 

6 Analys  
I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket, 

ramfaktorteorin, och tidigare forskning. Det som analyseras är det som framgår av 

resultatet kunna kopplas till denna teori och den tidigare forskningen. Det presenteras 

under kunskap och arbetssätt och begränsningar och möjlighetet. Andra aspekter som 

anses relevanta att lyfta redovisas under diskussionen. 

 

6.1 Kunskap och arbetssätt  
 

Utifrån resultatet går det att urskilja både likheter och skillnader av respondenternas 

kunskap. Fem av dem hade inte någon ren utbildning om systematiskt kvalitetsarbete.  

Den kunskap de beskriver sig ha och hur de hanterar det systematiska kvalitetsarbetet 

kan tolkas som den kompetens de innehar. Denna kompetens skiljer sig åt då de på 

respektive förskola haft olika möjligheter att få kunskap och information om 

systematiskt kvalitetsarbete. Det framgår av resultatet att flera utav respondenterna inte 

upplevde att de har tillräcklig kunskap. Detta kan påverka och begränsa dem i sitt 

arbete. Som Håkansson (2013) beskriver är kompetensnivåer en ram som kan påverka 

verksamheters förutsättning. Respondenterna har inte fått möjlighet till 

kompetensutveckling. Respondenternas och personalen på deras arbetsplats kunskap 

och kompetens påverkar i sin tur de olika arbetsätten som finns.  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) beskriver att en förskollärares kompetens 

kan innefatta flera områden, ett av dem är att kunna observera och utvärdera. 

Om det som framgår i resultatet ställs i relation till den presenterade bakgrunden och 

tidigare forskningen finns det några saker att belysa. Det finns både likheter och 

skillnader i hur respondenterna säger sig arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. 

En likhet är att de arbetar tematiserat och med att anpassa målen till barngruppen. 

Målen behöver brytas ner för att passa in i sammanhanget (Håkansson, 2013). Hur 

några respondenter uttrycker att de kan formulera mål samt utvärdera stämmer inte helt 

överens med vad tidigare forskning säger. Lizette beskrev att aktiviteter utvärderas. 

Molly gav exempel på en aktivitet om att alla barn skulle gå till biblioteket som sedan 

kunde utvärderas genom att se om alla hade gjort det. Håkansson (2013) menar att 

aktiviteter inte bör utvärderas då det inte går att veta ifall ett lärande har ägt rum eller 

om ett mål har uppnåtts genom en aktivitet. Det som utvärderas och analyseras är 

verksamheten och hur arbetets process gett möjlighet till att nå målet (a.a.). Flera 

respondenter återgav att det var verksamheten som utvärderas. Monica och Kerstin 

kunde se sin process via sin Power Point. Även Mona och Jenny hade Power Point med 

en projektberättelse. Ifrån övriga respondenter framgick det inte att en process om 

arbetet fördes, som kräver att det sker systematiskt. Håkansson (2013) menar på att utan 

en process går det inte att granska vad som påverkat resultatet för att ta reda på vad 

verksamheten behöver förändra och förbättra.  

 

Det förekom bedömning av barn vid tre tillfällen, Sandra uttryckte: ”att barnen ska 

förstå” och senare i samma mening: ”att man inte vet att de lär sig det”. Jenny gav 

exempel och sa: ”ska kunna räkna till fem” och senare i meningen: ”kanske dem bara 

kan räkna till tre”. Lizette sa: ”alla barn kan räkna framlänges ett till fem”. Bedömning 

av enskilda barns kunskap får inte äga rum dem ska inte förväntas kunna något eller 

uppnå en viss kunskap (Håkansson, 2013; Eidevald, 2013). Kerstin och Monica beskrev 

en viss problematik med bedömning, att barn inte ska dömas. Dock behöver de göra en 

bedömning, alltså bilda sig en uppfattning, för att kunna stödja barnen i sin utveckling. 
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Renblad och Brodins (2012) studie framställer liknande, att det är barns utveckling och 

lärande som ska analyseras. Dock finns det en rädsla för att uttrycka sig och att 

förskollärare upplever en svårighet med bedömning av barn.  

 

Inre ramar och faktorer kan utgöras av personalens förhållningssätt, arbetssätt och 

utformning av verksamhet (Lundgren, 1999). Respondenterna på de fyra olika 

förskolorna har varierade arbetsätt. Monica beskrev att de på hennes arbetsplats arbetat 

mycket med den inre organisationen. De hade en systematik för deras arbetssätt som 

gav möjligheter. Den inre ramen beskriver Lundgren (1999) styras av förskolechef och 

arbetslag där arbetssättet kan formas. Lizette upplevde att deras arbetslag inte 

kontinuerligt och systematiskt arbetade med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Förskolechefen ansvarar för att få det systematiska kvalitetsarbetet att fungera och finna 

en struktur för detta (Håkansson, 2013). Den inre ramen på Lizettes arbetsplats skulle 

kunna anordnas annorlunda av både förskolechefen och arbetslaget för att finna en 

systematik. Utifrån resultatet upplevs systematiken och arbetet med pedagogisk 

dokumentation på Solrosens förskola vara bidragande till att få ett fungerande arbetsätt.  

 

6.2 Begränsningar och möjligheter 
 
Av det som framgått i resultatet finns det både begränsningar och möjligheter som kan 

kopplas till ramfaktorteorin. Den faktorn som uppmärksammats mest av respondenterna 

är begränsningen av tid. Denna ramfaktor påverkade dem i deras systematiska 

kvalitetsarbete. Tiden upplevdes inte räcka till utav flera anledningar. Brist på tid 

begränsade förskollärarnas arbete, det har mycket andra uppgifter att hantera och 

personal är sjuka eller borta. Lundgren (1999) menar på att tiden är en ram som både 

kan hindra och möjliggöra kvaliteten på undervisningen. I detta fall hindrade och 

begränsade bristen av tid flera respondenter inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Det finns yttre ramar som påverkar så som staten och kommunen (Lundgren, 1999). 

Verksamhetsuppdragen som respektive arbetsplats får till sig är ifrån kommunen. Detta 

påverkar dem på olika sätt. Det styr deras arbete då de behöver förhålla sig till de mål 

som de får till sig. Sandra upplevde att ett mål från förvaltningen var väldigt svårt då 

hon arbetar med de yngsta barnen. Oavsett åldersgrupp behöver respondenterna anpassa 

sig och hitta sätt att arbeta med målen dem får till sig. Lizette och Molly som upplevde 

det svårt att målen kommer i januari får anpassa sig utefter detta. Dessa ramar 

upplevdes begränsa deras undervisning och arbete med barnen. Den juridiska ram som 

Lundgren (1999) förklarar vara bland annat läroplanen är något samtliga respondenter 

beskriver att de behöver förhålla sig till. På respondenternas arbetsplatser ska dem 

arbeta efter läroplanen och de mål de fått av förvaltningen. Detta beskrevs som en 

möjlighet, att gemensamt kunna fokusera på hur de ska arbeta för att uppnå målen.  

 

Det är staten som infört kravet på systematiskt kvalitetsarbete, denna yttre ram ska 

samtliga förskolor arbeta med. Respondenterna var överens om att detta arbete ger 

möjlighet till att utveckla sin verksamhet. Kravet på dokumentation, en faktor att 

förhålla sig till, gav möjlighet att kunna se denna utveckling. Några respondenter 

återgav även att innehållets kvalitet ökade och barnens möjlighet till lärande och 

utveckling. Detta för verksamheten framåt och får den att ständigt utvecklas.  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska belysa svagheter och styrkor för att utveckla 

verksamheternas kvalitet (Eidevald, 2013; Håkansson, 2013). 
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7 Diskussion 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett komplext uppdrag där flera komponenter ska 

samspela. Utifrån min uppfattning och genom denna studie framgår det att olika 

aspekter inte alltid går hand i hand. Inom systematiskt kvalitetsarbete ställs det höga 

krav på personal som är verksamma inom förskolan. Vilka krav kan personalen då 

ställa? Tydligare verktyg, fördjupad kunskap och mer tid är några aspekter som genom 

studien framgår kunna underlätta för personalen med arbetet. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) betonar att en väsentlig del av förskolans kvalitet är förskollärarnas 

kompetens (a.a). Revideringarna i förskolans läroplan om uppföljning, utvärdering och 

utveckling som gjordes 2011 var väldigt omfattande (Eidevald, 2013). Att personalen 

som ska tolka, förstå och utföra uppdraget inte fått någon utbildning inom ämnet kan 

därför te sig märkligt. Genom att kompetensutveckla förskollärare om det systematiska 

kvalitetsarbetet kan det förbättra deras förutsättningar. Detta kan i sin tur leda till att det 

systematiska kvalitetsarbetet gör skillnad och förbättrar förskolornas kvalitet. 

 

Den kunskap Jenny och Sandra fick i utbildningen anser de inte som tillräcklig för att 

kunna utföra det systematiska kvalitetsarbetet. Denna uppfattning hade även jag efter 

samma kurs. Kan detta tyda på att kursen Uppföljning, utvärdering och 

utvecklingsarbete i förskolan behöver förändras för att bättre förbereda blivande 

förskollärare inför detta arbete?  

 

Respondenterna återgav att ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet framförallt låg 

på förskolechefen. Några ansåg även att arbetslaget har ansvar. Ingen av dem nämnde 

sitt eget ansvar som förskollärare. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är det 

förskollärare som har ansvar medan det inte omnämns som ansvar då det skrivs om 

arbetslaget. Hur kommer det sig att ingen nämner sitt eget ansvar, känner 

respondenterna inte till att förskollärare har ansvaret. Eller definerar de ordet ansvar på 

ett annat sätt, uppfattas det som att det finns ett gemensamt ansvar i arbetslaget. Att det 

inte är en person som ska ansvara för att arbetet sker. Samtidigt betonar samtliga att 

förskolechefen har ansvar. De beskrev att ansvar chefen har är att se till så tid finns, att 

arbetet utförs och informera om mål samt redovisa resultat. Ingen nämnde att chefen 

ansvarar för att personal har förståelse och kompetens för att kunna utföra sitt arbete. 

Utifrån resultatet önskade flera respondenter mer kunskap, det är förskolechefen som 

ska se till att kompetenssutveckla sin personal. Hur kommer det sig att detta inte har 

skett. Information har getts på samtliga arbetsplatser dock upplevs den av några 

respondenter inte vara tillräcklig. Är det så att även förskolechefer saknar kompetens 

och kunskap? 

 

Skolverket (2012) föreslår att pedagogisk dokumentation ska användas som verktyg i 

arbetet. I resultatet framkommer det att de tre respondenterna, Kerstin, Monica och 

Mona, använder sig av detta i sitt arbete. De övriga respondenterna berättade inget om 

att arbeta med pedagogisk dokumentation. Monica och Kerstin använde pedagogisk 

dokumentation systematiskt i sitt arbete, vilket hela förskolan de arbetar på även gjorde. 

Detta tycktes ge dem underlag för att kontinuerligt reflektera och utvecklas. Det kunde 

även ge dem tillräckligt med underlag för utvärdering och för att påvisa barns 

delaktighet. Utifrån detta tolkar jag att pedagogisk dokumentation är ett fungerande 

arbetssätt och verktyg. Flera respondenter nämnde att arbetet med barnen och deras 

intressen är det roligaste och viktigaste. Då pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt 

kan det utgöra en stor del inom det systematiska kvalitetsarbetet som ett sätt att 

systematiskt dokumentera och reflektera samt göra barn delaktiga. Via pedagogisk 
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dokumentation följer man barns intresse och detta kan vara en intregrerad del av det 

systematiska kvalitetsarbetet för att göra det meningsfullt. 

 

Ingen av respondenterna nämnde huruvida de förutsättningar som varit bidragande till 

deras resultat redovisas. De återgav att arbetet med målen är det som redovisas. Utifrån 

ramen tid, som anses mest begränsande, får vissa av respondenterna inte alltid arbetet 

att fungera som de önskar. Kunskap om arbetet upplevdes även begränsa hur de tar sig 

an detta uppdrag. Om samtliga förskolor återger hur ramar och förutsättningar påverkar 

det systematiska kvalitetsarbetet skulle detta då kunna påverka den statliga styrningen?   

 

7.1 Pedagogiska implikationer 
 
Alla förskolor ska ha likvärdig kvalitet, alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Det 

systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att granska kvaliteten. Om kompetens och 

förutsättningar inte är likvärdiga på förskolor då kan inte heller förskolornas kvalitet bli 

likvärdig. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett krav och något som ska bedrivas. Om 

personal som arbetar med detta inte förstår meningen och ser det som något utöver 

arbetet med barnen kan det inte bli meningsfullt. Arbetet ska förbättra och utveckla 

verksamheten för att ge barn förutsättningar till utveckling och lärande. Det arbetet ska 

bedrivas på ett sätt för att få syn på detta och förändra verksamheten. Om det ses som 

två separata saker, att arbetet med barnen är en sak och det systematiska kvalitetsarbetet 

en annan kan inte samband upptäckas. Barn har många svar på förskolans kvalitet, 

därför behöver barns perspektiv finnas med för att upptäcka och se vad verksamheten 

erbjuder som är bra och vad verksamheten behöver erbjuda för att bli bättre. Det kräver 

att den inre organisationen har ett system för att upptäcka detta. Finns systematik, 

verktyg och ett gemensamt arbetssätt ökar möjligheterna för att ta reda på vad 

verksamheten behöver förbättra.    

 

Om det finns en brist på kunskap, kompetens och förståelse kan det systematiska 

kvalitetsarbetet inte bli meningsfullt och inte heller göra någon skillnad. Om det saknas 

kunskap och förståelse för varför arbetet görs och hur det kan göras blir uppdraget 

svårhanterligt. Om en systematik för de delar som ingår i kvalitetsarbetet saknas görs 

arbetet på måfå och det blir svårt att få en full förståelse för verksamheten. Förståelse 

för verksamheten innefattar vad som bidragit och påverkat arbetet med målen och vilka 

utvecklingsbehov som finns för att öka verksamhetens kvalitet. Denna kvalitet innebär 

hur barn ges möjlighet till utveckling och lärande. Kompetensutveckling behövs då det 

systematiska kvalitetsarbetet är oerhört omfattande. Kompetensutbildning behöver 

behandla både hur, varför, när och tillvägagångssätt, för att ge en komplett förståelse för 

helheten av det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

7.2 Metoddiskussion 
De intervjuer som ägt rum har gett en bred insamling av data som gjort det möjligt att 

undersöka syftet och frågeställningarna. Utifrån de formulerade intervjufrågorna har 

dialog uppstått som gett möjlighet att få en inblick och förståelse om det systematiska 

kvalitetsarbetet utifrån frågeställningarna. Till studien valdes personliga intervjuer 

vilket i efterhand upplevs som ett passande val. Det har underlättat hanteringen av 

insamlat material och gett bredare och fler svar. Gruppintervjuer hade kunnat anordnas 

men detta upplevde jag inte passa. Dels var min personliga uppfattning att 

respondenterna hade kunnat bli påverkade av varandra. Det hade även blivit svårare att 

hantera empirin och urskilja vem som sagt vad. Det hade även varit svårare att få ihop 
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tiden. Det var svårt för en person att lämna barngruppen och att fler då på samma 

tidpunkt skulle göra detta hade kunnat bli ännu svårare.  

 

En kvantitativ forskningsstudie anses inte ha varit passande för denna studie. Den hade 

kunnat ge en bredare bild men i kvantitativa studier kan man inte ställa följdfrågor, 

fånga upp svar och vidareutveckla vilket varit betydande studien. Denscombe (2016) 

förklarar att en kvantitativ studie kan göras via enkät med formulerade frågor. Enkät kan 

skickas till flera personer vilket kan generera fler deltagare i studien. 

 

De intervjufrågor som gjordes i början av studien var utifrån den dåvarande 

förkunskapen. Då min kunskap nu är djupare om ämnet hade frågorna kanske inte sett 

likadana ut i efterhand. Dock anses det att frågorna varit en stor hjälp till att få in 

material som har varit väsentligt för studien. Hade frågorna gjorts annorlunda hade det 

kanske gett ett annat resultat. Hade min förkunskap varit djupare hade mina följdfrågor 

även kunnat se annorlunda ut vilket även kunnat ge ett annat resultat. Intervjuerna hölls 

i början av läsåret då dem precis startat upp arbetet med barnen. Hade intervjuerna ägt 

rum i slutet av ett läsår hade deras svar och kunskap kunnat se annorlunda ut. 

 

Ett val som övervägdes var huruvida respondenterna skulle få intervjufrågorna på 

förhand. Det valdes att inte på eget bevåg skicka ut dem, tanken var att respondenterna 

kanske skulle ge ett svar som inte gick i linje med verkligheten. Två av respondenterna 

fick frågorna på förhand på begäran vilket gav dem en möjlighet till förberedelse. Hade 

resterande respondenter även fått frågorna i förväg hade deras svar kanske varit 

annorlunda. De hade då haft möjlighet till att fundera över och utveckla sina svar. Även 

fast de inte fick frågorna innan har respondenternas svar varit oerhört betydande för att 

svara på studiens syfte och frågeställningar. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  
 
Förslag till vad som vidare kan forskas om är barns och vårdnadshavares delaktighet i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Barn och vårdnadshavare ska involveras och vara 

delaktiga. Genom intervjuer med förskolepersonal kan barns och föräldrars involvering 

och delaktighet undersökas. Intervjuer med barn och vårdnadshavare kan även vara en 

kompletterande del för att undersöka detta. Det kan även undersökas via observationer i 

verksamheter. 

 

Ett annat förslag är även att undersöka hur förskolechefer hanterar det systematiska 

kvalitetsarbetet och hur de vägleder sin personal i området. Att intervjua förskolechefer 

för att se hur de uppfattar sin roll och sitt ansvar samt hur de går tillväga med det 

systematiska kvalitetsarbetet. För att få en djupare bild av detta kan förskolepersonal 

även intervjuas för att ta reda på deras bild av förskolechefens vägledning och arbete.  

 

Med hjälp av aktionsforskning kan det undersökas vad olika faktorer kan göra för 

skillnad. Om två likvärdiga förskolor studeras och en av förskolorna ges möjlighet till 

kompetensutveckling, handledning, verktyg, mer tid osv. medan den andra inte ges 

denna möjlighet. Då kan skillnaderna på förskollorna undersökas. Hur personalen efter 

insatserna upplever och hanterar det systematiska kvalitetsarbetet och jämföra med den 

andra förskolan som inte fått insatser.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide för förskollärare.  

 
Hur gammal är du? 

 

Vad har du för utbildning?  

– Under vilka år gick du din utbildning? 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Vad har du för utbildning om det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Vad har du för erfarenhet av det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

 

KUNSKAP  

 

Vad har du för kunskap om det systematiska kvalitetsarbetet? 

– Upplever du att du har tillräckligt med kunskap? 

 

Vilka delar bör ingå i ett systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Hur redovisas ert systematiska kvalitetsarbete? 

– Till vem redovisas det? 

 

Vem/Vilka har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

 

ARBETSSÄTT 

 

Hur arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbetet? 

- Sker det kontinuerligt? 

 

Känner ni till om det finns något stöd i hur man kan arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

– Använder ni någon form av stöd? 

 

Vad innebär det för dig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Vad finns det för fördelar då man arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Vad finns det för nackdelar med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

Vad anser du är det huvudsakliga syftet med att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete? 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2  

 

Missivbrev  
 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Cindy och jag studerar till förskollärare på Linnéuniversitet i Kalmar.  

Det är nu dags för min sjunde och sista termin och vi skriver ett självständigt arbete 

under hösten på 15 högskolepoäng. 

 

Mitt självständiga arbete kommer att handla om Systematiskt kvalitetsarbete där det ska 

undersökas vad förskollärare har för kunskap och hur de arbetar med det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan. Litteratur och tidigare forskning kommer att användas i 

studien samt intervjuer med förskollärare. 

 

Jag önskar att ni skulle vilja bidra med era kunskaper och erfarenheter kring det 

systematiska kvalitetsarbetet. Intervjun kommer att bestå av 15 frågor och kommer att ta 

ca 30 – 45 minuter och jag hoppas ni har möjlighet att delta.  

 

Under intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskaprådets forskningsetiska 

principer och det innebär att ert deltagande är frivilligt, samt att ni kan avbryta intervjun 

när ni vill. Studien kommer heller inte att avslöja ort, förskola eller förskollärare, allt 

behandlas konfidentiellt och resultatet används endast i forskningsändamål.  

 

 

Har ni några frågor så får ni gärna kontakta mig eller min handledare.  

Jag ser fram emot att höra av er! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Cindy Engström Viberg                (mejladress)                              07******** 

 

 

Monica Preutz                               (mejladress)                                                     

 

 

 

 

 

 


