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1. INLEDNING

I denna uppsats vill vi undersöka ”Hur personalen inom förskolan ser på kvalitetsbegreppet”. 
Kvalitet är ett ganska stort begrepp och för att kunna ta reda på hur personalen ser på detta är 
det givet att ställa frågan till de berörda vilket vi gör genom en serie av intervjuer med 
personal från olika förskolor. Personalen är i det här fallet den pedagogiska personalen, 
barnskötare och förskollärare. Det har gjorts en del undersökningar om hur föräldrar ser på 
kvalitet inom förskolan men inte så mycket om personalens uppfattningar. Vi tycker att det 
kan vara intressant och undersöka detta för att sedan jämföra vad som står om kvalitet i 
förskolans läroplan, Lpfö-98. Då vi arbetat i förskolan under många år och ser en förändring 
över tid vill vi undersöka hur personalen upplever sin vardag och hur man uppfattar kvaliteten 
i verksamheten. Hur definierar vi kvalitet? Vår definition av kvalitetsbegreppet utgår från 
förskolans läroplan, Lpfö-98 där strävansmålen anger en klar inriktning för arbetet mot en 
önskvärd kvalitetsutveckling, men vi har också tagit till oss de råd, anvisningar och exempel 
som redovisas i boken Kvalitet i förskolan. (Skolverket 2005) Angående bokens innehåll vill 
vi hänvisa till den litteraturgenomgång som följer på denna inledning.

Vi definierar kvaliteten i den svenska förskolan utifrån en pedagogisk verksamhet som är till 
för alla barn på vars och ens villkor och där barnens förmågor får chans att utvecklas på bästa 
sätt. För att nå bra kvalitet är det viktigt att arbetet är målinriktat och att personalens 
förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen och samarbetet med föräldrarna är bra. Vi 
anser även att barngruppens storlek och sammansättning är viktig för kvaliteten samt att 
förskolans lokaler är ändamålsenliga. Dessutom skall vi erbjuda barnen både en bra innemiljö 
och utemiljö. Genom denna studie hoppas vi kunna se ett mönster på hur personalen upplever 
kvaliteten och hur man beskriver och tolkar begreppet ”kvalitet i förskolan”. Vi hoppas 
läsaren skall finna denna studie intressant och vi hoppas också att vi själva och våra kolleger 
genom vårt arbete ska finna ny kunskap och nya vägar mot en ökad kvalitet i förskolan. 

1.1 Syfte

Vårt huvudsyfte med föreliggande arbete är att ta reda på hur personalen, förskollärare och 
barnskötare i förskolan ser på begreppet kvalitet i barnomsorgen.

För att få ett underlag som besvarar ovanstående syfte har vi utgått från följande 
forskningsfrågor:

- Hur uppfattar förskollärare och barnskötare begreppet kvalitet i förskolan?

- Vilka möjligheter och hinder ser man i arbetet för att uppnå en god kvalitet i 
förskolan?

- Vad har styrdokumenten för betydelse för kvaliteten enligt förskollärare och 
barnskötare?

- Hur ser man på ansvarsfördelningen vad gäller kvalitetsarbetet för måluppfyllelsen i 
förskolan?

- Hur uppfattar man arbetsgivarens definition av kvalitetsbegreppet?
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Styrdokument

Enligt Skolverket (1998), kom i och med Barnstugeutredningen som tillsattes 1968, en aktiv 
diskussion igång kring barnomsorgens betydelse för såväl familjen som barnens utveckling 
och fostran. Barnstugeutredningens betänkande genomsyras av de demokratiska idealen om 
likvärdiga uppväxtvillkor och en fostran med barnet i centrum.

I barnstugeutredningen framträder förskolans tradition och rötter i progressiv pedagogik. Här 
syns på nytt de grundläggande pedagogiska uppfattningarna, där barnet skall sättas i centrum 
och där den pedagogiska verksamheten skall bygga på ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Gesells utvecklingspsykologi var inte längre aktuell. Utredningen valde nu istället att bygga 
sina förslag på Jean Piagets utvecklingspsykologi och Erik Homburger Eriksson 
socialpsykologiska forskning. Piagets teori kan definieras som en jämviktsteori där den 
centrala tankegången är att barnen från födelsen inte är i besittning av logiska tankestrukturer. 
Skolverket (1998) menar att Erikssons teori kan sammanfattas som att barnets utveckling i 
olika stadier påverkas starkt av sin omgivning vilket i förlängningen innebär att det är 
samhället som får ett stort ansvar för barnets personlighetsutveckling.

Barnstugeutredningen innebar en gedigen genomgång av förskolans mål, organisation, 
innehåll och arbetssätt. Den medförde en förnyelse av den pedagogiska diskussionen och 
innebar stora förändringar av det inre arbetet i förskolan. Denna utredning lade grunden för de 
övergripande pedagogiska målen för förskolan som återfinns i det pedagogiska programmet.

Innehållet i verksamheten behandlas relativt kortfattat i själva betänkandet. Däremot finns en 
rad bilagor om språk, lek, bild, musik, naturvetenskaplig begreppsbildning och social 
omvärldsorientering som utförligt tar upp innehållet. Men det var utredningens förslag om det 
dialogpedagogiska arbetssättet som blev mest uppmärksammat.

Upphovsmän till dialogpedagogiken var Georg Herbert Meads och Pablo Freires. 
Dialogpedagogiken beskrivs som en pedagogik, eller snarare ett förhållningssätt som ska 
stödja barns jagutveckling, kommunikationsförmåga och begreppsbildning. 
Dialogpedagogiken skulle bygga på respekt för barnet. Det handlade om att se barnet, att ha 
tilltro till barnets egen förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Omvårdnad och omsorg skulle 
integreras med det pedagogiska arbetet. Skolverket (1998) påvisar att det pedagogiska arbetet 
skulle genomföras i dialog med barnet. Även små barn skulle få möjlighet att utveckla sin 
sociala kompetens.

Det visade sig efter ett tag att utredningens budskap inte var lätt att tolka och tillämpa i det 
pedagogiska arbetet. Personalen hade svårt att förstå vad det var för pedagogik som avsågs 
och tolkningarna var många. Dialogpedagogiken blev kritiserad av många då den ansågs vara 
för tolerant och innebar en alltför passiv lärarroll. Vissa av de problem som uppstod har 
tillskrivits utredningen, men bör kanske till stor del snarare ses som orsakade av den snabba 
expansionen. Detta medförde att många förskollärare direkt efter avslutad utbildning fick 
starta nya daghem tillsammans med nyutbildade eller outbildade kollegor.

Skolverket (1998) påpekar att det fanns en traditionsöverföring i förskolan, ”från mun till 
mun”, från person till person men att expansionen ledde till att förskolans tradition 
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”förtunnades”. I och med expansionen inträffade ett traditionsbrott som innebar att många 
strukturer som tidigare legat till grund för arbetet kom att falla i glömska.
Ett förslag till pedagogiskt program för förskolan publicerades i december 1983 och blev 
föremål för en omfattande remissbehandling (Socialstyrelsen 1985). Programmet utarbetades 
inom socialstyrelsen med hjälp av en expertgrupp. Socialstyrelsens pedagogiska råd och en 
särskilt tillsatt referensgrupp med representanter för Svenska Kommunförbundet, Svenska 
Facklärarförbundet, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Skolöverstyrelsen och Universitets-
och högskoleämbetet gav synpunkter under arbetet med programmet. Dessutom gav ett antal 
experter knutna till kommuner och högskolor synpunkter på materialet eller delar av det. För 
det slutliga innehållet svarade dock Socialstyrelsen som skickade ut programmet på remiss i 
december 1983. En sammanställning av remissvaren gavs ut i augusti 1985, socialstyrelsens 
PM 112/85. Remissvaren och riksdagsbehandlingen i december 1985 av regeringens 
proposition 1984/85:209 ”Förskola för alla barn” har tillsammans med nya erfarenheter och 
kunskaper om barn och förskola legat till grund för det färdigställda programmet som kom i 
december 1985. 

När det pedagogiska programmet kom så beslutade riksdagen att en förskola för alla barn från 
ett och ett halvt års ålder skulle vara fullt utbyggd år 1991. Riksdagen tog samtidigt ställning 
till principer för förskolans innehåll. Ett pedagogiskt program (Socialstyrelsen1985) skulle 
bilda ramen för förskolans pedagogiska verksamhet. Den är uppdelad på två delar, första 
delen handlar om förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och 
inriktning. Andra delen behandlar behov av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på 
kommunal nivå. Programmet anger förskolans mål, behandlar barns uppväxt och redovisar en 
syn på barns utveckling samt principer för ledning, planering och utveckling av förskolans 
verksamhet såväl på kommunal ledningsnivå som inom förskolan.

Enligt beslutet skall förskolan tillsammans med hemmen skapa goda förutsättningar för varje 
barns utveckling och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med yrkesarbete 
eller studier. Förskolans verksamhet ska präglas av en helhetssyn på barnens uppväxtsituation 
och utveckling, förmedla demokratiska värderingar och utveckla en medveten pedagogik som 
utgår från barnets sociala och kulturella verklighet. Socialstyrelsen (1985) menar att 
verksamheten skall vara medvetet planerad och ge barnen erfarenheter och kunskaper om 
omvärlden.

Detta program är gemensamt för alla landets förskolor för att åstadkomma en verksamhet av 
jämn och god kvalitet och att ange inriktningen av det stöd som behövs för att vidareutveckla 
förskolans verksamhet. Programmet är utformat så att det ska kunna underlätta planering, 
ledning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet både på kommunal 
ledningsnivå och inom förskolorna. Erfarenheten visar att statliga detaljerade program och 
läroplaner som vänder sig direkt till dem som arbetar inom verksamheten knappast styr på 
avsett sätt. Pedagogisk verksamhet påverkas av både yttre och inre faktorer. Lokala 
förutsättningar som ekonomiska, organisatoriska och administrativa villkor samt ledningens 
stöd och intresse påverkar verksamhetens utformning i hög grad. 

Socialstyrelsen (1985) menar att detta gör att den kommunala ledningen har ett stort ansvar 
för att statliga program ska kunna omsättas i praktisk pedagogisk verksamhet. Programmet är 
därför upplagt utifrån ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och förskola. Socialstyrelsen 
har tillsammans med länsstyrelsen det statliga tillsynsansvaret för förskolan och övrig 
barnomsorg. 
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Ansvaret för verksamheten i förskolan och övrig barnomsorg ligger hos de kommunerna där 
socialnämnden svarar för utbyggnad och organisation och för att övergripande mål och 
inriktningar förverkligas. Socialstyrelsen (1985) påvisar att den slutliga konkreta, planeringen 
av verksamheten och utformningen görs av förskolans personal. En sammanfattning av 
förskolans uppgifter utifrån det pedagogiska programmet (1985:12):

 Förskolan ska bedriva en målinriktad och medvetet planerad pedagogisk verksamhet.
 I förskolan ska barnen få en god, trygg och kärleksfull omsorg och en gemenskap, få medvetet stöd för att 

utveckla sin personlighet och kompetens, få vidgade kunskaper om sig själva och sin omvärld samt fostras 
till demokratiska värderingar.

 Förskolan är till för alla barn men har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.
 Förskolan ska vara ett komplement till hemmet och barnens sociala och kulturella miljö i övrigt samt ge
       föräldrarna möjlighet att förena föräldraskap och familjeliv med förvärvsarbete eller studier. Verksamheten  
       ska utformas i nära samarbete med föräldrarna.  

1998 kommer förskolans första läroplan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet 2006), vilket 
innebär att förskolan numera ingår i och utgör det första steget i samhällets samlade 
utbildningssystem för barn och ungdom. Läroplanen för förskolan har en struktur som i stort 
överensstämmer med skolans läroplaner.

Enligt SOU 1997:157 är skollag och läroplan de centrala styrdokumenten för den pedagogiska 
verksamheten i förskolan. Läroplan för förskolan (2006) anger den värdegrund som 
verksamheten skall utgå från samt mål och riktlinjer och kan delas in i tre delar:
 I läroplanens första del klargörs ”Värdegrunden”. 
 I den andra delen redovisas målen för verksamheten i sin helhet, ”Förskolans uppdrag” här sägs också vad 

som speciellt vilar på varje förskola.
 I den tredje delen anges två typer av mål för det enskilda barnets utveckling och lärande samt riktlinjer för 

arbetet att nå målen. 

Mål att sträva mot anger inriktningen av förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycker en 
önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Mål att uppnå skall anpassas till det enskilda barnets 
förutsättningar. Det är förskolans och kommunens ansvar att barnet ges möjlighet att uppnå 
dessa mål. Förskolans verksamhet skall vara utformad så att alla barn, även barn med 
exempelvis funktionshinder och barn med psykosociala svårigheter, skall kunna delta. 
Förskolan är dessutom en frivillig pedagogisk verksamhet, i vilken barn kan börja vid olika 
åldrar och delta under olika lång tid. Mål att uppnå kan därför inte fullt ut ha samma funktion 
i förskolan som i den obligatoriska skolan utan behöver vara mer personrelaterade. 

Dessa mål skall beskriva förskolans ansvar för en eftersträvad utveckling av det enskilda 
barnets förmåga inom ett antal områden. På detta sätt kan målen inte sägas ge uttryck för en 
viss lägsta nivå som alla barn i förskolan skall uppnå. I SOU 1997:157 påpekas att målen 
dessutom har betydelse för hur resurser skall fördelas och användas. I läroplanens tredje del 
anges också riktlinjer för dem som arbetar i förskolan. Í det konkreta arbetet i barngruppen 
kan arbetsdelningen mellan arbetslagets olika personalgrupper – förskollärare och barnskötare 
– variera. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar för att läroplanen följs. Även om 
riktlinjerna ger förskolläraren ett särskilt ansvar är barnskötarens kompetens betydelsefull i 
förskolans verksamhet. Det är av stor vikt att alla som arbetar i den pedagogiska 
verksamheten följer riktlinjerna.

Det övergripande ansvaret för förskolans verksamhet har rektorn, hon/han ska se till att de 
mål förskolan har överensstämmer med de nationella målen som finns uppsatta. Läroplanen 
anger de nationella målen och riktlinjerna för verksamheten i förskolan. I den kommunala 
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skolplanen anges det hur verksamheten i kommunens förskolor skall gestaltas och utvecklas. 
Det ska särskilt framgå vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att uppnå de mål som 
satts upp för förskolan. Läroplanen och skolplanen skall fungera som planeringsunderlag för 
verksamheten i kommunens förskolor. Det är avgörande för ett genomförande av läroplanen 
att alla, som arbetar i och/eller ansvarar för förskolan, är införstådda med läroplanens mål och 
krav. Varje förskola skall utforma en lokal arbetsplan där konkreta mål för den pedagogiska 
verksamheten skall anges. Såväl den kommunala skolplanen som den lokala arbetsplanen 
skall följas upp, utvärderas och utvecklas. 

Värdegrunden, målen och riktlinjerna utgör en odelbar enhet. Läroplanen kan därför inte 
användas fragmentariskt eller med fokusering på vissa delar. Enligt SOU 1997:157 skall 
enskilda mål förstås utifrån läroplanen i sin helhet. Förskolan har under hela sin 
uppbyggnadsperiod haft ett dubbelt syfte. Skolverket (2003) menar att dels ska den 
möjliggöra för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera, dels erbjuda barn en pedagogisk 
gruppverksamhet och bidra till goda uppväxtvillkor.

Den 1 juli 1996 övergick ansvaret för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg från 
Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och den 1 juli 1998 fördes bestämmelserna 
över till skollagen. Förskolan är numera ett första steg i utbildningssystemet och det är då 
viktigt att alla barn har tillgång till den. Allmän förskola och maxtaxa innebär att 
tillgängligheten till förskolan har ökat och förändringen innebär en markering av förskolans 
betydelse för barns utveckling och lärande. 

Den 1 juli 2001 fick de föräldrar som var arbetslösa rätt att lämna sina barn på förskolan och 
den 1 januari 2002 blev kommunen skyldig att även erbjuda förskoleverksamhet till de barn 
vars föräldrar var föräldralediga. 

Skolverket (2003:12) påpekar att  motiven för den allmänna förskolan var att:

Genom att förskolan görs tillgänglig för alla barn från och med fyra års ålder kommer
barn i socialt utsatta bostadsområden, i landsbygdskommuner och i övriga mindre
kommuner att få tillgång till den i högre grad än nu. En allmän förskola erbjuder
alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och förbättrar därmed barnens
möjligheter till lärande och en positiv utveckling.

Vidare menar Skolverket (2003:12) att:

På detta sätt tydliggörs förskolans roll i kunskapssamhället och i det livslånga
lärandet. Utskottet delar regeringens uppfattning att i och med förslagen närmar sig
förskolan den princip som knappast någon ifrågasatt för skolan - att verksamheten
skall vara avgiftsfri samt tillgänglig och likvärdig för alla.

Det är värt att notera att flertalet av fyra- femåringar fanns i förskolan redan innan den 
allmänna förskolan infördes. De barn som har tillkommit är barn i familjedaghem och barn 
som inte varit inskrivna i förskoleverksamhet tidigare. Avgiftsbefrielsen berör däremot en stor 
grupp barn nämligen alla fyra- femåringar i förskolan.

Den 1 juli 2003 trädde allmän förskola i kraft och med detta beslut garanteras alla barn från 
fyra års ålder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet i förskolan. Kommunerna är skyldiga 
att erbjuda dessa barn plats i den allmänna förskolan. Förskolan skall omfatta minst 525 
timmar om året/3 tim per dag under skolans terminer. Vissa undantag kan göras då en del barn 
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behöver längre vistelsetid än tre timmar/dag och då tillmötesgår förskolorna detta. För att 
detta ska kunna ske diskuterar arbetslaget detta med rektor och specialpedagog. 
Det kan vara barn som behöver utveckla kamratrelationen eller barn som har annat modersmål 
än svenska och behöver träna det svenska språket. Dessa barn kan behöva längre vistelsetid än 
3 timmar/dag. Platsen på förskolan ska erbjudas barn från och med höstterminen det år de 
fyller fyra år.

Det är kommunen som beslutar hur den allmänna förskolan ska organiseras och samordnas 
med övrig förskola. Det måste givetvis ske i enlighet med bestämmelser i skollagen och 
förskolans läroplan. Regeringen poängterar att det är viktigt att anpassa verksamheten till 
lokala behov. I glesbygd där barn har lång resväg kan kommunen erbjuda färre dagar/vecka 
men längre tid varje dag. Lokala förhållanden varierar och möjliggör flera olika modeller. 

Det finns vissa principer som bör följas då allmän förskola ska präglas av kontinuitet och 
social integration. Man framhåller också att det är viktigt att ta hänsyn till barnens behov och 
föräldrarnas önskemål. För allmän förskola gäller samma krav på pedagogiskt innehåll och 
kvalitet som för förskolan i övrigt. Det ska finnas personal med utbildning eller erfarenhet så 
att barnens behov av omsorg samt en god pedagogisk verksamhet tillgodoses.

2.2 Forskning kring kvalitetsbegreppet 

Om kvalitet i förskolan har Peder Haug sammanställt en rapport om forskning och utvärdering 
av förskolan 1998-2001. Rapporten har gjorts på uppdrag av skolverket för att få en bild av 
vad som hänt i förskolan efter läroplanens införande 1998.

Enligt Haug (2003) kan kvalitetsbegreppet delas in i:
 Servicekvalitet
 Strukturkvalitet
 Processkvalitet
 Resultatkvalitet
Servicekvalitet riktar sig till föräldrarna och målet är att de skall vara nöjda med förskolans 
verksamhet. 
Strukturkvalitet är de yttre förutsättningarna förskolan har, så som personalens kompetens, 
bemanning, barngruppens sammansättning, fysiska ramfaktorer, ekonomiska ramar och 
material. 
Processkvaliteten rör förskolans pedagogiska verksamhet och rör de kompetenser varje barn 
utvecklat. 
Resultatkvaliteten är central och viktig punkt, men som kan vara svår att mäta. 
Haug (2003) menar att det säger sig självt att det utgör en stor utmaning att kunna skilja ut 
vilka delar av ett resultat som kan hänföras till förskolan och vad som beror på exempelvis 
föräldrar, familj och närmiljö. Han har även sammanfattat forskning om läroplanens 
användande i förskolan och framhåller ”att läroplanen i första hand är en bekräftelse på det 
arbete pedagogerna utför”. (2003:109)Haug påpekar även att läroplanen på detta sätt 
beskriver verksamheten och bekräftar att pedagogernas insatser uppfattas positivt; den skapar 
ett erkännande för både yrkets och institutionens del. 

Läroplanen anses av många beskriva praxis för den verksamhet som bedrivs på förskolan, 
andra pedagoger menar att de inte har genomfört några förändringar. Johansson (2003) 
påvisar att andra befinner sig någonstans mellan dessa två punkter. Haug (2003) fann i sin 
bedömning att det framträder stora olikheter när det gäller bl.a. personalens uppfattningar, 
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arbetssätt och relationer både inom en viss förskola och mellan olika förskolor. Detta kan 
eventuellt ha sin grund i den praxis som finns på förskolan sedan gammalt och införandet av 
läroplanen 1998. Skiftande förutsättningar finns på olika förskolor och kommunerna har olika 
sätt att tolka och genomföra läroplanens intentioner. 

Kvalitetssäkring av förskolans verksamhet kan också vara vansklig då man grundar sig enbart 
på en ytlig utvärdering. Det finns enligt Haug (2003) i stort sett tre huvudsakliga förklaringar 
när det gäller bristen på överensstämmelse mellan ideal och verklighet:

 Den första förklaringen är att pedagogernas och personalens kompetens är speciellt viktig.
 Den andra förklaringen går ut på att personalen på grund av arbetsbelastning inte klarar av att upprätthålla 

den kvalitet som behövs.
 Den tredje förklaringen går ut på det stora genomslag förskolans tradition verkar ha fått på verksamheten, 

oberoende av vilka de formulerade intentionerna är. (2003:126-127)

Skolverket (2004) har med studien Förskola i brytningstid redovisat den första utvärderingen 
av förskolan sedan reformen 1998 då förskolan fick egen läroplan.
Här påpekas bl a följande: 

 Förskollärarna tar i högre grad än andra grupper upp läroplanens betydelse för det inre arbetet, att läroplanen 
innebär tydligare krav och ett tydligare uppdrag än tidigare samt att läroplanen innebär ett nytänkande.

 Även barnskötarna lyfter fram läroplanens betydelse som stöd för det inre arbetet, men framför allt att 
läroplanen ”sätter ord på” och ger en bekräftelse på det arbete som utförs i förskolan. (2004:41)

Bland dessa yrkesgrupper kan man inte se några skillnader i åsikter huruvida läroplanen 
bidragit till att höja förskolans status. Förskolan har genomgått en genomgripande förändring 
sedan läroplanens införande 1998. I studien Förskola i brytningstid, (Skolverket 2004) 
rapporteras om både positiva och negativa konsekvenser av reformen. Det anses att de ökade 
kraven lett till utveckling av verksamheten men även att större barngrupper och sämre 
förutsättningar haft negativ påverkan. Om villkoren för de yngre barnen i förskolan beskriver 
personalen förändringar dels i termer av sämre arbetsvillkor och ökad arbetsbelastning, dels i 
form av en ökad pedagogisk kompetens och större pedagogiska utmaningar. (2004:29)

Den genomsnittliga gruppstorleken var:
 Småbarnsgrupp 14,6
 Äldre barn 19,7
 Syskongrupp 18,4
Enligt Skolverket (2004) finns en relativt stor variation mellan kommuner, men den största 
variationen finns mellan förskolor. Det nämns även att gruppstorleken i småbarnsgrupp kan 
variera mellan 10-22 barn och i gruppen med äldre barn mellan 15-25 barn.

Man pekar också på att kommunerna genomfört en långtgående decentralisering av ansvar 
och beslut i många viktiga frågor. 

 Ledningsansvariga anser att personalrelaterade faktorer som personalens kompetens och utbildning samt den 
pedagogiska ledningen har större betydelse för kvaliteten i förskolan än strukturella faktorer som 
gruppstorlek och personaltäthet. (Skolverket 2004: 52)

Ur förvaltningsledningens perspektiv är rektorerna en nyckelgrupp för att få kunskap om 
kvalitetsutvecklingen i förskolan. Då det är de som har den kontinuerliga kontakten med 
förskolan och bör kunna skaffa sig en bra bild av förskolans verksamhet. 
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Att arbeta i arbetslag har en lång tradition i förskolan och ses ofta som positivt då det kan 
anses att personalens kompetenser kompletterar varandra. Det görs i praktiken ingen skillnad 
mellan olika personalkategorier när det gäller ansvarsfördelningen på förskolan. Skolverket 
(2004) påpekar också att det är värt att uppmärksamma att arbetslagen får ta ansvar för fler 
frågor än förr genom att förskolecheferna delegerar ansvar till personalen, bland annat när det 
gäller att anlita vikarier, beställa varor eller genomföra utvärderingar och dokumentation. Det 
menas vidare att en konsekvens av detta kan vara att tiden för arbete i barngrupp krymper.

Införandet av läroplanen har bland annat syftat till att skapa förskolor med likvärdig kvalitet. Sett i 
relation till läroplanens intentioner och utifrån ett likvärdighetsperspektiv anser Skolverket att vissa av de 
variationer som framkommer i utvärderingen är oroväckande. (2004:178)

Redan 1994 gjordes en undersökning hur kostnadsbesparingar på daghem påverkar kvaliteten.
Undersökningen visade på att när föreståndaren hade ett stort ansvarsområde blev 
daghemmens kvalitet sämre. (Kärrby 1994) Hon menar att föreståndare som backades upp av 
sina förvaltningschefer och gavs så mycket frihet i sitt budgetarbete att de kunde vidtaga 
lämpliga åtgärder i kvalitetshöjande syfte lyckades i regel genomföra nedskärningar utan 
allvarliga konsekvenser för kvaliteten. Författaren menar även att såväl sättet att genomföra 
sparkraven som kvaliteten i det pedagogiska arbetet med barnen hade ett tydligt samband med 
föreståndarens egen kvalitetsmedvetenhet. 

I denna rapport slås fast att professionella resurser och kvalitet hör samman och att 
kvalitetsaspekter var kopplade till resurseffektivitet. Kärrby (1994) påpekar att hennes resultat 
tyder på att kvalitet i daghem är kopplat till många olika faktorer varav ekonomisk 
resurstilldelning endast utgör en faktor.

Balke & Bae (1984) påpekar att ledningen för förskolan innebär:
 Ansvar för utveckling av förskolans uppgifter och mål
 Ansvar för administrativa och organisatoriska uppgifter och för att se till att arbetet utförs inom de fastlagda 

ramarna
 Ansvar för att stötta och vägleda personalen samt bidra till problemlösning och samarbete mellan anställda. 

(1984:144)

I förskolan har en person, föreståndaren ansvar för den dagliga ledningen av arbetet. Om det 
pedagogiska ansvaret skriver Balke & Bae (1984) att centrala och kommunala riktlinjer och 
personalens utbildningsbakgrund skall fungera som garanti för att arbetet blir målinriktat och 
pedagogiskt försvarbart.

Om personalens gemensamma ansvar skriver Balk & Bae (1984) följande:

 Förskolans verksamhet skall ledas av pedagogiskt utbildad personal som arbetar i arbetslag. Personalen skall 
planera, genomföra och utvärdera verksamheten (1984:60)

Skilda perspektiv på kvalitet så som struktur-, process- och resultatkvalitet beskrivs i en 
kunskapsöversikt av Asplund Carlsson m.fl. (2001:24) som påpekar att: 

 Kvaliteten skall bedömas efter hur verksamheten uppfyller målen i nuet- huruvida det är bra eller dåligt att 
vara i barnomsorgen eller i skolan för barnen och personalen i dag, med särskild uppmärksamhet på barns 
utveckling och lärande, på hälsa, säkerhet och arbetsmiljö.

 Kvalitet kan också bedömas efter om verksamheten kommer att ha effekter på lång sikt och vilka dessa 
effekter är. 
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Forskarna påpekar också ”att de alltmer försämrade arbetsvillkoren inom förskolan och skolan 
upplevs som ett hot mot verksamhetens kvalitet.”(2001:24) Funderingar framförs om vilken 
påverkan beslutet om allmän förskola och den nya lärarutbildningen kommer att få på 
verksamheten. Det efterfrågas undersökningar som går på bredden och på djupet. Då denna 
rapport skrevs ansåg författarna att det var dags att göra en jämförelse ur kvalitetsperspektiv 
mellan olika verksamheter, kommunala och privata.
De slutsatser författarna kommer till är att:

 Barngrupper på 13-15 barn (4-5 år) är att föredra om barnen skall utvecklas på ett optimalt sätt.
 Man bör uppmärksamma och använda gruppstorlek som ett mått på strukturell kvalitet.
 Antalet vuxna i den pedagogiska verksamheten har inte avgörande inverkan på kvaliteten.
 Bra utbildning för personalen och uttalade gemensamma mål i arbetslaget.
 Både de minsta barnen och barn i behov av särskilt stöd har behov av att ingå i en mindre grupp.(2001:90)

Asplund Carlsson m.fl. (2001) påpekar att personalens upplevelser av att inte kunna 
upprätthålla en godtagbar kvalitet är något som måste uppmärksammas i högre grad.

Begreppet kvalitet används ofta som något självklart men vid eftertanke kan begreppet vara 
både vagt och mångtydigt. Vi använder begreppet för att förklara hur arbetet ibland annat 
förskolan fungerar och hur god vår måluppfyllelse är. Införandet av läroplanen har bland 
annat syftat till att skapa förskolor med likvärdig kvalitet. 

I boken Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) kan vi läsa att det handlar t.ex. om förskolans 
styrning och ledning, personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens storlek och 
sammansättning, lokaler, material och miljö. Skolverket (2004) anser att i relation till 
läroplanens intentioner och utifrån ett likvärdighetsperspektiv är de variationer som 
framkommer i deras utvärdering mycket oroväckande.

2.3 Verksamhetens kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete i förskolan kan jämföras med ett pussel där det är många bita som skall 
sammanfogas och passa samman för att det ska bli en helhet med en god kvalitet. Skolverket 
(2005) menar att kvalitetsarbetet i förskolan skall kännetecknas av systematik där arbetet tar 
sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för verksamheten, uppföljning och 
utvärdering, analys och bedömning av resultat, utvecklingsåtgärder och nya mål.

Kvalitetsarbetet i förskolan skall utmynna i en årlig kvalitetsredovisning detta är en skyldighet 
som varje förskola måste göra, denna förordning kom 1997. Den är en hjälp för att se om 
förskolan når de nationella målen som finns uppsatta och vilka åtgärder förskolan planerar för 
en ökad måluppfyllelse.

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skall begreppet kvalitet användas i syfte att 
beskriva den pedagogiska processen i förskolan utifrån det lärande barnets perspektiv. 
Pedagogisk kvalitet skapas i möten mellan pedagogen och barnen och omfattar såväl 
pedagogens förhållningssätt gentemot barnet som barnets lärprocess. Pedagogisk kvalitet 
syftar också på pedagogens kompetens att knyta förskoleverksamhetens innehåll och kort och 
långsiktiga målsättningar till barnets egna intentioner och vilja att lära sig. Den sociala och 
kulturella miljön som barnet lever i ger det erfarenheter att arbeta utifrån. I pedagogens 
kompetens ingår med andra ord inte bara en kunskap om barnets behov, önskningar eller 
intresse av att lära sig och hur dessa står i relation till förskoleverksamhetens innehåll och 
målsättning. Utan även hur de uppfostringsattityder, värderingar och kulturella särdrag som 
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barnet erfar i sin närmaste omgivning påverkar barnets lärprocess i förskolan. Utifrån ett 
sådant interaktionistiskt synsätt definieras pedagogisk kvalitet som den grad av medvetenhet 
som pedagogen visar i sin strävan att skapa en pedagogisk verksamhet som erbjuder barnet 
optimala förutsättningar för dess strävan till lärande, personlig utveckling och välmående.

En god pedagogisk kvalitet i förskolan innebär enligt Skolverket (2003) att man analyserar 
den pedagogiska verksamhetens förutsättningar och grundläggande värderingar för att skapa 
en förskola med hög kvalitet i undervisningen. En förskola där varje barn ges maximala 
förutsättningar att förstå, känna samhörighet, glädjas och skapa. Det finns flera olika saker 
som gör att kvalitén höjs miljön, pedagogens förhållningssätt, personalens pedagogiska 
kunskaper och färdigheter, personalomsättning, kommunikationen mellan pedagoger, 
föräldrar och barn och det pedagogiska material som barn arbetar med i förskolan.

Enligt Lärarförbundet och Lärarnas Riksorganisation (2005) så definieras kvalitet med att ett 
målmedvetet arbete för att ständigt bli bättre är ett utmärkande drag för kvalitetsmedvetna 
skolor. För att kunna utvecklas måste man ha kunskap om nuläget och detta kräver en kritisk 
granskning av verksamheten. Genom reflektion över resultatet kan arbetslaget ta lärdom och 
dra slutsatser, för att slutligen planera och agera för förbättring. Detta är ett professionellt 
förhållningssätt, men tradition och organisation är ofta ett hinder för att skolan som helhet ska 
präglas av en sådan arbetskultur. Det är skolans förmåga att ständigt försöka åstadkomma 
förbättringar för att nå målen som avgör en skolas kvalitet. Att granska och dokumentera hur 
en förskola strävar efter att nå läroplansmålen blir då en intressant mätare på kvalitet som inte 
kan ersättas av en redovisning av i hur hög grad man uppnår målen. I förskolan är detta 
perspektiv naturligare då Lpfö-98 innehåller strävansmål.

I skolan skall det upprättas en individuell utvecklingsplan, IUP för varje elev och detta skall 
görs i alla kommuner i landet. Det har även funnits tankar om att förskolan också skulle 
upprätta IUP för varje enskilt barn, men det finns ännu inget regeringsbeslut på detta. Det har 
även tillkommit en ny lag som rör skola/förskolan den trädde i kraft den 1 juli 2006 och gäller 
mobbning och kränkande behandling. Varje skola/förskola är skyldig att upprätta en 
likabehandlinsplan och den ska utvärderas i kvalitetsredovisningen varje år. 

2.4 Barnsyn

Förskolans läroplan markerar de vuxnas roll som förebilder. Skolverket (2005) menar att det 
handlar till stor del om att som pedagog skapa ett öppet och demokratiskt klimat, där varje 
barn får uppleva sitt eget och andras värde samt får sina behov och intresse respekterade och 
tillgodosedda. Det är av vikt att som vuxen i förskolan ha en barnsyn där barnet ses som en 
person och att ha fokus på respekt och människosyn. Johansson (2005) påpekar att med 
barnsyn menas hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer.
Den barnsyn vi har går att knyta till den människosyn vi bär med oss. Läroplanens värdegrund 
visar på den människosyn vi skall lära våra barn bland annat genom vårt förhållningssätt.

I Lpfö-98 påpekas:

 Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder. (2006:3)

Det kompetenta barnet står i centrum i läroplanen, ett barn fullt av möjligheter. Vi vuxna 
måste se det aktiva barnet som har en medfödd drivkraft att söka kunskap och som vill förstå 
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sin omvärld. Med en barnsyn präglad av förståelsen att se varje barns kompetenser kan vi ge 
stöd till utveckling och få ett bra förhållningssätt till barns lärande. Genom att vara nyfiken på 
barns tankar och vilka erfarenheter barnet har kan vi utmana barnet till vidare lärande. 
Olika förhållningssätt och synen på barn har förändrats över tid och det rådande synsättet har 
influerat förskolepedagogikens innehåll och dess utformning. Man kan se uttrycket barnsyn 
utifrån den tidsepok som speglas och hur man definierade ett barn under denna tid. Vad som 
är vars och ens barnsyn bestäms beroende av vår bakgrund och vilka erfarenheter och 
kunskaper vi besitter. 

En genomgripande syn på barn i dag är att vi ser barn som kompetenta. Åberg & Lenz 
Taguchi (2005) menar att vi alla har en barnsyn, en medveten eller omedveten. Författarna 
anser även att hur det än är med medvetenheten om vilken barnsyn jag har, kommer min 
barnsyn att påverka mitt sätt att förhålla mig till barnen. Detta visar vikten av reflektion över 
den egna barnsynen och diskussion i arbetslaget om allas tankar om barnsyn. Det 
förhållningssätt arbetslaget har kommer att påverka den kvalitetssträvan förskolan har. 

Att närma sig barns perspektiv kan vara ett bra sätt att revidera sin egen barnsyn. Johansson & 
Pramling Samuelsson (2003) menar att barnsyn får alltid konkret uttryck i mer eller mindre 
medvetna handlingar från lärarens sida. Författarna menar även att därför är det viktigt att 
varje lärare medvetet reflekterar över barnsyn och dess praktiska uttryck. Vårt förhållningssätt 
till barn, hur vi talar till och med barn kan visa sig i olika synsätt på barn. Det är även viktigt 
hur vi försöker förstå, hur vi bemöter och hur vi tolkar barn. 

Detta sammanfattas oftast i tre teman: ”Vuxna vet bäst”, ”Barn är medmänniskor” och ”Barn 
är irrationella.”

Ett vuxenperspektiv på barn kan vara att barnet skall lära sig tåla motgångar och att de skall 
underordna sig de vuxna. Enligt detta synsätt, då de vuxna tror sig veta bäst, skall barn 
underkasta sig genom att följa regler och rätta sig efter de vuxnas vilja. Målet i detta 
vuxensynsätt är att barn behöver lära sig att deras perspektiv inte alltid kan tillgodoses. Detta 
synsätt kallas ofta, ”Vuxna vet bäst”. Denna syn på barn möter man då och då på våra 
förskolor. Johansson (2005) påpekar att ibland agerar vuxna med referens till barns förståelse, 
men oftare är det vuxnas idéer om vad som är rätt som går före barnets förståelse och 
upplevande av situationen. Vuxna anser att genom att vara tydlig med vad som är rätt och fel 
skapar man trygghet för barnen. Barn ges rätt att välja utifrån vuxnas struktur och vuxna anser 
att de handlar utifrån barns bästa. 

Ytterligare ett vanligt synsätt på barn benämns ”Barn är medmänniskor”. Johansson (2005) 
påpekar att här riktar sig pedagogerna till barnet som en medmänniska, person med 
intentioner, behov, önskningar och förmågor som det gäller att förstå och ta hänsyn till. 
Utgångspunkten är barns erfarenheter och att ge dem en känsla av kontroll. Att låta barns 
perspektiv komma till uttryck och följa deras intentioner. De vuxna lyssnar, samtalar och 
försöker visa barnet respekt genom att låta barnet fatta beslut. Detta synsätt kan vi finna i 
Lpfö-98 och genom boken Kvalitet i förskola (Skolverket 2005) förtydligas de 
kvalitetssträvande som angivits angående barns delaktighet och inflytande.

Enligt Skolverket (2005:31) är det viktigt att personalen:
 Uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt stödjer dem i att ta ansvar för sina egna 

handlingar och förskolans miljö i vardagliga situationer
 Utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning 

om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett ålder, kön, social och kulturell bakgrund
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Synsättet ”Barn är medmänniskor” innebär att de vuxna strävar efter att nå barns perspektiv 
men detta medför inte alltid att de anpassar sig efter barnet. Det kan vara så att de vuxna 
förstår barnets intentioner men undviker att följa barnets vilja. Ett välkänt begrepp inom detta 
synsätt är ”förhandlingsbarnet” och kan förklaras med att de vuxna resonerar och förhandlar 
med barnet. Det blir den vuxnes ansvar ge barn val med mening, val som utvecklar och ger 
barn inflytande. Genom att utgå från barns erfarenheter och respektera deras vilja kan barn 
ges kontroll och bli delaktiga i beslut.

När vi ser till temat ”Barn är irrationella” framgår att de vuxna med detta synsätt inte 
anstränger sig att nå barns perspektiv. Dessa vuxna förefaller inte kunna tro att det finns 
någon mening i barns handlingar utan tror att barnet agerar för att utmana de vuxna och de 
regler som finns. Johansson (2005) menar att detta tema utmärks av en barnsyn där pedagoger 
varken försöker förstå barns strävanden eller tycks anse det viktigt att uppmuntra dessa.
Däremot kan det med detta synsätt vara naturligt att begränsa barns agerande då den vuxne 
anser att uppdraget är att fostra barnen.

Den offentliga synen på barn uttrycks i styrdokumenten för förskolan och även konventionen 
om barns rättigheter. Barnkonventionen bygger på perspektivet; barnets bästa skall alltid 
komma i främsta rummet. Förskolans vardagliga barnsyn kan vara en annan än den officiella 
då olika föreställningar och för- givet- tagna sanningar om hur barn är ibland kan anas i 
arbetslagen.

Enligt Åberg & Lenz Taguchi (2005) är det i mitt sätt att bemöta barnen varje dag, i 
vardagens alla små händelser, som min barnsyn blir synlig. Arbetslagen måste ges tid för 
diskussion och reflektion över både den egna men även den gemensamma barnsynen. Vi 
måste vara observanta och våga ställa frågan till varandra i arbetslaget: Hur tänkte du nu?
För att vi skall kunna ha en bra kvalitet i förskolan måste vi se över vårt barnperspektiv och 
vår förmåga att ta barns perspektiv för att se vår helhetsförståelse av barn, vår barnsyn.

2.5 Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en viktig pusselbit för att förskolan ska kunna fungera på ett bra sätt. 
Det är viktigt för verksamheten att föräldrarna är delaktiga och det står även i läroplanen att 
föräldrarna ska ha möjlighet att kunna påverka verksamheten i förskolan. Det är viktigt att 
personalen ser föräldrarna som en resurs och en tillgång i den pedagogiska verksamheten. 

I Lpfö-98 (2006:11) står det på följande sätt:
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall kompletter
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 
hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 
verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

I Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005:37-38) anges 
följande: 
 Föräldrasamarbetet är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samverkan ska bygga på 

en öppenhet, ömsesidighet och respekt.  
 Personalen bör ha ett medvetet förhållningssätt om olika barn, olika situationer och olika föräldrar. 
 Föräldrasamverkan kan upplevas både som en tillgång och som en svårighet. Detta beror på olika områdens 

struktur och socioekonomiska förutsättningar kan samverkan med föräldrar ställa olika krav på personalen.
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 Personalen kan vara ett stöd för föräldrarna i deras ansvar för fostran, utveckling och växande samtidigt som 
föräldrarna har en viktig roll när det gäller att delta i och påverka förskolans kvalitetsutveckling.

 Ge föräldrarna möjlighet att aktivt påverka innehållet i förskolan och organisation. 

I studien Förskola i brytningstid, Skolverket (2004), har det gjorts en undersökning hur 
förskolan fungerar som stöd för familjen. Majoriteten av personalen är positiv och tycker att 
kontakten fungerar bra mellan förskolan och hemmet. Förskolan är ett stöd till familjen, stödet 
kan beskrivas på olika sätt. Det betonas ibland att förskolan har en viktig roll genom att 
framföra sin syn på barn och berätta hur man arbetar med barn här kan man tala om en 
normöverföring från förskola till familj. I andra fall betonas det mer att förskola och hem har 
ett gemensamt ansvar och att det är viktigt med samsyn och gemensamma normer. Det 
genomgående temat i intervjuerna är att föräldrarna har huvudansvaret för sina barn och att 
personalen inte ska överta detta ansvar.

Det uttrycks även en frustration över att förskolan får ta ett alltför stort ansvar och att personal 
och föräldrar har olika normer för barns uppfostran. Förskolornas upptagningsområde har stor 
betydelse för hur samarbetet fungerar mellan personal och föräldrar. I lågresursområden där 
uppdraget i flera avseenden är svårare att genomföra beskriver personalen oftare hur föräldrar 
har svårt att sätta gränser gentemot barnen. Förskolan får ägna mycket tid åt att stödja och 
ibland även fostra barn och föräldrar. I högresursområden beskrivs samverkan med föräldrar 
oftare i positivare termer. Där finns en tydlig och relativt oproblematisk ansvarsfördelning 
mellan hem och förskola. Det finns en samsyn på barnen och hur eventuella problem ska 
lösas.

Skolverket (2004) påpekar att forskningen visar att samverkan mellan hem och förskola är en 
viktig kvalitetsfaktor som gynnar barnets utveckling. Därför kan det finnas skäl att 
uppmärksamma att en central aspekt av förskolans uppdrag att fungera som ett stöd för 
familjen och samarbeta med hemmet kring barns fostran och utveckling- i praktiken fungerar 
väldigt olika. Asplund Carlsson m.fl. (2001) skriver att föräldrarnas bild av hur verksamheten 
i förskolan tillfredsställer barnens behov blir den avgörande värdemätaren på vilken kvalitet 
den tillskrivs. Föräldrarnas bedömning kommer också att hänga ihop med vilken bild de 
själva har av innehållet i förskolan.

2.6 Planering, utvärdering, dokumentation

För att ha en verksamhet som uppfyller målen så måste man ha en god planering, utvärdering 
och dokumentation. Detta är också pusselbitar som ska fogas samman. Här gäller det att 
ledningen, i detta fall kommunen, ser till att personalen inom förskolan ges möjlighet till 
detta. Rektorn är den som har det yttersta ansvaret för att verksamheten fungerar. 
Skolverket (2005) påpekar att det är förskolans arbete som ska utvärderas inte det enskilda 
barnet. För att ha en bra planerad verksamhet så är det viktigt att pedagogen utgår från barnet 
och dess omvärld. Intervjuer är ett bra redskap att använda för att få kunskap om barnet och 
dess omvärld. Utifrån dessa intervjuer och annan dokumentation kan en god planering för 
verksamheten ske. Det handlar om att möta barnen på deras nivå och utveckla verksamheten 
efter deras behov och önskningar.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver detta med att dokumentation, 
kvalitetsbedömning, utvärdering och uppföljning av den pedagogiska verksamhetens innehåll, 
arbetssätt, förhållningssätt och barns lärprocess syftar till att synliggöra och utveckla 
verksamhetens pedagogiska kvalitet och att utveckla pedagogernas förmåga att ta barns 
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perspektiv. Att dokumentera innebär att synliggöra det pedagogiska arbetet för barnen, 
pedagoger, föräldrar, ledningsansvariga och politiker. När arbetet synliggörs så skapas det en 
dialog där olika röster kan göra sig hörda, nya tankar kan tänkas och verksamheten kan 
utvecklas. Det är viktigt att pedagogen själv för dagbok över det egna arbetet för att kunna 
upptäcka sitt eget lärande. En utvärdering i form av självvärdering eller extern utvärdering 
måste omfatta barnets lärprocess, pedagogens agerande gentemot barnen och interaktionen 
mellan dem i förhållande till verksamhetens mål. Att genom utvärdering bedöma den 
pedagogiska verksamhetens kvalitet är att synliggöra de värdegrunder och processer som i 
olika grad leder till variation i det pedagogiska arbetet. 

Skolverket (2001) har givit ut ett verktyg för kvalitetsarbete i förskola och skola som heter 
BRUK. Dessa bokstäver står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet och BRUK 
är ett nationellt kvalitetsindikatorsystem. Detta verktyg ska ses som en hjälp till den enskilda 
förskolan att granska bedöma och utveckla kvaliteten i förskolan. För att kunna utvärdera 
verksamheten på förskolan så behövs det även andra verktyg t ex. enkäter. BRUK skall inte 
vara en ersättning för andra verktyg utan bör ses som ett komplement. Materialet kan 
användas i arbetslaget och enskilt för att se om man har uppnått de mål som är uppsatta i den 
lokala arbetsplanen och i styrdokumenten. 

Skolverkets (2001:8) definition av kvalitet inom förskolan är en samlingsbeteckning för hur 
väl verksamheten:
 Uppfyller nationella mål
 Svarar mot nationella krav och riktlinjer
 Uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella t. ex skolplan, arbetslagens 

prioriterade mål
 Kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de förutsättningar man har

Kvalitetsindikatorer är kännetecken på kvalitet. Sammantagna i ett indikatorsystem säger 
dessa något väsentligt om en helhet t. ex förskolans kvalitet.

2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgång

Genom tiderna har olika styrdokument använts för att borga för förskolans kvalitet. Enligt 
Skolverket (1998), kom i och med Barnstugeutredningen som tillsattes 1968, en aktiv 
diskussion igång kring barnomsorgens betydelse för såväl familjen som barnens utveckling 
och fostran. Det pedagogiska programmet som kom i december 1985 anger förskolans mål, 
behandlar barns uppväxt och redovisar en syn på barns utveckling samt principer för ledning, 
planering och utveckling av förskolans verksamhet såväl på kommunal ledningsnivå som 
inom förskolan. 

Enligt SOU 1997:157 är skollag och förskolans läroplan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 
2006) de centrala styrdokumenten för den pedagogiska verksamheten i förskolan allt sedan 
1998. Läroplanen anger den värdegrund som verksamheten skall utgå från samt mål och 
riktlinjer. Allmän förskolas och maxtaxans införande 2003 innebär att tillgängligheten till 
förskolan har ökat och förändringen innebär en markering av förskolans betydelse för barns 
utveckling och lärande.

Kvalitetssäkring av förskolans verksamhet kan vara vansklig och forskning i ämnet som gjorts 
efter reformen1998 som visar på svårigheter att ha en likvärdig kvalitet i alla förskolor. Haug 
(2003) fann i sin bedömning att det framträder stora olikheter när det gäller bl.a. personalens 
uppfattningar, arbetssätt och relationer både inom en viss förskola och mellan olika förskolor. 
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I studien Förskola i brytningstid (Skolverket 2004) görs en nationell utvärdering av förskolan 
efter införandet av förskolans läroplan 1998. Skolverket (2004) påvisar att resultatet tyder på 
att förändringarna sammantaget lett till ökade skillnader i kvalitet mellan förskolor.

För att vi skall kunna ha en bra kvalitet i förskolan måste vi bli medvetna om vårt 
barnperspektiv, vår barnsyn. Det kompetenta barnet står i centrum i läroplanen, ett barn fullt 
av möjligheter. Vi vuxna måste se det aktiva barnet som har en medfödd drivkraft att söka 
kunskap och som vill förstå sin omvärld. För att kunna föra en dialog med hemmet är det även 
viktigt att personalen ser föräldrar som en resurs och en tillgång i den pedagogiska 
verksamheten. 

Förskolans verksamhet skall kunna uppfylla ställda mål för att nå god kvalitet och då är det av 
vikt att ha en god planering, utvärdering och dokumentation. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) beskriver detta med att dokumentation, kvalitetsbedömning, utvärdering och 
uppföljning av den pedagogiska verksamhetens innehåll, arbetssätt, förhållningssätt och barns 
lärprocess syftar till att synliggöra och utveckla verksamhetens pedagogiska kvalitet och att 
utveckla pedagogernas barnsyn.
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3. METOD 

Något om kvantitativ och kvalitativ metod liksom val av metod och vilka som ingått i 
undersökningen kommer att redovisas liksom hur intervjuerna är genomförda och hur 
bearbetningen gjorts. Även etiska överväganden och undersökningens tillförlitlighet kommer 
att behandlas. 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod

Båda riktningarna har sina fördelar och nackdelar och måste ses mot bakgrund av målet med 
undersökningen, dess storlek och andra faktorer. Bryman (2001) menar att kvantitativ forskning 
kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och 
analys av data.

Den kvantitativa metoden kännetecknas av att:
 Enkäter ofta används
 Forskare genomför undersökningar av mätbara fenomen som kan uttryckas genom medelvärden 

och tabeller
 Distans och strävan efter objektivitet eftersträvas
 En positivistisk tradition ligger till grund 
Patel & Davidsson (2003) påpekar att:
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskaplig tradition och man formulerar hypoteser och 
teorier i form av matematiska formler. Ett annat kännetecken på detta förhållningssätt är att ett 
problem studeras bäst genom att man delar problemet i mindre delar som studeras var för sig. Det 
positivistiska idealet är en objektiv forskare som är utbytbar. 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att:
 Intervjuer och observationer används ofta i undersökningar av fenomen som är knutna till den 

intervjuades liv och uppfattningar
 Närhet mellan respondent och intervjuare eftersträvas
 En hermeneutisk tradition ligger till grund
Patel & Davidsson (2003) menar att:
Hermeneutik är en tolkningslära som har till grund att studera, tolka och försöka förstå olika 
grundläggande betingelser för mänskligt livsmönster. Forskarens roll ses som öppen och engagerad 
vid det kvalitativa forskningstillfället. En hermeneutiker skaffar kunskap genom språket om det 
genuint mänskliga och försöker förstå andra människor och tolka deras liv och handlingar.

3.2 Val av metod 

Hur skulle vi kunna få svar på de frågor vi ville ha svar på? Eftersom vi tidigt i diskussionen 
lämnade enkäten som ett möjligt alternativ kom intresset istället att fokuseras på en 
intervjuundersökning. Den kvalitativa intervjun inriktar sig på ord och begrepp och lägger tyngden 
på att utveckla nya teorier (Kvale 1997). Han framhåller även att den stora fördelen med kvalitativa 
intervjuer är deras öppenhet. Dessa intervjuer kan ses som ett samtal där intervjuaren hjälper 
respondenten att bygga upp ett meningsfullt resonemang om undersökningens frågor. 

En kvalitativ intervju ger möjlighet till fördjupning i frågorna och uppföljning under samtalets 
gång. Intervjuaren försöker ta reda på respondenternas perspektiv och förstå vad som är viktigt och 
betydelsefullt för dem. Kvale (1997) menar vidare att den kvalitativa intervjun försöker samla in så 
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rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av relevanta teman i den intervjuades 
livsvärld. Det är respondentens åsikter och uppfattningar som är viktiga och intervjun utmärks av 
närhet och är oftast ostrukturerad. Intervjuare och respondenter är medskapare i ett samtal 
visserligen i olika roller och på olika villkor men ändå kan tillfället vara berikande för båda. Patel 
& Davidsson (2003) menar att för att lyckas med den kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa 
intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om 
det studerade fenomenet. Det är en fördel att vid en kvalitativ intervju ha förkunskaper i 
ämnesområdet då dessa intervjuer är ämnesorienterade. Vi fann att en intervju som kunskapskälla 
kändes mycket tilltalande och därför blev valet av en kvalitativ metod naturlig.  

3.3 Urval och undersökningsgrupp

Studien bygger på intervjuer med 16 pedagoger för att få insikt i vilka tankar och erfarenheter 
de har kring kvalitet i förskolan. Det var 8 barnskötare och 8 förskollärare som deltog i 
studien. De arbetade vid intervjutillfällena i flera olika kommuner och vid olika arbetsplatser.
För att respondenterna ska se fördelen med att svara på frågorna kan det vara viktigt att på 
något sätt motivera de personer som ska intervjuas. Patel & Davidsson (2003) anser att det 
därför är viktigt att vi försöker motivera dessa personer på de olika sätt som står till buds.

Genom personliga samtal med respondenterna kunde vi motivera dessa till att se nyttan av att 
medverka i undersökningen. 

Respondenterna valdes för att de är utbildade till barnskötare eller förskollärare och för att de 
har erfarenhet av att arbeta inom förskolan. För att få större bredd ansåg vi att svar från 
förskolor i andra kommuner kunde ge vår undersökning ett större intresse än endast svar från 
vår hemkommun. Då alla kommuner har olika ekonomiska ramar för förskoleverksamhet kan 
svar från olika kommuner ge större spridning av respondenternas svar vilket kanske skulle 
kunna tolkas som en ökad undersökningskvalitet.

Urvalet representerar ett flertal förskolor där vi sedan tidigare har en personkontakt. Vi ansåg 
att vi genom dessa kontakter lättare kunde få tillfälle att genomföra våra intervjuer på ett bra 
sätt och inom rimliga tidsramar.
Fördelningen av intervjuerna utföll på följande sätt:

Respondenter från en större stad i mellersta Sverige:
 Kommunal mångkulturell förskola A med 5 avdelningar: förskollärare
 Privat förskola B med 5 avdelningar: förskollärare

Respondenter från en mindre stad X i mellersta Sverige:
 Kommunal förskola C med 3 avdelningar: förskollärare
 Kommunal förskola D med 6 avdelningar: förskollärare, barnskötare

Respondenter från en mindre stad Y i södra Sverige:
 Kommunal förskola E med två avdelningar: förskollärare, barnskötare
 Kommunal förskola F med två avdelningar: förskollärare, barnskötare, barnskötare

Respondenter från ett litet samhälle i södra Sverige:
 Kommunal mångkulturell förskola G med 2 avdelning: förskollärare, barnskötare
 Kommunal förskola H med 1 avdelning: förskollärare, barnskötare
 Kommunal förskola I 1 avdelning: barnskötare, barnskötare
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3.4 Genomförande

Våra frågor utformades för att kunna ge svar på undersökningens syfte om hur personal ser på 
kvalitet i förskolan. Frågorna skulle dels kunna ge svar på hur respondenterna upplever 
kvaliteten i sin vardag på förskolan men skulle också ge svar på vad begreppet kvalitet i 
förskola skall stå för enligt läroplan och arbetsgivare. Vi ansåg också att det kunde vara av 
vikt att få reda på vad respondenterna ansåg om ansvarsfördelningen i förskolan. Antalet
intervjufrågor som sammanställdes var 8. 

Vi skrev senare ett introduktionsbrev där vi presenterade oss själva och vår undersökning för 
respondenterna. Frågorna i sin helhet återfinns som bilaga 1.
I brevet som sändes till respondenterna fanns förslag på tid och plats för intervjun och sedan 
tog vi kontakt både per telefon och personligt, för att höra så de tillfrågade kunde och ville 
hjälpa oss och om tid och plats passade. Genom denna telefonkontakt kunde vi motivera 
respondenterna så de kunde se nyttan av att medverka i vår undersökning. Intervjuerna 
genomfördes på de förskolor där respondenterna arbetar men undantag för någon som av 
praktiska skäl genomfördes per telefon. 

Innan intervjuerna genomfördes, klargjordes eventuella frågor från respondenterna för att alla 
parter skulle känna sig trygga med situationen och för att intervjun skulle kunna genomföras 
på ett bra sätt. Någon ville höra litet om den utbildning vi går och någon uttryckte intresse för 
vår undersökning och ville ta del av det färdiga resultatet.  

Intervjuerna genomfördes i en för respondenterna trygg miljö, den egna arbetsplatsen, och tog 
i genomsnitt trettio minuter att slutföra. Rektor var införstådd med vårt examensarbete och att 
intervjuer skulle genomföras på de olika arbetsplatserna. Enligt Patel & Davidsson (2003) är 
det viktigt att vi visar ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen. Vi som 
intervjuade arbetar i förskolan och behärskar samma språkbruk och kan relatera till samma 
fenomen som respondenterna i undersökningen. Detta underlättade förståelsen för båda parter 
och ledde till en närhet i samtalet. Kvale (1997) menar att forskningsintervjun är en 
mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. 
Genom en kombination av att föra anteckningar och göra en bandinspelning av intervjun 
kunde vi registrera respondenternas svar på ett bra sätt. 

3.5 Bearbetning 

Patel & Davidsson (2003) menar att eftersom det inte finns en bestämd metod för hur man gör 
en kvalitativ bearbetning måste läsaren kunna följa hur författaren gått till väga. Då 
intervjuerna var genomförda skrevs de ut på dator så att det blev en läsbar text och vi skrev 
även med småord för att få med nyanser i samtalen. 

Det krävdes även ett antal uppspelningar av banden för att kunna få grepp på samtalen och för 
att hinna skriva ner det sagda. Bryman (2002) påpekar att det som sägs spelas in och skrivs ut 
för att en detaljerad och noggrann analys ska kunna göras. Han menar även att dessa analyser 
syftar till att visa de bakomliggande samtalsstrukturer som återfinns i samtalet och hur 
ordning skapas genom detta samspel.

Vi markerade pauser eller ändrade tankegångar i intervjun genom att använda kommatecken. 
För att kunna göra en bra sammanställning av svaren användes olika färg och stil på de olika 



19

respondenternas svar. Utskrifterna av intervjuerna blev en blandning av tal- och skriftspråk 
för att det skulle vara lätt att läsa intervjuerna vid sammanställningen. Vi eliminerade 
överflödigt material så som uppredningar och avvikelser och försökte skilja mellan väsentligt 
och oväsentligt.

Vårt syfte att se vad förskollärare/barnskötare uppfattar som kvalitet i barnomsorgen fanns på 
olika sätt belysta i undersökningens frågor. De olika yrkesgruppernas svar analyserades var 
för sig. Intervjuns tre första frågor som berörde kön, utbildning och yrkesverksamma år var 
lätta att föra samman och se ett mönster i. Efterföljande frågor krävde större omsorg att 
bearbeta och vi försökte på olika sätt se så objektivt som möjligt på materialet. Med datorns 
hjälp kunde vi samla svaren i olika kategorier och bland annat se hur respondenterna upplevde 
sin vardag och hur de tyckte att den skulle vara för att ha god kvalitet.

Fråga 4 delade vi upp i två kategorier:
 Upplevd positiv kvalitet i vardagen respektive brist på kvalitet i vardagen

Fråga 8 om styrdokumentens betydelse delades även den upp i två kategorier: 
 Personal som arbetade i förskolan före Lpfös införande 1998 och personal som anställts 

efter 1998

Sammanställningen gjordes så att vi jämförde de svar vi fick av de olika yrkesgrupperna var 
för sig. Inledningsvis gjordes en analys av de intervjusvar vi fick av de 8 förskollärarna för att 
upptäcka skillnader och likheter i deras svar. Sedan gjorde vi det samma med barnskötarnas
intervjusvar och slutligen en analys av de båda yrkesgruppernas åsikter om kvalitetsfrågor för 
att försöka förstå och analysera helheten. Då vi kunde genomföra intervjuer med alla 
tillfrågade blev det inget bortfall utan vi erhöll 16 intervjuer till sammanställningen. Vi har 
även hämtat kunskap i litteraturen om vad som skrivits om just kvalitet i förskolan och
därmed kunnat relatera svaren till våra nya insikter. För att få svar på hur arbetsgivarna 
definierar kvalitet i förskolan gjordes en rundringning till de kommuner som vi inte hade 
tillgång till skolplaner från.

3.6 Tillförlitlighet

Vi antar att tillförlitligheten höjs om intervjuaren är en van utfrågare och eftersom vi inte 
genomfört så många vuxenintervjuer och inte har så stor erfarenhet kan detta ha påverkat 
resultatet. Patel & Davidsson (2003) menar att förutsättningen för god reliabilitet alltså är att 
intervjuaren och observatören är tränade. Hade vår erfarenhet av att genomföra intervjuer 
varit större hade vi troligtvis i större utsträckning kunnat ställa fördjupande frågor och kunnat 
följa upp de avgivna svaren på ett bättre sätt.

Kvale (1997) påpekar att analysen av intervjuerna ofta genomförs av en ensam forskare, och 
läsaren har inte så mycket att bygga på för en bedömning av hur mycket forskarens perspektiv 
inverkar på resultatet av analysen. Då vi var två personer som genomförde bearbetning och 
analys är vår förhoppning att resultatet kan ses mer trovärdigt än om vi arbetat var för sig. 
Under denna del av arbetsprocessen kunde vi bolla frågeställningar mellan varandra men 
också ifrågasätta tolkningar. Detta förhållande, menar vi, medför möjligheten till en ökad 
kvalitet på vårt arbete.

Vi kom till insikten att vissa människor inte är så lätta att intervjua och ger fåordiga svar 
medan andra är mycket talföra vilket medförde stora skillnader i det erhållna materialet. 
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Vid vår bearbetning hittades olika argument och förklaringar i respondenternas svar och vi 
kunde konstatera att det var svårt att kategorisera respondenternas svar. Vi är därför inte 
främmande för att vi kanske misstolkat något av svaren som därmed hamnat i fel kategori. 
Det kan vara svårt att säga i vilken utsträckning våra resultat är generaliserbara. Då vår studie 
endast utgör ett fåtal respondenters tankar kan det vara svårt att hävda att vi fått ett 
generaliserbart resultat som går att härleda till någon annan kontext. Vi kan endast förklara 
resultaten utifrån den information vår grupp av respondenter gav och anse att gruppens 
geografiska spridning bör öka tillförlitligheten i resultaten. 

3.7 Etiska överväganden

I all forskning är de etiska övervägandena viktiga och vi förde under hela vårt arbete diskussioner 
kring detta och förberedde oss genom läsning av relevant litteratur. Bryman (2002) påvisar att även 
om formulerade regler och riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt kan ge viss vägledning, är de inte 
helt entydiga och lämnar ofta utrymme för egna ställningstaganden. Gränsen mellan oetiskt och etiskt 
förhållningssätt kan synas vag och ger ofta utrymme för eget ställningstagande.

Patel & Davidsson (2003) menar att vi måste fundera över forskningsetiska frågor som rör individer 
som ska medverka i undersökningen. Det är viktigt att se intervjun som ett ömsesidigt samtal och att 
respondenten upplever intervjun som en positiv erfarenhet. Öppenheten i samtalet ställer krav på 
intervjuaren att inte gå för långt i utfrågningen.

Vi tog hänsyn till de etiska principerna vid vår undersökning och Bryman (2002) påpekar att dessa 
är:
 Informationskravet
 Samtyckeskravet
 Konfidentialitetskravet
 Nyttjandekravet

Vi tog fasta på informationskravet och informerade intervjupersonerna om att deras deltagande i 
undersökningen är frivilligt och att deras integritet skall skyddas och att de förblir anonyma. 
Vidare informerade vi om att ingen utomstående skulle kunna komma åt uppgifterna vilket gör 
studien konfidentiell. Vi påpekade även att namnen på de olika förskolorna och kommunernas namn 
inte kommer att avslöjas.
Respondenterna informerades även om att de kunde avbryta intervjun om de så önskade. Vi
informerade även intervjupersonerna om att deras uppgifter enbart kommer att användas i vår studie. 
Den färdiga rapporten kommer att erbjudas respondenterna för läsning.
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4. RESULTAT

Vi avser att under denna rubrik redovisa de resultat som kommit fram genom vår 
undersökning. Enligt Patel & Davidsson (2003) är slutprodukten av en kvalitativ bearbetning 
ofta en text där citat från intervjuer eller observationsanteckningar varvas med egna 
kommentarer och tolkningar.

4.1 Respondenternas livssituation

De tre första frågorna i vår undersökning handlar om respondenternas livssituation. Den första 
frågan berörde vilket kön den tillfrågade tillhörde. Av de 16 intervjuade var 1 man vilket kan 
ses som signifikativt för den svenska förskolan. 

Genom den andra frågan ville vi få svar på hur många yrkesverksamma år de tillfrågade hade. 
Det fanns en stor spridning i antalet anställningsår för undersökningens respondenter de hade 
arbetat i förskolan allt från ett år upp till 35 år. Utslaget blev som följer:
 0-10 år: Sex respondenter
 11-20 år: Fem respondenter
 21-30 år: Tre respondenter
 31-40 år: Två respondenter

Vilken utbildning respondenterna hade var tredje frågan och barnskötarna hade alla en 
ett- årig barnskötarutbildning och förskollärarna universitets- eller högskoleutbildning på 80-
140 poäng. De förskollärare som utbildats de senaste 5 åren kallar sin utbildning:
 Lärare mot de yngre åldrarna 
 Lärare för de tidigare åldrarna
 Lärarexamen med inriktning mot de yngre åldrarna

Förklaring till detta fenomen kan vara att de utbildats vid olika högskolor och universitet.
Samt att det råder osäkerhet om vad den nya 140 poängs lärarutbildningen leder till för arbete.

4.2 Upplevd kvalitet i förskolan

Fråga 4 berörde den kvalitet respondenterna upplever i vardagen. För att kunna belysa svaren 
på ett bra sätt insåg vi då vi gick igenom svaren att det var naturligast att dela svaren i två
kategorier. En kategori där kvalitet upplevdes som en brist och en annan där man såg positivt 
på kvaliteten i vardagsarbetet.

Kvaliteten i vardagen upplevdes som en brist av mer än hälften av förskollärarna, då:
 Det fattas tid, utrymme och planeringstid
 Det var för många barn och för små utrymmen
 Det upplevdes stress på olika sätt
 Det önskades att man kunde dela barngruppen efter ålder i mindre grupper

Kvaliteten i vardagen då man ser positivt på den:
 Variation, flexibilitet och valfrihet
 Delaktighet
 Förhållningssätt som utgår från barns intresse och behov
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 Trygg, rolig, lärorik och kreativ miljö
 Mat på stället
 Nöjda föräldrar och barn som trivs

Alla respondenter hade dock något positivt att säga om kvaliteten i vardagen. Johansson 
(2005) framhåller att innebörder av kvalitet alltid är dynamiska och relativa en specifik 
situation, en specifik tid och en specifik social och kulturell kontext. Vilket kan förklara 
respondenternas positiva syn på den dagliga kvaliteten på förskolan.

Två lärare i förskolan avger svar som är starkt polariserade från varandra, då de i fråga 4 
beskrev hur de upplevde kvaliteten i vardagen på förskolan.   

En av dem, som arbetar i en kommunal, mångkulturell förskola i en storstad säger att:

Vi strävar efter att ha en hög kvalitet i förskolan. Men vi har ganska svårt att upprätthålla denna höga 
kvalitet. Det syns på barnen när det inte fungerar, barnen är rörigare det blir mer bråk och vi hinner inte 
med det som vi skall göra med barnen och det känns väldigt frustrerande. Politikerna i min kommun vill 
ha ännu fler barn i barngrupperna och försöker att lösa det genom att anställa mer personal. Vi har redan 
en ganska så stor barngrupp (35) och vi har väldigt många barn som är i behov av särskilt stöd. Dessa 
barn behöver en lugn och trygg miljö där de kan utvecklas i sin egen takt och det har vi inte. Vi har också 
en hög omsättning på personal och det gör att det tar väldigt lång tid för barnen att känna förtroende för 
nya människor. 

Den andra, som arbetar i en privat förskola i en storstad, anger följande:

Personalens olika erfarenheter, utbildningar och kompetenser gör att vi kompletterar varandra mycket bra 
och personalgruppen är noga sammansatt av vår ledning. Vår barngrupp består av 14 barn. Sett till lokaler 
och barn i gruppen samt antalet personal upplever jag det som en bra storlek på gruppen. Vi har tid att 
planera, enskilt och tillsammans, och kan erbjuda våra barn en varierad och meningsfull verksamhet. Våra 
föräldrar är nöjda och erbjuds utvecklingssamtal, föräldramöten samt dagliga samtal. Vår kock lagar god 
och näringsriktig mat och barnen erbjuds olika sorters vila utifrån deras behov.
Jag arbetar med glada och trygga barn och har en rolig vardag med mina kollegor så till vardags tycker 
jag att vi har en god kvalitet.

Av dessa svar kan vi avläsa stora skillnader mellan dessa båda förskolor i en storstad men 
med olika upptagningsområden och huvudman. Skolverket (2004) påvisar att variationerna 
kan vara problematiska om de är betingade av att kommuner och förskolor i praktiken har 
skilda möjligheter att genomföra sitt uppdrag och anpassa verksamheten till barns olika behov 
och förutsättningar. Den likvärdiga förskola som läroplanen tar fasta på blir inte lika då olika 
förutsättningar ges. Skolverket (2004) menar att förskolornas upptagningsområde eller den 
sociala kontexten således är en faktor som har stor betydelse för möjligheterna att genomföra 
uppdraget på ett tillfredställande sätt.

Barnskötarna i undersökningen upplevde kvaliteten i sin vardag mycket likt förskollärarna.
Vi delade upp svaren på samma sätt som förskollärarnas.
Kvaliteten i vardagen upplevdes som en brist även av flertalet barnskötare:
 Barnantalet i grupperna måste minskas
 Dåligt anpassade lokaler till verksamheten
 Stressigt på olika sätt

Kvaliteten i vardagen då man ser positivt på den:
 Variation, frihet att planera efter behov
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 Barnens delaktighet
 Trygg, rolig, lärorik och kreativ miljö
 Egen kokerska

En barnskötare i en mindre ort menade att:
Politiker och chefer måste ut och arbeta i verkligheten. De kan inte sätta sig in i vår vardag utan att själva 
ha upplevt den på gott och ont. Hur vi än förklarar är det ingen som lyssnar det är bara pengarna som styr.

4.3 Begreppet ”kvalitet i förskolan”

Utifrån de svar vi fick på fråga 5 kan begreppet kvalitet i förskolan, den önskade kvaliteten, 
beskrivas på följande sätt enligt förskollärarna i vår undersökning:
 Barngrupper så stora att vi hinner se varje barn
 Barngruppens storlek anpassad till lokalen
 Pedagogisk verksamhet utifrån Lpfö med fostran, omsorg och lärande
 Trivsam ute och inne miljö
 Nöjda föräldrar och glada barn

Ett svar som i sig sammanfattar en majoritet av de avgivna svaren på fråga 5 beskrivs av en 
förskollärare på en mindre ort på följande sätt:

Bra gruppstorlek, där man kan ”se” alla barn och känna att när man går hem för dagen har man pratat och 
varit lyhörd för varje barn. Det ska vara bra lokaler som är anpassade efter hur många barn vi har så att vi 
kan arbeta med olika saker som främjar varje barns utveckling. Jag ska ha tid att kunna utgå ifrån vad 
varje barn behöver både fysiska, psykiska och om jag har barn med speciella behov så skall jag hinna med 
att uppfylla dem så gott jag kan. Vi skall kunna erbjuda en verksamhet som lockar till lärande där barnen 
trivs och utvecklas på ett positivt sätt. Vi skall kunna erbjuda roliga och omväxlade miljöer som lockar till 
lek.  Vi skall kunna fostra och visa omsorg och ha en trivsam miljö

Barnskötarna beskrev begreppet kvalitet i förskolan på följande sätt:
 Pedagogisk verksamhet som bygger på läroplanen
 God inne- och utemiljö där alla får utvecklas efter sina behov
 Att hinna se varje barn
 En lagom stor barngrupp till lokalerna
 Glada barn och nöjda föräldrar

En barnskötare från en mindre ort ansåg att:

Det måste göras mer för att vi skall orka leva upp till den kvalitet vi vill att vår förskola skall ha. Vi vill 
kunna gå hem med gott samvete att vi gjort ett bra arbete och kunnat se till varje barns behov av lärande 
och fostran. Vi vill ha en god pedagogisk miljö där alla får utvecklas efter sina förutsättningar.

4.4 Ansvarsfördelning

Vid genomgång av svaren om ansvarsfördelningen i förskolan, fråga 6, framkom nästan 
identiska svar bland förskollärarna. Kommunen och rektor anses ha huvudansvar för att 
förskolan når de ställda målen och att dessa ständigt utvärderas och åtgärdas. Sedan kan 
nämnas att de tillfrågade ansåg att alla som arbetar med barn har lika stort ansvar för att 
förskolan skall nå kvalitetsmålen. Skolverket (2004) menar att arbetslagsidén har utvecklats 
och den ses i dag som en viktig grund för att man gemensamt ska kunna utveckla arbetet och 
nå kvalitet.
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Även barnskötarnas svar om ansvarsfördelningen i förskolan sammanfaller med de svar 
förskollärarna gav. Ett axplock av respondenternas svar följer nedan: 
 Alla som arbetar i förskolan har ansvar
 Arbetslaget och rektor har ansvar
 Huvudansvar har kommunen och rektor

4.5 Arbetsgivarens definition av kvalitet

Vad arbetsgivaren definierar som kvalitet, fråga 7, visste inte de tillfrågade, barnskötare och 
förskollärare. De kvalitetsredovisningar som skrivs på de olika förskolorna och som skall visa 
på de kvalitetssträvande som finns kanske inte gör så att varje arbetstagare känner sig 
delaktig? Kanske måste kommunerna bedriva ett kontinuerligt fortbildande arbete i att reda ut 
vad som skall ses som god kvalitet och kring kvalitetsfrågor för att medvetenheten hos de 
anställda ska ökas.

Vi använder begreppet kvalitet i vårt vardagliga språk som något självklart och tror att alla är 
överens om vad vi menar. Vid en förfrågan hos de kommuner som är berörda i vår studie fick 
vi skiftande beskrivningar av vad kvalitet är.

En mindre kommun i Södra Sverige menade att man når kvalitetsutveckling genom: 

 Att all verksamhet präglas av en vilja att successivt nå bättre resultat
 Att uppdraget kommuniceras och tydliggörs i dialog mellan ledning och medarbetare 
 Att tydliga mål finns som är utvärderingsbara och med uppföljning detta leder till utveckling.

I den större staden menar man att:

 Att kvalitet inom skolan främst bör ses som graden av måluppfyllelse gällande de nationella målen och hur 
dessa tolkas

 Kvalitetsbegreppet blir olika beroende på vilka mål som står i centrum
 Kvalitet är hur mycket man arbetar för att nå målen

En förskollärare i en mellansvensk förskola sade att de anställa hade fått tre nyckelord att 
arbeta med för att nå kvalitet:
 Trygghet, kunskap och inflytande

Barnskötarna var frågande till vad arbetsgivaren definierar som kvalitet. En barnskötare 
menade att:
 Är det kvalitet för kommunen att ha 25 barn på 150 kvadratmeter, eller vad menar dom?

Sammantaget för samtliga berörda kommuner är att de upptäckt att det inte är så enkelt och att 
kvalitetsbegreppet är svårt att definiera. Svårigheten ligger i att definiera kvalitet på ett 
mätbart och jämförbart sätt så att alla berörda skall kunna vara överens om vad man talar om. 
Att våra respondenter inte visste eller var osäkra på vad arbetsgivaren definierar som kvalitet 
är kanske inte så konstigt att förstå. 
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4.6 Styrdokumentens betydelse

Om läroplanens betydelse för kvaliteten, fråga 8 gavs svar som vi inte tänkt när frågan 
konstruerades. Vi kunde se en skillnad i när respondenterna gick sin utbildning och om 
man arbetat i förskolan före läroplanens införande 1998. 
De förskollärare som arbetade i förskolan före Lpfö-98 menar att det fanns:
 Fler vuxna och färre barn i barngrupperna 
 Omsorgen mer i fokus 

De förskollärare som börjat arbeta efter införandet av Lpfö-98 betonade:
 Barns lärande och läroplanens stora betydelse för arbetet i förskolan
 Läroplanens viktiga roll och grunden till allt pedagogiskt arbete 

En nyutbildad förskollärare undrade över hur man kunde arbeta i förskolan utan läroplan. 
Skolverket (2004) menar att sett i relation till läroplanens intentioner och utifrån ett 
likhetsperspektiv kan det anses att vissa av de variationer som framkommer i utvärderingen är 
oroväckande. Vidare framförs att det är angeläget att de professionellas kunskap om de lokala 
villkoren i högre grad tas tillvara i besluten om verksamhetens ramar och resurser. De som 
arbetade i förskolan före Lpfö-98 ansåg sig se en ökad skillnad i kvaliteten i förskolan som i 
stort sammanfaller med Skolverkets utvärdering. Skolverket (2004) påpekar att resultaten 
tyder på att förutsättningarna sammantaget lett till ökade skillnader i kvalitet mellan förskolor.

Gruppen av barnskötare hade arbetat i genomsnitt 18 år inom barnomsorgen och alla arbetade 
i förskolan då läroplanen infördes 1998. Läroplanen sågs av respondenterna som en bra grund 
för planering av förskolans verksamhet och att alla strävar mot samma mål ansågs vara 
viktigt. Respondenterna hade mycket positivt att säga om läroplanen men ansåg även att det
fanns mycket bra i verksamheten före 1998.

Barnskötarna menade att styrdokumenten haft positiv betydelse genom att:
 Det finns bra riktlinjer som grund vid planering
 Alla strävar efter samma strävans mål över hela landet

Gruppen ansåg att det före Lpfö-98:s införande var det: 
 Lugnare tempo på dagis
 Mindre barngrupper och fler vuxna i verksamheten

4.7 Sammanfattning

Vid sammanställningen ser vi att vi fått nästan identiska svar från de båda grupperna. Detta 
gör att man kan hävda att skillnaderna i kvalitetsuppfattning inte är så stor mellan 
yrkesgrupperna. Vi kan även se att både barnskötare och förskollärare ser positivt på att 
läroplanen finns och detta är en styrka. En svaghet är att dessa båda yrkesgrupper inte känner 
till vad arbetsgivaren definierar som kvalitet. Kan det vara så att kvalitetsbegreppet är svårt att 
beskriva positivt, då det ofta är brist på kvalitet som beskrivs i svaren? Kommunen kanske har 
svårt att på ett enkelt sätt beskriva vad kvalitet skall vara på de olika arbetsplatserna? En 
arbetsplan med ett tydligt kvalitetsmål för all förskoleverksamhet kunde vara bra och enkelt 
för alla att ta till sig. En annan svaghet som också framkommer är att läroplanen inte har höjt 
förskolans status enligt respondenterna, så som många trodde att den skulle göra då den kom 
1998.
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Detta stämmer på funderingar hos en förskollärare i en mindre stad. Hon menar att:

Vi hoppades att läroplanen kunde ge högre status till vårt arbete, men som det ser ut just nu, när kvantitet 
går före kvalitet, ger det mest dåligt samvete för att vi kanske inte hinner med att göra allt det vi vill. 

Både barnskötare och förskollärare som arbetat i förskolan före 1998 talade även av vikten av 
omsorg och omvårdnad i vardagsarbetet i barngruppen. En förskollärare med många år i yrket 
menar att:

Före läroplanen var det mindre barngrupper och ändå fler personal medan det blivit tvärt om efter 1998. 
Hela tiden skall det ”tryckas” in fler och fler barn i samma lokaler. Det räcker inte med att sätta in 
ytterligare personal när det inte finns utrymme för så många människor. Jag känner press från lärandet 
och att allt skall skrivas i en dator på papper. Det blir mer och mer skola ner i åldrarna ändå skall det vara 
skilda verksamheter. Omsorgen viktigast och mer i fokus före 1998 och så skall dagis vara en 
serviceinrättning, till för familjerna. 

Vi har även försökt att se respondenternas svar i det ljus som litteraturen ger på 
undersökningsområdet. Bland annat har vi tagit del och använt oss av boken Allmänna råd 
och kommentarer, Kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) som påpekar att: 

Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en verksamhet svarar mot 
nationella mål, krav och riktlinjer och andra mål förenliga med de nationella, samt i vilken utsträckning 
verksamheten strävar efter att förbättras. (2005:9)

Kvaliteten i förskolan är en prioriterad fråga där personalens kunskap och kompeters är en 
viktig beståndsdel. Enligt regeringens proposition 2004/05:11 (Utbildningsdepartementet 
2004) är kvalitet i förskolan en av regeringens viktigaste satsningar. Andra viktiga aspekter är 
lokalernas utformning och den pedagogiska miljön där våra respondenter önskar mindre 
barngrupper för att hinna se varje barn och tillgodose dess behov. Vi kunde också förstå av de 
intervjusvar vi fick att förutsättningarna inte var lika på alla förskolor. Vår uppfattning är att 
barngruppens sammansättning och upptagningsområde spelar stor roll. Andra faktorer med 
betydelse för kvaliteten är arbetslagens kompetens och pedagogiska samsyn, förskolans 
ledning och framförallt kommunens ekonomi och värdering av förskoleverksamheten. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Vad är kvalitet i förskolan

Vi definierar kvaliteten i den svenska förskolan utifrån en pedagogisk verksamhet som är till 
för alla barn på vars och ens villkor och där barnens förmågor får chans att utvecklas på bästa 
sätt. För att nå bra kvalitet är det viktigt att arbetet är målinriktat och att personalens 
förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen och samarbetet med föräldrarna är bra. Vi 
anser även att barngruppens storlek och sammansättning är viktig för kvaliteten samt att 
förskolans lokaler är ändamålsenliga. Dessutom ska vi erbjuda barnen både en bra innemiljö 
och utemiljö. Skolverket (2005) påpekar att kvalitetsarbete i förskolan skall kännetecknas av 
systematik, där arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläget, mål för utveckling, 
uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultatet, utvecklingsåtgärder och nya 
mål. Hur identifierar vi kvalitet? För att kunna arbeta för att få en bra kvalitet i förskolan 
måste vi vara överens om vad vi menar med kvalitet. Eller i alla fall bli medvetna om att vi 
kan tala om samma sak men mena något helt olika beroende av våra perspektiv. 

5.2 Reflektioner kring undersökningen

I vår undersökning såg vi att just detta att kunna mäta och definiera kvalitetsbegreppet är 
mycket svårt och att veta när man nått god kvalitet är kanske inte möjligt med de strävans mål 
förskolan har. Vad som kan anses som anmärkningsvärt var att respondenterna hade vaga 
eller inga begrepp alls om vad arbetsgivaren menar med kvalitet.

Det blev en spännande utmaning att genom detta examensarbete försöka få klarhet i hur 
personal på olika förskolor ser på kvalitet. Genom vår undersökning fick vi inblick i många 
kollegors tankar och erfarenheter. Det blev givande intervjuer som breddade våra perspektiv 
utanför vår egen arbetsplats. Vi lärde oss mycket om de förutsättningarna som ges olika 
förskolor i olika kommuner och hur personalen ser på detta. Resultaten blev inte riktigt som vi 
trodde innan vi började med arbetet. Intervjuerna var inte svåra att genomföra då 
respondenterna över lag var lätta att samtala med. Vad som kan ha bidragit till detta är att vi 
båda intervjuare arbetar i barnomsorgen och har då lättare att relatera till de fakta som 
framkommer än en oinvigd intervjuare.

Vi fick klara svar på vad respondenterna ansåg om kvalitet i vardagen. De fann att det fanns 
en brist på kvalitet samtidigt som de även kunde se positivt på kvaliteten i sitt arbete. 
Verksamheten skall nå kvalitetsmålet genom de förutsättningar som finns så som: 
styrdokument, personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning och de 
fysiska och ekonomiska ramar som ges. Även förskolans upptagningsområde kan vara 
avgörande om inte arbetsgivaren är medveten om den sociala kontext förskolan finns i och 
gör nödvändiga prioriteringar. Med andra ord kan personalen arbeta för en god kvalitet men 
till slut måste man medge, att med de förutsättningar som finns kan man inte nå de uppsatta 
målen. Skolverket (2004) påpekar att utvärderingen visar att det bristande stödet vad det 
gäller resursfördelning och ledning framför allt tycks drabba förskolor i resurssvaga områden. 
Detta kan tydligt märkas i svaren vi fått ifrån två förskolor en större stad där 
resursfördelningen märks i verksamheten. Barngruppen kan anses vara för stor eller så känns 
det som om det finns för få vuxna. Personalen anser att lokalerna är för små eller att de inte 
passa den verksamhet som bedrivs där. 
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Skolverket (2004) påpekar att ledningsansvariga anser att personalrelaterade faktorer som 
personalens kompetens och utbildning samt den pedagogiska ledningen har större betydelse 
för kvaliteten i förskolan än strukturella faktorer som gruppstorlek och personaltäthet. 
Vilket är tankeväckande då vi tagit del av respondenternas svar och syn på just dessa faktorer. 
Kärrby (1994) påpekar att gott ledarskap, kompetent och förändringsinriktad personal var mer 
avgörande än antalet vuxna.

Att höra vad respondenterna ansåg om kvalitetsbegreppet trodde vi skulle ge många olika 
svar. Men vi fick liknande svar och kunde sammanfatta och där ser vi att respondenterna ser 
kvalitetsbegreppet som ett önskat nästan utopiskt tillstånd. Ansvarsfördelningen inom 
förskolan trodde vi skulle ge många olika svar men ansvar tyckte respondenterna att hela 
arbetslaget skulle ta. Ingen nämnde att förskollärare skulle ha det övergripande ansvaret vilket 
skulle kunna vara fallet. Skolverket (2004) påpekar, att i praktiken görs i de flesta fall ingen 
skillnad mellan olika personalkategorier när det gäller ansvarsfördelningen. Vidare skrivs att 
ofta betonas vikten av att det finns en samsyn i arbetet. Det bör även påpekas att 
respondenterna tyckte att både barnskötares och förskollärares kompetenser behövdes i 
förskolan och att olika kompetenser och erfarenheter berikar verksamheten. Respondenterna 
ansåg att det var rektor och kommunen som hade huvudansvaret men att i arbetslaget skall 
alla ta lika mycket ansvar. 

Svårare var det att ge svar på vad arbetsgivaren definierar som kvalitet och det är inte så 
konstigt då kommunerna själva hade svårt att definiera vad kvalitet är. Svårigheten ligger i att 
definiera kvalitet på ett mätbart och jämförbart sätt så att både arbetsgivare och arbetstagare 
kan vara överens om vad man talar om. Det skulle vara intressant att följa upp detta fenomen 
och se hur kommunerna kan på olika sätt nå sin personal och förklara vad kvalitetsbegreppet 
skall stå för. För kan inte arbetsgivaren nå sina arbetstagare och förklara hur de skall nå den 
kvalitet kommunerna eftersträvar, hur skall då personalen veta vad som förväntas av dem?
Frågan blir helt klart hur personalen skall kunna veta vad arbetsgivaren anser att kvalitet är?

Kvalitetsutveckling i förskolan är enligt de kommuner vi tittat på, en företeelse som mäts 
genom bedömning av hur målinriktat arbetet är. Haug (2003) menar att för att kunna gå vidare 
med att utveckla kvaliteten måste man därför i större utsträckning än idag inte bara få veta att 
saker och ting inte är som de borde vara, utan också vad detta beror på. Kvalitetssäkring av 
förskolans verksamhet kan också vara vansklig då man grundar sig enbart på en ytlig 
utvärdering. 

Det finns enligt Haug (2003:126-127) i stort sett tre huvudsakliga förklaringar när det gäller 
bristen på överensstämmelse mellan ideal och verklighet.
 Den första förklaringen är att pedagogernas och personalens kompetens är speciellt viktig.
 Den andra förklaringen går ut på att personalen på grund av arbetsbelastning inte klarar av att upprätthålla 

den kvalitet som behövs.
 Den tredje förklaringen går ut på det stora genomslag förskolans tradition verkar ha fått på verksamheten, 

oberoende av vilka de formulerade intentionerna är.

För att kunna utveckla verksamheten behöver arbetslagen få ytterligare erfarenheter, kunskap 
och ges tid för reflektion och diskussion visar vår undersökning. 
Vi kan se att förutsättningarna är olika från kommun till kommun men även att det skiljer 
mellan förskolor i samma kommun.

Arbetslagen själva skall utvärdera sitt eget arbete och förändra metoder och arbetssätt genom 
diskussion, reflektion och dokumentation, tid till detta saknade flera av våra respondenter. 
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Vi kunde om vi varit medvetna om detta, vid intervjutillfället, ha ställt någon följdfråga för att 
få veta mer denna upplevda tidsbrist. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera i det kan 
vara så att det skiljer på hur mycket planeringstid man har som förskollärare respektive 
barnskötare. Men vi vet även att det är olika från kommun till kommun då yrkesgrupperna 
kan ha lika mycket planeringstid i en kommun och i en annan helt olika. När det finns 
planeringstid inlagd under dagen var några respondenters reflektion att de inte kunde gå ifrån 
barngruppen för planering, då de behövdes i barngruppen. Att hela arbetslaget skulle kunna 
planera, diskutera och reflektera under arbetstid bli då helt omöjligt för vem tar då hand om 
barnen?

Vi undersökte även vilken betydelse införande av Lpfö-98 ansågs ha haft. Det fanns inga 
skillnader mellan yrkesgrupperna men vi fann en markant skillnad mellan de som arbetat i 
förskolan före 1998 och de som anställts efter Lpfös införande. Flera respondenter lyfte fram 
att omsorgen om barnet ansågs vara viktigare före Lpfö-98 och att nu är förskolan på väg att 
bli mer och mer lik skolan. De respondenter som inte arbetat i förskolan före 1998 kunde inte 
förstå hur man kunde arbeta utan läroplan och hur verksamheten såg ut då. Detta kan vara 
viktiga fakta att beakta då nya arbetslag blidas, då båda dessa grupper kan berika arbetslaget 
med sina synsätt och erfarenheter. 

Skolverket (2004:41) har med studien Förskola i brytningstid redovisat den första 
utvärderingen av förskolan sedan reformen 1998 då förskolan fick egen läroplan. Här påpekas 
bl. a. följande: 

 Förskollärarna tar i högre grad än andra grupper upp läroplanens betydelse för det inre arbetet, att läroplanen 
innebär tydligare krav och ett tydligare uppdrag än tidigare samt att läroplanen innebär ett nytänkande.

 Även barnskötarna lyfter fram läroplanens betydelse som stöd för det inre arbetet, men framför allt att 
läroplanen ”sätter ord på” och ger en bekräftelse på det arbete som utförs i förskolan

Det finns stora kvalitetsbrister i förskolan enligt förskolepersonalen med sina olika perspektiv 
på verksamheten. Vem skall bedöma förskolans kvalitet? Det måste vara en bra investering att 
satsa på de små barnen och ge dem en bra start i livet. Kanske skulle det gå att undvika 
problem i skolan och när barnen blir äldre om de prioriterades som små. 

För oss är kvalitet i förskolan en förskola för alla barn där olikheter ses som något naturligt 
och självklart. I ett klimat där varje barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. 
Där omvårdnad, fostran och lärande bildar en enhet och hänsyn tas till barns tankar och idéer. 
Vi anser att för att få god kvalitet i förskolan skall omsorg, fostran och lärande ses som en 
helhet och arbetslaget skall utveckla barns lust och nyfikenhet för att främja barns allsidiga 
utveckling.

5.3 Fortsatt forskning

Våra resultat visar att sättet på vilket resurser fördelas inom kommunerna varierar från 
kommun till kommun. Samtidigt är det också uppenbart att kommunernas totala resurser 
också varierar. Det skulle vara intressant att genom vidare studier undersöka de processer och 
överväganden som ligger till grund för de olika förvaltningarnas budgetar och vilken hänsyn 
man tar till de olika förskolornas förutsättningar. Då vi genom vår undersökning ser skillnader 
i kvalitet mellan förskolor skulle det vara intressant att forska vidare om detta. Vi ser även 
brister i kommunernas dialog med förskolepersonalen som inte vet vad arbetsgivaren 
definierar som kvalitet. Det skulle vara spännande att göra ytterligare en undersökning med 
några andra kommuner för att se om denna brist även finns där. 
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bilaga I 

          Institutionen för pedagogik

Hej!

Vi heter Anna-Lena Karlsson och Birgitta Lindell och läser på Växjö universitet 

till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass. 

Är nu på slutet av utbildningen och har påbörjat ett examensarbete som vi 

skriver tillsammans. Arbetet är en C-uppsats och vårt syfte med den här studien 

är att få veta hur personal inom förskolan uppfattar kvalitet i barnomsorgen. 

Vi skulle vara tacksamma om Du skulle vilja hjälpa oss att besvara några frågor 

om detta. Frågorna kommer att besvaras av åtta barnskötare och åtta 

förskollärare, sammanlagt sexton personer. Dessa svar kommer att ligga till 

grund till vår undersökning. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Inga 

namn eller på vilken förskola Du arbetar kommer att kunna spåras i uppsatsen.

Passar den………klockan…………. i ………… för intervjun?

Vill Du ändra dag tid och plats eller har frågor kan du kontakta Anna-Lena:

Telefon 0000-00000 (bostad)

              0000-00000 (arbetet) xxxxxxx förskola

Eller så kan Anna-Lena nås på kommunens webbmail ped.:

yyyyyyyyyyyyyy

Eller Birgitta:

Telefon 0000-00000 (bostad)

             0000-00000 (arbetet) xxxxxxxxxx förskola

Eller så kan Birgitta nås på kommunens webbmail ped.:

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Tack på förhand

Med vänlig hälsning 

Anna-Lena Karlsson & Birgitta Lindell



bilaga II

Intervjufrågor

1. Är du man  eller kvinna 

2. Hur många yrkesverksamma år har du? …

3. Vilken utbildning har du? ....………………………

4.  Berätta för mig hur du i din vardag upplever kvaliteten i förskolan

5. Beskriv vad begreppet ”kvalitet i förskolan” skall stå för?

6. Hur ser du på ansvarsfördelningen när det gäller kvaliteten i 

förskolans måluppfyllelse?

7. Känner du till vad arbetsgivaren definierar som kvalitet. Beskriv      

det.

8. Läroplan, styrdokument vad har de betytt för kvaliteten i förskola


