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Abstrakt 

                                                                                                                                                    

Författarnas namn: Ann Cederfelt och Ingela Henriksson 

 

Titel: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan – förutsättningar och konsekvenser 

 

Engelsk titel: Systematic quality work in preschool – conditions and consequences 

 

                                                                                                   Antal sidor: 46                    

 

Syftet med examensarbetet var att belysa förhållandet mellan uppdraget som ges i Lpfö 

98 (2010) vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, och vad som görs på verksamhetsnivå, 

förskolechefsnivå och lärarnivå för att kunna fullfölja detta uppdrag. Ett intresse fanns 

att undersöka om pedagogerna i förskolan fick de förutsättningar som krävdes för att 

kunna utföra det utökade dokumentationskravet enligt den reviderade läroplanen. 

Dessutom fanns ambitionen att undersöka om det utfördes på ett sådant sätt så att det 

ledde till den utveckling som det borde leda till. I syfte att undersöka detta valdes en 

kvalitativ metod, det genomfördes nio semistrukturerade intervjuer på tre olika 

ledarnivåer, det samlades in fem enkätsvar från förskollärare. Undersökningen utfördes i 

en kommun i Sverige. 

Resultatet visade att man på de olika nivåerna arbetade med systematiskt kvalitetsarbete, 

kunskaperna fanns, kring hur ett sådant skulle vara uppbyggt. Däremot såg 

verksamhetscheferna brister i förskolornas kvalitetsarbete rörande analysdelen, på grund 

av dessa bristande analyser, utvecklades inte förskolornas kvalitet på ett önskvärt sätt. 

Orsaken till detta visade sig vara att det saknades tid (förutsättning) för att kunna utföra 

arbetet i verksamheten och även att pedagogerna hade bristfälliga kunskaper och 

engagemang för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

  

  Nyckelord: Kvalitetsarbete, förhållningssätt, pedagogisk dokumentation, engagerade 

pedagoger.  
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Vi är två förskollärare med lång arbetserfarenhet från förskolans verksamhet, där vi 

arbetat mycket med dokumentation, men många gånger känt att vi velat dokumentera 

mer än vad vi har hunnit. Dessutom har vi upplevt att man aldrig har kommit fram 

till det som ska utvecklas, för att komma vidare. I forskning och litteratur (t.ex. 

Hedenquist & Håkanson 2008, Kennedy 1999, Linnér 2005, Sheridan & Pramling 

Samuelsson 2009, Åberg & Lenz Taguchi 2005) som vi fått ta del av under vår 

lärarutbildning talas också om dokumentation som viktig för utvecklingen av 

förskolans verksamhet.  

I läroplan för förskolan hävdas att uppföljning, utvärdering och utveckling hör ihop 

med det systematiska kvalitetsarbetet och belyser dokumentation som ett viktigt 

underlag för förskolans förutsättningar för utveckling och lärande. 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att 

varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det 

handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet 

sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för 

att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha 

roligt på förskolan        

       (Lpfö 98, 2010:14) 

Enligt Håkansson ”kan styrningen av skolan betraktas i ett spänningsfält där olika 

intressen och komponenter förstärks eller försvagas på olika sätt” (Håkansson, 

2006:26). Vad innebär detta spänningsfält för förskolornas systematiska 

kvalitetsarbete? I och med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010) 

kom, har dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet fått ytterligare ljus på 

sig, med nya och mer specifika krav på att ett kontinuerligt och systematiskt 

kvalitetsarbete ska göras. Vi är intresserade av att se vilket genomslag dessa ökade 

krav har fått i förskolans verksamhet. I Perspektiv på barndom och barns lärande 

(Skolverket, 2010) står det att ”till den målstyrda organisationen har kopplats en 

ökad mängd av dokumentation och utvärdering av barnen/eleverna av deras 

kunskaper, färdigheter förmågor och relationer samt av verksamheten generellt” 

(Skolverket, 2010:19). Det som får betydelse är vilka möjligheter förskolorna ges för 

att kunna följa riktlinjerna och nå upp till de mål som formuleras i Lpfö 98 (2010) 

avseende uppföljning, utvärdering och utveckling samt pedagogisk dokumentation. 

Vad görs på de olika nivåerna i förskolans organisation för att nå upp till 

förväntningarna att ”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Lpfö 98, 2010:14). I förskolans 

läroplan står det ”för att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för 

lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 

(Lpfö 98, 2010:14). 

 I januari 2012 gav Knutsson Rhodin och Petersson ut en rapport kring 

förskoleverksamheten utifrån huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Denna 

rapport innehöll vissa aspekter av systematiskt kvalitetsarbete som öppnar för frågor 

kring hur detta arbete bedrivs på olika nivåer inom en kommun, och även samspelet 

mellan de olika nivåerna. En intressant fråga i detta sammanhang är hur den 

pedagogiska dokumentationen kommer till användning i verksamheten. Den 

problematik som vi vill belysa och reda ut är relationen mellan förskolans 

uppdrag/styrning och genomförandet i praktiken utifrån de olika nivåerna i 

förskolans organisation. Får pedagogerna i förskolan de förutsättningar som krävs för 
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att kunna utföra det utökade dokumentationskravet enligt den reviderade läroplanen? 

Utförs det på ett sådant sätt att det leder till den utveckling som det bör leda till? 

Ämnet som framgår av ovanstående ligger i tiden och är mycket aktuellt, och vi 

hoppas att vårt examensarbete kan bidra något till diskussionen i ämnet. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vårt syfte med arbetet är att belysa förhållandet mellan uppdraget i Lpfö 98 (2010) 

vad gäller systematiskt kvalitetsarbete och vad som görs på verksamhetschefsnivå, 

förskolechefsnivå och lärarnivå för att fullfölja detta uppdrag.  

 

 På vilket sätt arbetas det med systematiskt kvalitetsarbete i förskolans 

organisation?  

 Vad leder det systematiska kvalitetsarbetet till? 

 

 Hur har den reviderade Lpfö 98 (2010) påverkat det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolans organisation? 
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 

Vi har läst ett urval av litteratur kring vårt ämnesval som utgör vårt teoretiska 

ramverk. Vi letade även efter forskning vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet 

kopplat till verkliga handlingar ute i verksamheten. Här har vi bara hittat Jan 

Håkanssons (2006) Lärande mellan policy och praktik. I avhandlingen fokuserar 

Håkansson (2006) visserligen på skolan och inte förskolan, men det går att dra 

paralleller med förskolans verksamhet som även den idag är en egen skolform. 

Alnervik, doktorand på högskolan i Jönköping arbetar för närvarande med en 

avhandling som handlar om systematiskt utvecklingsarbete, där hon har följt fyra 

förskolor och deras arbete. Vi kommer även att referera till Alnerviks tankar kring 

detta ämne.   

 Vi ska presentera tidigare forskning och litteratur under rubrikerna: 

 Vad påverkar förskolans kvalitet? 

 Varför systematiskt kvalitetsarbete? 

 Hur får man en förskola som utvecklar sin kvalitet systematiskt? 

Under denna rubrik delar vi även in presentationen i följande underrubriker: 

 Vad är dokumentation? 

 Utvärdering av förskolans kvalitet 

 Analys – tolkning – reflektion 

 Utveckling 

 

3.1 Vad påverkar förskolans kvalitet?  

För att främja barnens lärande och förskolans kvalitet behöver förskolan kunskap om 

barnens erfarenheter, kunnande, delaktighet, inflytande och intressen. Till förskolans 

hjälp finns det olika verktyg och vägar att välja. Detta fria utrymme i verksamheten 

kallas för ”det lokala frirummet” (Hedenquist & Håkansson, 2008:12). Enligt 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) finns det olika faktorer som i en 

samverkan med varandra påverkar förskolans kvalitet. Även Hattie (Håkansson, 

2011) menar att det finns faktorer som samspelar och påverkar utbildningen och 

lärandet. Ingen enskild parameter eller faktor kan plockas ur utan de är olika 

variabler som bidrar till förskolans kvalitet, men det är personalens kompetens som 

styr (Skolverket, 2010). De samverkande faktorerna som spelar in är ”resurser, synen 

på barn, kunskap och lärande, på vad som är lärares kompetens och förmåga att 

samspela med barnen i relation till övergripande mål” (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009:16).  

 

Om läraren i förskolan ska kunna utveckla både sig själv och verksamheten bör 

läraren ha kunskap om de här aspekterna, och hur de samspelar med varandra, samt 

förstå hur viktiga de är för förskolans kvalitet (a.a.). Att pedagogerna och deras 

förståelse för sitt uppdrag är viktiga för förskolornas kvalité menar Johansson (2011) 

inte enbart är pedagogernas ansvar, utan detta ansvar vilar lika tungt på 

verksamhetscheferna i olika kommuner. ”Om utmaningen för pedagoger är att möta 

barnen i deras etiska upptäckter, är ledningens ansvar att skapa förutsättningar som 
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ger utrymme […] för pedagoger att vara nära barnen” (a.a. 2011:208). Med andra ord 

behöver ledningen som Johansson (2011) påpekar erbjuda pedagogerna både 

kompetensutbildning och tid för reflektion m.m.  

 

För att utveckla lärarens yrkesroll i förskolan krävs det att de genom sina sociala och 

allmänmänskliga egenskaper skapar goda relationer till barnen. Vidare att de 

analyserar upplägg och innehåll av deras undervisning i förskolans verksamhet och 

tar del av ny litteratur och forskning, men också att de samarbetar runt lärprocesserna 

som pågår i verksamheten. Samt att lärarna i förskolan problematiserar, reflekterar, 

utvärderar och omprövar både sin undervisning och sitt arbete tillsammans med 

kollegor (Håkansson, 2006). ”Det är personalen som är arbetsinstrumentet och 

kvaliteten handlar om villkoren för att bygga relationer till barn” (Skolverket, 

2010:113). För Hattie (Håkansson 2011) innebär ”att bygga förtroendefulla 

relationer […] med eleverna att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha 

förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Elevens förtroende 

för läraren skapar trygghet i studiesituationen och leder till goda studieresultat” 

(Håkansson, 2011:29). Hattie (Håkansson, 2011) ser även att en klassrumsmiljö som 

inte bara tillåter utan även välkomnar misslyckanden och har en fokus på att utmana 

eleven har positiva effekter på utbildningen. 

 

Det har visat sig att hur tydlig en lärares undervisning är påverkar kvalitén och 

utbildningen. Med det menas vilken förmåga en lärare har för att tydligt förklara 

vilka mål och kriterier som behövs för att få en måluppfyllelse, men även att där 

finns en tydlighet i undervisning som rör organisation och handlingar i det praktiska 

arbetet samt i bedömningen av barnens lärande (Håkansson, 2011) 

Enligt Håkansson (2006) har både stat och kommun ett delat ansvar för att lärarna i 

förskolans organisation kompetensutvecklas, staten ansvarar för att det finns 

utbildningar som är bra i hela landet och kommunens del i ansvaret är att se till att 

det anordnas fortbildningar för lärarna att gå. Den viktigaste fortbildningen gör man 

bäst i sitt eget arbete och där ligger dokumentationsarbetet enligt Alnervik (2012), då 

hon menar att man måste våga granska sig själv för att utveckla förskolans kvalité. 

Det finns en uppenbar risk att kvalitén i förskolans basverksamhet t.ex. 

värdegrundsarbetet, påverkas negativt då arbetet i förskolorna blir allt mer ansträngt 

med utökade barngrupper och minskad personalstyrka. Utifrån det synsättet blir det 

än viktigare att man hittar en rimlig balans mellan förväntningarna på arbetet på 

förskolorna och de förutsättningar som ges för att utföra detta arbete (Linnér, 2005).  

För att få en god kvalitativ miljö i förskolan bör även lärarna ta ställning till vad de 

vill att barngruppen ska utveckla och lära sig (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009). Vilka vägar och verktyg som lärarna i förskolan ska välja är upp till dem, men 

de ska utvärdera förskolans kvalitet, samt skapa goda villkor för barnens lärande i 

förskolan. Då ”behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras” (Lpfö 98, 2010:14). I det här mål- och regelstyrda systemet som 

förskolans verksamhet bygger på är inte bara målformuleringarna viktiga utan även 

utvärderingen får en viktig roll för förskolans kvalitet (Hedenquist & Håkansson, 

2008).  

 

Det är kommunerna som ansvarar för både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i 

förskolornas verksamheter – utifrån de nationella målen som riksdagen och 
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regeringen angett. Då är det nödvändigt att förskolornas måluppfyllelse systematiskt 

och regelbundet följs upp och utvärderas. Det är även viktigt att utvecklingsområden 

belyses för att kvaliteten ska kunna bibehållas i verksamheterna (Skolverket, 2005). 

”Kvalitetsarbete 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” 

(a.a. 2005:10).  

Håkansson (2006) anser att kommuners eget utvecklingsarbete och förskolornas, kan 

ses som betydelsefulla för förskolans kvalitetsarbete. Han menar även att i den takt 

som skolans kvalitets syften och bestämmelser blir mer och mer kända för fler, är 

rektorn, d.v.s. förskolechefen för förskolan och dess roll att vara en agent för vilket 

genomslag och vilken riktning som utvecklingsarbetet får på kvalitetsarbetet och 

kvalitén. Hattie har sett indikationer i sin forskning som visar på att de 

kamratrelationer som uppstår i skolan, samt vilken kvalitet det är på undervisningen 

har större betydelse eller effekt än t.ex. vilken sammansättning en klass har på 

kvalitén (Håkansson, 2011). 

För att en skola ska ha ”utbildning av yppersta kvalitet” (Håkansson, 2011:50) krävs 

det ett samspel av olika faktorer. De viktigaste faktorerna som forskning visat som 

påverkar lärandet är att läraren tar tillvara sin kunskap, att läraren använder och 

handlar utifrån sin kunskap. Viktigt är också att läraren i sin profession visar omsorg, 

är instruerande, influerande, har ett genuint engagemang i lärandesituationerna. 

Lärarna måste skapa meningsfulla erfarenheter och vara medvetna om varje barns 

tidigare erfarenheter och kunskaper och utgå därifrån. Detta kräver att lärarna har 

goda ämneskunskaper inom ett flertal områden, de ska även ha förmågan att kunna 

återkoppla på ett meningsfullt sätt för barnet, för att kunna stödja barnet i sin 

utveckling. Dessutom påverkar hur väl lärarna är förtrogna med läroplanernas mål 

och intentioner, för att de ska kunna arbeta mot måluppfyllelse i sin undervisning. De 

ska ha strategier för att återkommande utvärdera sin undervisning, för att nå uppsatta 

mål för samtliga barn. Detta för att utveckla undervisningen vidare på rätt sätt, 

eftersom läraren då får syn på barnens nuvarande kunskapsnivå och kan sätta det i 

relation till läroplanens mål. En annan påverkningsbar faktor är den förmåga som 

läraren har att ta till vara och använda sig av mångfalden av barnens tankar och idéer, 

logiska som ologiska, återkopplar till dessa för att sedan påverka barnen till att 

återanvända dem och i förlängningen skapa ny kunskap. ”Det är inte kunskapen eller 

idéerna, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och dessa idéer som är det 

kritiska” (a.a. 2011:50). Hela skolans organisation ska gemensamt tillhandahålla 

miljöer, i alla skolans olika miljöer, som välkomnar misstag, både hos barn och 

vuxna, och lyfter upp och använder sig av dessa i olika lärandesituationer, då det 

visat sig påverka skolans kvalitet enligt Hattie (a.a.).  

3.2  Varför systematiskt kvalitetsarbete? 

Enligt Skolverket (2010) finns det ett intresse från samhället att förskolan håller en 

god kvalitet, då samhället investerar i förskolan. 

De samhälliga investeringarna av mänskliga och materiella resurser i förskola 

och skola är väldigt stora, såväl nationellt som internationellt. Barndom och 

barns lärande är därmed ett samhälleligt globalt projekt med såväl ekonomiska 

som ideologiska förtecken och det ligger ett stort intresse i att förstå om dessa 

investeringar är framgångsrika.    (Skolverket, 2010:85) 
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Med tanke på ovanstående hamnar det systematiska kvalitetsarbetet i ett nytt ljus och 

det blir mer begripligt att förstå orsakerna till förändringarna i den reviderade 

upplagan av Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) och den nya Skollagen (2010). 

Det läggs nu ett större ansvar på att förskolorna genomför ett kontinuerligt och 

systematiskt kvalitetsarbete. Innan detta infördes i Läroplanen (2010) och Skollagen 

(2010), fanns där ett krav på att förskolan skulle göra en kvalitetsredovisning varje 

år, men i och med detta har det kvalitetsredovisningskravet slopats.  

Både Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) och Skollagen (2010) är en del av 

förskolans styrning och sedan 1990-talet har det skett en förändring av förskolans 

styrning från att vara en målstyrd verksamhet till att mer och mer styras av resultat 

(Alexandersson, 1999). Det vill säga att vilka resultat som förskolan redovisar har 

betydelse för vilka mål som nås och är samtidigt ett tecken på förskolans kvalitet. 

Vid första anblicken kan kanske förskolans styrning av staten upplevas som svag 

(Alexandersson 1999, Håkansson 2006), men med de nya förändringarna i förskolans 

styrdokument förtydligas vilka krav som staten vill att förskolan ska leva upp till för 

att hålla en god kvalitet.  

Förskolan är även en organisation som bygger sin verksamhet på en så kallad 

deltagande målstyrning,  med det menas att förskolans nationella mål i Lpfö 98 

(2010) är så öppet formulerade att det krävs av lärarna i den lokala verksamheten att 

de tolkar och förtydligar målens innebörd och betydelse som de förväntas att arbeta 

efter (Hedenquist & Håkansson, 2008). I en verksamhet där lärarna har konkretiserat 

och förtydligat läroplanens mål, säger det sig själv att målen får en bättre 

genomslagskraft och bättre måluppfyllelse i verksamheten (a.a.).  

Staten ställer krav på att förskolan inte ska nöja sig med att ha en god kvalitet utan 

den ska ”dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Lpfö 98, 2010:14). 

Detta för att både samhället och barnens erfarenheter förändras under tidens gång 

och då behöver även förskolans verksamhet förändras (Håkansson, 2006) för att 

kunna möta barnen och för att de ska uppleva förskolan som intressant, rolig och 

meningsfull under sin vistelse där. I ett samhälle som blir mer och mer globalt, blir 

det även en än mer konkurrensutsatt kunskapsekonomi. Då nationer söker efter 

framgångsfaktorer som kan vägleda dem i de ekonomiska satsningarna som de gör i 

utbildning och det blir då en utgångspunkt för att förskolan ska bli mer effektiv, 

genom att de fokuserar på att lära ut så mätbara ämneskunskaper som det är möjligt 

(Skolverket, 2010).  

”Gemensamt för de bäst presterande skolsystemen är att de fäster stor vikt vid vem 

som blir lärare, hur de blir effektiva (effective instructors) och att det finns en 

stödjande struktur för reflektion och analys av lärares subjektiva eller praktiska 

undervisnings teori” (a.a. 2010:112). Enligt Håkansson (2011) har Hatties studier 

visat att elevers engagemang har en påverkan på effekten av undervisningen och 

lärandet och presenterar tre komponenter som är viktiga. Det innebär att läraren ska 

vara målinriktad i sitt arbete, hitta strategier som gör det möjligt för dem i sin 

undervisning att motivera och sporra barnen. Lärarna ska även förmedla olika 

tillvägagångssätt som barnen kan tillgodogöra sig, och använda sig av den kunskap 

som de erhållit utifrån läroplanernas intentioner. Dessutom ska lärarna koppla 

tillbaka till sin undervisning, för att undersöka vilken måluppfyllelse man uppnått.  

Hattie (a.a.) har t.o.m. sett att det är vissa strategier som är mer framgångsrika för 

utbildningen och har tittat på strategierna utifrån både elevers och lärarnas 

perspektiv.  
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3.3  Hur får man en förskola som utvecklar sin kvalitet 

systematiskt? 

Här kommer vi att presentera vad som medverkar till att förskolornas kvalitet 

utvecklas systematiskt. Ett kvalitetsarbete i förskolan ska alltid ha Läroplan för 

förskolan Lpfö 98 (2010) som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete. Dessutom visar 

vi på att det ska omfatta vissa ”sammanhängande steg och moment som följer en 

bestämd ordning” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:23). Steg som kan ingå 

är dokumentation, utvärdering, analys, tolkning, reflektion och utveckling (a.a.). Vi 

har valt dokumentation som en central del i kvalitetsarbetet, eftersom den ligger till 

grund för de övriga delarna. 

3.3.1  Vad är dokumentation? 

Dokumentation kan vara olika saker i förskolesammanhang, det kan vara att man 

samlar in både analogt och digitalt material som man sammanställer (Wehner – 

Godée, 2011). ”En dokumentation kan inbegripa allt från portfolio, videofilm, foto, 

ljudupptagningar, intervjuer, anteckningar, loggbok till testprotokoll, men säger 

ingenting om hur materialet kan användas, reflekteras kring eller tolkas” (Wehner – 

Godée, 2011:12). En risk blir då att dokumentationen troligtvis bara handlar om val 

av metod och att man missar poängen med att använda sig av dokumentationen i det 

pedagogiska förändringsarbetet i verksamheten (a.a.). 

 

Dokumentation – lärande om barn och verksamhet 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att en dokumentation ska bli 

användbar och ska användas som ett underlag för förskolans utvärdering. Väldigt 

ofta ses dokumentationen som en slutprodukt och Sheridan och Pramling 

Samuelsson vill att man mer ska tänka kring hur man kan använda sig av 

dokumentationen som en dörr för att synliggöra lärandet i verksamheten. För att 

kunna använda sig av dokumentationen som en dörr till att se lärande krävs det att 

läraren har en väldigt god kompetens rörande att analysera och dra slutsatser (a.a. 

2009). En annan dokumentationsmetod som man kan använda sig av vid 

dokumentering av förskolans verksamhet är Narrativ dokumentation. Då 

koncentrerar man sig inte på mål/resultat, utan fokus ligger istället på hur det 

fungerar – man koncentrerar sig på den ”pedagogiska processen, och därmed mot en 

kunskap om hur en pedagogik praktiseras med avsikt att få kunskap om 

konsekvenserna för barnet” (Hansen Hedegaard 2011:11). Är det den kunskapen som  

vi är intresserade av, behövs det vardagliga beskrivningar av pedagogiska händelser. 

Det är dock viktigt att komma ihåg om man använder sig av denna 

dokumentationsmetod att ”konkreta pedagogiska insatser är kontextberoende och 

därför inte nödvändighetsvis möjliga att överföra från en kontext till en annan med 

samma förväntade effekt […] I stället blir det möjligt att se på konsekvenserna av 

specifika insatser och processer för barnen” (a.a. 2011:11). Vad ska man ta hänsyn 

till?  

Sedan ”för att kunna granska praktiken krävs det att dokumentationen blir en naturlig 

integrerad del av det dagliga pedagogiska arbetet och inte något som ligger vid sidan 

av” (Palmer, 2012:3). När man granskar praktiken ska man även ha med sig att 

”barnet är en integrerad del av verksamheten under sin tid i förskolan” (a.a. 2012:9). 

Vilket innebär att pedagogen bör förstå att när man observerar och dokumenterar 
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barn, måste man även ta hänsyn till den kontext som barnet befinner sig i. Att 

verksamheten som barnet är en del av, även innefattar barn, föräldrar, personal, olika 

material som böcker, leksaker, skapande material och möbler, men även mat, 

dokumentationer, inne- och utomhusmiljö. Dessutom består verksamheten av rutiner, 

vanor, prat och diskussioner, skratt och pedagogiska idéer. Allt det här har betydelse 

för förskolan som helhet och de samverkar och fungerar i stort sett maskinellt med 

varandra i den pedagogiska verksamheten (a.a.).  

 

Dokumentationens betydelse 

”Dokumentation av pedagogiska processer och barns lärande är idag ett prioriterat 

område i förskolan” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:47). Meningen med att 

dokumentera är att göra något synligt av någon anledning. Därför är det nödvändigt 

att läraren har en idé och syfte med dokumentationens användande och vilket 

tidsutrymme som dokumentationen kan få i förskolans verksamhet. Även Alnervik 

(2012) tar upp problem som kommit fram i forskning som rör dokumentationsarbetet 

där tidsproblematiken vid både observations och analys arbetet påpekas. Det har i 

forskning kommit fram att det är svårt att se det meningsfulla i att dokumentera det 

som barn håller på med, samt att förhandlingen mellan innehållet och processen varit 

svårt att förändra när man varit van vid att bedöma. Det bör skapas en 

dokumentationspraktik i förskolans verksamhet, enligt Alnervik (2012). Vilket 

innebär att ge och ta mening, och skapa innebörder kring material som görs om barn. 

I dokumentationspraktiken ingår att få fram ett systematiskt arbete och som i sin tur 

handlar om att lärarna i verksamheten måste göra val. Dessutom hör 

dokumentationspraktiken intimt samman med hur vi ser på barn, lärande och 

kunskap, utveckling och vår roll som förskollärare eller barnskötare. 

Dokumentationspraktiken kräver mycket samtalstid, då blir problemet att hitta denna 

tid till att analysera dokumentationerna. Därför ska man ha mer tid tillsammans i 

arbetslaget för att arbeta med dokumentation. Dessutom måste vi få ihop barnets 

dokumentation mer med verksamheten enligt Alnervik (2012).   

En fråga som lärare behöver ställa sig själva, enligt Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009), är hur barnen kan göras mer delaktiga i dokumentationen. När 

man dokumenterar krävs det av läraren att den observerar och urskiljer det som är 

viktigt och sätter det i ett förhållande till det som man vill ha mer kunskap om. Hur 

bra en dokumentation blir beror på hur bra observatören är på att iaktta och tolka det 

den ser. En viktig förutsättning för dokumentation är att den som observerar är 

intresserad av barnens handlingar och aktiviteter, samt att den intar barnens 

perspektiv. Det finns två orsaker till varför man ska dokumentera ”1) För att följa 

och påverka barns utveckling och lärande. 2) För att följa och påverka 

verksamhetens utveckling” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:51). Hedegaard 

Hansen (2009) menar att fokus i förskolans dokumentation ska vändas mot vad 

läraren faktiskt gör i sin praktik i förskolans verksamhet. ”Hur de gör det, och hur det 

skapar mening för dem själva samt ökar deras och andras förståelse för pedagogiska 

processer”(Hedegaard Hansen, 2009:17). 

  

Dokumentation - pedagogisk dokumentation 

Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är att man i den 

pedagogiska dokumentationen samtalar om det som händer i dokumentationen, enligt 
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Alnervik (2012).  Enligt Skolverket (Palmer, 2012) bör man som personal i förskolan 

veta varför man väljer att arbeta med pedagogisk dokumentation. Skolverket 

(Palmer, 2012) menar även att den pedagogiska dokumentationen synliggör hur 

arbetet går ihop med läroplanens (Lpfö 98, 2010) intentioner. 

Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan synliggöra 

processerna i förskolans verksamhet i enlighet med förskolans läroplan. 

Dokumentationen kan användas som underlag för att bedöma verksamhetens 

kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som finns.   

      (Palmer, 2012:3). 

Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att få syn på barnen, deras 

utveckling, lärande och olika behov – både vart och ett, men även i olika 

gruppkonstellationer. Dessutom kan man se och förstå att barn är ”situationellt och 

kontextuellt skapade” (a.a. 2012:56), med detta menas att barn påverkas av det 

sammanhang som de deltar i, och därmed kan uppfattas olika i olika sammanhang. 

Nordin-Hultman (2004) menar att ett barn agerar eller är olika aktiva beroende på 

miljön runt dem. Det som Nordin-Hultman (2004) syftar på är att barn som kanske är 

väldigt inaktiv i inomhusmiljön är ett helt annat barn i en annan miljö t.ex. 

utomhusmiljön och att man som lärare i förskolan måste ta hänsyn till det och vara 

medveten om att barn fungerar olika i olika miljöer, detta ska de ha med sig när de 

utvärderar verksamheten. Det är viktigt att man som pedagog är införstådd med att 

dokumentationerna kan, och ska, läsas ett flertal gånger, och att man bör inta olika 

perspektiv vid varje läsning, för att få en helhetsbild (Palmer 2012). Man tydliggör 

dessutom hur verksamheten sett ut, vilken påverkan som olika sammanhang och 

miljöer kan ha haft på barnens kunskapsutveckling, samspelet med varandra och 

andra och även i deras lek. Den pedagogiska dokumentationen ska reflekteras över 

tillsammans med barn, föräldrar och arbetslag – för att därefter leda till en 

utvärdering/analys, som utgör den grund som behövs för hur vi planerar 

verksamheten vidare, utvecklar den så att den möter alla barnens behov på bästa sätt. 

Det är viktigt att den pedagogiska dokumentationen bearbetas i ett gemensamt 

reflektionsarbete eftersom den, behöver förstås med flera olika synsätt.  Förutom 

verksamheten och barnen, synliggör man även personalen och dess 

samspelande/agerande i olika situationer. Palmer (2012) menar att en ”pedagogisk 

dokumentation kan […] förstås som en aktiv agent eller en kraft som gör något med 

verksamheten. Den sätter igång saker, väcker frågor och får ting att hända” (a.a. 

2012:28). En vanlig dokumentation kan således bli pedagogisk om den nyttjas 

gemensamt i ett lärande syfte (Wehner-Godée, 2011). Även Alnervik (2012) pratar 

om den pedagogiska dokumentationen utifrån termen aktiv agent eller som en 

transformativ kraft. Pedagogisk dokumentation är ingen uppvisning, utan ska ses 

som ett kommunikativt verktyg.  

 

3.3.2  Utvärdering av förskolans kvalitet 

Kunskapen om varje barns utveckling och lärande ska utgöra underlag för 

planeringen av verksamheten, för att på så sätt stödja, utmana och stimulera 

barnen i deras utveckling och lärande. Det övergripande syftet med 

uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten 

utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande. 

                                                                                                     (Palmer, 2012:11) 
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Det handlar således om att ”utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om 

arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha 

roligt i förskolan” (Lpfö 98, 2010). För att kunna utvärdera verksamheten behöver 

man dokumentera, följa upp och utvärdera varje barns utveckling och lärande – 

eftersom varje barn är en del av verksamheten som helhet och inte kan särskiljas från 

den. 

Främst är utvärderingens roll att se vilken måluppfyllelse förskolan uppnått och att se 

vilka åtgärder som krävs att förskolan genomför för att förbättra sin måluppfyllelse 

(Hedenquist & Håkansson, 2008). Förskolans kvalité blir synliggjord i en 

utvärdering, men samtidigt utgör all utvärdering att det blir någon slags bedömning 

av förskolans kvalité. En seriös utvärdering bygger alltid på information som samlats 

in på ett sytematiskt sätt och där är det alltid med ett tydligt syfte. Den insamlade 

informationen berör både förutsättningar som innehåll, processer och resultat. 

Utvärderingen bör även ”ta ställning till och beskriva hur mål och 

måluppfyllelse/resultat förhåller sig till varandra” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009:53).  

Två funktioner som allmänt anses vara syftet med utvärderingar, är kontroll och 

utveckling. Med kontroll menas att syftet med utvärderingen är att kontrollera om 

förskolans verksamhet uppfyller de ställda kraven. Utveckling, som är den andra 

funktionen, leder utvärderingen mot att kunna lyfta fram både styrkor och svagheter, 

eftersom den visar på hur man kan förstärka det som redan är starkt och hur man kan 

förändra det som är svagt. De här två funktionerna kontroll och utveckling bör helst 

kombineras i utvärderingen då det både garanterar att förskolan lever upp till sina 

mål och samtidigt visar på kunskap om hur den kan utvecklas vidare (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2009). 

I huvudsak finns det två typer av utvärderingsmodeller, en produktionsinriktad och 

en processinriktad. Den modell som är produktionsinriktad används när man vill veta 

hur effektiv och produktiv verksamheten är. Det som då är avgörande för 

kvalitetsbedömningen är vilken grad av måluppfyllelse som verksamheten har. I den 

utvärderingen som är mer processinriktad är syftet att försöka beskriva 

verksamhetens innehåll och förlopp, här spelar dokumentationen en viktig roll. 

”Enligt Franke-Wikberg (1992) ger de här modellerna inga svar på metodfrågan, det 

vill säga hur man bör gå till väga för att samla in information om verksamheten” 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:54). Därför ”utvecklade Franke-Wikberg 

och Lundgren (1992) tillsammans en teoriinriktad utvärderingsansats, som fokuserar 

på relationen mellan förutsättningar, process och resultat” (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009:54).  Det finns en hel del olika utvärderingsmodeller att välja 

mellan, här är några exempel till som summativ utvärdering, formativ utvärdering, 

praktikbaserad utvärdering, målstyrd utvärdering och associativ utvärdering och alla 

har sitt eget syfte. Den metod som Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) 

förespråkar är pedagogisk utvärdering och håller ett helhetsperspektiv på 

utvärderingen. Man kan säga att pedagogisk utvärdering är en sammanställning av 

alla de ovanstående beskrivna exemplen av modeller. Vilket innebär att pedagogisk 

utvärdering är teori-, innehålls-, struktur-, process- och resultatinriktad. Den är även 

praktikbaserad och målstyrd, samt har intentioner som är summativa och formativa. 

Oavsett vilken modell av utvärdering som man väljer är det några frågor som man 

behöver ställa till sig själv innan man genomför sin utvärdering, då det påverkar 

gestaltningen av resultatet. 
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Varför utvärderar vi en viss verksamhet? 

Vilken kunskap söker vi om denna verksamhet? 

Vem gör utvärderingen? 

Vilken metod används? 

Hur används den? 

Vilka värderingar och teoretiska perspektiv finns inbyggda i utvärderingen? 

    (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:56) 

Det finns även uttryck som självvärdering och extern utvärdering. Då självvärdering 

innebär när lärarna själva utvärderar förskolans kvalité där deras referensram utgår 

ifrån deras egna uppfattningar. Medan en extern utvärdering är att någon utanför 

förskolans verksamhet utvärderar verksamheten med en bredare referensram, då den 

”utgår från forskning och beprövad erfarenhet om vad som är bra för barn” (Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2009:58). 

 

Hur utvecklas kvalitén genom utvärderingen 

För att bryta ett mönster för att utveckla kvalitén i förskolans verksamhet menar 

Alnervik (2012) att man kan ta del av andras sätt att tänka om lärande och 

undervisning, för att praktiken ska förändras. Hon poängterar att det är viktigt att 

man i detta sammanhang inte jämför sig med andra utan man bara tar dem som hjälp 

för att vidareutvecklas. För Nordin-Hultman (2004) ingår även läraren eller 

pedagogen eller arbetslaget i miljön och alla har sitt förhållningssätt som tillhör 

förskolans miljö. Linnér (2005) menar att lärarrollen är mycket mer mångfacetterad 

än vad många andra yrkesroller är, detta beror på att det finns en mängd 

bakomliggande orsaker som ska tas hänsyn till, innan lärarna kan ta ställning till 

vilket arbetssätt/fokus som kan förväntas leda till det bästa resultatet för var och en 

av eleverna. Olika lärare/pedagoger kan upplevas ta olika hänsyn, och därmed inta 

olika förhållningssätt, vilket i förlängningen påverkar kvalitén på förskolans 

verksamhet. I förskolans dagliga verksamhet uppstår många olika möten, möten 

mellan barnen och mellan barn och vuxna, dessa möten visar på ”olika 

förhållningssätt och pedagogiska handlingar som kvalitativt skiljer sig åt” (a.a. 

2005:12). Kvalitén utvecklas genom bedömningen av utvärderingens resultat, 

samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att olika aktörer kan ha olika intresse i denna 

kvalitetsbedömning t.ex. verksamhetschefer, politiker och barnens familjer.       

3.3.3 Analys - tolkning - reflektion 

Analys kommer av det latinska ordet analysis och förklaras som ”att dela upp något i 

dess beståndsdelar, söka efter komponenter i en större helhet” (Egidius, 2006:18). 

Vilket innebär att i sin analys samlar man ihop alla de olika delarnas information för 

att möjliggöra en helhetsbedömning av förskolans eller avdelningens kvalité i 

relation till målen i Lpfö 98 (2010). Det är svårt att säga att en analys ska vara på ena 

eller andra sättet eftersom en analys oftast innehåller en blandning av olika 

komponenter. Vilket innebär att det finns allt ifrån enkla analyser till mer komplexa 

analyser (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

Som lärare i förskolan behöver man ha kompetens för att utifrån ett mer 

vetenskapligt eller professionellt perspektiv kunna analysera och tolka. När man 

befinner sig i analysprocessen framträder olika aspekter och mönster och det är de 
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som ska redovisas och inte de enskilda barnens kunskaper, men för att få en 

helhetsbild av verksamheten bör även det finnas med (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009). Håkansson (2006) menar att en kritisk punkt i analysarbetet är 

när han har tittat på arbetet med kvalitetsredovisningar och han tänker då på den 

utvidgade självärderingen. Håkansson (2006) anser att det är i vilken mån som 

personal får vara delaktiga i analys och bedömning, samt hur delaktiga barn och 

föräldrar får vara i kvalitetsarbetet. 

I Lpfö 98 står det att ”det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut 

väsentliga utvecklingsområden” (Lpfö 98, 2010:14). Alltså nästa steg i 

kvalitetsarbetet är att analysera och tolka förskolans dokumentation och utvärdering 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). I en analys av utvärderingens resultat 

ingår en bedömning av verksamhetens måluppfyllelse och beslut om vilka åtgärder 

som bör göras. I en analys uppmärksammas även hur olika faktorer påverkar 

verksamhetens måluppfyllelse. När man analyserar bör man som kommun även 

”rikta sin uppmärksamhet mot den egna styrningen och ledningen, kvalitetsarbetet, 

resurserna och organisationen av verksamheten” (Myndigheten för skolutveckling, 

2007:15) i sina åtgärder för verksamheten. Medan förskolans verksamhet ”bör 

överväga åtgärder som i första hand grundas på personalens yrkeskompetens, 

erfarenheter och kunskaper, bl.a. utifrån forskning på området” (a.a. 2007:15).  

Analysens utgångspunkt tas alltid i de förutsättningar som finns i den egna praktiken 

och i bedömningen är grunden läroplanens nationella mål, vilket för förskolans del är 

Lpfö 98 (2010).  Hur kvalificerad analysen och bedömningen blir beror på 

underlagen som ska ligga till grund, d.v.s. den dokumentation som förskolan har för 

att göra sin utvärdering är den som avgör vilka möjligheter verksamheten har för att 

göra en analys och bedömning av förskolans kvalitet. Syftet med analys och 

bedömning av förskolans kvalitet är för att ge möjlighet till förutsättningar för de 

åtgärder som krävs för att stärka förskolans kvalitet, men också för att synliggöra att 

de är trovärdiga och relevanta (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Linnér (2005) pekar på vikten av att det erbjuds/skapas möjligheter för pedagoger att 

föra gemensamma pedagogiska samtal, där man även skapar ett forum för 

pedagogerna att kunna reflektera över egna och varandras erfarenheter och tankar. 

”En sådan problematisering, som inbegriper en kritisk värdering av tidigare 

erfarenheter”(2005:170) bidrar till att alla som deltar skapar en gemensam konsensus 

kring olika styrdokuments innebörd och betydelse m.m.  Hattie (Håkansson, 2011) 

menar om lärare ska hitta effektiva utvecklingsstrategier behöver de gemensam tid 

som ska användas till att planera och diskutera elevernas fortsatta lärande i 

samverkan med varandra, mål, kriterier och måluppfyllelse. 

3.3.4 Utveckling 

Oavsett vilket syfte förskolan har med sin dokumentation eller hur de tänker använda 

sig av den är dokumentationen ett sätt för dem att visa att de lever upp till de 

förväntningar, mål och pedagogiska krav som ställs på dem och som en grund för 

fortsatta resurser från samhället, men även bidra till en kvalitetssäkring för både den 

enskilda förskolan och för förskolans organisation som helhet och dess nivåer 

(Hedegaard Hansen, 2009). De menar att ”utifrån ett styrstrategiskt perspektiv finns 

det […] många goda och rationella argument för att det är viktigt och relevant att 

lägga ner resurser på dokumentation” (a.a. 2009:13). 
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Skolverket (2005) poängterar att inom arbetslagen i förskolan behövs det gemensam 

tid för reflektion kring arbetet och dess möjligheter till utveckling. Just för att man 

arbetar i arbetslag krävs det ”att man utvecklar gemensamma värderingar och en 

samsyn på barns utveckling och lärande utifrån uppsatta mål” (2005:19). För att nå 

denna konsensus krävs det diskussions/reflektionstid inom arbetslagen. Håkansson 

(2006) har sett i ett perspektiv på lärande att strategisk och kommunikativ rationalitet 

kan vara fruktbart för en verksamhet i en diskussion kring nationell policy. 

Håkansson (2006) menar att man kan se strategisk och kommunikativ rationalitet 

som två dimensioner som bärs upp av språket och har ett ömsesidigt beroende av 

varandra för helheten.  

 

Effekter av reflektion 

Knutsson Rhodin och Petersson (2012) har gett ut en rapport om 

förskoleverksamheten utifrån huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (Knutsson 

Rhodin & Petersson, 2012). Här belyser man det viktiga i att ”kunna koppla samman 

teori och praktik. Att medvetandegöra sig själv kring vad jag gör i verksamheten och 

hur detta är kopplat till läroplanen och de mål som finns i denna är avgörande för 

förskolans verksamhet och huruvida vi når en likvärdighet eller inte” (2012:5). ”För 

att utvecklingsarbetet ska gå framåt och förnyas krävs att alla pedagoger skaffar sig 

teoretiska kunskaper om det man arbetar med” (Nylund, 2010:78).  

I Hatties Visible Learning (Håkansson, 2011) finns det olika faktorer som påverkar 

utbildningens effekter. Några av de effekter som kommit fram är att det har visat sig 

att kompetensutveckling eller professionell utveckling har stark effekt på att förändra 

lärares kunskaper. Speciellt stor påverkansfaktor har videoanalys av lärares 

undervisning då det i metoden ingår ”teori, demonstration, övning, återkoppling, stöd 

[…] med återkommande och spridda tillfällen” (Håkansson, 2011:29), eller när 

utbildning av lärare kombineras med deras yrkeserfarenhet. En lärares goda 

relationsskapande med eleverna har visats sig också ha en positiv effekt på 

utbildning enligt Hattie (Håkansson, 2011).  

En annan framgångsfaktor har varit när rektorer visat ”uppmuntran och delaktighet i 

lärarnas lärande och utveckling, planering, koordinering och utvärdering av 

undervisningen” (Håkansson, 2011:27). Då det här transformativa ledarskapet som 

det är ett exempel på har uppskattats av lärarna (a.a.), men det visar ingen större 

påverkan på elevernas utveckling. Däremot har återkoppling på elevers prestationer 

visat vara en stark faktor till påverkan. Effektivast påverkan har skett när 

återkopplingen har kommit till läraren från eleven och därmed bidragit till att 

samspela med undervisningen och lärandet. I det här sammanhanget menar Hattie 

(a.a.) att det är viktigt att både elev och lärare ställer följande frågor till sig själv och 

som ska vara ledande i återkopplingsarbetet. De vägledande frågorna är: ” Vart är jag 

på väg? (Feed Up) Hur går det för mig? (Feed Back) Vad är nästa steg? (Feed 

Forward)” (a.a. 2011:41). 
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4 METOD 

För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågor, som handlar om att belysa 

förhållandet mellan uppdraget vad gäller systematiskt kvalitetsarbete och vad som 

görs på verksamhetschefsnivå, förskolechefsnivå, har vi skickat ut enkätfrågor till 

förskollärare. Vi har även genomfört intervjuer med förskollärare och chefer på olika 

nivåer i förskolan. I metoddelen kommer vi att förklara varför vi valt en kvalitativ 

undersökningsmetod, när vi vill bearbeta vår empiri kring våra undersökningsfrågor: 

 På vilket sätt arbetas det med systematiskt kvalitetsarbete i förskolans 

organisation? 

 Vad leder det systematiska kvalitetsarbetet till? 

 Hur har den reviderade Lpfö 98 (2010) påverkat det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolans organisation? 

4.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning vid insamlandet och 

bearbetningen av vår empiri, en kvalitativ undersökning med 

vetenskapsteoretisk/filosofisk grund i hermeneutik. ”Hermeneutiken har fått stå för 

kvalitativa förståelse – och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 

’subjektiv’ och engagerad” (Patel & Davidson, 2003:29). Med en hermeneutisk syn 

menar man att vår mänskliga vardag innehar en språklig grund och med denna grund 

införskaffas kunskap om verkliga livssituationer, då de speglas i vårt språk och i våra 

handlingar. Då en kvalitativ metod är vanligast vid textbearbetning, eftersom man 

med denna metod får fram ”en annan och djupare kunskap” (a.a.). Med 

textbearbetning menar vi textmaterialet vi fått fram efter att vi transkriberat våra 

inspelade intervjuer och även enkätsvaren.  

 Vi ville belysa förhållandet mellan uppdraget i Lpfö 98 (2010) vad gäller 

systematiskt kvalitetsarbete och vad som görs på de olika verksamhetsnivåerna för 

att få en djupare förståelse av detta spänningsfält. Vi valde att använda oss av 

enkätutskick till förskollärare och semistrukturerade intervjuer av förskollärare, 

förskolechefer och verksamhetschefer för att samla in vår empiri. Vid vårt 

enkätutskick (se bilaga A) till förskollärare använde vi oss av tio grundfrågor (se 

bilaga B) som vi förväntade oss skulle svara på våra undersökningsfrågor. 

Inspirationen till dessa frågor hämtade vi ifrån tidigare forskning och litteratur. Vid 

våra intervjuer använde vi oss av en färdig lista med frågor, där vi vidareutvecklade 

grundfrågorna utifrån de ledarpositioner som informanterna hade. Vi använde oss av 

öppna frågor, därmed blev också svaren öppna, och informanterna gavs möjlighet att 

utveckla sina svar (se bilaga C och D).  

4.2 Urval 

I vår undersökning har vi intervjuat ledare i olika positioner i förskolans organisation 

i en kommun. Förskolorna är fördelade över hela kommunen, vilket innebär att det 

finns ett antal förskolor i kommunens tätort men även flera i de mindre orterna i 

kommunen. I kommunen finns både kommunala och privata förskolor. Totalt i 

kommunen finns det nitton stycken kommunala förskolor och sju stycken 

privata/enskilda förskolor.  
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Ansvaret för de kommunala förskolorna är uppdelade på fem olika förskolechefer. 

Till sin hjälp har förskolecheferna tre biträdande förskolechefer. De 

yrkespositionerna av ledare i förskolans organisation som vi har koncentrerat oss på i 

vår insamling av empiri är förskollärare, förskolechef och verksamhetschef. När det 

gäller verksamhetschefsnivån har vi även intervjuat de två ledarna som biträder 

verksamhetschefen, för att göra den nivåns svar lite mer anonymt i resultatet.  

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning bland pedagoger/lärare och 

förskolechefer, samt även verksamhetschefer. Alla personerna som har deltagit i våra 

enkäter och intervjuer är verksamma inom en och samma kommun i Sverige. Det var 

ett medvetet val att välja ut ledare på olika nivåer, eftersom vi var intresserade av att 

se på förhållandet mellan uppdraget och vad som görs i verksamheterna på olika 

nivåer. Det slutliga urvalet av deltagare i vår undersökning bestod av intervjuer med 

tre verksamhetschefer, två förskolechefer utav fem, fyra förskollärare utav det 

önskade antalet femton. Dessutom har vi fått in enkätsvar från fem förskollärare, här 

hade vi förväntat oss femton svar. Utöver ovanstående har vi fått in ett enkätsvar från 

en fristående förskola. 

4.3 Genomförande 

I vår kvalitativa undersökning har vi använt oss av enkäter och semistrukturerade 

intervjuer (se bilagorna B, C och D), och för att få ett helhetsperspektiv på förskolans 

verksamhet har vi vänt oss till olika nivåer inom förskolans organisation. Dessa olika 

nivåer innehas av förskollärare, förskolechefer och verksamhetschefer. Intervjuerna 

har tagit ca 1 timma per intervju. För att samla in empiri, till vår undersökning, valde 

vi att vända oss till samtliga förskolechefer, kommunala som enskilda i den utvalda 

kommunen. Detta innebär att vi har skickat ut en enkät med frågor kring vårt 

undersökningsområde till förskollärare på 18 olika kommunala förskolor och 7 

fristående förskolor.  

I vår förfrågan till de kommunala förskolecheferna uppmanade vi var och en av dem 

att välja ut tre förskollärare (se bilaga E), som kunde tänka sig att bli intervjuade av 

oss och tre som kunde tänka sig att besvara våra enkätfrågor. Detta tillvägagångssätt 

med att få hjälp att välja vilka förskollärare som skulle delta i intervjuerna, samt 

vilka förskollärare som skulle delta i enkäten var för att vi själva ville påverka 

resultatet så lite som möjligt. Samtidigt är vi medvetna om att det gav 

förskolecheferna en möjlighet att påverka resultatet, eftersom de fick en möjlighet att 

välja ut vilka representanter som de ville skulle föra verksamhetens talan i vår 

undersökning.  

Vår kontakt med förskolechefer och verksamhetschefer har först och främst skett via 

e–post. Våra enkät- och intervjuförfrågningar har gått ut till alla enheters 

förskolechefer, kommunala som privata/enskilda. När vi fick ett namn på en 

förskollärare som ville delta i vår intervju ringde vi och bokade en tid. Då försökte vi 

att ta hänsyn till när det passade dem och deras verksamhet att bli intervjuad. Vi åkte 

ut till deras arbetsplatser, och intervjuade dem där i sin vanliga trygga miljö. 

Likadant gjorde vi med förskolechefer och verksamhetschefer, bokade lämpligt 

intervjutillfälle för dem, och gjorde intervjuerna på deras arbetsplatser. Varje 

intervjutillfälle har pågått ca 1 timma. 
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4.4 Forskningsetiska principer 

Med tanke på de forskningsetiska principerna, har vi tillgodosett det grundläggande 

individskyddskravet genom att fullfölja informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och även nyttjandekravet. Vi har gjort ett medvetet val kring 

att inte avslöja den undersökta kommunens namn eller läge. Vi har således 

informerat alla som deltagit i vår undersökning om vilken utbildning vi går, vilket 

universitet vi studerar på och även undersökningens syfte – att den ingår i vårt 

examensarbete. Vi har också muntligt till intervjupersonerna, och skriftligt till 

enkätbesvararna informerat om att deras deltagande är helt frivilligt, informationen 

som vi får in kommer endast att användas i forskningssyfte. Vi har även informerat 

deltagarna om att de fick avbryta sin medverkan om de så önskade. Alla som har 

deltagit i vår undersökning på olika sätt, har blivit informerade om att de kommer att 

figurera enbart som anonyma i vår undersökning, utifrån sin nivå – förskollärare, 

förskolechef eller verksamhetschef. All insamlad information har enbart vi två som 

gör undersökningen tillgång till, tills den är avidentifierad. Inkommen information 

kommer endast att användas i forskningssyfte och inte i något kommersiellt 

sammanhang (www.ibl.liu.se 2012-08-26).  

4.5 Bearbetning av empiri 

Alla våra intervjuer har vi spelat in med hjälp av antingen Mp3 spelare eller 

mobiltelefon. Vi har lyssnat av intervjuerna och därefter transkriberat dem alla. Varje 

intervju som varade i ca en timma, tog 6-7 timmar att transkribera. Därefter har vi 

sammanställt alla intervjuerna inom varje nivå, d.v.s. förskollärarnas intervjusvar har 

sammanställts för sig, förskolechefernas har sammanställts i sin tur och detsamma 

har vi gjort med verksamhetschefernas intervjuer. När det gäller våra enkätsvar har 

vi sammanställt dem för sig i ett dokument. När vi fått samlat alla svar, enkäter som 

intervjuer från varje kategori för sig har vi försökt se mönster, t.ex. vad leder ett 

systematiskt kvalitetsarbete till? Förutsättningar som finns för detta arbete och 

förutsättningar som saknas, m.fl. och kopplat dem till våra undersökningsfrågor som 

presenteras under rubriken syfte och frågeställningar.  

4.6 Metodkritik 

En kvalitativ undersökning ger forskaren stora möjligheter för tillämpning och 

tolkning vid användandet av metoden, då det finns ett flertal variationer på en 

kvalitativ undersökningsmetod. Det är även vanligt förekommande att forskare 

skapar och använder egna variationer av metoden utifrån sina egna referensramar.  

Det som försvårar är att det inte finns några enhetliga strukturer för hur det ska gå 

till. Däremot är det viktigt med en helhetssyn hos forskaren över hela 

problemområdet, för att nå ett resultat. Då forskningsfältet ständigt förändras krävs 

återkommande reflektion, varje undersökningsområde kräver även sin specifika 

undersökningsmetod (Patel & Davidson, 2003). Med en kvalitativ undersökning kan 

metodens validitet påverkas av hur frågorna är formulerade, och hur svaren tolkas av 

forskaren. Det är alltså viktigt att intervjufrågorna är ställda på ett sådant sätt att 

svaren svarar mot undersökningens syfte, alltså mäter det undersökningen har för 

avsikt att mäta. Den här formen av kvalitativ undersökning har en låg grad av 

reliabilitet, eftersom svaren tolkas med hjälp av forskarens tidigare erfarenheter. Det 

innebär att med en annan forskare tolkas svaren utifrån dens erfarenheter, därför kan 

resultatet bli olika. Ställda frågor med ett visst innehåll för forskaren kan ha en annan 

http://www.ibl.liu.se/
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innebörd för informanten, eftersom den personen tolkar frågan utifrån sina tidigare 

erfarenheter (Rienecker & Stray Jörgensen, 2008).  
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5 RESULTAT 

Vi kommer här att redovisa resultatet av vår insamlade empiri i förhållande till vårt 

syfte och våra frågeställningar.  Resultatet presenteras under tre huvudrubriker vilka 

också är våra frågeställningar.  

 På vilket sätt arbetas det med systematiskt kvalitetsarbete i förskolans 

organisation?  

 Vad leder det systematiska kvalitetsarbetet till?  

 Hur har den reviderade Lpfö (2010) påverkat det sytematiska kvalitetsarbetet 

i förskolans organisation? 

Vi kommer att sammanställa resultatet utifrån nivåerna förskollärare, förskolechef 

och verksamhetschef.  

För att ta del av de frågor som vi haft som utgångsläge i intervjuer och enkäter, se 

bilagorna A, B, C och D.  

5.1 På vilket sätt arbetas det med systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolans organisation? 

 Förskollärarnivå 

De flesta förskollärarna menar att i ett systematiskt kvalitetsarbete ska det ingå vissa 

specifika moment, några känner tveksamhet kring vad ett systematiskt kvalitetsarbete 

innebär. Det är inte självklart för alla förskollärare att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska utgå från Lpfö 98 (2010). Däremot så anser de att de 

dokumentationerna som görs, ska ligga till grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet. De menar att dokumentation är som ett verktyg för dem, och att den 

kan vara många olika saker. Förskollärarna menar att de använder dokumentationen 

för att synliggöra sin verksamhet och som underlag vid verksamhetsdiskussioner 

inför utvecklingsarbete först och främst. I andra hand används dokumentationen som 

ett underlag till att utveckla verksamheten vidare. De berättar även att de vanligtvis 

gör någon form av sammanställning av olika temaarbetes innehåll, speciellt vid 

avslutet av dessa. En del av förskollärarna samlar sin dokumentation i pärmar, i 

avvaktan på reflektion inom arbetslaget. Skillnaden mellan dokumentation och 

pedagogisk dokumentation beskriver en förskollärare så här: 

I en vanlig dokumentation är det jag som betraktare som skildrar en händelse 

förhoppningsvis subjektivt, men det är det jag ser. I en pedagogisk 

dokumentation är vi fler betraktare, ser kanske på olika sätt och får fler 

infallsvinklar kring det som skett och hur vi går vidare. Vi granskar kritiskt om 

våra metoder leder mot rätt håll. 

Förskollärarna menar att en pedagogisk dokumentation innebär att man använder 

dokumentationen för samtal och reflektion med kollegor och barngrupp, i syfte att 

utveckla verksamheten vidare. En annan förskollärare säger så här om 

dokumentation kontra pedagogisk dokumentation: 

Den pedagogiska dokumentationen är en viktig del i förskolans 

utvecklingsarbete. Den tar ganska mycket tid och energi av oss. En vanlig 

dokumentation är mer kravlös. Kan t.ex. vara en enkel dokumentation på en rolig 

händelse där man egentligen inte kan se någon utveckling, eller den vanliga 

tamburdokumentationen för föräldrarna. Båda två är viktiga på sitt sätt. Den 
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första är nog mer avsedd och användbar för oss pedagoger över en längre tid, 

medan den sistnämnda är mer intressant för föräldrarna här och nu. 

På frågan om alla i förskolan drar åt samma håll, vad det gäller att arbeta med 

dokumentation och pedagogisk dokumentation, har förskollärarna lite olika 

uppfattning om. En förskollärare sa så här: 

Det är den enskilda människans intresse och datorkunskap som styr mer än 

uppdraget… 

Och en annan sa så här: 

Jo, men visst strävar vi mot samma mål… men vi tar olika stort ansvar för det… 

Det framkommer även att barnen endast delvis är involverade i reflektions- och 

dokumentationsarbetet. 

Förskollärarna är eniga om att det saknas resurser (tid) i förskolan, för att det 

systematiska kvalitetsarbetet ska bli ordentligt genomfört. De menar att de redan 

gjort alla möjliga omorganisationer för att frigöra ytterligare tid: 

Vi brukar låta en eller två vara inne under barnens utevistelse, så att de då får 

möjlighet att arbeta med dokumentationsarbetet. 

 De är också eniga om att pedagogers barnsyn och förhållningssätt påverkar både 

dokumentationsarbetet, och i förlängningen även förskolans kvalitet.  

Det råder delade meningar bland förskollärarna, kring uppfattningen att förskolan är 

en resultat och målinriktad verksamhet. Däremot är de överens om att vilket klimat 

som råder på förskolan har betydelse för förskolans kvalitet. De strävar efter ett 

tillåtande klimat, en av förskollärarna uttryckte sig så här: 

Vi använder oss inte av ordet misslyckande, utan vi ser på dem som lärandestunder istället. 

Förskolechefsnivå 

På förskolechefsnivå vet man att ett systematiskt kvalitetsarbete ska innehålla vissa 

specifika moment, att det ska ske systematiskt och att det ska finnas rutiner för hur 

detta ska gå till på avdelningsnivå, enhetsnivå och på områdesnivå. Här ser man på 

det systematiska kvalitetsarbetet i form av ett årshjul, se bilaga F. En förskolechef 

säger: 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär en rutin på att följa upp det vi faktiskt 

gör, synliggöra det för oss, huvudmannen och för föräldrar och vilka 

utvecklingsområden vi behöver jobba vidare med. Att vi får till rutiner för ett 

systematiskt kvalitetsarbete är viktigt, det kommer vi att vinna mycket på.   

Här lyfts det fram att den pedagogiska dokumentationen diskuteras och reflekteras 

över även mellan chefsnivåerna. 

På förskolechefsnivån anser man att det behövs utökade resurser till förskolan för att 

det systematiska kvalitetsarbetet ska bli praktiskt genomförbart. De berättar att de ser 

dokumentationen som ett verktyg för underlag till att vidareutveckla verksamhetens 

kvalité, men även för att synliggöra kvalitén, så att den kan användas som kvitto på 

att samhällets satsningar gett resultat.  

De anser på förskolechefsnivån att förskolorna bör ta större hänsyn till de barn och 

den barngrupp de har, när de planerar sin verksamhet. 

Förskolecheferna anser sig se att alla förskolor inte drar åt samma håll, vad gäller 

arbetet med dokumentation och pedagogisk dokumentation. En förskolechef säger: 
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Nej, jag upplever inte att alla drar åt samma håll. Personalgrupperna måste 

diskutera sina olika barnsyner, för att kunna hitta en gemensam samsyn kring 

barnen. Det är även viktigt att de diskuterar hur de ska möta olika 

familjesituationer. 

Förskolecheferna ser inga ytterligare möjligheter till omorganisering i förskolans 

organisation för att kunna frigöra ytterligare tid till det viktiga arbetet med 

dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

Att förskolorna är en resultat och målinriktad verksamhet vet man om på 

förskolechefsnivå. Man är också medveten om att det klimat som råder på 

förskolorna har betydelse för förskolornas kvalitet.  

 

Verksamhetschefsnivå 

Att det i ett systematiskt kvalitetsarbete ska ingå vissa specifika moment är självklart 

för verksamhetscheferna. De ser på detta arbete i formen av ett årshjul, dock anser 

man att kvaliteten på verksamheterna påverkas negativt, om det saknas rutiner för 

hur detta arbete ska gå till. De påtalar även att det är ett lagbrott om inte arbetet 

utförs. Det är självklart för verksamhetscheferna att det systematiska kvalitetsarbetet 

ska utgå från Lpfö 98 (2010). De anser att de dokumentationer som görs ska ligga till 

grund för det systematiska kvalitetsarbetet, och att dessa dokumentationer kan bestå 

av många olika saker.  

När det gäller pedagogisk dokumentation säger en verksamhetschef: 

Det är när man tänker vidare, reflekterar och utvecklar vidare utifrån en 

dokumentation av verksamheten, samt att tanke, reflektion, utveckling och att 

processen synliggörs och därför är den väldigt viktig för kvalitén.  

De menar att det finns möjligheter till att omorganisera i förskolans verksamhet för 

att skapa bättre förutsättningar, d.v.s. tid, för att genomföra både dokumentation och 

pedagogisk dokumentation.  

Verksamhetscheferna menar att pedagogernas barnsyn och förhållningssätt påverkar 

både dokumentationsarbetet och förskolornas kvalitet. En verksamhetschef uttrycker 

sig så här: 

Pedagogerna ska ha goda kunskaper om sitt uppdrag, deras barnsyn och 

förhållningssätt påverkar mycket, och har man det i sig så blir det rätt. 

Verksamhetscheferna ser dokumentationerna som ett verktyg för underlag till att 

vidareutveckla verksamheternas kvalité, synliggöra kvalitén och även använda den 

som ett kvitto på att samhällets satsningar gett resultat. De anser att alla i förskolan 

drar åt samma håll när det gäller att arbeta med dokumentation och pedagogisk 

dokumentation, eftersom om man inte dokumenterar och genomför pedagogisk 

dokumentation, fullföljer man inte sitt uppdrag. Alltså har man inget val, enligt dem. 

Att förskolan är en resultat och målinriktad verksamhet är man medveten om på 

verksamhetschefsnivån. De är också medvetna om att förskolornas klimat har 

betydelse för deras kvalitet. De uppmuntrar till att våga prova nytt, och inte vara 

rädda för att misslyckas. De hoppas också att deras ledarskap ska fungera som bra 

förebilder, och att det ska ge ringar på vattnet neråt i organisationen.  
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5.2 Vad leder det systematiska kvalitetsarbetet till?  

 

Förskolelärarnivå 

Förskollärarna i vår undersökning är eniga om att ett systematiskt kvalitetsarbete ska 

och kan leda till en utveckling och kvalitetshöjning av verksamheternas innehåll. På 

förskollärarenivå påpekar man även att det ger en inblick i verksamheten för barn, 

föräldrar, kolleger och chefer, men även politikerna nämns. Dokumentationen 

kommer även till användning vid barnreflektioner inför utvecklingssamtal, underlag 

för kvalitetsredovisningar, pedagogiska diskussioner, då den visar på aktuella teman, 

aktiviteter, läranden och intressen. På förskollärarnivån används dokumentationen 

först och främst som ett verktyg för att synliggöra sin verksamhet.  

Vi vill locka in föräldrarna för att få mer kunskap om och bli lite mer nyfikna på 

vad barnen gör. Då tycker jag det är viktigt att vi presenterar vår verksamhet på 

ett inbjudande sätt så att de blir lockade och mer intresserade av vad deras barn 

gör. 

Förskollärarna är positiva till metoden att dokumentera varandra, och anser att det 

kan höja kvaliteten. Många av förskollärarna har prövat metoden att dokumentera sig 

själv eller varandra på något sätt med ett blandat resultat, fast mest positivt. Ändå 

förväntar de sig en viss skepsis från pedagognivån för metoden att dokumentera 

varandra:  

Det hade varit jätte kul! Jag är ju VFU lärare och har ofta elever och jag 

dokumenterar ofta när de håller i samlingar eller planerade aktiviteter. Då gör jag 

anteckningar och ger feed back efteråt, jag tycker att den är ovärderlig att få även 

när de håller i något . Samtidigt ser jag inte bara hur hon gör eller den gör , men 

jag ser ju ofta också hur barnen gör som jag inte tänker på när jag håller i det 

själv. Så jag får ovärderlig information om hur barnet fungerar och vad som 

händer, i samspelet och om den sitter här eller där. Jag skulle jätte gärna själv 

blivit mer dokumenterad eller observerad för att få feed back på mig själv och 

mitt arbete, vad jag ska tänka på. Hade varit kul, men jag tror inte att alla hade 

tyckt att det var roligt. Jag tror att många skulle se det med fasa. 

Ett öppet och tillåtande klimat på förskolan påverkar kvaliteten på verksamheten, då 

man tar tillvara på misstag och misslyckanden och ser dem som ett verktyg för 

utveckling, eller som en förskollärare sa: 

Vi använder dem som en lärandesituation.  

Tid för reflektion och utvecklingsarbete är det viktigaste för förskolans 

kvalitetsarbete anser förskollärarna, samtidigt som de saknar avsatt tid för detta 

arbete tillsammans med kollegerna. 

 

Förskolechefsnivå  

På förskolechefsnivån är de också eniga om att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

och kan leda till en utveckling och kvalitetshöjning av verksamheternas innehåll. På 

förskolechefsnivå förs det fram att personals olika utbildningsnivåer, och därmed 

olika syn på arbetet skapar problem i kvalitetshänseende. En annan aspekt som 

påverkar förskolornas kvalitet är pedagogers olika barnsyn och förhållningssätt. En 

förskolechef uttrycker sig på följande vis: 
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Jag uttrycker ofta att det är ett mått på mognad och utveckling att kunna se och 

uttrycka sina svagheter och faktiskt det som leder till utveckling. När jag ger 

respons på uppföljningar och utvärderingar är detta en stående punkt 

 Förskolorna behöver hitta en gemensam nämnare i sitt kvalitetsarbete, som t.ex. 

gemensamma utvecklingsområden enligt en förskolechef. Dessa utvecklingsområden 

synliggörs genom självvärdering enskilt och i arbetslaget och det innebär att det sätts 

upp tydliga mål för varje pedagog menar förskolechefen. Samma förskolechef menar 

att det är: 

En process, ett arbete som aldrig tar slut – där man hela tiden måste utgå från ett 

föränderligt nuläge.         

Förskolecheferna är positiva till metoden att dokumentera varandra, och anser att det 

kan höja kvaliteten och har prövat metoden med blandat resultat, ändå förväntar de 

sig en viss skepsis från pedagognivån. Förskolecheferna tror på att ett öppet och 

tillåtande klimat på förskolan påverkar kvaliteten på verksamheten. Vilket leder till 

att de tar tillvara på misstag och misslyckanden och ser dem som ett verktyg för 

utveckling. En förskolechef uttrycker sig på detta sätt:  

Genom tydliga förväntningar och att ge underlag för uppföljningar, 

utvärderingar, tid till diskussioner i olika forum driver jag arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet framåt. Genom att jag ger respons på allt skriftligt 

arbete som lämnas in utmanar jag och stöttar personalen i detta arbete. Det vore 

önskvärt att kunna ge mer direkt respons i den dagliga verksamheten, men det är 

praktiskt svårt på grund av tidsbrist. Det är viktigt att man tillhandahåller 

personalen redskap som underlättar deras arbete med dokumentation såsom 

digitala kameror och fotoramar. 

På förskolechefsnivå saknar de analysdelen i dokumentationen över kvalitetsarbetet 

som arbetslagen i förskolan genomför, dvs. kopplingen mellan dokumentation – 

utvärdering – uppföljning. De anser att detta är ett utvecklingsområde, även om 

förskolecheferna ser att det redan skett en utveckling under det senaste året, men den 

utvecklingen bör fortgå. På förskolechefsnivå förs det fram att gemensamma 

diskussioner inom arbetslagen är viktiga för att alla ska veta åt vilket håll de skall 

sträva och en förskolechef säger: 

Alla ska veta vart man ska sträva. Det behöver inte gå spikrakt mot målet, det får 

lov att ta tid att nå det.        

    

Verksamhetschefsnivå 

Även verksamhetscheferna är eniga om att det systematiska kvalitetsarbetet ska och 

kan leda till en utveckling och kvalitetshöjning av verksamheternas innehåll. På 

verksamhetschefsnivån är de mer intresserade av måluppfyllelsen, och hur man ska 

utveckla verksamheten vidare genom dokumentationerna. Även 

verksamhetscheferna är positiva till metoden att dokumentera varandra, och anser att 

det kan höja kvaliteten. På verksamhetschefsnivån kopplas denna metod till John 

Hatties forskning:  
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Samtidigt vet vi att, tänkte på forskning som visar just det att bli speglad i sitt 

arbete som lärare eller förskolelärare är alltså en otrolig utvecklingspotential om 

man låter sig göra det och sen fortsätter återkopplar det. John Hatties rapport tror 

jag att det kom jätte högt upp, alltså har hög siffra på hur det i sin tur påverkar 

och det är ju naturligtvis så eftersom det jag sa att det är ju hur läraren är, 

förhållningssätt för pedagogerna, det är den viktigaste framgångsfaktorn och att 

då bli ännu bättre på det genom att bli tittad på och kunna utveckla det, så är det 

naturligtvis jätte viktigt. 

Även på den här nivån finns det verksamhetschefer som har provat metoden, ändå 

förväntar de sig en viss skepsis från pedagognivån. På verksamhetschefsnivån anses 

det att ett öppet och tillåtande klimat på förskolan påverkar kvaliteten på 

verksamheten, då de tar tillvara på misstag och misslyckanden och ser dem som ett 

verktyg för utveckling. En verksamhetschef menar att: 

Det krävs en insats av dem som arbetar där, och det är utbildning och kompetens 

som har möjlighet att påverka förskolans kvalitet i en positiv riktning. En 

förskola där pedagogerna är medvetna om sitt förhållningssätt i mötet med 

barnen har betydelse för förskolans kvalitet Även varje pedagogs förståelse av 

sitt uppdrag påverkar kvaliteten. 

På verksamhetschefsnivå saknar de analysdelen i kvalitetsredovisningarna som de tar 

del av, dvs. kopplingen mellan dokumentation – utvärdering – uppföljning. 

Verksamhetscheferna anser att detta är ett utvecklingsområde för förskolan. Utifrån 

kvalitetsredovisningarnas resultat, erbjuder verksamhetscheferna 

kompetensutbildning, för att utveckla kvaliteten inom detta arbetsområde. På 

verksamhetschefsnivå ser de verksamheternas resultat på flera olika sätt t.ex. enkäter, 

verksamhetsbesök, samtal med förskolechefer och föräldrar. De läser förskolornas 

olika kvalitetsdeklarationer, där ser de tydligt hur mycket personal som finns i 

verksamheten, hur många barn som deltar och vad man gör i verksamheten.   

5.3   Hur har den reviderade Lpfö 98 (2010) påverkat 

det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans 

organisation? 

  

Förskollärarnivå 

De allra flesta förskollärarna anser att de ser skillnad kring hur den reviderade Lpfö 

98 (2010) har påverkat det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans organisation, 

endast en påtalar att det inte är någon skillnad. De övriga förskollärarna anser att 

ansvaret på förskollärarna har ökat, och framförallt blivit tydligare vad gäller 

dokumentationsarbetet, de är dock medvetna om att genomförandet åligger hela 

arbetslaget. Flera stycken av förskollärarna har fått avsatt samtalstid för reflektion 

och utveckling av sitt arbetsuppdrag. En förskollärare uttrycker sig så här: 

Dokumentationen görs tillsammans med barnen och riktar sig till föräldrar, 

lärarstuderande och besökare. Har använt oss av metoden IMRAD för att 

dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt. Detta har gett en språngbräda för att 

utveckla arbetet. Det ger en uppföljning, utvärdering och planering… så 

dokumentationen är ett viktigt redskap. 

Förskollärarna anser att de saknar tid för att kunna genomföra ett bra systematiskt 

kvalitetsarbete, en uttrycker att ”jag saknar mer utbildning, för att kunna göra detta 

arbete”. En annan för skollärare utrycker sig så här: 
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Vi saknar tid… många uppgifter som ska göras på lite tid… Tid behövs för att 

kunna göra ett noggrant systematiskt kvalitetsarbete. Hastverk är inte önskvärt! 

Man får disponera den lilla tid som finns på bästa sätt. Jag upplever en press på 

min roll som förskollärare, nu med det utvidgade ansvaret. 

 

Förskolechefsnivå 

Förskolecheferna anser att det läggs större vikt vid det systematiska kvalitetsarbetet 

nu än tidigare, samtidigt som de är medvetna om att detta krav har funnits hela tiden. 

En förskolechef berättar att ”vi har omfördelat personal så att det finns minst en 

förskollärare på varje avdelning”. Förskolecheferna har även startat, och ska starta, 

diskussionsgrupper/tvärgrupper bland förskollärarna så att de gemensamt ska kunna 

reflektera över sitt uppdrag och utveckla sin verksamhet. Det prövas även att tillföra 

planeringsavlösare till vissa förskolor, inom befintlig kostnadsram, som sedan ska 

utvärderas. En förskolechef uttrycker sig så här: 

Vi har på förskolechefsträffar diskuterat oss fram till att ha gemensamma 

fortbildningsdagar, som tar upp ämnet dokumentation, nu till hösten. Denna 

fortbildning vill vi ska höja förskolornas kvalité, och även ge en högre 

måluppfyllelse i verksamheterna. 

Förskolecheferna är medvetna om att de behöver en utökad ekonomisk ram, om de 

ska kunna ge förutsättningar som är tillräckliga för att ett systematiskt kvalitetsarbete 

ska kunna utföras. 

 

Verksamhetschefsnivå 

Verksamhetscheferna använder sig av förändringarna i Lpfö 98 (2010) som ett 

verktyg i diskussion med nämndens politiker, för att påvisa att det finns ett utökat 

behov av resurser. De anser att det är en förbättring mot tidigare. Samtidigt 

konstaterar de att det inte har lett till några förändrade resurser ännu.  

Man har från verksamhetschefernas nivå erbjudit kompetenshöjande utbildning för 

förskolepersonal. De vill att alla förskolornas medarbetare ska få en gemensam 

grundkompetens, för att kunna säkerställa likvärdigheten mellan kommunens 

förskolor. En verksamhetschef uttrycker sig så här kring personalfördelning på 

förskolorna: 

Vi ser till att det finns förskollärare, mer än en på varje förskola. Där har ju inte 

vi som kommun gått ut och tagit ett beslut att så här ska det se ut i vår kommun, 

utan här har ju vi chefer sagt att i alla fall en på varje avdelning.  

Verksamhetscheferna är medvetna om att det är svårt att hitta tid för det systematiska 

kvalitetsarbetet i verksamheterna, en omorganisation i verksamheterna bör kunna 

vara en lösning anser de. En av verksamhetscheferna nämner att de gjort en 

omorganisation, i samband med att den reviderade Lpfö 98 (2010) och skollagen 

trädde i kraft, genom att de separerade chefsuppdraget mellan förskola och skola. 

Därmed ökades kvalitén inom båda verksamheterna. Verksamhetschefen förklarar 

förändringen på följande sätt: 
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Vi har ju egentligen nu bara fem förskolechefer i kommunen, så att de kan dra 

nytta av varandra, och ska kunna samverka, samarbeta och stötta varandra i det 

här arbetet, är ju lättare. För när de träffas så pratar de om samma saker. Vi har 

inte den ledaren som ska vara verksamhetssplittrad, och leva ett förskoleliv och 

skolliv. Det var ju syftet, ett syfte att göra det enklare och renodla uppdraget och 

det får ju bäring på sådana här saker där man kan jobba med varandra. 
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6 TOLKNING OCH ANALYS 

 

Här kommer vi att göra en tolkning och analys av det resultat som vi fått fram i vår 

undersökning. Vi kommer att koppla forskningsresultatet till vår tidigare redovisade 

litteraturgenomgång, som finns under avsnitt 3. Vi kommer att dela upp vår 

tolkning/analys utifrån våra forskningsfrågor som finns att läsa under avsnitt 2, men 

även nedan. När vi undersökt vår insamlade empiri lite närmare ser vi att det 

framträder vissa mönster, dessa ska vi titta närmare på här. 

6.1 På vilket sätt arbetas det med systematiskt 

kvalitetsarbete i förskolans organisation 

Vårt resultat visar att de flesta på de olika nivåerna i förskolans organisation är 

medvetna om att det i ett systematiskt kvalitetsarbete ska ingå vissa specifika 

moment, och att det ska ske systematiskt, precis som Lpfö 98 (2010) anvisar.  

Trots detta, visar resultatet att det på förskollärarnivå finns en viss osäkerhet kring 

vad ett systematiskt kvalitetsarbete är, och vad det ska innehålla. Samtidigt var det 

endast en av förskollärarna som efterfrågade ytterligare kunskap kring arbetet med 

ett systematiskt kvalitetsarbete. På verksamhetschefsnivå framkom det tydligt att det 

systematiska kvalitetsarbetet alltid ska utgå från Lpfö 98 (2010), men resultatet visar 

att det inte är lika självklart för alla förskollärare.  

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett kvitto på de investeringar och resurser som 

samhället har lagt på förskolan (Skolverket, 2010) enligt verksamhetschefsnivån, 

men dessa tankar existerar inte lika tydligt på de andra nivåerna i organisationen. Det 

är inte självklart för alla förskollärarna att förskolan är en mål och resultatstyrd 

verksamhet (Alexandersson, 1999, Håkansson, 2006).  

Eftersom vårt resultat visar på att det förekom olika uppfattningar i förskolans 

organisation, kring vad ett systematiskt kvalitetsarbete ska bestå av, är det av stor 

vikt att det sätts in kompetenshöjande insatser för att plana ut dessa 

kompetensskillnader. Det är viktigt att det finns en samsyn hos personalen kring vad 

ett kvalitetsarbete innebär, menar förskolecheferna. De kompetenshöjande insatserna 

bör leda till en verksamhet där lärarna har konkretiserat och förtydligat läroplanens 

mål. Vilket leder till att målen får en bättre genomslagskraft och bättre 

måluppfyllelse i förskolans kvalitetsarbete (Hedenquist & Håkansson, 2008). 

Dessutom menar Hattie (Håkansson, 2011) att kompetensutveckling, eller 

professionell utveckling, har stark påverkanseffekt när det gäller att förändra lärares 

kunskaper.    

På verksamhetschefsnivå är man tydlig med att om pedagogerna undviker att arbeta 

med pedagogisk dokumentation, följer de inte läroplanens intentioner, det finns 

således inget alternativ enligt verksamhetscheferna. I Lpfö 98 står det tydligt angivet 

att förskolans verksamhet ska ”dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” 

(2010:14). Palmer (2012) menar att ”Pedagogisk dokumentation är ett exempel på 

hur man kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet i enlighet med 

förskolans läroplan. Dokumentationen kan användas som underlag för att bedöma 

verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och vilka utvecklingsbehov som finns” (a.a. 

2012:3). Detta innebär att för att kunna kvalitetsbedöma och vidareutveckla sin 

verksamhet, är det nödvändigt att ha dokumentation av densamma som en grund, och 
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som ett reflektionsmaterial inom arbetslagen. Lenz Taguchi anser dessutom att 

”Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation” 

(1997:34). Det blir som ett redskap att se på sin verksamhet, vad har vi gjort? Hur 

blev det? Hur går vi vidare? Även Nordin-Hultman (2004) ser att pedagogernas 

förhållningssätt är en del av förskolans miljö och att det kan påverka verksamhetens 

resultat. 

Ett mönster utkristalliserar sig väldigt tydligt på alla tre nivåerna i organisationen. 

Detta mönster är att informanterna säger att det saknas resurser för att utföra ett 

godtagbart systematiskt kvalitetsarbete. De nämner i det här sammanhanget även tid 

som resurs. Till arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet krävs det tid utanför 

barngruppen anser både förskollärare och förskolechefer och de får medhåll av 

verksamhetscheferna. I ett längre perspektiv innebär det givetvis utökade 

ekonomiska resurser. Vilket både förskolechefer och verksamhetschefer medger. 

Varför upplevs det då att man saknar tid? Skolverket (2005) har ett möjligt svar på 

denna fråga, de menar att inom arbetslagen i förskolan behövs det gemensam tid för 

reflektion kring arbetet och dess möjligheter till utveckling, det räcker inte med 

enskild reflektionstid. Just för att man arbetar i arbetslag krävs det ”att man utvecklar 

gemensamma värderingar och en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån 

uppsatta mål” (a.a. 2005:19). Även Håkansson resonerar kring nödvändigheten av att 

lärarna i förskolan problematiserar, reflekterar, utvärderar och omprövar både sin 

undervisning och sitt arbete tillsammans med kollegor (Håkansson, 2006).  

6.1.1 Dokumentation – pedagogisk dokumentation 

Våra intervjuer på de olika nivåerna visar på att dokumentation kan vara på många 

olika sätt, precis som Whener-Godée (2011) uttrycker med. Vad gäller 

dokumentation och pedagogisk dokumentation är det viktigt vad man väljer att 

dokumentera, och varför man väljer att dokumentera just det – man bör ha ett syfte 

med sin dokumentation (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Palmer (2012) 

menar att ”Genom att uppmärksamma och dokumentera relationerna mellan barnet 

och allt det som pågår runt omkring henne eller honom blir det möjligt att på allvar ta 

in barnets behov, frågor, erfarenheter och engagemang i verksamheten” (a.a. 

2012:11). Om vi tar vår utgångspunkt i föregående citat är det enligt Palmer (2012) 

viktigt att man som ledare alltid tar hänsyn till varje individ i gruppen, likväl som 

gruppen som helhet vid planering och genomförande av verksamheten (vilken nivå 

det än gäller), i kombination med läroplanens (Lpfö 98, 2010) intentioner. 

De flesta förskollärarna vill använda sin dokumentation vidare, reflektera över den 

tillsammans med barnen och sina kollegor, så att den kan fungera som en pedagogisk 

dokumentation, eftersom de anser att de då kan ha användning av den som ett 

verktyg för att hitta utvecklingspotentialer för sin verksamhet. Hela 

undersökningsgruppen verkar ha en förståelse för hur betydelsefull dokumentation 

och den bearbetade dokumentationen (pedagogiska dokumentationen) är för 

verksamheternas kvalitet och kvalitetsutveckling, precis som Lenz Taguchi (1997) 

menar ”barnsyn, och förhållningssätt är mänskliga, sociala och samhälleliga 

konstruktioner och att ett syfte med pedagogisk dokumentation är att försöka 

synliggöra och förstå dessa konstruktioner, så att man som pedagog kan öppna sig 

för nya konstruktioner” (a.a. 1997:19). 

Däremot är synen på vilket sätt som man ser på dokumentationsverktyget olika på de 

olika nivåerna i förskolans organisation. Då det för förskollärarna först och främst är 
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ett verktyg för att synliggöra verksamheten. Medan det för verksamhetschefsnivån 

och förskolechefsnivån är ett verktyg för underlag till att vidareutveckla 

verksamhetens kvalité, vilket kommer i andra hand för förskollärarenivån. Enligt 

Whener-Godée (2011) finns det en risk att dokumentationerna enbart används för att 

synliggöra verksamheten och att dokumentationen troligtvis bara handlar om val av 

metod och att man missar poängen med att använda sig av dokumentationen i det 

pedagogiska förändringsarbetet i verksamheten. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) vill att man mer ska tänka kring hur man kan använda sig av 

dokumentationen som en dörr för att synliggöra lärandet i verksamheten. 

Dokumentation har som syfte att synliggöra den dagliga verksamheten, barnens 

lärande och utveckling men även verksamhetens utveckling – att påvisa olika 

processer. Lenz Taguchi (1997) menar att om vi ständigt reflekterar över vår 

dokumentation och verksamhet, är vi samtidigt även i ett ständigt ”förändrings- och 

reformarbete” (a.a. 1997:12) på våra förskolor. Vi kan och bör ta hjälp av vissa 

frågor när vi tittar på vår verksamhet t.ex. ”var står jag/vi just nu? Vilket 

förhållningssätt till barnen, till kunskap, till lärande, till kollegor eller till barnens 

familjer” (a.a. 1997:12) förmedlar vi på denna förskola?  Samtidigt som våra 

dokumentationer visar på barnens lärprocesser – innebär de även att pedagogerna 

utvecklar sitt eget lärande. Då fokus i förskolans dokumentation vänds mot vad 

läraren faktiskt gör i sin praktik i förskolans verksamhet (Hedegaard Hansen, 2009). 

Undersökningen visar att det råder en medvetenhet i hela förskolans organisation om 

att dokumentationen och den pedagogiska dokumentationen ska ligga som en grund i 

utvecklingsarbetet. Det går i stick och stäv med hur Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) tänker sig, att dokumentationen ska användas som ett underlag 

för förskolans utvärdering.  

En annan sak som rör dokumentation och pedagogisk dokumentation som visade sig 

är att verksamhetscheferna upplever att alla spårens förskolor drar åt samma håll när 

det gäller dokumentation och pedagogisk dokumentation och den här uppfattningen 

bygger de på vad som har förmedlats i möte med förskolecheferna. Medan 

förskolecheferna i sin tur upplever det motsatta, d.v.s. att arbetslagen inte drar åt 

samma håll när det gäller dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

  

Delaktighet 

I våra informanters svar visar det på flera olika sätt att se på delaktighet i och kring 

dokumentationsarbetet, både vad gäller personals delaktighet och barnens delaktighet 

i detta arbete. Enligt Håkansson (2011) har Hatties studier visat att barns/elevers 

engagemang och delaktighet har påverkan på deras lärande. Just återkoppling på 

elevers prestationer har visat sig vara en stark faktor till påverkan. Effektivast 

påverkan har skett när återkopplingen har kommit till läraren från eleven och därmed 

bidragit till att samspela med undervisningen och lärandet. Ledande frågor till både 

elever och lärare har varit ” Vart är jag på väg? (Feed Up) Hur går det för mig? (Feed 

Back) Vad är nästa steg? (Feed Forward)” (Håkansson, 2011:41). Här har förskolans 

verksamhet en bit kvar att vandra när det gäller barnens delaktighet, då barnen bara 

delvis är involverade i arbetet. 

Då det gäller förskollärares delaktighet i dokumentationsarbetet visar resultatet att 

den enskilde lärarens intresse och kunskaper styr hur delaktig man är, medan det 

faktum att det ingår i förskollärarens uppdrag har mindre påverkan på 

delaktighetsgraden. På verksamhetschefsnivån menar man på att det finns bara ett 
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alternativ när det gäller att delta i dokumentationsarbetet och genomföra den 

pedagogiska dokumentationen, för annars går man emot sitt uppdrag att 

”förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 

och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt 

att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Lpfö 98, 2010:14). 

På förskolechefsnivå och verksamhetschefsnivå anses det att de kan påverka 

förskolans kvalité, genom att erbjuda relevanta och kompetenshöjande utbildningar 

vid studiedagar.  ”Det är personalen som är arbetsinstrumentet och kvalitet handlar 

om villkoren för att bygga relationer till barn” (Skolverket, 2010:113). Även på detta 

område visar Hatties (Håkansson, 2011) forskning att kompetensutveckling eller 

professionell utveckling har en stor effekt vad det gäller att förändra och utveckla 

lärares kunskaper. Detta innebär att det är personals utbildning och kompetens, 

barnsyn och förhållningssätt som spelar allra störst roll för förskolornas kvalitet. Det 

är lärarna/pedagogerna som är det viktigaste verktyget i förskolornas verksamheter. 

Just tanken att dokumentera varandra lyfte vi i våra intervjuer med förskollärare, 

förskolechefer och verksamhetschefer. Då det framkom att de var mycket positivt 

inställda till ett sådant arbetssätt inom arbetslagen, i utvecklingssyfte, men de var 

även införstådda med att det troligtvis skulle mötas av generell skepsis ute i 

förskolans verksamhet. Just verksamhetschefsnivån framförde att Hatties (a.a.) 

forskning har indikerat på positiva effekter av videodokumentation. Speciellt stor 

påverkansfaktor har videoanalys av lärares undervisning om det ingår ”teori, 

demonstration, övning, återkoppling, stöd […] med återkommande och spridda 

tillfällen” (Håkansson, 2011:29).  

Skolverket menar å andra sidan att det som spelar störst roll för förskolornas kvalitet 

är dess förutsättningar (här ingår bl.a. personalen och dess kompetens), men även 

processkvaliteten och resultatkvaliteten har en avgörande roll. Undersökningen visar 

att man från förskollärarnivå utvärderar utifrån den processinriktade 

utvärderingsmodellen, medan man på verksamhetschefsnivå efterfrågar en mer 

produktionsinriktad utvärderingsmodell, där nivån på måluppfyllelse blir tydligare. I 

en produktionsinriktad utvärderingsmodell är dokumentationen grundläggande. Att 

pedagogerna och deras förståelse för sitt uppdrag är viktiga för förskolornas kvalitet 

menar Johansson (2011) inte enbart är pedagogernas ansvar, utan detta ansvar vilar 

lika tungt på verksamhetscheferna i olika kommuner, eftersom ”Om utmaningen för 

pedagoger är att möta barnen i deras etiska upptäckter, är ledningens ansvar att skapa 

förutsättningar som ger utrymme […] för pedagoger att vara nära barnen” 

(Johansson, 2011:28). Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) för ett resonemang 

där de menar att den pedagogiska kvaliteten uppstår i samspelet mellan pedagoger 

och barn, men även barnen sinsemellan.  

6.2 Vad leder det systematiska kvalitetsarbetet till?  

6.2.1 Reflektion 

Undersökningen visar på att det systematiska kvalitetsarbetet leder till att de 

dokumentationer som görs används på flera olika sätt t.ex. som reflektions- och 

utvärderingsunderlag. Flera av förskollärarna anser att tid för reflektion och 

utvecklingsarbete är det viktigaste för förskolans kvalitetsarbete. Denna uppfattning 

stämmer väl överens med Hattie (Håkansson, 2011) som menar om lärare ska hitta 
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effektiva utvecklingsstrategier behöver de gemensam tid, som ska användas till att 

planera och diskutera elevernas fortsatta lärande i samverkan med varandra, mål, 

kriterier och måluppfyllelse. 

Samtidigt visar undersökningen att förutsättningar för gemensam reflektionstid inom 

arbetslagen saknas delvis på förskollärarnivån. Även förskolecheferna ser vinster 

med att arbetslagen får gemensam diskussionstid, då diskussionerna är en möjlighet 

till att alla i arbetslaget får insikter om vart man ska sträva i sin utbildning av barnen 

i förskolans verksamhet. Skolverket (2005) poängterar att inom arbetslagen i 

förskolan behövs det gemensam tid för reflektion kring arbetet och dess möjligheter 

till utveckling. Just för att man arbetar i arbetslag krävs det att ”man utvecklar 

gemensamma värderingar och en samsyn på barns utveckling och lärande utifrån 

uppsatta mål” (a.a. 2005:19). För att kunna nå denna konsensus krävs det 

diskussions-/reflektionstid inom arbetslagen (Håkansson, 2011). Även Linnér (2005) 

pekar på vikten av att det erbjuds/skapas möjligheter för pedagoger att föra 

gemensamma pedagogiska samtal, där man även skapar ett forum för pedagogerna 

att kunna reflektera över egna och varandras erfarenheter och tankar. ”En sådan 

problematisering, som inbegriper en kritisk värdering av tidigare erfarenheter” (a.a. 

2005:170) bidrar till att alla som deltar skapar en gemensam konsensus kring olika 

styrdokuments betydelse m.m. och detta är en förutsättning för att verksamheterna 

ska kunna utvecklas. Alnervik (2012) visar på att när man tar del av andras sätt att 

tänka om lärande och undervisning, blir det möjligt att få syn på andra sätt att se på 

barnen, och därmed förändra praktiken.  

Dessutom visar resultatet att förskolecheferna skulle vilja ge mer respons direkt i den 

dagliga verksamheten till pedagoger och arbetslag, men tidsbristen är en stoppande 

faktor. Resultatet visar på förskolechefs- och verksamhetschefsnivå att de efterfrågar 

och saknar en mer analytisk/reflekterande del i bl.a. kvalitetsdeklarationerna och 

detta ses av ledningen som ett utvecklingsområde.   

6.2.2 Utvärdering 

Undersökningen visar att alla på de olika nivåerna i förskolans organisation är 

medvetna om att man ska kontrollera, om man nått måluppfyllelse och även se hur 

arbetet bör utvecklas. Det handlar således om att ”utveckla bättre arbetsprocesser, 

kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, 

känna sig trygga och ha roligt i förskolan” (Lpfö 98, 2010:14). 

På förskollärarnivån används dokumentationen först och främst som ett verktyg för 

att synliggöra sin verksamhet, medan de på verksamhetschefsnivån är mer 

intresserade av måluppfyllelsen, och hur man ska utveckla verksamheten vidare. 

Palmer (2012) menar att ”Dokumentationsarbetet gör det därmed möjligt att kritiskt 

granska och kontinuerligt utvärdera den egna verksamheten, för att på sikt kunna 

utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och 

lärande” (2012:43). 

Den insamlade empirin visar på att man på förskollärarnivå utvärderar utifrån den 

processinriktade utvärderingsmodellen, medan man på verksamhetschefsnivå 

efterfrågar en mer produktionsinriktad utvärderingsmodell, där nivån på 

måluppfyllelse blir tydligare.  Verksamhetscheferna menar att de utvärderar 

förskolornas verksamheter på flera olika sätt t.ex. enkäter, verksamhetsbesök, vid 

samtal med förskolechefer och med föräldrar. Utvärderingsarbetet fyller två 
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funktioner, den ena är att man kontrollerar om förskolans verksamhet uppfyller de 

ställda kraven, den andra är utveckling – eftersom tanken är att stärka det som redan 

är starkt, och förändra det som är svagt. De två funktionerna kontroll och utveckling 

bör man kombinera vid utvärderingen då det visar på att förskolan har måluppfyllelse 

men även visar på kunskap om hur verksamheten bör utvecklas vidare. Det finns 

olika utvärderingsmodeller att använda sig av i den här processen. Det kan t.ex. vara 

en produktionsinriktad där man undersöker hur effektiv och produktiv verksamheten 

är, eller en processinriktad där man beskriver verksamhetens innehåll och vad som 

skett (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 

6.2.3           Utveckling 

På förskollärarnivå visar empirin att det systematiska kvalitetsarbetet anses höja och 

utveckla förskolans kvalitet genom dokumentationen, och samtidigt personalens 

kompetens när de reflekterar över och analyserar verksamhetens dokumentationer. 

Den viktigaste fortbildningen gör man bäst i sitt eget arbete och där ligger 

dokumentationsarbetet, eftersom man måste våga granska sig själv för att utveckla 

förskolans kvalité enligt Alnervik (2012). Det finns en uppenbar risk att kvalitén i 

förskolans basverksamhet t.ex. värdegrundsarbetet påverkas negativt eftersom 

arbetet i förskolorna blir allt mer ansträngt, med utökade barngrupper och minskad 

personalstyrka.  Utifrån det synsättet blir det än viktigare att man hittar en rimlig 

balans mellan förväntningarna på arbetet på förskolorna och de förutsättningar som 

ges för att utföra detta arbete (Linnér, 2005).  

Genom att erbjuda förskollärarnivån kompetensutbildning, inom de områden där 

man på verksamhetschefsnivå anser att utveckling behövs, förväntas det i 

förlängningen utveckla förskolornas verksamheter.   

Resultatet visar också att vilken utbildningsnivå och kompetens pedagogerna i 

verksamheten har påverkar hur förskolans kvalitet utvecklar sig. Pedagogernas 

barnsyn och förhållningssätt har också betydelse för hur det systematiska 

kvalitetsarbetet ska leda till utveckling, då alla nivåerna i förskolans organisation 

menar att människors förhållningssätt och barnsyn påverkar dokumentationsarbetet. 

Samtidigt som samtliga informanter i vår undersökning själva är positiva till 

metoden att videodokumentera varandra och sig själva anser de att metoden kommer 

att mötas av skepsis ute i förskolans verksamhet. När vi ställde frågan om de anser 

att all personal inom förskolan drar åt samma håll när det gäller dokumentation och 

pedagogisk dokumentation anser man på verksamhetschefsnivån att de gör det, 

medan man på förskolelärarnivå och förskolechefsnivå inte anser det. Därmed anser 

alla nivåerna precis som Hattie (Håkansson 2011) att videodokumentation kan vara 

ett bra verktyg för att utveckla sig själv och i sin tur verksamheten. Även Hedegaard 

Hansen (2009) menar att lärare behöver fokusera på sin egen undervisning för att en 

utveckling ska ske.  

På förskollärarnivå uppges att den pedagogiska dokumentationen kommer till 

användning vid utvecklingssamtal, som informationskanal, diskussionsunderlag, vid 

kvalitetsredovisningar och utveckling av verksamheten. Vilket visar på att 

”Dokumentation av pedagogiska processer och barns lärande är idag ett prioriterat 

område i förskolan” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:47).  

På förskolechefs- och verksamhetschefsnivån kommer det fram att kvalitén och 

verksamheten följs upp med hjälp av de rutiner som ingår i ett årshjul, bilaga F, men 

även av mindre utvärderingar däremellan. Även med hjälp av underlag för 
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uppföljningar, utvärderingar, diskussioner i olika forum, kompetensutbildning, olika 

enkäter, verksamhetsbesök och samtal med förskolechefer och föräldrar. Hattie 

(Håkansson, 2011) menar om lärare ska hitta effektiva utvecklingsstrategier behöver 

de gemensam tid som ska användas till att planera och diskutera elevernas fortsatta 

lärande i samverkan med varandra, mål, kriterier och måluppfyllelse. 

6.3   Hur har den reviderade Lpfö 98 (2010) påverkat det 

systematiska kvalitetsarbetet i förskolans 

organisation? 

6.3.1 Utökad reflektionstid 

Den insamlade empirin visar på att de allra flesta på de olika nivåerna i förskolans 

organisation upplever att det blivit skillnad efter att den reviderade Lpfö 98 (2010) 

började gälla. Skillnader som framkom var att det läggs större vikt vid 

dokumentationsarbetet och att ansvaret att det görs, vilar på förskollärarna. Även 

förskollärarens ansvar har preciserats med tydliga riktlinjer och det är här som 

skillnaden i uppdraget känns för de flesta förskollärarna. De upplever därmed att 

uppdraget har blivit tydligare då ”uppföljning, utvärdering och utveckling” (Lpfö 98, 

2010:14) har fått ett eget avsnitt i Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010). I uppdraget 

ingår det att ”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa 

goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras 

och analyseras” (Lpfö 98, 2010:14). 

Andra skillnader som framkom efter genomförandet av reviderade Lpfö 98 (2010) är 

att läroplanen har initierat ett implementeringsarbete ute i förskolans verksamhet, 

samt att vissa en del förskollärare har fått gemensam samtalstid med kollegor för att 

utveckla verksamhet och kvalité. Det framkommer att den här samtalstiden även är 

på gång att genomföras i fler förskolespår. För att lärare ska hitta effektiva 

utvecklingsstrategier behöver de gemensam tid som ska användas till att planera och 

diskutera elevernas fortsatta lärande i samverkan med varandra, mål, kriterier och 

måluppfyllelse (Håkansson, 2011). Skolverket (2005) poängterar att inom 

arbetslagen i förskolan behövs det gemensam tid för reflektion kring arbetet och dess 

möjligheter till utveckling.  

Samtidigt visar både förskolechefsnivån och verksamhetsnivån att införandet av den 

reviderade läroplanen (Lpfö 98, 2010) inte har gett några förändrade resurser till 

förskolans verksamhet. Empirin visar också att de har gjort en omorganisation i 

förskolans verksamhet, och sett till att det finns minst en förskollärare per avdelning. 

Samt att man har skiljt på uppdragen för rektor och förskolechef, då förskolechefen 

enbart är chef för förskolan och rektorn för skolan. Dessutom framkommer det att det 

planeras för stundande gemensamma studiedagar under hösten 2012 för förskolans 

arbetslag. Dessa utformas för att alla förskolornas medarbetare ska få en gemensam 

grundkompetens för att säkerställa likvärdigheten mellan kommunens förskolor, i ett 

samarbete mellan förskolecheferna och verksamhetscheferna. Håkansson (2006) 

anser att kommuners eget utvecklingsarbete och förskolornas, kan ses som 

betydelsefulla för förskolans kvalitetsarbete. 
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6.3.2 Möjligheter och hinder 

På förskolechefsnivå framkom det att det möjligen visas än tydligare nu på vad det är 

som ska göras och att det kan ses som en möjlighet för att utveckla förskolans 

kvalitetsarbete. Detta kan jämföras med att ”Lärare behöver kunna lärandemålen och 

kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och veta hur bra de når dessa kriterier 

för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan 

elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelse” (Håkansson, 

2011:50).  

Undersökningen visar att de flesta förskollärarna upplever att de har tillräckliga 

kunskaper för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete. En av förskollärarna 

uttrycker att kunskapen inte är tillräcklig och efterlyser mer kunskap för att kunna 

genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete i sin profession. Genom att den här 

förskolläraren uttrycker sina brister, visar förskolläraren på att man måste våga 

granska sig själv för att utveckla förskolans kvalité, detta tankesätt stämmer väl 

överens med Alnerviks forskning (Alnervik 2012). Det har visat sig att hur tydlig en 

lärares undervisning är påverkar kvalitén och utbildningen. Med det menas vilken 

förmåga en lärare har för att tydligt förklara vilka mål och kriterier som behövs för 

att få en måluppfyllelse, men även att där finns en tydlighet i undervisning som rör 

organisation och handlingar i det praktiska arbetet samt i bedömningen av barnens 

lärande (Håkansson, 2011). 

Tidsbristen visade sig vara ett stort hinder för att utföra det systematiska 

kvalitetsarbetet. Medvetenheten om att förutsättningarna inte är de bästa för detta 

arbete och att det saknas både resurser och tid finns på alla nivåer i förskolans 

organisation. På verksamhetschefsnivån ser man den reviderade Lpfö 98 (2010) som 

ett viktigt verktyg för att synliggöra förskolans förändrade uppdrag för nämndens 

politiker, i syfte att få utökade resurser till förskolans organisation. Eftersom 

nämndens politiker är en del av samhället som investerar resurser i förskolan, ligger 

det i deras intresse att förskolan håller en god kvalité (Skolverket, 2010). Det är 

kommunerna som ansvarar för både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i 

förskolornas verksamheter (Skolverket, 2005). Att pedagogerna och deras förståelse 

för sitt uppdrag är viktiga för förskolornas kvalité är inte enbart pedagogernas 

ansvar, utan detta ansvar vilar lika tungt på verksamhetscheferna i olika kommuner 

(Johansson, 2011).  
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7 DISKUSSION 

I vår undersökning ville vi belysa förhållandet mellan styrning/uppdrag och 

genomförandet avseende systematiskt kvalitetsarbete inom förskolans organisation, i 

en specifik kommun i södra Sverige. Vi ville undersöka hur detta förhållande förhöll 

sig på tre olika nivåer, nämligen förskollärarnivå, förskolechefsnivå och 

verksamhetschefsnivå.  

7.1 Metoddiskussion 

Vår insamling av empiri har gett ett utfall som ligger under vad vi förväntade oss att 

få in – varför blev det så? Har vi formulerat vår inbjudan till intervjuer på ett oklart 

sätt vad gäller innehåll? Har våra frågeställningar upplevts som en kunskapskontroll? 

Vi anser oss dock ha fått in tillräckligt material för att kunna genomföra vår 

undersökning. Det finns en möjlighet/risk att vi skulle ha kommit fram till ett annat 

resultat om vi fått det förväntade och önskade deltagarresultatet på vår insamling av 

empiri från förskollärarnivån och förskolechefsnivån – eftersom vi då fått ett större 

urval. Vi kan även konstatera att vi själva inte har kunnat påverka vilka förskollärare 

som skulle bli intervjuade, eftersom vi lämnade över det beslutet till 

förskolecheferna. Däremot så har ju i och med detta förskolecheferna haft möjlighet 

att påverka utfallet av intervjuerna, då de utsåg vilka förskollärare vi gavs möjlighet 

att intervjua, samt vilka de lämnade enkäten vidare till. Vi lyfte denna fråga med 

förskolecheferna och en uttalade då att ”jag vill ju att ni ska intervjua någon som har 

något att säga”. Vilken betydelse detta kan ha haft på resultatet är omöjligt att säga.  

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

I förskolans organisation råder en medvetenhet kring att ett systematiskt 

kvalitetsarbete innehåller dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling – 

ändå är det ingen självklarhet för alla förskollärare i vår undersökning att det ska 

utgå från läroplanen. För förskolecheferna och verksamhetscheferna i vår 

undersökning råder det å andra sidan ingen tvekan om detta. Hur kommer det sig att 

det inte är självklart för alla? Det står klart och tydligt angivet i förskolornas 

styrdokument ”att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras […] i enlighet med läroplanens mål och 

intentioner (Lpfö 98, 2010:14). I ledningen av en skola kan det finnas en 

spänningsfält mellan olika intresseområden och innehållsdelar som både kan 

förstärka och försvaga verksamheternas kvalitet (Håkansson, 2006). Vilket innebär 

att man bör tänka på och ta tillvara på mångfalden av personalens olika kompetenser, 

för att kunna utveckla en bra kvalitet på helheten.  

När inte alla är fullt medvetna om att ett systematiskt kvalitetsarbete ska utgå från 

läroplanen, vad händer då i detta spänningsfält? Förskolan dras åt att mer och mer bli 

en verksamhet som styrs av resultaten än av målen för verksamheten 

(Alexandersson, 1999). Med tanke på det får resultatet en annan betydelse i 

förskolans organisation. Resultatet av förskolans kvalitet blir det kvittot som 

samhället får på de investeringar som samhället har gjort i förskolans organisation. 

Samhället gör investeringar, både mänskliga och materiella, därför finns det ett stort 

intresse för att se om investeringarna varit framgångsrika (Skolverket, 2010). Vi kan 

tänka oss om vi sätter in en summa pengar på banken, då förväntar vi oss att 
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pengarna ska växa, utvecklas och bli fler. Nu sätter samhället in sina resurser i 

förskolan, klart att samhället vill att förskolan ska förvalta resurserna väl och se till 

att förskolan utvecklas. Det måste ju vara det här som är meningen med det 

systematiska kvalitetsarbetet, att visa på om samhällets resurser har använts på ett 

meningsfullt sätt och gett ränta till samhället.  

Är alla tre nivåerna införstådda och medvetna om att kvalitetsarbetet har denna 

kvittofunktion? Vi har sett att det inte är så! Beror detta på att förskollärarna har 

olika hög grad av förståelse för att förskolan är en mål- och resultatstyrd 

verksamhet? Förskolan bygger även sin verksamhet på en s.k. deltagande 

målstyrning, då förskolans nationella mål är öppet formulerade och kräver en insats 

av lärarna i form av att de måste tolka och konkretisera målens innebörd och 

betydelse som de sedan förväntas arbeta efter. Det är viktigt att varje förskola har en 

tydlig målbild för sin verksamhet, det är enda sättet att påvisa vilka reella behov just 

deras verksamhet har. I en verksamhet där lärarna har konkretiserat och förtydligat 

läroplanens mål säger det sig själv att målen får en bättre genomslagskraft och en 

högre måluppfyllelse i verksamheten (Hedenquist & Håkansson, 2008). På de olika 

nivåerna i vår undersökning finns det idag rutiner för att följa upp det systematiska 

kvalitetsarbetet, bland annat använder de sig av hjulet.  De olika rutinerna kan 

placeras in i ett årshjul, för att tydliggöra att rutinerna ska ske återkommande och 

systematiskt.   

7.2.2 Dokumentation 

Att verksamheterna på de olika nivåerna behöver dokumenteras för att kunna 

utvärderas, och i nästa skede utvecklas vidare är en självklarhet för de flesta i vår 

undersökning. Det är nödvändigt att synliggöra vad som händer i den vardagliga 

verksamheten, för att ha som ett utgångsläge, och sedan gå vidare utifrån den. Det är 

viktigt att ta hand om dokumentationerna och använda dem vidare, till 

reflektionsunderlag/diskussionsunderlag både enskilt och inom arbetslagen. Samt att 

man tänker vidare kring vilka möjligheter det finns att använda dokumentationerna 

på för att använda sig av dem som en dörr för att synliggöra lärandet i 

verksamheten(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009).   

7.2.3 Utvärdering 

När det gäller utvärdering av förskolornas verksamheter, så råder det ingen tvekan 

om att detta arbete ska göras, läroplanen ger klara riktlinjer kring detta arbete 

”förskolan ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Lpfö 98, 

2010:14). Detta är all personal som deltagit i vår undersökning väl medveten om.  

Det är viktigt att både arbetslaget och enskilda lärare vet vart de är på väg i sitt arbete 

med barnen och verksamheten, dock kan vägen dit se olika ut. När man arbetar i 

arbetslag är det därför extra viktigt att det avsätts tid för arbetslagsreflektion, både 

kring genomfört arbete och vidareutveckling, man behöver dessutom diskutera sig 

fram till någon slags konsensus kring grundvärderingar och synen på barns lärande 

och utveckling gentemot styrdokumenten (Skolverket, 2005). Avsaknaden av denna 

gemensamma reflektionstid är något som både förskolecheferna och förskollärarna 

anser hämma förskolornas kvalitetsutveckling. Även på verksamhetschefsnivå 

nämndes svårigheten med att hitta denna tid, de är alltså medvetna om denna brist, 

och de agerar för att åtgärda problemet. De menar dock att genom att de stöttar 

förskolecheferna i arbetet med att försöka omorganisera tidsmässigt, och genom att 
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de har ett nära samarbete med nämndens politiker där de informerar återkommande 

om förskolornas organisation och kvalitetsarbete, gör de så gott de kan för att åtgärda 

problemet.  

Verksamhetscheferna använder sig av Lpfö 98 (2010) som ett påtryckningsmedel, i 

mötena med politikerna, eftersom kraven på ett utökat kvalitetsarbete är tydligt i den 

reviderade läroplanen. Varför satsas det inte mer på att ge förskolans lärare bättre 

förutsättningar till gemensam reflektion? Är inte verksamhetschefsnivån tillräckligt 

tydliga i mötet med politiker? Är inte förskolecheferna tillräckligt tydliga gentemot 

verksamhetscheferna om pedagogernas behov? Är det lärarnas eget ansvar att se till 

att de får sin viktiga reflektionstid? Den förståelse som pedagogerna har för sitt 

uppdrag påverkar förskolornas kvalité, deras ansvar är att skapa goda relationer med 

barnen och vara deras medupptäckare, ansvaret för att pedagogerna får rätta 

förutsättningar för att göra detta ligger på verksamhetscheferna (Johansson, 2011). 

Därför ser vi att förväntningarna på att få möjligheter till reflektionstid/arbetslag 

vilar på verksamhetscheferna.  

Den återkommande informationen rörande förskolornas verksamheter till politiker, 

är ännu ett kvitto på samhällets investeringar som gjorts inom förskolans 

organisation (Skolverket, 2010). Vad det gäller omorganisationen tidsmässigt inom 

förskolornas verksamhet anser både förskollärarna och förskolecheferna att alla 

möjligheter redan är uttömda, medan verksamhetscheferna anser att det ska finnas 

möjligheter. Detta är ett dilemma, vad kan det bero på att uppfattningarna skiljer sig 

åt mellan de olika nivåerna? Kan det bero på att verksamhetscheferna är längre ifrån 

den dagliga verksamheten?  

7.2.4 Analys 

Analysdelen är en viktig del i utvärderingsarbetet eftersom det är den som leder till 

utveckling. En analys är när man tittar på delarna för att se helheten (Egidius, 2006). 

Vi har sett att förskolechefer och verksamhetschefer saknar den viktiga analysen i 

förskolornas inlämnade kvalitetsarbete. Vad kan det bero på? Behövs det 

kompetenshöjande insatser kring detta område? Ställer pedagogerna sig fel frågor 

som inte leder till någon analys? Det är viktigt att de mallar och verktyg som 

används i förskolans utvärderingsarbete har ett fokus som är inriktat på relationen 

mellan förutsättningar, processer och resultatet. Pedagogerna behöver ställa sig 

analyserande frågor som: ”Varför utvärderar vi en viss verksamhet? Vilken kunskap 

söker vi om denna verksamhet? Vem gör utvärderingen? Vilken metod används? Hur 

används den? Vilka värderingar och teoretiska perspektiv finns inbyggda i 

utvärderingen? (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009:56). Eftersom arbetslagen 

upplever att de saknar tid för gemensam reflektion frågar vi oss om de här viktiga 

frågorna ställs? Som lärare i förskolan behöver man ha tillräcklig kompetens för att 

utifrån ett mer vetenskapligt/professionellt perspektiv kunna analysera och tolka. Att 

erbjuda kompetensutbildning är viktigt för att höja kvaliteten på förskolorna, det har 

en stark påverkan på att förändra lärares kunskaper (Håkansson, 2011). Det är dock 

viktigt att den kompetensutbildning som erbjuds från verksamhetschefsnivån, inte 

bromsas av förskolechefsnivån på grund av ekonomiska eller andra skäl.  Hur 

kvalificerad analysen och bedömningen blir beror på underlagen som ligger till 

grund. Det finns ju allt ifrån enkla analyser till mer komplexa analyser (Myndigheten 

för skolutveckling, 2007). 



40 

 
  

7.2.5 Utveckling 

Att pedagogers förhållningssätt och barnsyn spelar stor roll för kvaliteten på 

förskolornas verksamheter är alla medvetna om. Hur utvecklar man då detta 

förhållningssätt hos pedagogerna? Kan man hjälpa pedagogerna att ta tillvara på de 

misslyckanden och misstag som sker i vardagen, så att de kan användas som ett 

lärande, en utveckling? 

Samtidigt som den reviderade läroplanen började gälla 2011, förändrades även 

Skollagen, och förskolan blev en egen skolform där det bedrivs utbildning. Vid 

samma tidpunkt förändrades även rektorernas uppdrag till att enbart vara skolledare, 

tidigare hade de även lett förskolornas arbete. Förskolorna fick då i stället renodlade 

förskolechefer med hjälp av biträdande förskolechefer.  

Om lärare ska hitta effektiva utvecklingsstrategier behöver de gemensam tid som ska 

användas till att planera och diskutera barnens fortsatta lärande i samverkan med 

varandra, mål, kriterier och måluppfyllelse (Håkansson, 2011). Dessutom finns det 

vissa faktorer som spelar roll för förskolans utveckling och lärande, samt att 

faktorerna samspelar med varandra (Håkansson, 2011, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009). Dessa samverkande faktorer är förutsättningar, barnsyn, 

utveckling och lärande och pedagogers förhållningssätt. När pedagogerna ska 

utveckla både verksamheten och sig själv, är det viktigt att de har vetskap om dessa 

faktorer och hur de samspelar med varandra, samt förstår hur viktiga de själva är för 

förskolans kvalitet (a.a. 2009). Alla nivåerna har en medvetenhet kring reflektionens 

betydelse för att kunna höja förskolornas kvalitet, frågan är om politikerna är 

medvetna om det? Är de medvetna om sin viktiga position där de kan hjälpa eller 

stjälpa beroende på hur de fördelar de ekonomiska resurserna inom kommunen?  

  

Summering 

Vi har mött många engagerade människor som gör vad de kan för att bidra till att 

utveckla förskolans kvalitet. Trots detta visar vår tolkning och analys av resultatet att 

där finns saker som påverkar förskolans kvalitet både positivt och negativt. Precis 

som en förskolechef uttryckte att det finns en mognad i en människa när den kan 

uttrycka sina brister eller vad den behöver mer kunskap om. Den mognaden har vi 

sett att den finns hos förskollärare, då förskollärarna haft mod att uttrycka att de 

behöver mer kunskap om det systematiska kvalitetsarbetet.  

Det är inte bara den här hungern efter mer kunskap som talar för att det råder en viss 

osäkerhet kring vad ett systematiskt kvalitetsarbete innebär. Utan det är även saker 

som att det är ingen självklarhet för förskollärarna att ett systematiskt kvalitetsarbete 

ska utgå från läroplanen, såsom det är på verksamhetschefsnivån. En sak till som 

visar på osäkerhet är att det framför allt på verksamhetschefsnivå efterlyser mer 

analys i de dokument som de får ta del av, då det ingår i deras uppdrag att ta del av 

redovisningar av förskolans kvalitet. Vad händer när en verksamhet inte har en 

analys i sin utvärdering? Det som först och främst händer är att verksamheten 

förlorar ett perspektiv att se på sin verksamhet utifrån. Analysen bygger främst på 

utvärderingen, vars roll är att se hur mycket måluppfyllelse förskolan nått och att se 

vilka åtgärder som krävs av förskolan att genomföra för att förbättra sin 

måluppfyllelse (Hedenquist & Håkansson, 2008, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009). Detta går förlorat om analysen saknas och det blir svårt att utveckla 

förskolans kvalité, dessutom blir det inget kvitto till samhället. Det blir då svårt för 
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samhället att veta vilka nya investeringar som behövs göras för att utveckla 

förskolans kvalité vidare. 

Det finns en medvetenhet och vilja till att använda sig av dokumentationer som 

underlag för att utveckla verksamheten, ändå kan det enligt vår tolkning uppfattas 

som en avsaknad av engagemang hos pedagogerna för att genomföra 

dokumentationsarbetet, det är trots allt intresse och kunskap som styr mer än 

uppdraget. Trots detta anser verksamhetschefnivån att förskolans spår drar åt samma 

håll när det gäller dokumentationsarbete, men förskolechefer och förskollärare anser 

det motsatta. Varför är det så här? Beror det på att verksamhetschefsnivån förväntar 

sig att alla tar ansvar för sitt dokumentationsuppdrag, medan man i verksamheten ser 

att alla inte tar sitt ansvar utan styrs mer av intresse och nyfikenhet för 

dokumentationsuppdraget.  

I förskolans organisation är de medvetna om att människors förhållningssätt påverkar 

dokumentationsarbetet. Hur påverkas det systematiska kvalitetsarbetet? Om 

förhållningssättet har sådan påverkan på kvalitén, hur utvecklar man ett 

förhållningssätt som är positivt för förskolans kvalitet? ”Barnsyn, och 

förhållningssätt är mänskliga, sociala och samhälleliga konstruktioner och att ett 

syfte med pedagogisk dokumentation är att försöka synliggöra och förstå dessa 

konstruktioner, så att man som pedagog kan öppna sig för nya konstruktioner” 

(Lenz Taguchi, 1997:19). Vilket innebär om man får synliggjort de här 

konstruktionerna, utvärderat och analyserat dem görs det nya upptäckter som 

utvecklar förskolans kvalité.  

Vi har upptäckt att den reviderade läroplanen har påverkat förskolans organisation! 

Den har gett, samt kommer att ge utökad samtals- och reflektions- och 

utvecklingstid. Vilket är mycket positivt för förskolans kvalitet! Lpfö 98 (2010) har 

lett till att förskollärarnas ansvar och uppdrag blivit tydligare för dem själva, 

samtidigt som de upplever att deras ansvar för verksamheten ökat och upplevs 

stressande och utvecklande på samma gång. 

Ett positivt tecken som vår studie visat på är att Lpfö 98 har blivit ett tydligt verktyg 

för att användas gentemot politiker för att äska mer resurser till förskolan. Vi önskar 

att politikerna förstår att det är de som har avgörandet, och tar det med sig i 

budgetarbetet inför 2013. En annan aspekt som har visat sig när det rör det 

systematiska kvalitetsarbetet är att alla har tagit upp att det här arbetet tar tid i 

anspråk. Tid som är svår att hitta i organisationen då den upplevs pressad.     

Arbetslagen och förskolecheferna i förskolans organisation gör allt vad de kan för att 

omorganisera och skapa tid för dokumentationsarbetet och det systematiska 

kvalitetsarbetet inom de resurser som de har att tillgå. Detta för att de har insett att 

om de ska hitta effektiva utvecklingsstrategier behöver de gemensam tid som ska 

användas till att planera och diskutera barnens fortsatta lärande i samverkan med 

varandra, mål, kriterier och måluppfyllelse (Håkansson, 2011). Frågan är vad de 

behöver prioritera mindre och hur mycket kan man omorganisera den tid som man 

har till förfogande under en arbetsdag? Frågan är också hur tidsaspekten skulle se ut 

om alla i förskolans organisation arbetade heltid? Skulle den kännas mindre 

stressande och kravfull då? 

7.2.6 Avslutande reflektion 

Den slutsats som vi kan ta av våra upptäckter utifrån att belysa förhållandet mellan 

uppdraget i läroplanen vad gäller systematiskt kvalitetsarbete och vad som görs för 
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att fullfölja detta uppdrag är att det arbetas på olika sätt med det systematiska 

kvalitetsarbetet på de olika nivåerna i förskolans organisation. Gemensamt för alla är 

att de anser sig arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån vissa moment på 

varje nivå där de utgår från verksamheten, dokumenterar, följer upp, utvärderar, 

analyserar och utvecklar. Det systematiska kvalitetsarbetet leder till att förskolans 

organisation synliggör resultatet i relation till måluppfyllelse, samt att det ska leda 

till en utveckling av förskolans kvalité. Förskolans kvalité blir inte utvecklad, då det 

finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet, samt i pedagogernas kunskaper och 

engagemang för det systematiska kvalitetsarbetet, samt att det saknas tid för att 

arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Detta innebär att det är bristerna av tid 

och kunskap som är anledningen till vår egenupplevda känsla av att aldrig komma 

fram till det som behöver utvecklas i verksamheten. Däremot kan vi se att läroplanen 

har haft positiva effekter på förskolans kvalité, då den har gett och kommer att ge 

förskollärarna och arbetslagen mer gemensam reflektion och utvecklingstid.  

För att råda bot på bristerna, vad gäller tid och kunskap, samt arbetet med att 

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån uppdraget, innebär det att 

förskolans organisation behöver kompetensutbilda sina medarbetare. Kommuners 

eget utvecklingsarbete och förskolornas, kan ses som betydelsefulla för förskolans 

kvalitetsarbete.  

Förskolecheferna behöver jobba för att ge pedagogerna mer tid så att lärarna ska få 

möjlighet till att problematisera, reflektera, utvärdera och ompröva både sin 

undervisning och sitt arbete tillsammans med kollegor. De behöver arbeta för att 

läraren tar tillvara sin kunskap, använder och handlar utifrån sin kunskap, visar 

omsorg, är instruerande, influerande, har ett genuint engagemang i lärande 

situationerna, skapar meningsfulla erfarenheter, är medvetna om varje barns tidigare 

erfarenheter, kunskaper och utgår därifrån, har goda ämneskunskaper inom ett flertal 

områden, har förmågan att kunna återkoppla på ett meningsfullt sätt för barnet, har 

förmåga att stödja barnet i sin utveckling, är förtrogna med läroplanernas mål och 

intentioner, arbetar mot måluppfyllelse i sin undervisning och har strategier för att 

återkommande utvärdera sin undervisning, för att nå uppsatta mål för samtliga barn. 

Detta för att utveckla undervisningen vidare på rätt sätt, eftersom läraren då får syn 

på barnens nuvarande kunskapsnivå och kan sätta det i relation till läroplanens mål.  

En annan påverkningsbar faktor som de ska arbeta för är den förmåga som läraren 

har att ta till vara och använda sig av mångfalden av barnens tankar och idéer, 

logiska som ologiska, återkopplar till dessa för att sedan påverka barnen till att 

återanvända dem och i förlängningen skapa ny kunskap. Lyckas de med detta får de 

en förskola med lärare som reflekterar, har förståelse för sitt uppdrag och har en 

motivation till att systematiskt dokumentera, utvärdera och analysera verksamheten 

för att utveckla förskolans kvalitet. 

Det är många frågor som har dykt upp under arbetets gång och många av dem kan 

sättas i relation till lärarens engagemang. Det är påvisat att en lärares engagemang 

och förståelse för sitt uppdrag har en stor påverkan och ger effekt på skolans kvalité. 

 

Vidare forskning 

Ett ämne som vore intressant att forska vidare kring är vilka faktorer som spelar roll 

för pedagogers engagemang i sitt yrke samt hur huvudman, förskolechef och 

kollegor kan bidra till att människor blir mer engagerade. Är det kopplat till 
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relationen mellan människor, på samma vis som det visat sig att relationen mellan 

elev och lärare har effekt på skolans kvalité? Eller är det kopplat till någon annan 

faktor? Eller har det att göra med om en pedagog arbetar heltid eller deltid? Hur 

påverkar den upplevda tidsbristen lärarnas engagemang? Skulle mer reflektion eller 

utvecklingstid öka engagemanget? Frågan kvarstår i alla fall, vad ökar 

engagemanget? Om det är intresse och nyfikenhet, hur får man då intresserade och 

nyfikna människor?  

Ett annat ämne som vore intressant att undersöka vidare kring är hur det kommer sig 

att just kvalitén på undervisningen har större effekt än vilken sammansättning en 

klass har, men även den är kopplad till lärarens engagemang, då det är läraren som 

står för undervisningen. Frågorna är oändliga, det enda vi kan konstatera är att 

förskollärares engagemang ger effekter på förskolans kvalité. Ett starkt engagemang 

ger positiva effekter medan ett lågt ger det motsatta. Enbart mer resurser är inte 

nyckeln till framgång utan det behövs en insats, engagemang av de som arbetar i 

förskolans verksamhet för att utveckla förskolans kvalité (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009).  
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BILAGA  A 

ENKÄT TILL FÖRSKOLLÄRARE 

1. Vad innebär ett systematiskt kvalitetsarbete för Dig? 

2. Vad innebär dokumentation för Dig? 

3. Vilka dokumentationsformer använder Ni er av på Din förskola? 

4. Vad innebär en pedagogisk dokumentation för Dig? 

5. Anser Du att det är skillnad på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation? I så fall, på vilket sätt? 

6.  Hur ser Du på Er dokumentation på Din förskola? Hur har barnen 

inflytande i den? Påverkar människors olika barnsyn 

dokumentationen? 

7. På vilket/vilka sätt kommer Er pedagogiska dokumentation till 

användning i Er verksamhet? 

8. Känner Ni att Ni får de förutsättningar Ni behöver, för att kunna 

genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete? På vilket sätt? 

9. Ser Du några skillnader i verksamheten kring det systematiska 

kvalitetsarbetet sedan den reviderade Lpfö 98 börjat gälla 

(2011)? I så fall, på vilket sätt? 

10. Beskriv på vilket sätt Du anser att dokumentation kan höja och 

utveckla förskolans kvalitet och kompetens… 

Ni kan lägga in Era svar direkt i detta mail och returnera… 
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BILAGA B 

INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRSKOLLÄRARE 

1. Vad anser du är viktigt att dokumentera? 

2. Vad syns i era dokumentationer? Vilken kunskap kan man 

få fram genom dokumentationerna? Vilket syfte fyller 

den? 

3. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att 

kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete i din 

profession? Vad saknar du? 

4. Upplever du att dokumentation är en naturligt integrerad 

del i det dagliga arbetet? Eller sker det vid sidan av? 

5. OM du upplever att det ligger vid sidan av… - hur skulle 

du vilja förändra det? 

6. Vilka förutsättningar och möjligheter behöver Du för att 

få dokumentationen att bli en naturligt integrerad del av 

ditt dagliga pedagogiska arbete? 

7. Arbetar ni med pedagogisk dokumentation på din 

förskola? Varför har ni valt att göra det? 

8. Hur ser ni att ert arbete går ihop med läroplanens 

intentioner? 

9. Hur kommer er pedagogiska dokumentation till 

användning? 

10. Hur förvarar ni den? 

11. Hur formulerar man flexibla mål som inte stänger för de 

infall och idéer som kan komma under arbetets gång? 

12. Utvecklas verksamheten genom den pedagogiska 

dokumentationen? I så fall hur? 

13. Visar er dokumentation vilken pedagogisk 

verksamhet ni bedriver? 
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14. Vilket klimat har ni i verksamheten? Hur ser du på 

misstag och misslyckande bland barn? Och bland 

kolleger? 

15. Anser du att förskolechefen gör särskilda insatser 

för att skapa ett sådant klimat där misslyckanden och 

misstag ses som ett verktyg för att utveckla det 

pedagogiska arbetet? 

16. På vilket sätt kan pedagogisk dokumentation vara 

ett verktyg för reflektion och utvärdering? 

17. Upplever du att hela arbetslaget strävar mot 

samma mål vad gäller dokumentation och pedagogisk 

dokumentation? 

18. Har ni prövat att dokumentera varandra i 

arbetslaget? Hur upplevde du det? 

19. Skulle det kunna hjälpa er i ert arbetssätt kring 

pedagogisk dokumentation? Hur då? 

20. Vilka resurser/förutsättningar har betydelse för 

förskolans kvalitetsarbete? 

21. Har personalens förhållningssätt någon betydelse 

för förskolans kvalitet? Hur menar du då? 

22. Vad krävs för att en förskola ska hålla en god 

kvalitet på sin verksamhet? Vem avgör när det är god 

kvalitet? Hur avgör man det? 
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BILAGA C 

INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRSKOLECHEFER 

1. I rapporten kring NN kommuns förskoleverksamhet 

utifrån huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

framkom det att majoriteten av förskolecheferna saknar 

rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete och att 

varje förskolechef ska framarbeta sitt systematiska 

kvalitetsarbete. På vilket sätt påverkar det här 

förskolans kvalitet, anser Du? Vilka rutiner anser Du att 

det ska finnas med i ett systematiskt kvalitetsarbete? 

Hur är processen när ett syst. kval.arb. ska arbetas 

fram? Vilken roll har huvudmannen ”NN kommun” i detta 

arbete?  

2. I samma rapport framkommer det även att säkerheten 

att leda processer bör stärkas. Då huvudmannen NN 

kommun menar att leda processen har en direkt effekt 

kring huruvida du antar ett chefskap eller ledarskap i Din 

verksamhet och att medvetenheten över 

ledarskapsrollens betydelse kan öka. Hur påverkar ditt 

ledarskap processen och medvetenheten om ledarens roll 

i det systematiska kvalitetsarbetet? 

3. I rapporten framkommer det att huvudmannen NN 

kommun kommer att arbeta fram ett nytt resurssystem. 

Kommer det nya resurssystemet att påverka och 

utveckla förskolornas kvalitet och systematiska 

kvalitetsarbete? På vilket sätt då? 

4. Hur ser Du på Ditt uppdrag, då Du är huvudmannens 

högra hand för att förskolans utbildning håller en hög 

kvalitet och att det ges likvärdiga förutsättningar för 

utveckling och lärande? 
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5. Vad innebär ett systematiskt kvalitetsarbete för Dig? 

6. Vad innebär dokumentation för Dig? 

7. Vad innebär en pedagogisk dokumentation för Dig? 

8. Anser Du att det är skillnad på en dokumentation och en 

pedagogisk dokumentation? I så fall, på vilket sätt? 

9. Hur ger Du personalen förutsättningar för att 

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla (”ped. 

dok.) det pedagogiska arbetet så att både barn och 

verksamhet kan utvecklas på ett optimalt sätt?    

10. Finns de förutsättningarna ute i verksamheterna, 

anser Du? 

11. Det läggs större tyngdpunkt på den pedagogiska 

dokumentationen i den reviderade Lpfö 98, har Ni 

förändrat Ert synsätt angående den? Har 

förutsättningarna ut mot verksamheterna ändrats? På 

vilket sätt? Lägger Ni större tyngd vid det systematiska 

kvalitetsarbetet nu mot tidigare? På vilket/vilka sätt? 

12. Hur ger sig ditt ansvar uttryck för att det syst. 

kval.arb. kontinuerligt genomförs och dokumenteras ute 

på förskoleenheterna? 

13.  Hur kan Du som förskolechef stödja förskolläraren 

och arbetslaget i det systematiska kvalitetsarbetet? 

14. Vad kan Du som chef läsa ut av verksamheternas 

dokumentationer? Visar den ett tvärsnitt av den 

pedagogiska verksamheten? 

15. Upplever Du att alla i arbetslagen drar åt samma 

håll när det gäller dokumentation och pedagogisk 

dokumentation? Personals olika barnsyn/förhållningssätt, 

kan det påverka dokumentationsarbetet? Ev. hur kan 

utveckla detta? 
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16. Hur tror Du att arbetslag skulle uppleva det om de 

skulle få dokumentera varandra?  På vilket/vilka sätt 

skulle det kunna främja personalens förhållningssätt? 

17. Hur agerar Du som chef för att skapa ett 

tillåtande klimat i personalgrupperna, där man kan anse 

att misslyckande och misstag kan användas som ett 

verktyg för att utveckla sitt pedagogiska arbete framåt? 

18. Om du fick välja en av följande …för att borga för 

en god kvalitet på förskolors verksamhet, vilken väljer 

Du då? 

 Hög personaltäthet – många, men olika utbildningsnivåer 

 Lägre personaltäthet – färre, men välutbildade 

 Bättre ekonomiska förutsättningar  
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BILAGA D 

INTERVJUFRÅGOR TILL VERKSAMHETSCHEFER  

1) I rapporten kring NN kommuns förskoleverksamhet 

utifrån huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

framkom det att majoriteten av förskolecheferna saknar 

rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete och att 

varje förskolechef ska framarbeta sitt systematiska 

kvalitetsarbete. På vilket sätt påverkar det här 

förskolans kvalitet, anser Du? Vilka rutiner anser Du att 

det ska finnas med i ett systematiskt kvalitetsarbete? 

Hur är processen när ett syst. kval.arb. ska arbetas 

fram? Vilken roll har huvudmannen ”NN kommun” i detta 

arbete?  

 

2) I samma rapport framkommer det även att säkerheten 

att leda processer bör stärkas. Då huvudmannen NN 

kommun menar att leda processen har en direkt effekt 

kring huruvida du antar ett chefskap eller ledarskap i Din 

verksamhet och att medvetenheten över 

ledarskapsrollens betydelse kan öka. Hur påverkar ditt 

ledarskap processen och medvetenheten om ledarens roll 

i det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

3) I rapporten framkommer det att huvudmannen NN 

kommun kommer att arbeta fram ett nytt resurssystem. 

Kommer det nya resurssystemet att påverka och 

utveckla förskolornas kvalitet och systematiska 

kvalitetsarbete? På vilket sätt involverar ni 

förskolecheferna i förändringen av resurssystemet? 
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4) Hur ser Du på Ditt uppdrag, då Du är huvudmannen, att 

förskolans utbildning håller en hög kvalitet och att det 

ges likvärdiga förutsättningar för utveckling och 

lärande? 

 

5) Vad innebär ett systematiskt kvalitetsarbete för Dig? 

 

6) Vad innebär dokumentation för Dig? 

 

7) Vad innebär en pedagogisk dokumentation för Dig? 

 

8) Anser Du att det är skillnad på en dokumentation och en 

pedagogisk dokumentation? I så fall, på vilket sätt? 

 

9) Vilka förutsättningar ger du/kommunen till förskolan för 

att de ska kunna dokumentera, följa upp, utvärdera och 

utveckla (”ped. dok.”) det pedagogiska arbetet, så att 

både barn och verksamhet kan utvecklas på ett optimalt 

sätt?  

 

10) Finns de förutsättningarna ute i verksamheterna, 

anser Du? 

 

11)    Hur ser ni att förutsättningarna som ges leder till ett 

resultat? 

 

12) Det läggs större tyngdpunkt på den pedagogiska           

dokumentationen i den reviderade Lpfö 98, har Ni 

förändrat Ert synsätt angående den? Har 

förutsättningarna ut mot verksamheterna ändrats? På 
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vilket sätt? Lägger Ni större tyngd vid det systematiska 

kvalitetsarbetet nu mot tidigare? På vilket/vilka sätt? 

 

13) Hur ger sig ditt ansvar uttryck för att det syst. 

kval.arb. kontinuerligt genomförs och dokumenteras ute 

på förskoleenheterna? 

 

14) Hur kan Du som verksamhetschefchef stödja 

förskolan i det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

15) Vad kan Du som chef läsa ut av verksamheternas 

dokumentationer? Visar den ett tvärsnitt av den 

pedagogiska verksamheten? 

 

16) Upplever Du att alla förskolorna i spåren drar åt 

samma håll när det gäller dokumentation och pedagogisk 

dokumentation? Personals olika barnsyn/förhållningssätt, 

kan det påverka dokumentationsarbetet? Ev. hur kan 

utveckla detta? 

 

17) Hur tror Du att arbetslag skulle uppleva det om de 

skulle få dokumentera varandra?  På vilket/vilka sätt 

skulle det kunna främja personalens förhållningssätt? 

 

18) Hur agerar Du som chef för att skapa ett 

tillåtande klimat i personalgrupperna, där man kan anse 

att misslyckande och misstag kan användas som ett 

verktyg för att utveckla det pedagogiska arbetet 

framåt? 
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19) Vilken betydelse har förskolans klimat för 

förskolans kvalitet? 

 

20) Hur ska förskolans klimat vara för att påverka 

förskolans kvalitet positivt? 

 

21) Vad kan du som verksamhetschef göra för att 

påverka förskolans klimat för att den ska påverkas på 

ett positivt sätt? 

 

22) Om du fick välja en av följande …för att borga för 

en god kvalitet på förskolors verksamhet, vilken väljer 

Du då? 

 Hög personaltäthet – många, men olika utbildningsnivåer 

 Lägre personaltäthet – färre, men välutbildade 

 Bättre ekonomiska förutsättningar  
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Bilaga E 

HEJ! 

 

Vi heter Ann Cederfelt och Ingela Henriksson och studerar till 

förskollärare på Linneuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete 

undersöker vi bl.a. hur det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på 

olika förskolor i NN kommun, och även hur det kommer till användning i 

verksamheten. Vi använder oss av både intervjuer och enkätutskick. Vi 

hoppas att Ni vill medverka i vår undersökning, och att en förskollärare 

på Er förskola är villig att svara på några enkätfrågor. 

Vi vill även informera om att det är ett frivilligt deltagande, de personer 

som deltar kommer att vara anonyma i vår undersökning, det material 

som vi får fram kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

hanteras av oss två som gör undersökningen. Det material som vi får 

fram kommer dessutom bara att användas i vår undersökning, och inte 

användas någon annanstans. 

När vår undersökning är klar, så skickar vi ett exemplar till Er som tack 

för hjälpen. Vår önskan är att vårt arbete ska kunna fungera som 

inspiration till utveckling av det systematiska utvecklingsarbetet inom 

NN kommun. 

Vi önskar att få svaren på enkätfrågorna senast fredagen den 18 maj!  

 

Tack på förhand! 
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BILAGA F 

                       Förskolorna i …..spåret 
Läsårskalender                  

Hösttermin 

Aktivitet Ansvarig Datum 

   

Uppstart/inskolning  augusti 

Arbetsplan Förskolechef augusti 

Handlingsplan Arbetslag augusti/september 

Observation/dokumentation Arbetslag jul-dec 

Uppföljning handlingsplan Arbetslag 15 okt 

   

Utvecklingssamtal Arbetslag Valfritt 

Uppföljning handlingsplan Arbetslag 10 dec 

Terminsutvärdering Förskolechef december 

   

Vårtermin 

Aktivitet Ansvarig Datum 

   

Observation/dokumentation Arbetslag jan-jun 

Uppföljning handlingsplan Arbetslag 1 mars 

Barnenkät Förskolechef mars/april 

Utvecklingssamtal Arbetslag Valfritt 

Föräldraenkät Verksamhetschef april 

 Tagit examen  

Uppföljning handlingsplan Arbetslag 1 maj 

Likabehandlingsplan Förskolechef maj 



13 

 

 
  

Självvärdering Enskilt/arbetslag/fskchef Juni 

Terminsutvärdering Förskolechef juni 

   

 

 

 

 


